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Abstract 
 
Vi bär alla på någon form av moralisk grundsyn, vare sig vi vill det eller ej. Men hur får vi 
dessa värderingar egentligen? Jag försöker i denna uppsats att hitta någon slags ledtråd till hur 
det egentligen är, om moralen kommer ifrån människan själv som individ eller ifrån den 
sociala kontexten. Med hjälp av några författare, både ifrån vetenskaplig och från mer 
filosofisk bakgrund, plockar jag fram båda synpunkterna på hur det förhåller sig. Därefter har 
jag använt mig av fyra stycken intervjuer för att få fram en mer personlig bild av vad moral 
kan tänkas vara för något. Med hjälp av detta material diskuterar jag vad moral är, och 
kommer sedan fram till en slutsats som pekar på att moralen är till för att vi ska kunna leva 
tillsammans i samhället. 
 
Nyckelord: Moral, etik, människan, individen, samhället 
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1. Inledning 

När jag våren 2007 skrev om att det var moraliskt att vara miljömedveten hade jag inte 

reflekterat särskilt mycket över vad moral verkligen innebar. Jag hade en ganska så klar 

uppfattning om att vara moralisk innebar att inte vara egoistisk, vilket var ett centralt budskap 

i min b-artikel. Att det skulle kunna vara något annat var något jag började tänka på efter att 

jag skrivit en hemuppgift om Pierre Bourdieus bok Kultur och Kritik. Jag kopplade där 

moralen till ett tankesystem som vi själva bär med oss på något sätt, och att det är svårt att 

tänka på något som man tänker med (Bourdieu 1997:103). Detta öppnade möjligheten för mig 

att moral skulle kunna vara så mycket mer än vad jag själv hade tänkt tidigare, och mina 

tankar gick snart från att handla om sakfrågor till vad moralen egentligen var för något. 

Skiljer sig moral från person till person eller från samhälle till samhälle? Kan man verkligen 

vara omoralisk? Snart så hade jag bildat mig en uppfattning om att alltför många tecken visat 

att det finns någon slags moral kopplat till samhället, och att man inte riktigt kan vara 

omoralisk om man ser ifrån individens egna kontext. Jag tror att om människor någon gång är 

omoraliska så beror det att de befinner sig i någon slags extremsituation, för att de ska göra 

något som är inneboende ont eller bryter mot samhällsnormerna. Jag tänker på skolmassakern 

i Finland i början på november förra året, och kopplar det till hur isolation kanske kan spela 

en roll när det gäller att förvränga människors moral. Även den unge Raskolnikovs dåd i Brott 

och Straff tolkar jag som ett reslutat av isolering från den sociala omgivningen. Detta får ju en 

att tro att moralen är socialt betingad. Ändå så kan moral skilja sig i sakfråga mellan individer 

i ett samhälle, ja till och med individer i samma familj, så helt och hållet socialt kan det ju inte 

vara, eller?  

 

Begreppen ”etik” och ”moral” speglar just denna diffusa bild om vad det egentligen handlar 

om. Enligt Nationalencyklopedin så innebär ordet ”moral” det som rör sederna och ”etik” det 

som har att göra med karaktären (NE.se). Är det något som har med sederna att göra, det vill 

säga något som rör samhällsbundna traditioner, eller har det med individens egen karaktär att 

göra?  

 

Är moralen något naturligt hos människan eller är den samhällsgrundad? Kan vi mäta den? 

Kan vi definiera den? 
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2. Syfte och problemformulering 

2.1 Syfte 

Min tanke är att på ett explorativt sätt undersöka om det går att hitta något tecken som visar 

hur det egentligen ligger till, om moralen verkligen är helt och hållet social eller om det är 

individen själv som bär på sin egen moral. Jag förväntar mig egentligen inte att komma fram 

till något konkret resultat om att det ligger till på ett visst sätt, utan snarare vill jag få fram 

skillnaderna i tankesätt. Om jag sedan kommer fram till att det pekar i en viss riktning så 

kommer jag naturligtvis inte att ignorera det, utan jag kommer att välkomna det som en 

möjlighet att undersöka vidare att det verkligen ligger till på det sättet. 

 

2.2 Problemformulering 

Min inriktning är alltså att undersöka varifrån moralen kommer. Bauman menar att moral är 

den yttersta motsättningen till det egoistiska affärsintresset (Bauman & May 2004). Moral har 

alltså en social dimension som är viktig i det här sammanhanget. Jag är inte övertygad om att 

moral bara uppkommer av sig självt i den sociala situationen, det måste finnas någon slags 

grogrund inom människan för att den ska kunna framkomma från första början. Kanske är det 

så att moralen finns inom oss alla, men yttrar sig bara när människan ställs inför det sociala 

sammanhanget? Behovet av moral finns i kontakten mellan individer, och kondenseras i det 

mötet. Moralen är alltså en social handling, man kan inte utföra den på egen hand utan det 

krävs en social kontext. Däremot finns moralen inom oss alla, och den potentialen måste 

lockas fram för att kunna nyttjas. Kanske är det å andra sidan så att vi kan vara moraliska 

även utanför det sociala sammanhanget? Exempelvis om man låter bli att dricka alkohol eller 

skänker en tanke åt världens fattiga. Genom att leva ett moraliskt rättrådigt liv är man 

moralisk som person. I så fall finns moralen också som en isolerad företeelse inom oss själva, 

och kräver inte en direkt kontakt med andra människor. 

 

Frågan är alltså hur moralen är beskaffad. Är moralen socialt grundad eller har den sitt 

ursprung inom individen?  
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3. Teori 

3.1 Emile Durkheim 

I sin bok om självmordet tar Durkheim upp frågan om vad som gör att människor begår 

självmord. Den klara slutsatsen är att psykologiska faktorer inte kan förklara de samhälleliga 

aspekterna av självmordet, och det faktum att självmordstendenser inom ett samhälle är 

ganska så likartade från år till år om inte samhället förändras (Durkheim 1983). Sambanden 

finns alltså i större utsträckning inom ett visst samhälle än vad det finns mellan individer som 

lever i det (Durkheim 1983:251). Det som bevisas är alltså att vi i mycket stor utsträckning 

påverkas av sociala betingelser, och att det i mindre grad har att göra med oss själva som 

individer. Om det varit så att självmorden endast är individuellt betingade, då borde ju alla 

som är självmordsbenägna ha tagit livet av sig omedelbart, och inte spridit ut talet så jämnt på 

år efter år. Individerna kanske byts ut, men deras vanor förblir samma (Durkheim 1983:260). 

Slutsatsen man kan dra ifrån detta är att just självmord som fenomen är socialt, och det är 

precis det som Durkheim också kommer fram till. Men det är inte bara självmord som 

återkommer regelbundet i samhället, det gör också moraliska värderingar. Detta måste betyda 

att sådana värderingar också är socialt konstruerade, och därmed orsakas av sociala faktorer 

(Durkheim 1983:263). Dessa sociala fenomen uppkommer i mötet mellan individer, och är 

alltså kollektiva attityder. De kollektiva attityderna är starkare än bara de enskilda, och 

egentligen mer än bara det samlade värdet hos alla individer (Durkeim 1983:272). Saken är 

den att det inte är den enskilda individen för sig själv som skapar de sociala fenomenen, vari 

moralen kan anses tillhöra. Nej, det är snarare så att det är alla individerna tillsammans som 

skapar gemensamma värderingar. Detta betyder också att samhällsvärderingar är mer än bara 

alla individers åsikter, det uppkommer något nytt i mötet. Durkheim menar också att 

samhällets värderingar finns där före individen, och att vi genom dessa värderingar påverkas 

(Durkheim 1983:274). 

