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Reflektioner	över	begreppet	värdegrund	
Av José Luis Ramírez 

Ovanstående kulturella ”karta” är en presentation av en undersökning inom ramen 
för en studie som kallas World Value Studies. De data som presenteras i 
diagrammet har tagits fram genom en enkätundersökning. De beskriver 
förmodligen inte hur det ”är” utan hur man önskar att det vore – det vill säga ”vad 
man värderar”. Det refereras ofta till denna karta i värderingsdiskussioner.  

Den kan tolkas på många olika sätt och ligger till grund för de mest olikartade 
resonemang. Detta beror på att begreppet ”värdering” är mångtydigt och kan syfta 
semantiskt åt flera håll. Undersökningen har genomförts på initiativ av två forskare 
Inglehart och Welzer som också sammanställt diagrammet. De har i kommentarer 
till diagrammet i stora drag redogjort för hur de ser på axlarna. Håller vi oss till 
författarnas ursprungstolkning så blir kanske bilden oklar. Genom tillägg till 
axlarna försöker man här precisera dem.  
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En grund för tolkning av diagrammet kan vara den skillnad mellan fakta och 
värderingar som Giambattista Vico formulerat i sin tes om " factum / verum". 
"Factum" betyder "det gjorda". Det enda som är sant ("verum") är det som redan 
har ägt rum. Allt annat är en spekulation som får oss att handla utifrån vad vi 
förutsätter. "Människan kan bara förstå det som hon själv åstadkommit ... Allt annat 
kan endast Gud förstå", säger Vico.  

Vi får då referera till vänstra sidan av diagrammets mittpunkt och röra oss efter den 
vertikala linjen. Sekularismen (från "sekel", som betecknar det faktiska, det givna i 
vardagslivet) som finns i diagrammets övre del på den vertikala axeln, symboliserar 
det förhållandet att människan agerar efter en uppfattning om de lagbundenheter 
som någorlunda kan bevisas.  

Den katolska kyrkan hade förr i tiden som princip, att "förnuftet" var "trons 
betjänare" ("ratio ancilla fidei"), således: "philosophia: ancilla theologiae". Denna 
föreställning återfinner vi numera i många nutida fundamentalistiska ideologier och 
religioner. Dessa representeras av det som längst ner i diagrammets vertikala axel 
kallas traditionella värderingar.  

Denna princip motsades emellertid (inte utan kontrovers) av den arabiska 
rationalismen med rötter i den grekiska filosofin. Ibn Rushd (Averroes) gjorde klart 
att även om alla (mer eller mindre förnuftiga och bildade) ska tro på Gud, bara dem 
som utvecklat ett förnuftigt tänkande kan hävda den världsliga sanningen och skapa 
vetenskap. Averroismen spreds i flera universitet och var grundläggande för 
universitetet i Paris. Kyrkans trosföreställningar fick därefter i Europa anpassas till 
vetenskapen och förnuftet och vi européer flyttade oss uppåt i diagrammet åt det 
sekulära hållet. Renässansen präglades exempelvis av rationalism. Den stora 
Renässanstavlan av Michelangelo om Athen-skolan visar Platon pekande uppåt, 
mot himlen, och Aristoteles neråt, mot jorden.  

Det märkliga är att Thomas av Aquino, (den katolska kyrkans främste teolog), som 
också gav ut en skrift mot averroisterna ("De unitate intellectus") var den som förde 
fram aristotelismen i den kristna bindningen till filosofin (som bär namnet 
"tomismen") och kallade Aristoteles "Filosofen" och Averroes "Kommentatorn". 
Vi står således i skuld till den arabiska kulturen som, genom sitt intrång, 
introducerade antikens grekiska filosofi och olika vetenskaper (särskilt inom 
matematiken, astronomi och naturvetenskap) i den europeiska medeltiden.  

Viktigast, när det gäller diskussionerna om värdegrund, är kanske att 
uppmärksamma skillnaden mellan "fakta" och "värderingar", där det faktiska 
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uppfattas som "det givna" och värderingar är "det önskade". Vi rör oss då mot 
diagrammets högra sida.  

Det ”önskade” har naturligtvis sin grund i vår förgivettagna uppfattning och 
önskemål, men när vi talar om fakta kan man undra hur säkra de är. Popper 
åberopade en s.k. "falsifieringsprincip", det vill säga att varje allmänt 
faktapåstående gäller så länge det inte dyker upp något fall som visar sig motsäga 
det allmängiltiga påståendet.  

Uppkomsten av förväntade och önskade situationer beror således på överväganden 
som inkluderar det som vi tror är ofrånkomligt givet och som finns på den vänstra 
sidan av diagrammet. Men vi har rätt att önska och avvisa skeenden och situationer 
som enbart tillämpar orsak och verkans kunskaper och som, enligt vår uppfattning, 
leder till något oönskat. Vi kan då pröva något annat för att nå det önskade och 
undvika det oönskade. Vi rör oss då över gränsen till det icke förutsägbara, det vill 
säga till den högra sidan av diagrammet. För att kunna göra det måste vi vara 
självbestämmande och autonoma. Huruvida den kalkyl vi då gjort är välgrundad 
visar sig i resultatet.  

