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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Några inledande ord 

 

Al Gore har sedan dokumentärfilmen An Inconvenient Truth’s premiär 2006 blivit känd värl-

den över för sitt engagemang i miljöfrågor men kanske framförallt för sin kamp mot den glo-

bala uppvärmningen och växthuseffekten. En kamp som 2007 gav honom Nobels fredspris 

tillsammans med IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och därmed också ett 

globalt erkännande av klimatförändringarnas relevans för mänsklighetens utveckling. Filmen 

har varit starkt bidragande till att frågor rörande klimatförändringar sedan dess ständigt cirku-

lerat i dagspress och media samt att diskussionen tagit sig från den naturvetenskapliga forsk-

ningsdiskursen ned till middagsbordet hos gemene man.  

Efter att ha läst boken An inconvenient truth - the planetary emergency of global warming 

and what we can do about it (Gore 2006) intresserade jag mig för de argument som Al Gore i 

huvudsak använde sig av för att nå ut till oss vanliga människor, jag tänker då inte på den 

uppsjö av naturvetenskapliga argument som läggs fram i boken utan snarare de argument vars 

syfte är att spela på vårt samvete, de argument som riktar sig till vår moral och vår moralsyn. 

Den moraliska aspekten är nämligen ett återkommande tema i Al Gores texter och när han 

exempelvis skriver ”we will experience an epiphany as we discover that this crisis is not real-

ly about politics att all. It is a moral and spiritual challange.” (Gore 2006:4) väcks bland annat 

frågorna om vilken typ av etik som ligger bakom denna, som Gore ser det, moraliska och and-

liga utmaning.  

I min uppsats kommer jag att gå tillbaka till Gores första bok Earth in the balance - ecolo-

gy and the human spirit från 1992 för att studera vilken typ av etik som är utgångspunkt för 

Al Gores argumentation i boken. Boken ligger till grund för såväl filmen och boken An In-

convenient Truth och stora delar av den återkommer i dessa senare verk som kan ses som en 

nedbantad och mer visuell framställning av Earth in the balance.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

På grund av det stora mediala utrymme som Al Gore och hans verk har fått är det av intresse 

att närmare studera de etiska grunder som dessa verk vilar på.1 När en person, tillsynes ensam, 

får föra talan i dessa frågor som har en global karaktär och gör det genom att hänvisa till etis-

ka grunder förtjänar detta att granskas närmare. Jag kommer, som tidigare nämnts, studera 

Earth in the balance med syftet att göra en deskriptiv moralanalys med utgångspunkt i följan-

de frågeställningar: 

 

 

- Vilka grundläggande värdepremisser utgår Al Gores moraluppfattning från?  

 

- Vad är det för typ av moraluppfattning Al Gore ger uttryck för i Earth in the balance och 

vilken är den bakomliggande etiken? 

 

- Vilken människosyn kan härledas ur Earth in the balance? 

 

 

Efter min analys kommer jag i en avslutande diskussion problematisera och reflektera över 

studiens resultat. 

 

1.3 Forskningsläge 

Denna uppsats rör sig i huvudsak inom den miljöetiska disciplinen, ett område som ännu är 

ungt inom den akademiska världen. Ämnet har sedan slutet av 1970-talet arbetat sig in i 

forskningsvärlden och finns numera som fristående ämne på ett flertal universitet och högsko-

lor runt om i Sverige. Till stor del ägnar sig den forskning som finns att tillgå inom miljöeti-

ken fortfarande åt att definiera vad ämnet innebär. Både David Kronlids bok Miljöetik i prak-

                                                                    
1 Såväl An inconvenient truth som Earth in the balance har fått stor uppmärksamhet, An inconvenient 
truth vann en oscar för bästa dokumentärfilm och boken Earth in the balance låg 1992 på New York 
Times ”bestseller list” 
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tiken och Mikael Stenmarks Miljöetik och miljövård (vilka jag till stor del använder mig av i 

min uppsats) har som huvudsakligt mål att ringa in vad miljöetik är för någonting och hur det 

skall användas. Stenmarks bok definierar olika miljöetiska teorier och visar hur man kan an-

vända sig av dessa som analysverktyg på praktiska fall. Han analyserar bland annat Agenda 

21, vilket är det program som arbetades fram vid FN’s miljökonferens som ägde rum 1992 i 

Rio de Janeiro, för att visa att olika riktningar inom miljöetiken (antropocentrisk, biocentrisk 

och ekocentrisk) genererar olika uppfattningar om hur miljöfrågor skall hanteras. Han menar 

att en potentiell oenighet i de etiska utgångspunkterna (exempelvis gällande de värden som 

skall ligga till grund för exempelvis utvecklandet av en internationell miljöpolicy) kan skapa 

problem inom hur miljövården skall utvecklas. Det behövs enligt Stenmark en större medve-

tenhet om etiska teorier som finns att tillgå som grund för att kunna fatta relevanta beslut i 

miljöfrågor. 