 

Men det går att gå längre än så. Durkheim menar att moralen är central för samhället, och 

dessutom i allra högsta grad nödvändig för det. Det är interaktionen mellan människor som 

skapar sociala strukturer, men inte bara det, även gemensamma värderingar, handlingsmönster 

etc. skapas i sådana här interaktioner. Dessa värderingar, handlingar och så vidare 

inkorporeras i det kollektiva medvetandet, vilket gör att alla känner till dessa regler och följer 

de. Själva samhället blir därmed en moralisk entitet, eller en moralisk realitet om man så vill. 



 6

Alla möjliga typer av grupper delar sådana värderingar, det handlar alltså inte bara om större 

samhällen (Cuff & Payne 1996:42).  

 

I samhällen med låg arbetsdelning, det vill säga primitiva samhällen där de givna rollerna är 

relativt lika varandra, finns det en ”mekanisk solidaritet” mellan medlemmarna. Alla delarna 

av samhället är lika varandra, familjer ser likadana ut, stammar ser likadana ut. Genom att 

människor bär omkring på ungefär samma roller, blir det väldigt lätt att bilda gemensamma 

värderingar utifrån det (Cuff & Payne 1996:44). Moderna samhällen har däremot inte en så 

låg arbetsdelning, det finns en nära nog oändlig mängd olika roller i den typen av samhällen. 

Folk har alltså inte särskilt mycket gemensamt med varandra i jämförelse med det primitiva 

samhället. Därför behövs det något annat som binder ihop större grupper av människor. Fast 

det är egentligen inte något problem, eftersom den ökade specialiseringen samtidigt skapar ett 

ökat beroendeförhållande mellan olika roller i samhället. Den här ”organiska solidariteten” 

bygger på att folk litar på människor de inte känner eftersom man lever i en upplevd 

interdependens av varandra (Cuff & Payne 1996: 44). Som Durkheim (1983) själv skriver så 

förändras inte självmordsfrekvensen i ett samhälle så länge samhället inte förändras 

(Durkheim 1983). Detta är ”konsensusperspektivet”, det vill säga att det råder stabilitet så 

länge saker inte förändras, samhället får ett eget liv (Cuff & Payne 1996:45). 

 

3.2 Zygmunt Bauman 

Bauman (2004) diskuterar bland annat ”lydnaden” i sin bok om förintelsen. När det kommer 

till auktoriteter och underlydande är detta förhållande väldigt starkt. Det är något som är 

normalt ute i vårt samhälle till och med, vi möter det hela tiden i vår vardag. Att sätta in det i 

sammanhanget att vara grym, så är det mycket mer sannolikt att vi följer order från en 

auktoritet än att vi är grymma på eget initiativ. Bauman menar alltså att den här grymheten 

lockas fram av vår benägenhet att lyda order (Bauman 2004:214).  

 

Precis som Durkheim så är Bauman inne på att varje samhälle har den moral som det kräver. 

Tyskland under nazismen var ett samhälle som till grunden handlade om starka auktoriteter 

och lydnad (Bauman 2004). Det som präglar linjära makthierarkier är att det inte ska finnas 

någon motsättning mellan auktoriteterna och att det i sin tur underlättar för att få folk att lyda 

reglerna (Bauman 2004:228). Den moral som Tyskland behövde under tiden med nazisterna 

var en rationell moral, där alla följde lag och ordning och inte avvek ifrån detta. Om man 



 7

kombinerar dessa två så kan man säga att moralen var hög. Bauman diskuterar också det 

faktum att man inom den militära organisationen ville ha moraliska människor och inte 

degenererade barbarer som dödade till höger och vänster. Kontroll och den moraliska dygden 

att följa reglerna till punkt var vad man var ute efter (Bauman 2004:45). Disciplinen blir till 

en slags moral och denna gör dessutom att alla de andra moraliska värderingarna blir 

avväpnade, det är lydnaden som blir det enda som verkligen spelar någon roll. Vad det är för 

handlingar som man sedan utför är fullständigt irrelevant för situationen (Bauman 2004:222). 

Kvalitén på det utförda arbetet hamnar i fokus, och det som man jobbar med är bara föremål 

och inget annat (Bauman 2004:221). Avståndet till offret spelar också en viss roll, om det är 

nära så minskar benägenheten att lyda och om det är längre bort så ökar det igen. 

Gruppkänslan är också väldigt viktig för att öka lydnadsgraden (Bauman 2004:216ff). Att 

göra offret till en främling kan också räknas som en strategi för att underlätta lydnaden 

(Bauman 2004:218). Alla dessa punkter kan ses som sätt att avväpna förvarens grundläggande 

moraliska värderingar, och ersätta dem med nya, där lydnaden står i centrum. 

 

Konsekvenserna av ett omoraliskt handlande kan också spela sin roll när det gäller lydnaden. 

Bestraffning är enligt Durkheim en viktig del av socialiseringsprocessen, vilket också 

Bauman anser (Bauman 2004:236). Att det är någon annan som är ansvariga för en handling 

som man ska utföra gör det helt klart lättare att utföra den. Det är inte man själv som 

bestämmer om handlingen är moralisk eller omoralisk utan det är någon annan som 

bestämmer det (Bauman 2004:222). Om man bara blir en förmedlare av handlingen hamnar 

ansvaret inte hos en själv som person, vilket Bauman diskuterar när han säger att 

”substansmoralen” ersätts med en moral baserat på handlingens teknologi. Att vara en 

mellanhand i handlingskedjan är huvudsaken här (Bauman 2004:225). Att skylla på någon 

annan för att en handling är omoralisk är det lätt att göra om ansvaret inte varit ens egen, utan 

legat på någon annan i organisationen. Det bästa vore om hela handlingskedjan blir till ett 

mysterium och att genom det radera tankar om ansvar helt och hållet ur bilden (Bauman 

2004:225). 

 

Solidaritet inom organisationen är något som kan få folk att göra saker som de annars inte 

skulle. Legitimitet växer fram över tid, genom mångfacetterade kontaktmönster, som 

utvecklas till traditioner. Att göra auktoriteterna permanenta, eller åtminstone få dem att verka 

permanenta, gör automatiskt att auktoriteten blir starkare (Bauman 2004:227).  
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3.3 Utilitarismen 

Utilitarismen, en skola som Peter Singer tillhör, innebär i korta drag att man räknar in 

intressena hos alla som påverkas av ett beslut. Man räknar inte sina egna intressen som de 

högsta, men man räknar inte heller andras som högre än sina egna, allas intressen ska tas 

tillvara. När man står inför en situation ska man räkna ut vilken handling som ger bäst 

konsekvens för de flesta av dem som påverkas av beslutet (Singer 2002:23). Det finns inga på 

förhand givna regler angående etiska frågor, utan varje beslut som fattas, fattas på grunderna 

av den specifika situation som uppstår (Singer 2002:24). Det finns ingen för-etisk, eller 

”apriorisk”, moral som behandlar livets helighet eller som förbjuder kriminella handlingar, 

inga tio guds bud. När det gäller det förväntade resultatet av handlingen så är det svårt att säga 

precis vad som kommer att hända om jag gör på ett visst sätt. Det man måste göra är att 

handla utifrån vad man vet och helt enkelt göra det bästa man kan utifrån den informationen 

man har tillhanda (Ahlenius 2004:158). 