Vår personliga och sociala karaktär formas således av relationen mellan "fakta" 
(det givna) och "önskemålen" (det vi vill pröva) men beror också på vårt sätt att 
tolka sambanden. I denna balans ligger vår värdegrund. Värdegrunden blir därför 
beroende på s.k. uppfostran eller bildning (under inflyttande av samhällets rådande 
uppfattningar) och den kan inte helt oavhängiggöras från det rådande språket 
eftersom språket också uttrycker vårt vetande om "verkligheten".  

Dagens debatt försöker ofta "se längre än näsan" och låter näsan bli 
ouppmärksammad. Språklig uppmärksamhet och urskillningsförmåga kan därför 
hjälpa oss att bättre behärska vår situation, att välja värdegrund och att medverka i 
samhällslivet, även om sanningen aldrig kan nås fullt ut. Vi kan bara bli bättre om 
vi hela tiden är uppmärksamma på situationens karaktär och noga skiljer mellan 
VAD och HUR.  

Vi, som de kunskapssökande människor vi är, är tvungna att använda oss av ett 
språk och ett språkbruk som vi fått ärva och som bara genom en ständig "re-
flexion" (i ordets noggranna bemärkelse) kan förbättra vår tanke och vårt 
handlande i gemenskap med andra. Vi trampar alltid fram nya vägar, men vi blir 
samtidigt tvungna att, i vardagen, följa de vägar som redan är givna. 
Värdegrunderna uppstår därför oftast genom att banalt göra vad vi alltid gjort och 
"följa John".  
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Detta kallar jag (i min avhandling) "Demokratins endokrina åkommor": 
paternalism, professionalism och esteticism. Detta knyter an till en diskussion som 
initierades av Aristoteles och som leder till vår syn på "etik och moral". Moral är 
synonymt med vad som kallas sedvänja.  

Sedvänjor ses ofta som lika lagbundna som naturens lagar. "Av handlingar uppstår 
sedvänjan och av sedvänjan uppstår lagen" sade Alfons den X (kallat den Vise 
konungen) i Toledos medeltid. Det är han som främjade kulturkontakten mellan 
kristna, judar och muslimer och införandet av orientalisk vetenskap, litteratur och 
seder. Men genom introduktionen av sedvänjan skapas också den oklarhet mellan 
fakta och värderingar som vi lider av i dag.  

Enligt en uppfattning som har hämtats från Aristoteles så sitter värdegrunden i den 
"karaktär" som skapas genom handlingens sedvänja.  Sedvänjan anses automatiskt 
bestämma beteendet och självständiga överväganden. Om man fullföljer denna 
tanke kommer individen att ses som ett offer för ett från början inlärd och obildad 
karaktär. Genom denna karaktärisering av människan uppstår föreställningen att 
hon behöver ”fostras” och utbildas av en överhet som (per definition) vet bättre än 
hon själv vad hon bör göra. Detta är inte sant. Även små barn kan fatta kloka 
beslut.  

Den mänskliga individens relation till samhället kommer till uttryck på två sätt som 
vi kan kalla "kollektivt" och ”gemensamt”. Kollektivismen innebär en 
underkastelse (utan närmare reflexion och ställningstagande) till vad som är 
etablerat, medan "gemensamt" innebär en medveten och reflekterad acceptans av 
den rådande uppfattningen i grundläggande frågor.  

Man kan konstatera detta genom att lägga märke till bruket av ordet "alla" i olika 
sammanhang. Ty ordet "alla" används ofta tvetydigt: ibland åsyftar man ett 
odefinierat kollektiv men ibland kan det (med precisering) åsyfta "var och en". 
Redan Aristoteles anklagade Platon för denna semantiska förväxling, när han (i 
Republiken) skrev om "allas barn", som om varje förälder inte hade endast sina 
egna. I det politiska översitteriets språk och i andra språkliga makthandlingar 
brukas en sammanblandning av dessa båda betydelser.   

Det är utan tvekan så att människan, genom skolans fostran och i reflekterat socialt 
umgänge, får del av samhällets handlingsseder och fungerar, i vissa sammanhang, 
endast som "individ" och i andra lägen som "person" med eget profil och 
meningsfrihet, även om båda roller kan påverka varandra. Kollektivt styrda normer 
driver individen mot det som föreställs i diagrammets vänstra sida och kan därmed 
blockera den frihet som är så viktig för individens och samhällets anpassning till 
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ständigt förändrade förhållanden. Häri ligger utmaningen i uttrycket ”individen och 
samhället”. Formen för kommunikationen med vilken vi (gemensamt) försöker 
formulera vår verklighet är därför viktigt att uppmärksamma.  

 

 