I dagsläget handlar alltså till stor del om att definiera olika riktningar och teorier inom mil-

jöetiken för att på så sätt nyansera och forma detta unga ämnesområde. Även Petra Anders-

sons avhandling Humanity and Nature - Towards a Consistent Holistic Environmental Ethics 

som lades fram vid Göteborgs Universitet 2007 handlar om att undersöka och bena ut det teo-

retiska ramverk som utgör miljöetiken. Andersson riktar tydligare in sig mot, vad hon kallar 

HEE, Holistic Environmental Ethics, som alltså är miljöetik ur ett globalt perspektiv. Hon vill 

visa på de problematiska områden som HEE innefattar, t.ex. hur man bör uppfatta naturens 

moraliska status, men även vad begreppet natur innefattar.  

Svensk forskning inom miljöetik som eget ämne finns det inget överflöd av. Det finns dock 

desto fler arbeten och uppsatser kring begreppet ”Hållbar utveckling” som definierades i sam-

band med Brundtlandrapporten arbetades fram 1987. Begreppet åsyftar en strävan efter en 

utveckling som kan tillfredsställa vårt behov av naturresurser utan att riskera kommande ge-

nerationers behov och har alltså tydliga moraliska aspekter. Dock är de flesta av dessa arbeten 

är tyvärr gjorda inom andra arbetsområden än etikens.   

Jag hoppas med detta arbete kunna visa och ge ytterligare exempel på hur man kan använ-

da existerande miljöetiska teorier som analysverktyg samt problematisera de miljöetiska ar-

gument som 2007 års nobelpristagare använder i sin bok Earth in the balance. 
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1.4 Förförståelse 

När man författar en text gör man det ej i ett vakuum utan de erfarenheter och förförståelsen 

av ämnet man arbetar med påverkar analysen och slutresultatet. Jag tänker här därför kort 

presentera min egen förförståelse av ämnet min inställning till dessa frågor för att tydligare 

visa var jag står i texten och vilka utgångspunkter som kan göra sig synliga i mitt resone-

mang. Jag kommer i övrigt försöka, i den mån det går, hålla mina privata tyckanden utanför 

denna uppsats.  

Jag är själv relativt ny inför etikämnet som sådant även om jag tidigare, i mina religionsve-

tenskapliga studier, har varit inne på området har det då mer handlat om olika moraliska ställ-

ningstaganden som hör hemma inom olika religioner och inte etiska teorier eller värdeteorier.  

Det har med andra ord då handlat om moralfrågor och inte etik.  

Miljöetik har för mig varit ett nästintill helt okänt begrepp. Jag har fått lov att sätta mig in i 

ämnet på relativt kort tid vilket gjort att den bild jag har av ämnet till stor del är formad ut-

ifrån den litteratur jag utgått ifrån i arbetet med denna uppsats. Detta kan vara problematiskt 

då analysen riskerar att bli alltför avhängig dessa källor. Jag har försökt att kompensera detta 

genom att välja referenslitteratur skriven av författare vilka har såväl bred som djuplodad 

kompetens inom området.  

I övrigt är jag för egen del lagd åt ett konstruktivistiska tankesätt, bland annat när det gäller 

utformningen av ens karaktär men även andra egenskaper som tillexempel vad som gör oss 

till man eller kvinna. För att förtydliga mitt exempel; jag menar att om de egenskaper som 

utgör vår könstillhörighet är en kulturell och social konstruktion är vi heller inte låsta till vår 

kropp. Detta tankesätt förutsätter, enligt mig, en frikoppling mellan kropp och själ. Om man 

istället ser människan som en helhet där kroppen och själen är ett, finns det inget utrymme att 

distansera sig från den eller att själv definiera sitt eget förhållande till sin kropp. Man är då 

istället sin kropp med alla dess möjligheter och begränsningar. Finns det däremot en dualistisk 

syn på människan möjliggör det ett mer abstrakt tänkande kring människans karaktär och 

hennes egenskaper, som exempelvis könstillhörigheten. Min syn på människokroppen är av 

mer instrumentell karaktär alltså den är vad vi gör av den.  

Gällande min syn på etiska värden är jag kluven.2 Jag har svårt att ta till mig ett positivt 

värdeontologiskt synsätt där värden ses som någonting objektivt och fritt existerande utanför 

människan. Här ställer jag mig istället bakom den negativa värdeontologin eller kanske snara-
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re en deskriptiv realism där värden uppfattas som någonting av människor skapat. Något som 

jag anser att den deskriptiva realismen visar på genom det faktum att vi i olika delar av värl-

den värdesätter olika saker och har olika etiska ideal. Min kluvenhet ligger i att jag ogillar de 

relativistiska konsekvenserna av en negativ värdeontologi, att ett värde kan vara sant i en kon-

text och falskt i en annan kan tillexempel rättfärdiga handlingar som könsstympning vilket jag 

starkt tar avstånd ifrån. 

Avslutningsvis är språkförståelse är också en faktor som kan vara värd att notera. Mitt 

primärmaterial är skrivet på engelska vilket, även om det är ett språk som jag visserligen be-

härskar någorlunda väl, inte är mitt modersmål vilket gör att det finns risk för feltolkning och 

missförstånd, en risk som visserligen alltid finns när man läser och tar in någon annans text. 

För att minska risken för feltolkning av olika engelska begrepp har jag använt mig av bland 

annat Longman - Dictionary of contemporary english och internettjänsten Tyda 

(www.tyda.se) vilken är Sveriges största engelsk-svenska lexikon. 