 

Om en handling inte är rätt är den orätt, men det faktum att den är rätt behöver inte innebära 

att vi måste utföra den. Det är plikten som bestämmer att den ska utföras, plikten att göra rätt 

(Tännsjö 2000:25). När vi står inför en situation där vi har flera alternativ när det gäller vårt 

handlande, finns det bara ett som är obligatoriskt. Vi vet att en handling är rätt om det inte 

finns några bättre alternativ, och på samma gång vet vi att handlingen är orätt om det finns 

bättre alternativ tillhanda (Tännsjö 2000:26). Den klassiska utilitarismen går ut på att lyckan 

ska maximeras, den brukar också kallas den hedonistiska utilitarismen. Det handlar alltså inte 

om att, enligt Tännsjö, att minska på smärta eller lidande utan istället handlar det om för 

individen att öka det egna välbefinnandet (Tännsjö 2000:26). Detta är dock något som Peter 

Singer (i Ahlenius 2004) inte alls håller med om. Visserligen erkänner han att utilitarism i 

vissa former ägnar sig åt att öka lyckan istället för att minska lidandet (Ahlenius 2004:156).  

 

I en artikel från 1971 beskriver Peter Singer istället problemet från det motsatta synsättet till 

att öka lyckan (Ahlenius 2004). Det är moraliskt rätt, och något som man bör göra, att minska 

lidande genom att göra en uppoffring som inte innebär att man ger upp något som är av 

moralisk jämförbar vikt. Detta innebär att det är moraliskt att skänka pengar till hungrande, 

men att inte ge så mycket att man försätter sig själv i en svår sits (Ahlenius 2004:151). För 

Singers moral spelar det heller ingen roll om avståndet till de som behöver hjälp är stort, eller 

om det finns andra som också skulle kunna hjälpa. Alla är förpliktade till att hjälpa ändå 

(Ahlenius 2004:152). Singer går till och med så långt att han menar att det är fel att vara 



 9

inaktiv. Samtidigt beskriver han hur moralen i vårt samhälle fungerar idag, när det gäller 

hjälpinsatser till behövande. Välgörenhet leder till att de som ger något får beröm för det, 

medan de som inte gör något alls kommer undan. Ett begrepp som Singer använder är 

”överloppsgärning” (Ahlenius 2004:154). Vår moral är inte byggd på att man ska göra rätt, 

utan grundar sig istället på att inte göra fel, att vi i större mån förbjuder saker än påbjuder att 

man ska göra något. Inaktivitet inför något dåligt är något som inte ses ned på lika mycket 

som en dålig handling. Detta är dock något som har fyllt en viktig funktion i vårt samhälle, 

och det är en moral som formats av samhällets behov. Utan sådana här regler skulle livet snart 

bli ganska så outhärdligt. Samtidigt blir resultatet att vi ser olika samhällen som egna 

moraliska system, och benägenheten att hjälpa andra utanför detta samhälle blir mindre. Vad 

Singer vill är alltså att vi ska omvärdera denna moral, försöka få oss att se bortom vårt eget 

samhälle, men framförallt göra det omoraliskt att inte hjälpa till när man kan göra det 

(Ahlenius 2004:155). Individen i samhället är alltså centralt för Singer, just genom att vi 

själva har kontroll över vår egen moral. Det som påverkar vilka handlingar en människa är de 

förväntningar som finns på henne ifrån omgivningen. Det handlar inte om vad vi kan kräva av 

andra, utan om vad andra kräver av oss (Ahlenius 2004:156).  

 

3.4 Jean-Paul Sartre 

Sartre (2002) anslöt sig till den filosofiska inriktningen existensialismen, vilken han förklarar 

och försvarar i sin bok Existensialismen är en humanism. För att verkligen förstå vad Jean-

Paul Sartre menade med sin moraliska åskådning, så måste man förstå vad existensialismen 

innebär.  

 

Huvudsakligen går existensialismen ut på att människans existens föregår hennes essens, det 

vill säga att det finns ingen definition som på förväg bestämmer vem människan är och hon är 

därmed utlämnad åt sig själv att forma sin egen natur. Det finns ingen gud som bestämmer 

vad människan ska vara, utan individen är helt och hållet utlämnad till sitt eget bevåg att 

skapa sin natur (Sartre 2002:12). Samtidigt är människan inte ensam i sitt skapande, för 

samtidigt som människan skapar sig själv skapar hon alla andra. Vi skapar alltså vår egen 

natur, den mänskliga naturen, och genom att vi skapar den mänskliga naturen skapar vi på sätt 

och vis också resten av mänskligheten (Sartre 2002:14). 
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Friheten är central för Sartre och existensialismen. Genom att Gud inte existerar så är vi 

fullständigt fria att göra precis vad vi vill, och denna frihet ålägger också ett totalt ansvar för 

våra egna handlingar (Sartre 2002:20-21). Deterministiska åskådningar har ingen plats inom 

existensialismen, eftersom sådana åskådningar står i motsatsförhållande till människan som en 

fri varelse. Ej heller finns det någon allmängiltig moral, inga ledtrådar som visar vad man ska 

ta sig till. Sartre angriper katolicismen, som menar att det finns sådana tecken, genom att 

argumentera att om de ser tecken för hur man ska leva så är det något som har sitt ursprung i 

människan själv (Sartre 2002:27). Det finns helt enkelt ingen moral ”a priori”. Just genom att 

det inte finns någon moral så finns det bara en sak att göra i en situation där man ställs inför 

ett moraliskt dilemma, vilket är att gå på magkänslan, att välja den väg som man drivs av 

(Sartre 2002:25). Samtidigt bestäms handlingarna som vi utför av vår ångestkänsla, vilket 

enligt Sartre alltså inte leder till overksamhet utan snarare till handling. Det är vår ångest som 

visar oss hur vi ska se på konsekvenserna av vårt handlande, och medför att vi faktiskt tar 

ansvar för andra människor (Sartre 2002:18ff). Att däremot ursäkta bristen på handlande är 

däremot ett uttryck för ond tro (mauvaise foi), eller självbedrägeri. Bortförklaringar om att 

vissa omständigheter varit emot en är exempel på sådant självbedrägeri (Sartre 2002:32). Det 

är alltså förnekandet av sig själv som en fri varelse som är självbedrägeri, alltså är den 

deterministiska världsåskådningen präglad av just denna onda tro. 

 

Sartre (2002) menar att människan själv skapar sin egen moral. Man är inte färdig från början 

utan man skapar sig själv. Människan är alltså fri att välja precis vilka värderingar han eller 

hon vill hänge sig åt, det finns inga på förhand givna värden (Sartre 2002:51). Sartre menar att 

de som tillerkänner sig determinismen ägnar sig åt självbedrägeri (la mauvaise foi) som ”är 

uppenbarligen en lögn, emedan det fördöljer engagemangets totala frihet” (Sartre 2002:46). 

Engagemanget är de val vi gör för att skapa oss själva. Det fria engagemanget är den kraft 

genom vilket vi förverkligar oss själva genom en viss typ av mänsklighet, den vi själva valt 

(Sartre 2002:40). Att som människa handla i god tro handlar om att handla i total frihet, och 

denna frihet är beroende av andra människors totala frihet, just genom att de också är 

människor. På samma gång som jag strävar efter att bli fri, strävar jag också för att alla andra 

ska bli fria (Sartre 2002:47). 
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3.5 Immanuel Kant 

Kant menar att den goda viljan tar sitt uttryck i talangerna och i temperamentet hos individen, 

men varnar också att det som uttrycker den goda viljan också kan vara skadligt, i de fall där 

karaktären är ond. Lyckans gåvor, såsom makt, rikedom, hälsa och allmänt välbefinnande kan 

leda till övermod, om det inte finns en god vilja. Det finns dessutom vissa egenskaper som 

tidigare räknades som goda, som Kant även ser som potentiellt onda (Kant 1997:17). 

