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Etik

• Gentemot vem/vilka har vi 
moraliska förpliktelser, 
skyldigheter och ansvar?

• Vad bör vi göra?
• Vad är etiskt/moraliskt rätt?



Miljö – etik?

• Traditionellt har etiken kretsat kring förpliktelser gentemot 
familjemedlemmar, vänner o.s.v. 

• De globala miljöproblemen annorlunda.

• Men hur beter vi oss moraliskt gentemot miljön? Gentemot 
vem/vad har vi moraliska förpliktelser – naturen, mångfalden, 
arterna, djuren, växterna, miljön, ekosystem? 

• Har våra moraliska förpliktelser gentemot naturen, djuren osv 
samma tyngd som förpliktelserna vi har gentemot andra 
människor?



Vad kan man visa med vetenskap 
och teknik?

Forskningen kan visa att. ex.  insektsbeståndet 
minskar, att vår bilkörning påverkar klimatet osv.

Kan den visa vad vi bör göra åt det, vems ansvar
det är o.s.v.?



Exempel är/bör
• Premiss: naturvetenskap: ”Mänsklig aktivitet orsakar 

klimatförändring/minskning av biologisk mångfald, vilket får 
stora konsekvenser för livet på jorden.”

• Premiss: ekonomi: ”Det kommer att kosta mycket pengar att 
anpassa samhället till det nya klimatet.”

• Slutsats etik (?!): ”Människor har ett moraliskt ansvar att 
minska sin negativa påverkan på klimatet.” (Etik)

Går ej att dra den slutsatsen! Vi behöver etiska värden och 
värderingar, diskussion för att bestämma vad vi bör göra.



Miljö, etik, påverkan
Våra handlingar idag…

• Påverkar människor långt borta (geografiskt avlägsna).
• Påverkar människor i framtida generationer.
• Djur och arter.
• Växter.
• Klimatet.
• Biologisk mångfald.
• Ekosystemet.

 Men orsakssambanden är komplicerade, kollektiva och svåröverblickbara. 
 Värdekonflikter? T.ex. ekologisk – social – ekonomisk hållbarhet
 Därför bli de etiska övervägandena komplicerade. Vem har ansvar för vad? Vad 

kan vi göra som enskilda individer?



Hur förhålla sig etiskt till de kollektivt 
orsakade miljöproblemen?

• Är det moraliskt fel av en person att….

• Ta bilen till jobbet?
• Inte återvinna?
• Köpa en ny mobiltelefon/bil trots att den gamla fungerar?
• Flyga till andra sidan jordklotet?
• Inte plocka upp skräp som andra lämnat i skogen?
• Är det fel varje gång? Eller får man missa? När är det 

OK?



Värde

• På vilket sätt kan något ha värde? 
• Vad betyder det att något har värde?



På vilket sätt kan något ha värde?

1. Vi kanske behöver det, värden som 
har att göra med användning (t.ex. 
pengar). 

2. Vi gillar det, värden som har med 
nöje, skönhet och estetik att göra.

3. Det finns goda skäl till att vi bör
värdera det, värden som har att göra 
med etik/moral (t.ex. rättvisa).



Intrinsikalt – instrumentellt värde

• Intrinsikalt (inneboende) värde: något som är gott/värdefullt 
i sig själv, oavsett konsekvenser/användning d.v.s. Inte enbart 
som ett medel för att få något annat (Lycka?).

• Instrumentellt värde: Något som är gott för att det är ett 
medel att något annat som har värde (Pengar?).

Om något har intrinsikalt värde så har vi en moralisk 
skyldighet att skydda det eller i alla fall avstå från att skada det. 



Antropocentriskt synsätt
Människan och den mänskliga arten i centrum.

• Djur har inga rättigheter.
• Att handla fel = att handla fel mot en människa
• Men - förpliktelser rörande djur
• Central idé i västerländskt tänkande sedan Aristoteles 

(antikens Grekland).



Biocentrism & ekocentrim
• Antropocentriskt synsätt: människan i centrum

• Biocentrism: alla levande organismer (djur och 
växter) har moralisk status.