 

1.5 Disposition 

Förutom detta inledande kapitel kommer denna uppsats att innehålla ytterligare tre kapitel. I 

kapitel två går jag igenom det teoretiska ramverket för uppsatsen och utvecklar det analys-

verktyg som jag kommer att använda för att analysera Al Gores bok Earth in balance. I kapi-

tel två finns även en genomgång av Gores bok, under rubriken ”Bakgrund”, för att ge en för-

ståelse och överblick av hans bok.  

Kapitel tre utgörs av fyra underrubriker varav den första 3.1 undersöker jag vilka grund-

läggande värdepremisser som Al Gore utgår ifrån i sin moralsyn. Under rubrik 3.2 klassifice-

rar den etik och de etiska ställningstaganden som gör sig gällande i boken. I den tredje rubri-

ken 3.3 diskuterar jag Al Gores människosyn. Var och en av dessa underrubriker avslutas med 

en kort sammanfattning. I den sista och avslutande underrubriken genomför jag min slutdis-

kussion. 

Det fjärde och sista kapitlet består av en sammanfattning och en redovisning av de slutsat-

ser jag dragit.  

                                                                                                                                                   
2 Många av de begrepp som används i följande stycke förklaras närmare i min teori del på sida 9 
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1.6 Källor 

Förutom Al Gores böcker An inconvenient truth och Earth in the balance, varav Earth in the 

balance har varit mitt primärmaterial, har jag i huvudsak använt mig av Göran Bexell och 

Carl-Henric Grenholms bok Teologisk etik - en introduktion som innehåller en övergripande 

introduktion till etikämnet och moralfilosofin. Både Grenholm och Bexell är professorer i etik 

och förutsätts, åtminstone i en västerländsk kontext, inneha och förmedla en relativt bred och 

representativ bild av ämnet.  

Jag har även haft stor hjälp av Mikael Stenmarks bok Miljöetik och miljövård som tar upp 

olika miljöetiska perspektiv och hur dessa perspektiv kan tillämpas på praktiska fall. Sten-

mark är professor i religionsfilosofi och har tidigare publicerat ett flertal böcker som behand-

lar relationen mellan vetenskap och etik. Jag har även använt mig av Stenmarks kollega David 

Kronlids bok Miljöetik i praktiken som är en fallbeskrivning där där åtta konkreta fall analyse-

ras utifrån ett miljöetiskt perspektiv.  

För att få ett bättre grepp om värdeteorier har jag använt mig av Lars Bergströms bok 

Grundbok i värdeteori. Boken är en kort översiktsskildring av olika värdeteorier och värdete-

oretiska resonemang. Lars Bergström är professor i praktisk filosofi. Ovanstående böcker be-

handlar alltså olika teoretiska aspekter av etikämnet som akademisk disciplin och ligger till 

grund för min teoridel i denna uppsats. 

Sist men inte minst i denna presentation av mitt material kommer den något kontroversielle 

australiensiske författaren Peter Singers bok Praktisk etik - andra upplagan där Singer tar upp 

och diskuterar och problematiserar ett flertal olika moraliska ställningstaganden så som ex-

empelvis jämlikhet, jämlikhet för djur, att döda djur, miljö etc. En bok som blev mycket om-

talad när den publicerades för första gången 1979. Jag har i förstahand använt mig av Singers 

bok för att nyansera min förståelse av miljöetiken och väga den gentemot tidigare författares 

uppfattningar.  

Utöver ovan nämnda böcker har jag använt mig av såväl avhandlingar och uppslagsverk, 

både i bokform och på nätet. 
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2 Teori och Metod 

2.1 Etik och moral – en kort introduction 

Vad är då etik och moral? och hur kan en deskriptiv moralanalys gå till? Etik brukar beskrivas 

som läran om moral eller även som Bexell och Grenholms beskriver det: ”den teoretiska re-

flektionen över moral” (Bexell & Grenholm 2000:19). Miljöetikern David Kronlid beskriver 

det som att ”Etikforskarens uppgift är [...] att med olika metoder försöka förstå och klargöra 

innebörden i och konsekvenserna av våra moraliska värderingar” (Kronlid 2005:13). Moral 

ses som sättet att bedöma handlingar utifrån våra värderingar eller snarare vilka värden som vi 

håller för önskvärda. Det är med hjälp av etiken som vi skapar moraliska riktlinjer och princi-

per för att exempelvis bedöma om en handling är god eller ond, rätt eller fel, vilket i sin tur 

ger handlingen ett moraliskt omdöme. Vilka dessa värden är varierar beroende på vilken kon-

text vi befinner oss i, vad vi väljer att värdesätta och hur vi tolkar dessa värden beror på vilken 

typ av värdeteori vi ansluter oss till. 

Etik som akademisk disciplin betraktas som ett eget ämnesområde med ett flertal inrikt-

ningar som exempelvis miljöetik, feministisk etik och humanistisk etik. Dessa övergripande 

kategorier kan kategoriseras ytterligare beroende på vilka karaktärsegenskaper de bär med sig. 