Självbehärskning, måttlighet i affekter och lidande, samt nykter eftertanke, kan också vara 

drag hos den kallblodige kriminelle. Om det inte finns godhet så kan dessa egenskaper bli 

ytterst onda (Kant 1997:18). Man kan fråga sig då om det finns något som verkligen är gott, 

när allt det som uttrycker godhet också kan uttrycka ondska. Kant menar att förnuftet 

frambringar en vilja som är god i sig själv, och han står fast vid sin hållning, trots alla som 

menar att förnuftet inskränker till stor grad på lycksaligheten, det vill säga lyckans gåvor som 

jag nämnde ovan (Kant 1997:19ff).  

 

Vidare beskriver Kant begreppet ”plikt”, vilket inbegriper begreppet god vilja fast med vissa 

förbehåll. Det finns alltså vissa handlingar som kan verka vara gjorda utav plikt, men som inte 

är det egentligen. Det är handlingar som utförts på grund av böjelse eller av egennytta. Kant 

tar upp exemplet med handlaren som inte tar ut överpris av sina kunder, det vill säga att när 

det är goda tider så sätter han ett fast pris. Det skulle kunna ses som något som han gör av 

plikt, men Kant menar att i den här situationen så görs det snarare av affärsmässiga skäl, det 

vill säga av egennytta snarare av plikt gentemot kunderna. Kant menar också att det är en plikt 

som människa att leva, och många människor gör detta också pliktenligt (Kant 1997:21). 

Däremot är det omoraliskt att ta livet av sig då detta strider mot plikten. Att söka lycksalighet 

är också en plikt, och genom att det är en plikt istället för en ren böjelse så är det också 

moraliskt, åtminstone genom att missnöje är dess motsats (Kant 1997:22). Man ska dock inte 

överträda gränserna för att tillfredsställa sina behov, utan det är bara moraliskt om man 

befrämjar sin lycksalighet genom plikt och inte av böjelse (Kant 1997:ff). ”Plikten är en 

handlings nödvändighet av akting för lagen” (Kant 1997:24). 

 

En handlings moraliska värde ligger inte heller i vad som förväntas komma ut av de, utan i 

grundviljan som ligger bakom handligen (Kant 1997:26). Målet i sig ska aldrig stå som 

prioriterat, utan det är viljans princip som ska råda. Denna princip står fast mellan den 

”aprioriska”, det vill säga den formella och den ”aposterioriska”, vilket är den materiella 

(Kant 1997:25). 
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Man ska alltid bete sig som om den handling man utför skulle kunna bli lag (Kant 1997:26). 

Detta betyder i princip att det du gör, eller din maxim, ska kunna bli lag. Om den inte kan bli 

det så är den förkastlig (Kant 1997:27). Moraliskt är det alltså att agera i aktning för denna 

lag, vilket är plikten, som överensstämmer med den goda viljan (Kant 1997:28). Som jag 

tidigare nämnde så frambringar förnuftet alltid den goda viljan (Kant 1997:20). 

 

4. Metod 

När jag har skrivit delar av det här kapitlet har jag till min hjälp tagit Martyn Denscombes 

Forskningshandboken. Jag refererar endast direkt till den vid ett par tillfällen, men jag fick 

många goda uppslag när det gäller författandet av den här delen. 

 

Jag har använt mig av en litteraturstudie och intervjuer i den här uppsatsen. Anledningen till 

att dessa metoder valdes var att jag först och främst ville ha en teoretisk grund följt av en mer 

vardagsnära diskussion. Att diskutera teorier för sig själv kunde mycket väl ha varit 

tillräckligt, men alltför abstrakt i mina ögon. Därför valde jag att inkludera en intervjudel som 

kunde ge en genomtänkt, men inte alltför abstrakt vinkel på frågan om var moralen kommer 

ifrån. Observationer valdes bort eftersom det inte passade uppsatsens syfte, att studera 

”åsikter” och inte ”handlingar”. Frågorna som diskuterades under intervjuerna handlade inte 

direkt om vardagliga handlingar, utan om åsikter kring vad moralen är generellt. Om jag hade 

genomfört en observation hade nödvändig och relevant information inte ha kunnat nås, 

eftersom den informationen som jag hade för avsikt att få fram inte går att studera med hjälp 

av den metoden. 

 

4.1 Litteratur 

I min teoridel har jag plockat fram ett antal författare och inriktningar och deras syn på 

moralen. Jag har valt författare och inriktningar med olika syn på moralen för att visa på de 

skillnader som finns, och i viss mån även på vilka likheter som finns. I mitt sökande efter den 

här informationen har jag enbart använt mig av skriftliga källor i form av böcker. I de flesta 

fall har jag använt mig av orginalkällan, för att slippa problematiken med att grundidén tolkats 

i för många led. Jag har sammanfattat de delarna av litteraturen som jag ansett vara mest 

relevanta för min uppsats. Anledningen till detta är i första hänsyn plats, eftersom det råder en 
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viss begränsning där, samt att hålla en viss fokus på det som är viktigast. Utrymme har också 

varit avgörande när det gäller vilka författare som jag har tagit med. 

 

4.2 Intervjuer 

Vid mina intervjuer har jag använt mig av en semistrukturerad metod, där jag i förväg hade 

förberett en lista av frågor och ämnen som jag hade för avsikt att diskutera under intervjuns 

gång. Denna typ av intervju är bra för att få fram personliga erfarenheter och känslor inför 

ämnet. Intervjuerna var av personlig karaktär, det vill säga ett enkelt möte mellan två 

personer. Material som jag använde för att genomföra intervjun var en diktafon med ett 

kasettband som hade gott om utrymme för hela intervjun, så jag slapp tänka på det under 

tiden. Ett anteckningsblock med de nedtecknade ämnena samt möjlighet att skriva ner stödord 

som kunde vara saker som informanten nämnde för att sedan följa upp det senare i intervjun. 

Anledningen till att jag använde det var att det är mycket enklare att spela in något på band 

och sedan lyssna på det i efterhand än att kontinuerligt göra anteckningar, som kan göra att 

man missar saker i intervjun. En anmärkning man kan göra är att man missar det visuella. 

Inledningsvis kunde diktafonen vara något störande, men i det långa loppet så verkade den 

bara ha en mindre inverkan. För att förbereda de som skulle intervjuas så hade jag i förväg 

meddelat vilket ämne som skulle tas upp, och om de frågade så meddelade jag att intervjun 

skulle ta 15-20 minuter, vilket de också gjorde. Alla intervjuerna genomfördes i lugna miljöer 

utan nämnvärt störande aktiviteter. Placeringen var 180-gradig, det vill säga att jag satt 

mittemot infomanten. Dock rekommenderas det att man sitter i 90-gradig vinkel för att 

undvika känslan av konfrontation, som vid ett förhör (Denscombe 2000:143). När det gäller 

inledning och avslutning så kan jag i efterhand tycka att min första fråga var alltför 

komplicerad, och jag borde egentligen ha inlett med en lättare fråga. Jag tror dock inte att 

detta var avgörande på något vis, eftersom strukturen på intervjun tillät att man kom tillbaka 

till frågan igen senare. Intervjun avslutades med att informanten fick möjligheten att göra 

egna tillägg till diskussionen, som dock inte utnyttjades, samt att jag tackade för att de ställt 

upp. 