• Ekocentrism: ekosystemet i fokus (inte bara allt 
levande för sig)



Vem har ansvar för miljön?



Ansvar i samhällsdebatten

• ”Vem är ansvarig för klimatförändringarna?” 
• Vem har ansvaret för att se till att koldioxidskatten betalas av 

företag?
• ”Det är böndernas ansvar att minska antibiotikaanvändning 

inom jordbruket”
• ”Politikerna har inte tagit sitt ansvar!”
• ”Hon kände ett ansvar för miljön så hon startade en lokal 

förening för att få kommuner att göra mer”



Moraliskt ansvar

• Kausalansvar – för att man orsakat ngt.
• Skuldansvar – för att det man orsakade var fel.
• Uppgiftsansvar – för att man har en viss uppgift/roll.
• Ta ansvar – att vara en ansvarsfull 

person/yrkesmänniska, stå för beslut.



Bakåtblickande ansvar

Att skuldbeläggas, hållas ansvarig, för 
något man gjort.

• ”Det är västvärldens fel att vi har klimatförändringar”.



När är det inte en viss människas 
fel?

• När har man inte ansvar i 
denna bemärkelse?



Ursäkter

Villkor” för skuldansvar: Frihet & kunskap: Jag var fri och 
jag visste vad jag gjorde.

• Jag var tvungen/hade inget val, jag kunde inte, jag har 
inte gjort något…

• Jag visste inte…



Bakåtblickande ansvar

Vad är det att orsaka? 

• Måste jag göra något aktivt för att sägas ha 
orsakat något?

• Ex: Jag ser en person kasta skräp i naturen, 
men jag gör inget…



Frihet – tvång - val

• När är man fri och när är man tvingad? 

• Enkelt om någon låst in en, eller håller fast 
en.

• Vi ingår alla i relationer, organisationer 
och strukturer som påverkar hur fria vi är i 
olika utsträckning. 

• Vad kan vi egentligen påverka?



”Jag visste inte”
• Hur mycket kunskap ska man förväntas 

ha – t.ex. när visste man att mänsklig 
aktivitet påverkade klimatet negativt?

• Är man ursäktad om man ”inte visste” att 
det man gjorde var fel?

• Finns det inte saker man bör känna till, 
där man har ett ansvar att skaffa sig 
kunskap?

• Har vi en skyldighet att dela med oss av 
kunskap till andra, att dela kunskapen? 
Hur långt sträcker sig det ansvaret?



Framåtblickande ansvar

• Uppgiftsansvar/rollansvar, ”Det är riksdagsmännens 
ansvar (uppgift, roll) att tillsammans stifta lagar”.

• Ansvarsfullhet som egenskap, att bete sig på ett 
ansvarsfullt sätt, att bry sig om hur ens handlingar ingår i 
en helhet, att ta ansvar (kanske även ibland om något 
inte självklart ingår i ens uppgiftsansvar eller där det inte 
finns lagstiftning eller man måste tolka/välja lag).



’De många händernas problem’

• När det är många inblandade i det som händer – hur 
veta/avgöra/bestämma vems ansvar det var/är…?

• Vi är alla ansvariga, individer, länder, världen – men vem 
har orsakat vad?



Inte skuldbelägga

• Enskilda individer kan inte ha huvudansvar för miljön –
det kommer inte att lösa problemet

• Alla har olika förutsättningar att påverka (komplext)

• Hela samhället (kollektivt) har ansvar

• Ingen idé att tala om skuld.



Uppmuntra & skapa möjligheter!

• Framåtblickande ansvar: Regering/riksdag + företag. 
Skolor, media? De kan påverka möjligheterna för 
enskilda!

• Visst framåtblickande ansvar ligger på individer, men vi 
måste undvika att skuldbelägga individer

• Vi bör alltid hålla diskussionen om ansvar vid liv!



Ni då?

• Vad kan ni göra? Alla kan göra något, men inte allt!

• Skillnad vardagligt liv – offentligt/politiskt.

• Påverka politiker, företag, samhälle att skapa bättre 
möjligheter för alla att göra rätt val på ett enkelt sätt.
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