Inriktningarna kan exempelvis vara teleologisk, deontologisk eller dygdetisk, vilka alla be-

traktas som normativa, alltså teorier som åsyftar att framföra hur man bör agera i olika mora-

liska situationer (Bexell & Grenholm 2000:88). Man kan därför tala om exempelvis en tele-

ologisk miljöetik vilket innebär en miljöetik som fokuserar på konsekvenserna av ens hand-

lande. 

Etiken utgår ifrån olika värden som anses vara centrala i en kontext. Dessa värden är olika 

etiska ideal som kan tillskrivas egenskaper, handlingar, ting etc. och kan vara alltifrån frihet, 

rättvisa, lycka till liv, jämlikhet och självförverkligande osv. Dessa etiska ideal bidrar till ut-

formningen av våra individuella moraluppfattningar och de ställningstaganden vi gör i de 

etiska teorier vi anammar. 

Det finns olika förhållningssätt gentemot dessa värden vilka utgår ifrån olika värdeteorier 

som exempelvis emotivism, naturalism, värdeobjektivism och värderelativism. Värdeteorier-

nas syfte är, enligt Bergström, att på olika sätt ta ställning till hurvida ett värdeomdöme är 
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sant eller falskt, om det finns objektiva värden som är giltiga i alla kulturer och tider eller om 

ett värde kan ha olika innebörd beroende på kontext eller liknande (Bergström 2004:14). 

Uppfattningen av ett värde kan exempelvis, utifrån en värderelativistiskt teori, ses som 

kontextberoende och föränderlig. Värdet kan då variera från samhälle till samhälle och vad 

som är sanning i ett samhälle kan ses som falsk i ett annat. Motsatsen till denna typ av värde-

teoretiska uppfattning är, enligt Bexell och Grenholm, en positiv värdeontologi vilken tillhör 

värdeobjektivismen (Bexell & Grenholm 2000:73). Den menar istället att värdepremisserna är 

universella, objektiva och kontextoberoende. Inom en sådan uppfattning anser man att de 

grundläggande värdena är gällande oavsett vilket samhälle man befinner sig i, det kan tillex-

empel ses som att individens rätt till frihet alltid är gällande överallt. Värden kan vidare delas 

in i intrumentella värden och intrinsikala värden. Instrumentella värden har ett värde som me-

del för att uppnå ett syfte, det vill säga de leder till önskvärda följder, medans ett intrinsikalt 

värde är något som innehar ett värde i sig. Man kan exempelvis säga att liv har ett intrinsikalt 

värde eller ett instrumentellt värde (Singer 1996:242). 

Oavsett vilken inställning som anammas burkar våra privata moraluppfattningar om vad 

som är gott och rätt komma att göra anspråk på att vara universellt giltiga (Bexell & Gren-

holm 2000:71) vilket komplicerar utvecklandet av en global etik, vilket inte bara förespråkas 

av Al Gore utan även av moralteologer så som exempelvis Hans Küng. 

Utöver de normativa teorierna kan moralen bearbetas genom metaetik och tillämpad etik. 

Metaetik kan ses som etiska teorier vilka behandlar moraliska värden och värderingar utan att 

ta ställning för eller emot dessa. Det handlar här om en analys av etiken själv och det språk 

som ämnet omfattar. Metaetiken är tätt förknippad, eller snarast synonymt med, värdeteorier 

då fokus för de metaetiska studierna oftast riktar sig mot de värdepremisser som ligger till 

grund för den etik man studerar. I dessa fall studeras och prövas etiska teoriers hållbarhet och 

giltighet. Bör argumenten vara universialiserbara? Med andra ord bör de vara giltiga oberoen-

de av kontext och situation, exempelvis är det alltid fel att döda?  

Enligt Bexell och Grenholm innebär den tillämpade etiken att man prövar normer och vär-

den på etiska områden och situationer, exempelvis inom politik och teknik (Bexell & Gren-

holm 2000:23). Detta bör dock nyanseras med att också lyfta den praktiska etiken vilken inte 

har samma uppifrån och ned struktur, dvs. det behöver inte vara en utarbetad teori som prövas 

på ett praktiskt fall utan snarare kan teorin byggas underifrån. Moraliska situationer som före-

kommer i praktiken kan då komma att utgöra etiska riktlinjer och teorier, någonting som Da-

vid Kronlid visar prov på med de åtta fallstudier han går igenom i sin bok.   
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Den moraliskt handlande parten benämns inom etiken som ”det etiska subjektet”, ”det mo-

raliska subjektet” eller också en ”moralisk agent” vilka alla kan tillskrivas såväl individer, 

grupper eller större kollektiv. Det etiska subjektet riktar också sina (moraliska)handlingar 

gentemot någon eller något och denna part kallas för ett moraliskt objekt. Det kan vara, precis 

som det moraliska subjektet, en individ, grupp eller ett större kollektiv, men som vi kommer 

att se kan det moraliska objektet också vara andra ickemänskliga saker, så som ekosystem, 

djur eller växter.  

Moraliskt laddade frågor och dilemman uppstår ständigt och kan förekomma i alla situa-

tioner. I dessa situationer fungerar de moraliska värdepremisserna som stöd för hur det mora-

liska subjektet bör handla. Detta stöd utgörs av etiska normer som formuleras utifrån de vär-

depremisser som den aktuella etiken bottnar i vilkas syfte är att konkretisera grundnormerna 

så att de blir applicerbara på det enskilda fallet.  