 

Urvalet av informanter var att jag frågade personer i min omgivning om de var intresserade av 

att delta i undersökningen. Alla hade vid någon tidpunkt läst, eller höll på att läsa sociologi. 

Fördelen med detta var att jag kunde få mer reflekterade, utvecklade svar än om jag hade 

frågat någon som aldrig varit i kontakt med sociologi som ämne eller högskolan som 
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institution. Min avsikt var inte att hitta ett material som var representativt för en grupp i 

samhället, utan snarare få en mer jordnära, mänsklig vinkling på ämnet moral. Möjligheten att 

på ett enkelt sätt komma i kontakt med och genomföra intervjuerna utan att geografiska 

faktorer skulle spela roll var också viktigt. 

 

Ämnen som diskuterades vid alla intervjuerna var ”Vad är moral?”, ”Var kommer moralen 

ifrån?”, ”Dödsstraff” och ”Dödshjälp” varav de två senare inte kom med i uppsatsen på grund 

av att de inte längre var relevanta. Till den första intervjun hade jag också med ”Djur” som ett 

ämne, som jag sedan strök eftersom jag ville hålla nere antalet ämnen som diskuterades. Min 

första intervju skulle också kunna ses som en slags pilotstudie för att hitta rätt när det gällde 

frågor och ämnen. Förutom de planerade frågorna och ämnena frågade jag följdfrågor, om 

saker och ting jag ville ha förtydligat eller ämnen som informanten nämnt tidigare i intervjun 

men där jag inte velat störa mitt i ett viktigt resonemang. Nu i efterhand kan jag konstatera att 

det hade varit bättre om jag varit helt klar med min teoridel innan jag gjorde intervjuerna, 

eftersom mina egna preferenser kan ha ändrats genom att jag läst nya saker om ämnet moral. 

Min tanke var att förhålla mig så neutralt som möjligt under intervjuernas gång, för att mina 

egna åsikter inte skulle påverka informanten. Detta utförde jag genom att undvika att ta upp 

aspekter som den intervjuade inte tog upp när det gällde moralens härkomst och innehåll. 

Däremot så använde jag mig i vissa fall av motsatta ståndpunkter när det gällde dödsstraff och 

dödshjälp, för att fördjupa argumentationen från informantens sida. 

 

När väl intervjuerna var klara transkriberade jag texten till ett textdokument, för att få bättre 

översikt över intervjun. Jag använde mig av denna text, i kombination med det inspelade 

materialet när jag sammanfattade intervjuerna. I sammanfattningen återberättas det som är 

mest relevant i intervjuerna för uppsatsen, så att överflödig information inte ska störa. En 

annan fördel som en sådan sammanfattning har är att den blir mycket lättare att läsa än en 

transkribering av intervjun. Jag har också försökt hålla på informanternas anonymitet genom 

att inte avslöja namn, ålder eller kön. Detta är information som inte är relevant för den här 

uppsatsen. Det är inte min avsikt att studera skillnader i ålder, kön eller annat ursprung. 

 

4.3 Analys 

I min analys har jag identifierat centrala teman och sedan arbetat utifrån dem. Jag har sedan 

försökt hitta likheter och skillnader mellan de olika teoretikerna och mina informanter. Dessa 
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teman är för det första var moralen konstrueras och för det andra, vem har haft någon nytta 

utav den. Denscombe diskuterar användandet av teman i sin bok Forskningshandboken 

(Denscombe 2000:248). 

 

5. Intervjuer 

5.1 Intervju 1 

Den första personen som jag intervjuade ansåg att moral var som en slags sociala riktlinjer för 

hur man ska bete sig mot varandra. Dessa regler är viktiga för att samhället ska fungera och är 

är enligt den här personen specifika för varje samhälle. Varje samhälle har sina egna normer 

som är till för att det ska fungera. Ett exempel på detta är månggifte, som i Sverige är 

förbjudet och omoraliskt, men som i arabländer är moraliskt lämpligt. Samma sak gäller 

hustrumisshandel. Det finns alltså skillnader mellan olika kulturer, men också inom kulturer 

anser den här personen. Fast det betyder inte att det inte finns universella likheter, som att 

man inte ska stjäla till exempel, eller att man inte ska döda. 

 

I princip anser personen att det inte finns omoraliska personer, vilket kan kopplas tillbaka till 

den sociala sfären och att det finns skillnader mellan olika sfärer. Dock är det så att i en 

krigssituation, eller liknande omständigheter, där människor kämpar för sin överlevnad, så 

kan moralen försvinna. En svältande människa bryr sig inte om det är rätt eller fel att stjäla till 

exempel. När man befinner sig i en fredssituation, som Sverige gör till exempel, så har man 

råd med ”mer högtravande moraliska värderingar” än vad ett land som befinner sig i krig har. 

Fast samtidigt så menar personen som jag intervjuade att det ändå kan finnas människor som 

fortfarande håller på samma höga moral även i krig. 

 

Enligt den intervjuade så uppkommer den här moralen främst ifrån uppfostran, och att vi 

genom den här uppfostran som vi får som barn övertar många av våra föräldrars moralsyn. 

Men vi kopierar den inte fullständigt utan utvecklar sedan under vårt liv en egen moral. 

Ställen som den utvecklas på är skolan, den sociala omgivningen, kompisgäng och på 

arbetsplatser. Just skolan anser den intervjuade vara av stor vikt, eftersom den ses som en 

plats där samhällets värderingar ska präglas på barnen genom läroplanen. Diskriminering av 

olika slag, sexuell och etnisk, ska motverkas samtidigt som skolan ska verka för jämlikhet. 

Just att alla ska behandlas lika är en moral som skolan ska försöka förmedla. Kompisgäng har 
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också sin påverkan, och varje kompisgäng utvecklar sin egen inbördes moral, precis som små 

minisamhällen. Vissa saker accepteras i vissa kompisgäng, medan de inte accepteras i andra. 

Som exempel tar den intervjuade upp att vissa grupper uppmuntrar till stöld, medan andra 

förkastar det. De här grupperna formas genom att likasinnade dras till varandra, men att det i 

vissa fall kan vara så att personer hamnar hos folk som redan har en halvdålig moral, så att 

deras i sin tur försämras. Under tonåren påverkas man väldigt starkt av sin omgivning, vilket 

inkluderar moralen. Med tiden så blir det här inflytandet mindre allt eftersom den egna 

moralen utvecklas och blir mer fast, även om det fortfarande till viss del går att förändra den. 

Det är en process som pågår genom hela livet. Arbetsplatser är ett exempel som personen jag 

intervjuade tar upp, att man måste anpassa sig till det beteendet som finns på arbetsplatsen. 

Annars finns risken att man hamnar utanför. 

 

Enligt den intervjuade så har religionen ett stort inflytande på moralen. Personen tar upp 

exemplet med de tio budorden, som kanske inte följs helt till punkt och pricka av alla, men 

som fortfarande har ett visst inflytande på våra moraliska värderingar. De religiösa 

värderingarna ligger mer som en grund till våra moraliska värderingar, även om vårt land är 

sekulariserat så ligger dessa kulturella kvarlevor fortfarande kvar. Det spelar egentligen ingen 

roll vilket samhälle det är eller vilken religion som finns där, det påverkar alltid, även om det 

är omedvetet. I ett arabland påverkas man av koranen precis som man i ett kristet samhälle 

påverkas av de tio budorden från bibeln. 

 

5.2 Intervju 2 

Den andra personen som jag intervjuade ansåg att moral handlar om att göra rätt, och att ha en 

sund inställning till människor i sin omgivning. Precis som den första personen så handlar det 

enligt den intervjuade om riktlinjer. Moralen kan sedan skilja sig från person till person, det är 

svårt att säga om det finns någon allmängiltig moral utan att den snarare är specifik från 

person till person, plats till plats och tid till tid. Vad som är normalt för en person behöver inte 

vara normalt för en annan. Religionen är ett exempel på att vi har olika värderingar. Många 

problem uppstår när det krockar, och det är ett problem som finns i dagens samhälle. En 

lösning på det problemet kan vara att låta alla vara det som de är, att acceptera andra för deras 

värderingar. 
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Vår moral kommer från uppväxten och från omgivningen, och med omgivningen menas de 

som vi umgås med. Kompisar är viktiga för uppbyggnaden av moralen anser den intervjuade, 

och att vi påverkas av andras moral när vi träffar dem. Uppväxtförhållanden spelar också stor 

roll, och då är det föräldrarna som påverkar mycket. Om man vuxit upp med en förälder eller 

om man växt upp med båda, samt om man bott hos bara mamman eller bara pappan kan också 

ha sin inverkan. En annan viktig del av uppväxten är skolan och att man påverkas av alla som 

är där. Även lärarna har ett inflytande, även om det enligt personen som jag intervjuade inte är 

deras roll att uppfostra, utan att det sker i kontakten med lärarna i vilket fall som helst. Vi 

påverkas av allt och alla hela tiden, och det har också sin koppling till moralen. Precis som 

den första personen så tror den här att kompisgäng kan utveckla sin egen moral och att 

moralen kan te sig på olika sätt beroende på vilken slags grupp det är. Det finns en viss 

skillnad på vanliga kompisgäng och på gäng som man kan sätta en titel på, som nazister till 

exempel eller grupper med politisk koppling. Just nazistgäng eller liknande grupper kan 

använda sig i stor utsträckning av våld och hot om våld för att hålla ihop gruppen. Men det 

viktiga är att olika grupper utvecklar olika moral. Exempelvis så skiljer sig moderaternas 

moral mycket från socialdemokraternas. Arbetsplatser utvecklar också sin egen moral enligt 

den intervjuade, vilket visar sig genom att man har olika syn på olika saker inom ett yrke 

jämfört med ett annat. Ett exempel är badvaktsyrket där det kan utvecklas en ganska så rå och 

sexistisk jargong om människors utseende, just genom att folk är relativt lättklädda där. På ett 

ålderdomshem skulle man inte prata på det sättet, menar personen som jag intervjuade. Vad 

man pratar om och vad man gör på olika ställen påverkar moralen. Samspelet är en viktig del, 

och i samspelet uttrycker vi oss på olika sätt. Vi påverkas alltså av vilka personer som vi 

umgås med just för stunden. Den intervjuade menade att ett samtal med en förälder skulle 

handla om andra saker än ett samtal med mig. Grundvärderingarna ligger dock kvar, vilket i 

så fall skulle innebära att det finns moraliska värderingar som är fasta. 

 

5.3 Intervju 3 

Den tredje som blev intervjuad tyckte att moral, seder, traditioner och regler som man har 

kommit överens om inom ett samhälle behövs för att man ska kunna umgås i det. Dessa regler 

innefattar vad man får göra och vad man inte får göra. Det är som en slags instruktionsbok. 

Det är till exempel moraliskt göra saker som att ge pengar till barn som svälter i Afrika, 

medan det är moraliskt att inte göra andra saker, som att döda en annan människa. Personen 

som jag intervjuade ser dock att det finns fler förbud än tillåtelser. Det kan bero på att det är 
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enklare att lära ett barn till exempel vad som är förbjudet att göra, som att spotta på andras 

skor, än att säga vad man får göra. Förbuden är mer tydliga, att det här för du inte göra, medan 

att göra något rätt är mer diffust och kan ske på många olika sätt. De här reglerna kan te sig på 

olika sätt. Det finns både regler som är nästan fasta som ändras väldigt långsamt över tid, som 

att inte döda, och så finns det andra regler som är mer snabbväxlande som behandlar mer 

vardagliga frågor. De här reglerna kan både komma uppifrån och nedifrån. När det gäller 

moral som kommer uppifrån pratar personen som jag intervjuade om makt, att den som suttit 

vid makten har bestämt vilken moral som ska råda i samhällsgruppen. Det kan både vara 

religiös makt som genom kyrkan och världslig genom ”någon kung”. Dessa regler har blivit 

till tradition och sedan gått i arv. Den andra sortens moral är den som uppkommer i själva 

gruppen. Då har man suttit ner och funderat på vad andra människor skulle uppskatta eller 

inte uppskatta, som ett uttryck för empatisk tankeverksamhet. Det är också dessa regler som 

man har bäst förståelse för. Grupper kan vara vad som helst, det kan vara alltifrån stora 

grupper som samhällen, till små som skolklassen. Direkt när man har en grupp, så fort den är 

mer än två personer i antal, så finns det en moralisk grogrund. 

 

Människan får sin moral främst genom uppfostran enligt personen som jag intervjuade. 

Moralen reproduceras i oss från början när vi är barn, och det är regler som man sedan inte 

reflekterar över direkt utan som efterlevs ganska så lätt. Sen så fortsätter moralen att 

reproducera sig genom den egna gruppen på den egna individen. Ju närmare man är den 

moraliska väktaren, kyrkan till exempel, desto större är chansen att personen i fråga följer den 

moralen. 

 

5.4 Intervju 4 

Den fjärde intervjuade personen sa att ”moral är de oskrivna reglerna” angående beteende 

mellan människor framförallt. Sådana här regler är anpassade efter den grupp där de 

uppkommit och därmed specifika från plats till plats. Även om det är oskrivna regler så är det 

ändå något som man har suttit ner och kommit överens om i gruppen. Sedan så har nästa 

generation ansett att vissa av de reglerna varit så bra så att de anammat dem. Men om de 

moraliska reglerna inte längre passar in i samhället så tar det stopp, och det är i de lägena som 

samhällets moral förändras. Den intervjuade anser att sådana här regler både kan vara ganska 

så fasta, rigida, som att man inte ska döda. Andra förbud har dock blivit mer acceptabla som 

att lura staten. 
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Moralen förs över från generation till generation primärt genom uppfostran, och genom 

skolan, vilket personen jag intervjuade också anser vara någon slags uppfostran. Massmedia 

kan också föra över moral. Det finns massor med sociala situationer där moralen kan 

överföras, och det sker hela tiden, genom hela våra liv. Det finns dock en skillnad mellan 

olika individer, där vissa har lättare för att acceptera vissa värderingar, medan det för andra tar 

emot mer. Samtidigt är det så att om fler och fler personer gör något som är förbjudet, så blir 

det också mer acceptabelt för den enskilde individen att göra så. Förebilder spelar också en 

viktig roll, men moralen kommer alltså främst från gruppgemenskaper. 

 

6. Analys 

6.1 Den socialt konstruerade moralen 

Att moral är något socialt konstruerat är något som dyker upp vid flera tillfällen i min uppsats. 