Normerna i sig skall, enligt Bexsell och Grenholm, vara universaliserbara och ha offentlig-

het vilket innebär att en välformulerad etisk norm skall gälla alla människor och kunna an-

vändas i alla situationer. Att en norm äger offentlighet innebär att allmänheten är medveten 

om normens innebörd och existens (Bexell & Grenholm 2000:17). 

Att beskriva dessa teorier utan att ta ställning till om dess normativa budskap eller dess 

värdepremisser är godtagbara eller ej är att göra en deskriptiv beskrivning vilket är det för-

hållningssätt som jag kommer att använda mig av i analysen av mitt primärmaterial.  

Många av de begrepp jag använt mig av i ovanstående kortfattade introduktion och kom-

mer fortsätta att använda mig av i resten av uppsatsen, är hämtade från Bexell och Grenholm 

och bör inte betraktas som allmängiltiga. I deras bok presenterar de sina respektive uppfatt-

ningar av hur man bör arbeta med etikämnet och vilka begrepp som skall användas. Jag ser 

deras bok som väl genomarbetad och den begreppsapparat de bygger upp passar den uppgift 

jag här skall genomföra, men det betyder inte att andra etiker och miljöetiker nödvändigtvis 

använder samma begreppsapparat. 

Jag kommer här inte att gå in djupare på etikens brokiga och mångbottnade karaktär då det 

inte finns behov av detta för att uppnå syftet med min uppsats. Jag kommer härnäst istället att 

gå in på ett ämne som är av desto större vikt för min analys, miljöetiken, vilken till stor del är 

det etiska problemfält som jag kommer röra mig kring i min läsning av Earth in the balance. 
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2.2 Miljöetik 

Miljöetiken delas i huvudsak in i antropocentrisk-, biocentrisk- och ekocentrisk miljöetik. 

Den antropocentriska miljöetiken har, enligt Bexell och Grenholm, sina rötter i den väster-

ländska humanismen och sätter människan samt människans behov i centrum, precis som öv-

rig antropocentrisk etik (Bexel & Grenholm 2000:369). De etiska idealen som humanismen 

utgår ifrån har sina rötter i den kristna traditionen där man utgått ifrån att Gud satt människor-

na till att råda över naturen och att bruka den efter eget bevåg (Singer 1996:236). Det som 

skiljer den antropocentriska miljöetiken från övrig antropocentrisk etik är att den behandlar 

människans sätt att förhålla sig till naturen medans tillexempel den humanistiska antropocen-

trismen behandlar människors sätt att förhålla sig till varandra.  

 Den antropocentriska miljöetiken har en instrumentell syn på djur och natur vilket innebär 

att de endast har ett värde i den mån att de kan bidra till att förbättra förutsättningarna för oss 

människor. Men bara för att djur och natur inte har ett egenvärde innebär inte det att man ej 

bör eftersträva att vårda de båda. Man har inom viss kristen tradition, trots en instrumentell 

syn på miljön, förespråkat att människan skall värna om naturen på grund av den av Gud giv-

na uppgiften, att förvalta skapelsen (Bexell & Grenholm 2000:369f). Det finns även starka 

argument för att värna om en god miljö utanför den kristna traditionen eftersom god miljö 

ofta ses som en förutsättning för mänskligt välstånd och lycka. 

David Kronlid ger i sin bok Miljöetik i praktiken en mer nyanserad bild på vad miljöetik 

kan vara för någonting. I sin bok ifrågasätter han uppfattningen att vi som moraliska subjekt 

endast kan hållas ansvariga för handlingar riktade mot människor, alltså om det moraliska 

objektet alltid är en människa. Denna etiska inriktning tar upp frågor som exempelvis: är det 

moraliskt försvarbart att ha en rent instrumentell syn på djur och natur? Om inte, gäller sam-

ma värdepremisser för tillexempel djur och människor? Har ekologiska system ett egenvärde? 

Har djur samma moraliska rättigheter som människor? Etc. Resonemangen gäller dock inte 

omvänt, inom miljöetiken ifrågasätts inte uppfattningen om att det endast är människor som 

kan ses som moraliska subjekt. Djur, natur och ekosystem kan inte hållas moraliskt ansvariga 

för konsekvenser som de orsakar, de är inom miljöetiken endast moraliska objekt (Kronlid 

2005:14). 

Den biocentriska miljöetiken utgår ifrån att allt levande har ett egenvärde och att den där-

för bör tas med i de moraliska ställningstaganden vilket vi som moraliska subjekt gör i vår 

vardag. Den har även en ickeinstrumentell syn på naturen där varje individ i naturen har ett 
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egenvärde utöver den nytta den gör för oss människor. Inom biocentrismen får varken arter 

eller ekosystem något egenvärde på grund av att de inte kan ses som individer i sig (Stenmark 

2000:82). Stenmark tar även upp den, av Paul Taylor definierade, artopariskhetsprincipen 

vilken många biocentriker ställer sig bakom. Den innebär att ingen art kan sägas stå över nå-

gon annan i moraliskt bemärkelse (Stenmark 2000:85). Alltså har en fisk, en hund och en 

människa ett egenvärde och samma moraliska regler gäller för dem alla. Det bör dock noteras 

att inte alla biocentriker utgår från principen om artopartiskhet. Den biocentriska miljöetiska 

inriktningen uppkom som en reaktion mot den antropocentriska etik som sedan tidigare endast 

tillskrivit människan egenvärde och uppmanar till en omvärdering av de värdepremisser som 

den antropocentriska etiken vilar på.  

Det finns även miljöetiska riktningar som menar att uppdelning människa, djur och natur är 

för snäv och att vi istället bör utgå ifrån att hela ekosystem har ett egenvärde. Denna ekocent-

riska etik har en holistisk prägel och tar även den avstånd från den instrumentella syn som den 

antropocentriska etiken har på miljön. Ekocentrikern förespråkar istället att vi skall se till det 

ekosystem som det moraliska subjektet befinner sig i. Det kan således vara felaktigt att skövla 

skog på grund av dess plats i ett kretslopp som är beroende av skogens fortlevnad. Ekocentri-

kern ser allt levandes värde utifrån dess plats i ekosystemen och ekosystemet blir därav själv 

ett moraliskt objekt. Vi är alla ömsesidigt beroende av varandra, eller som Bexell och Gren-

holm beskriver det: ”Den enskilde är till för helhetens skull” (Bexell & Grenholm 2000:372) 

och därav ligger det i ekocentrikerns intresse att värna om såväl människa som djur och natur. 

Det finns även bland dessa indelningar ytterligare avgränsningar och genrer som tillexem-

pel individualistisk biocentrisk etik och ekofeministisk miljöetik med flera men dessa kom-

mer dock inte att behandlas här.  

Hur kan då ramarna för en deskriptiv moralanalys se ut utifrån ovanstående kortfattade in-

troduktion? I efterföljande stycke kommer jag att precisera min metod i förhållande till de 

analysverktyg som jag kommer använda mig av i analysen av mitt primärmaterial. 

 

2.3 Metod och Analysverktyg 

Jag har, i ovanstående stycken, gett kortfattade förklaringar för begreppen deskriptiv-, norma-

tiv- och metaetisk etik vilka alla är förhållningssätt till hur man kan bearbeta etiken som 
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ämne. Jag ska, som tidigare nämnts, göra en deskriptiv moralanalys vilket innebär att jag inte 

kommer att göra några kvalitetsbedömningar av de värdeprinciper som framkommer i mitt 

primärmaterial. Jag kommer alltså inte att göra någon bedömning huruvida tillexempel de 

värden som framkommer är goda, rimliga eller sanna samt om de bör vara gällande oberoende 

av kontext, utan jag kommer istället fokusera på att beskriva Gores uppfattning i frågan. Vad 

han förutsätter att dessa värden är eller bör vara.  

I samband med undersökningen kan det komma att dyka upp följdfrågor som tillexempel 

vad har vi för moraliskt ansvar gentemot kommande generationer? hur långt in i framtiden 

sträcker sig detta ansvar? I sådana fall kommer jag att problematisera dessa frågor utifrån de 

värden som förespråkats för att se om resonemanget är konsekvent. Jag kommer att utgå ifrån 

de kategoriseringar som i huvudsak Bexell och Grenholm, men även Stenmark och Kronlid, 

använder sig av för att klassificera vilken moraluppfattning som Al Gore ger uttryck för.  

I min första frågeställning eftersöker jag de värden som Al Gore utgår ifrån i diskussion. 

Vad är målet med att kämpa mot miljöhoten? Detta av relevans för att senare kunna klassifi-

cera Al Gores etiska ställningstaganden. Det är också avgörande för hur vi som läsare tar till 

oss Al Gores argumentation. För att uttrycka det enkelt, är det värden vi kan ställa upp på?  

Enligt Grenholm och Bexell bör man, för att lyfta fram de etiska värdepremisserna, efter-

söka det yttersta syftet med en handling. Det kan i detta fall göras genom att ställa frågor som: 

vad är det yttersta syftet med att försöka förhindra klimatförändringar och växthuseffekten? 

Varför skall vi kämpa för att behålla rådande klimatmönster och inte anpassa oss till de vänta-

de förändringarna? Är syftet exempelvis av utilitaristisk antropocentrisk art där anledningen 

är att gynna hela mänsklighetens välstånd eller är syftet holistisk och ickeantropocentrisk till 

sin karaktär, med intentionen att värna om ekosystemen för dess egenvärdes skull?  

Min tredje frågeställning handlar om människosyn vilket är ett begrepp vars innebörd kan 

vara något oklar. Jag skall därför precisera vad jag menar med människosyn och varför det 

har sin plats i min uppsats. Med människosyn avser jag uppfattningen om människans plats i 

tillvaron, vad som är typiskt för just henne och hennes existens. Människosynen är subjektiv 

och ser olika ut hos varje individ. Den formas även av våra traditioner vilket gör att vi ofta 

delar vissa grundläggande drag i vår syn på människan. Människosynen är också avgörande 

för hur vi utformar vår tillvaro samt vår attityd gentemot den natur och miljö som vi lever i. 