Framförallt är det mina informanter som har ansett detta, men det finns även belägg för detta 

bland teorierna. Durkheim menar bland annat att moralen är något som vi alla skapar 

tillsammans i samhället (Durkheim 1983:274). Det är mer än bara det samlade värdet av allas 

moral, utan genom det kollektiva får det en extra styrka (Durkheim 1983:272). Bauman 

resonerar i sin bok om förintelsen om att lydnad av auktoriteter och solidaritet med gruppen är 

en slags moral och att närheten spelar en viktig roll (Bauman 2004:227). Detta kan i högsta 

grad kopplas till att sociala band utvecklas och att det därmed blir lättare att tillåta sig själv att 

handla på ett visst sätt. Att lyda någon som man har någon typ av samhörighet med, eller göra 

saker som organisationen på något vis tillåter och påbjuder en att göra går naturligtvis mycket 

smidigare än att lyda en person man inte har någon typ av samhörighet med. Samma sak 

gäller en organisation, det är nog inte så troligt att jag skulle göra något som en fullständigt 

främmande organisation vill att jag ska göra. Lydnaden blir till en social aktivitet genom 

vilken man är moralisk mot de som är närmast en själv. Lydnaden blir också lättare ifall 

ansvaret för ens handlingar inte ligger hos en själv som individ (Bauman 2004:225). Både 

Bauman och Durkheim visar på något olika sätt upp samma syn på saken, att det är gruppen 

och tillhörigheten som är central för moralen. Den stora skillnaden mellan teoretikerna är att 

den senare anser att moral på något vis kan styras i en viss riktning av auktoriter i gruppen 

även om grunden fortfarande är den sociala. Detta är också något som till viss del splittrar de 

som jag intervjuade upp i två läger. Min andra informant menade väldigt tydligt att den 
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sociala omgivningen bygger upp moralen, och sprids genom alla våra sociala relationer 

genom hela våra liv. Det är ett tankesätt som ligger väldigt nära Durkheims. Detta motsäger 

visserligen inte informant ett, tre och fyra, men de har en baumansk twist på det hela. De 

säger också att den sociala omgivningen spelar en viss roll, men att auktoriteter och beslut 

som kommer ifrån personer i maktposition också kan ha en inverkan på moralen. Dock är det 

så att lydnad av auktoriteter inte direkt kan ses som ett exempel på att moralen kommer från 

individen, utan snarare är en i allra högsta grad social aktivitet. Den första personen jag 

intervjuade lägger dock tygdpunkten på att det är den sociala omgivningen som kommer i 

första hand. Den huvudsakliga grunden är att moralen får sin spridning från den sociala 

gruppen och att det därmed finns en moral före individen. Att man påverkas av auktoriteter 

kan ses som ett socialt betingat beteende, som Bauman menar, och inte som ett tecken på att 

moralen kommer från individen, som följande teoretiker menar. 

 

6.2 Den individuellt konstruerade moralen 

Individuellt konstruerade regler men ändå en social moral är alltså något som finns hos 

Bauman. Detta är något som existensialisten och författaren Jean-Paul Sartre inte alls håller 

med om. Enligt Sartre är människan fri att skapa sin egen moral, människan är fri att göra vad 

som helst (Sartre 2002:51). Andra människor behövs alltså inte alls när det gäller individens 

skapande av moral. Hos mina informanter finns ingen sådan tanke, förutom möjligtvis hos 

den andra personen som jag intervjuade, som visserligen anser att moralen är socialt 

konstruerad men att moralen ändå på något vis är individuell i sin utformning. Den stora 

skillnaden är alltså att det sociala krävs för skapandet av moralen som finns hos Bauman och 

Durkheim, inte alls spelar samma roll för Sartre. Man ska betrakta varje tänkare som en 

produkt av sin tid, och det märks med all tydlighet när man kommer till Immanuel Kant. Han 

ser att varje människa på något vis skapar det som är moraliskt riktigt (Kant 1997). Till 

skillnad från Sartre däremot får man känslan av att det finns någon slags universal moral 

utanför människan, något som i allra högsta grad för tankarna till upplysningen och genom det 

till de stora grekiska tänkarna. Detta är något som på sätt och vis skiljer Kant från resten av 

teoretikerna, att det finns en ”apriorisk” moral men att den ändå inte existerar i samhället. 

Moralen finns genom den goda viljan och förnuftet. Utilitarismen är också inne på att 

människan skapar sin egen moral, men har till skillnad från Kant inte uppfattningen att det 

finns en moral innan människan. Enligt den klassiska utilitarismen kan en människa vara 

moralisk utanför det sociala sammanhanget (Tännsjö 2000). Som individ måste man på egen 



 21

hand räkna ut vad som är gott och vad som är ont utifrån konsekvenserna av handlandet 

(Singer 2002:23). Singer menar också att vi inte helt och hållet hittar på allt vi gör själva, utan 

mycket handlar om att vi gör det som förväntas av oss (Ahlenius 2004:156). Det finns alltså 

en social dimension av moralen enligt Singer. Här finns också den största skillnaden gentemot 

Kant, som ställde sig emot att man satte målet i centrum istället för konsekvenserna av det. 

Han sa att man inte ska räkna efter vad man får ut av något, utan snarare viljan bakom det 

(Kant 1997:26). Det man gör måste helt enkelt inte leda till något bra för att handlingen ska 

vara moralisk, vilket enligt min tolkning av Kant gör att man kan vara moralisk utan att andra 

personer påverkas av ens handling. 

 

6.3 Moralen behövs för samhället 

Att moral behövs för att samhället ska fungera är något som alla av mina informanter på ett 

eller annat sätt uttrycker. Informant nummer ett menar att moralen består av sociala riktlinjer 

som säger vad som är tillåtet eller inte i ett visst samhälle. Det viktiga i sammanhanget är 

alltså att samhället är det centrala, och att samhället upprätthålls genom den moral som finns 

där. Därför blir det också så att varje samhälle får den moral som behövs där. Detta är något 

som inte den andra personen som jag intervjuade helt och hållet håller med om. Moralen 

formas istället, enligt den personen, genom vilka individer det är som ingår i gruppen. Den 

tredje informanten menar dock klart att vi behöver moraliska riktlinjer för att kunna umgås, 

medan den fjärde tycker att moralen formas efter samhället, och menar enligt min tolkning att 

om samhället förändras måste moralen också förändas. Durkheim förespråkar linjen att 

samhället ha den moral det behöver. Detta förklaras bland annat genom att moralens 

grundförutsättningar förändrades med det moderna samhället. Arbetsdelningen gjorde att en 

ny organisk solidaritet växte fram just genom att den behövdes när den mekaniska 

solidariteten inte längre klarade av jobbet (Cuff & Payne 1996:44). Även Bauman anser att 

moralen är till för att samhället ska kunna fortleva, vilket visade sig i den slags moral som 

Tyskland hade under tiden fram till och med förintelsen. Det går inte att säga att det var en 

slump att det som inträffade hände i Tyskland utan ska snarare ses som en konsekvens av en 

mängd olika faktorer, bland annat hur moralen var konstruerad. Enligt Bauman fanns det 

genom detta alltså ingen godhet eller ondska, bara moral i en eller annan form beroende på 

vilket samhället var (Bauman 2004:45). 
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6.4 Moralen behövs för individen 

Inte alla teoretikerna håller med om att det är samhällsnyttan som är central för moralen. 

Vissa menar istället att den behövs för att individer ska må bra eller för att de inte ska må 

dåligt. För Sartre handlar det om den egna individen, om att utveckla sin egen moral eftersom 

människan är fri. Nyttan med moralen är inte central i Sartres argumentation, som snarare 

handlar om att vi måste bejaka vår egen frihet för att inte riskera att handla i ond tro 

(mauvaise foi) (Sartre 2002). Dock är det så att han argumenterar om att individen har som 

intresse andras frihet, alltså om andra inte är fria är vi själva inte heller det (Sartre 2002:47). 