Står exempelvis människan över djur och natur eller är hon själv endast en djurart bland 

många i naturen? Kan människan kategoriseras i dualistiska termer och i så fall vilka dualis-

mer gör sig gällande i boken? Är exempelvis människan till sin natur god eller ond? rationell 
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eller irrationell? är hon styrd av ödet (eller Gud) eller har hon förmåga att själv avgöra och 

styra sin framtid?  

Vår människosyn är nära förknippad med våra religiösa utgångspunkter och enligt Bexell 

och Grenholm bör det ses som en del av det större och mer övergripande begreppet livsåskåd-

ning (Bexell & Grenholm 2000:20). Jag kommer dock i min uppsats att begränsa mig till be-

greppet människosyn. 

 

2.4 Bakgrund 

Al Gore föddes 1948 och är uppvuxen på en gård i Tennessee där hans fader livnärde sig på 

att odla tobaksplantor fram tills hans politiska engagemang under 1950-talet fick honom vald 

till senator för demokraterna i Tennessee. Gore, liksom de flesta invånarna i Tennessee, är 

uppväxt inom den baptistiska kyrkotraditionen och tillhörde länge den konservativa försam-

lingen ”Southern Baptist Convention” men lämnade officiellt församlingen 2001. Han har 

med andra ord en nära koppling till en kristen tradition vilken även varit en ingrediens i den 

moraluppfattning han utvecklat och som vi kommer att se ger han även uttryck för detta i sin 

bok.  

Al Gore beskriver i An inconvenient truth hur hans intresse för miljön väcktes under hans 

unga år på gården där hans fader lärde honom lantbruket och hur man vårdar sin mark (Gore 

2006:2). 1965 började Gore läsa på Harvard University utanför Boston där han bland annat 

studerade klimatvetenskap men det var inom stadsvetenskap (government/political science) 

som han 1969 tog ut sin examen. Han intresserade sig för politik och valdes in till kongressen 

1976 vilket var startskottet för hans långa politiska karriär, vilken hittills inrymt två försök att 

bli vald till USAs president.  

Efter sin sons svåra bilolycka 1989 började Al Gore skriva på boken Earth in the balance 

och i både den och An inconvenient truth beskrivs händelsen som avgörande för hur han skul-

le komma att se på livet självt men också människans relation till miljön. Han beskriver det 

som att händelsen fick honom inse att behovet av handling var akut och att de frågor han se-

dan länge engagerat sig i nu måste omvandlas till konkreta handlingar på global nivå (Gore 

1992:14). Det är just människans relation till miljön och en konkret handlingsplan som är bo-

kens huvudsakliga fokuseringsområde och syfte.  



C-uppsats, Religionsvetenskap 

Jon Wålstedt 

831109-7177 

 16 

Den ca 400 sidor långa boken är uppdelad i tre delar där del ett beskriver miljöproblemen 

så som de ser ut idag. Han inleder boken med att beskriva en mängd olika miljökatastrofer 

som tillexempel Aralsjöns uttorkning, vilken orsakats av dåligt planerade bevattningssystem 

och skövlingen av Amazonas regnskog vilket orsakat erosion, massutrotning av djurarter och 

störningar i klimatmönstren. Första delen av boken fastslår också att klimatförändringar bör 

ses som ett ”strategiskt”, det vill säga globalt hot och därför måste bekämpas gemensamt över 

nationsgränserna.  

Den huvudsakliga orsaken till klimatförändringarna är enligt Al Gore att människan sedan 

den vetenskapliga revolutionen under 15- och 1600-talet anammat René Descartes och Fran-

cis Bacons idéer om ett frigjort, ickekroppsligt, intellekt skilt från den fysiska världen vilket 

fram till våra dagar lett till en förändring i relationen mellan människa och natur (Gore 

1992:217). Idéer som har sina rötter i Platons tankar om idéläran. Gore menar att den veten-

skapliga revolutionen och senare den industriella revolutionen lett till att vi anammat en in-

strumentell syn på miljön, ett förhållningssätt som innebär att allt i miljön står fritt att använda 

för att maximera kortsiktig avkastning. Detta tillsammans med en explosionsartad befolk-

ningsökning sedan andra världskrigets slut har bidragit till att vi nu har möjligheter att påver-

ka miljön på ett sätt som mänskligheten aldrig tidigare haft (Gore 1992:30). Därav har vi ock-

så ett ansvar att anpassa vår miljöpåverkan så att den inte blir oåterkallelig. Gore förespråkar 

istället att vi skall se oss själva som en del av naturen och arbeta tillsammans med den genom 

att använda oss av förnybara resurser, stävja befolkningsökningen genom höjd välfärd och 

familjeplanering samt använda miljövänligare teknik. 

Vidare diskuterar Gore hur vi genom överkonsumtion och dåliga strategier för avfallshan-

tering bidrar till ett allt akutare problem nämligen de växande sopbergen och den bristfälliga 

hanteringen av miljöfarliga avfall. Dessa släpper ut mängder av växthusgaser som i sin tur 

bidrar till den globala uppvärmningen. Stora utsläpp av koldioxid, metan och andra växthus-

gaser orsakar en växthuseffekt som i sin tur kan accelerera pågående förändringar i de vatten-

strömmar som binder ihop våra världshav och värmer oss här uppe i norr men även tar med 

kallvatten söderut, vilket tar udden av höga temperaturer kring ekvatorn. Skulle balansen i 

systemet för dessa varma och kalla vattenströmmar rubbas riskerar vi temperaturförändringar 

långt över de som orsakat de återkommande istider som drabbat norra halvklotet genom histo-

rien. 