Detta är en slags social dimension enligt mitt sätt att se på saken, att vi ändå i slutändan kan se 

till andras intresse förutom enbart våra egna. Detsamma gäller ångesten, som kan leda fram 

till att man tar ansvar för andra människor (Sartre 2002:19) Kant däremot har en annan syn på 

vad moralen är till för. Bland annat så menar han att befrämja sin egen lycka är moraliskt rätt, 

och att inte göra detta därmed blir omoraliskt, som att ta livet av sig (Kant 1997:22). 

Individen är dock alltid i fokus även om Kant själv argumenterar att egennytta är något 

negativt. Man ska leva genom måttlighet och inte överdriven girighet (Kant 1997:21). Den 

inriktningen som mest är inne på spåret att befrämja den egna lyckan är de klassiska 

utilitaristerna (Tännsjö 2000:26). Detta låter som en väldigt egoistisk inriktning om man 

jämför med exempelvis Durkheim, eller mina informanter för den delen. All utilitarism går 

som tidigare nämnts inte ut på enbart detta, då Peter Singer i allra högsta grad utforskar 

inriktningen att minska olyckan istället. Det som han pratar om är att minska olyckan på ett 

större plan och inte bara för den egna individen utan även för andra individer som kan befinna 

sig varsomhelst. Det som dock binder samman är dock att individerna står i centrum och inte 

samhället. Ett exempel på detta är att man ger beröm till den personen som ger pengar till 

välgörenhet, bekräftelse för individen står i centrum och inte det naturliga handlandet. Singer 

påpekar dock att moralen på något vis sträcker sig till att inkludera individerna i det egna 

samhället, vilket gör att vi är mer benägna att hjälpa personer i vårt eget samhälle och inte 

människor som bor långt bort (Ahlenius 2004:155). 

 

7. Diskussion 

När det gäller frågan ”Är moralen socialt grundad eller har den sitt ursprung inom individen?” 

så är författarna uppdelade i två läger. Splittringen mellan författarna går nästan rakt mellan 

om man anser att moral är kopplat till individen eller till det sociala sammanhanget. I både 

diskussionen angående moralens härkomst och vad moralen har för nytta så visar detta sig. 
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Det handlar alltså om vad som är samhällets primära byggstenar. Den ena sidan med 

Durkheim och Bauman som både anser att moralen kommer från det sociala och att nyttan är 

grundat i samhället. Den andra sidan med Sartre, Kant och utilitarismen anser att individer 

konstruerar moralen och att nyttan i första hand är till för individer. När det gäller mina 

informanter så menar alla att moralen i någon mån är socialt grundad, både när det gäller 

nyttan och varifrån den kommer. Enligt mitt sätt att se på saken finns det dock en viktig social 

dimension hos både Sartre och hos utilitarismen främst genom Singer. Att ta hänsyn till andra 

människor är inget som jag tolkar som enbart individualistiskt utan snarare som en social 

faktor. Även om moralen är konstruerad av, och är främst till för individen, så finns det en 

nytta med den som sträcker sig ut från jaget till att inkludera även andra. 

 

Durkheim (1983) resonerar i sin bok Självmordet utifrån kvantitativa data, vilket ger en 

betydligt större tyngd än exemeplvis Kant (1997) som i sitt resonemang inte diskuterar frågan 

ur någon empirisk undersökning utan snarare ifrån sina egna observationer. Detta är något 

som även Sartre (2002) gör. Det som jag vill ha sagt är alltså om någon sida kan väga tyngre 

än den andra, för att komma fram till någon slags resultat. I rena siffror så blir det övervikt för 

den individuella sidan. Men om man räknar med vilka som genomfört det mest gedigna 

vetenskapliga arbetet så blir det vinst för det sociala. Kant och Sartre räknar jag inte som 

vetenskapligt arbete eftersom ingen av författarna refererar till tidigare forskning eller 

genomför en egen empirisk studie, även om jag respekterar deras åsikter mycket. Detta gör 

dock både Peter Singer och Torbjörn Tännsjö gällande utilitarismen. Om man därtill räknar in 

intervjuerna så lutar det bara ännu mer åt det sociala sammanhanget. 

 

När det gäller argumentation så känns det som om de flesta författarna och de intervjuade 

erkänner att samhället spelar åtminstone någon roll för moralen. De som faller utanför är just 

Kant och Sartre, vilkas arbete snarare kan ses som mer filosofiska än rent vetenskapliga. 

Singer är den som gör att utilitarismen i någon mån lutar åt att samhället spelar en stor roll, 

även om individen fortfarande är något viktigare för honom. Han erkänner i ett visst 

sammanhang att man inom ett visst samhälle känner mer för de individer som befinner sig i 

det än vad man gör för människor utanför. Samtidigt ser han dock att man kan förändra detta 

så att man ska kunna känna mer för människor utanför det om man bara öppnar folks ögon. 

Detta är en väldigt optimistisk syn på det hela, och enligt mitt sätt att se på saken något naiv. 

Att andra människor spelar en roll för hur man ändå agerar som individ känns som ett tecken 
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på att Singer inte helt och hållet tycker att individen skapar sin egen moral, även om hans 

argumentation, och utilitarimens, utgår ifrån detta.  

 

8. Slutsats 

Om man ska komma fram till någon form av slutsats på frågan ”Är moralen socialt grundad 

eller har den sitt ursprung inom individen?” så lutar jag åt att moralen i första hand är socialt 

grundad. Det är dock inget som pekar åt det hållet helt och fullt. Att helt och hållet 

diskvalificera de tankar som lutar åt det andra hållet går inte, men de flesta av mina mest 

trovärdiga källor, samt alla informanter i undersökningen menar att det förhåller sig så. 

Bauman och Durkheim är självskrivna förespråkare för den inriktningen, men sen kommer 

utilitarismen och Sartre. Dessa två är mer tvetydiga när det gäller nyttan med moralen. Att alla 

källor som på något sätt känns mer trovärdiga, ur ett vetenskapligt perspektiv, får mig att dra 

den här slutsatsen. Moralen är i första hand socialt grundad, då dess nytta i första hand är att 

få människor att kunna leva tillsammans.  

 

Om jag ska komma fram till någon form av konkret resultat som de flesta kan hålla med om, 

så är det i allra högsta grad individuellt hur man förhåller sig till moral. Som min andra 

informant beskriver det så är vår moral socialt konstruerad, men formen av vår egen moral är 

bara vår egen när det gäller dess fulla innebörd. Att se moralen som något socialt eller som 

något individuellt är formodligen också konstruerat på ungefär samma sätt som moralen är, 

vilket gör att min grundsyn påverkar mig när jag skriver denna slutsats. För att återknyta till 

Bourdieu (1997) så är det i allra högsta grad svårt att studera det som man tänker med. 

Vetenskapens grund ligger i vår egna teoretiska grundsyn, om ontologin och om 

epistemologin. Jag kan inte säga emot att mina ”glasögon” har gett mig en bild om hur den 

sociala världen är konstruerad när det kommer till moralen, utan jag erkänner att jag ser 

människan som en socialt konstruerad varelse. Detta är inga frågor som helt och hållet går att 

bevisa, utan som alltid, enligt min åsikt, enbart är grundantaganden vi bär med oss. Dessa 

antaganden är viktiga för hur vi sedan på ett vetenskapligt vis studerar och antingen bevisar 

eller motbevisar enskilda sakfrågor, precis som Durkheim (1983) gör med självmordet. 
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