Dåligt planerat jordbruk, luftföroreningar och utarmning av grödors genpooler ses också 

som globala hot och ett resultat av människans snedvridna relation till naturen. Dessa ämnen 
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har fått var sitt kapitel tilldelat sig i del ett av boken. På grund av att hoten är så många och 

riktade mot känsliga och, enligt Gore, nästintill bräckliga system vilka är tätt sammanlänkade, 

förutspår han en ekologisk kolapps om vi inte agerar mot dessa hot snarast. 

Del två i boken handlar i huvudsak om vårt förhållningssätt till naturen och hur vi kommit 

att avlägsna oss allt mer ifrån vår fysiska koppling till den. Dock inleder Al Gore med att re-

dogöra för sin syn på det politiska systemet som han menar har utvecklat sig till att mer hand-

la om tomma löften och skådespel än ett instrument för att kunna ta gemensamma och kraft-

fulla beslut. Detta menar han har bidragit till att det inte längre finns något förtroende för sty-

rande politiker och regeringar, vilket underminerar möjligheterna att handla gemensamt i mil-

jöfrågor. Gore menar att känslan av ett gemensamt förvaltande (stewardship), möjligheten till 

reellt inflytande och en välfungerande demokrati är essentiella för att kunna agera i frågan. 

Med andra ord känslan av att vara en aktiv del i sin omgivning. 

 På grund av att vi inte längre ser oss som en del av naturen ser vi inga problem med att ut-

nyttja och exploatera den för egen vinning. Ett destruktivt förhållningssätt, vilket Gore liknar 

med en dysfunktionell familj. Han beskriver sin syn på detta nya förhållningssätt bland annat 

så här: 

 
This rational, detached, scientific intellect, observing a world of which it is no longer a part, 
is too often arrogant, unfeeling, uncaring. And its consequences can be monstrous.    

The strange absence of emotion, the banal face of evil so often maifested by mass techno-
logical assault on the global environment, is surely a consequence of the belief in an underly-
ing separation of intellect from the physical world. 
(Gore 1992:258) 
 

Han menar även att en förutsättning för att kunna återetablera den ekologiska balansen är att 

återinföra en inställning präglad av respekt för det förflutna och en tro på framtiden. På grund 

av den mörka framtid som stundar menar Gore att gemeneman slutat tro på framtidens möj-

ligheter och istället känner ångest och förvirring av det postmoderna samhälle vi lever i. Här 

anser han att religionen har en viktig roll i att återupprätta framtidstron, men framförallt före-

språkar han en omvärdering av vad människan är och dess plats i skapelsen. Han utgår ifrån 

sin egna kristna bakgrund men i sin argumentation förespråkar han ändock en eklektisk andlig 

utveckling där intryck skall hämtas från olika traditioner. Han hänvisar själv bland annat till 

de nordamerikanska indianernas folktro som ett gott exempel på vördnad för naturen (Gore 

1992:259). 
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I den tredje och avslutande delen av boken lägger Al Gore fram en politisk handlingsplan, 

eller som han själv kallar det, ”a global marshall plan” vilket anspelar på den handlingsplan 

som infördes efter andra världskriget för att återuppbygga Europa. Gore menar att det krävs 

en gemensam handlingsplan och ett gemensamt mål för att uppbringa det engagemang som 

behövs för att bryta rådande destruktiva samhällsmönster och för att råda bot på miljöhoten. 

Tillskillnad från de två första delarna i boken som mer riktar sig till gemene man så är den 

avslutande delen mer utformad som ett politiskt manifest och riktar sig till politiker, inte bara 

i USA, utan det är en uppmaning till politiker världen över.  

Den handlingsplan han målar upp har fem huvudmål, för det första att stabilisera jordens 

befolkningstillväxt, för det andra behövs det en snabb utveckling av miljövänlig teknik och 

för det tredje behövs det förändringar inom de ekonomiska strukturerna för att tydligare visa 

vad tjänster och varor egentligen kostar, det vill säga att man räknar in kostnaden för deras 

miljöpåverkan i det slutgiltiga priset. Som fjärde punkt föreslår Gore att det införs ett interna-

tionellt regelverk vilket kan fungera som ramverk för hur miljöhoten skall hanteras. Det femte 

huvudmålet är att utbilda världens befolkning i miljöfrågor för att på så sätt skola in kom-

mande generationer i ett, ur miljösynpunkt, mer konstruktivt levnadsmönster. Utöver dessa 

fem mål menar han även att en förutsättning för att detta skall fungera är ett globalt eftersträ-

vande av hög social välfärd som bejakar politisk frihet och mänskliga rättigheter. 
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3 Undersökning och analys 

3.1 Vilka är de grundläggande värdepremisserna och vilka är 
de moraliska subjekten och objekten? 

Earth in the balance har som avsikt att uppmana oss att förändra våra levnadsmönster för att 

på så sätt bidra till att styra mänsklighetens levnadssätt till att vara i balans med naturen. Vi 

uppmanas att genom ökad utbildning, stabiliserad befolkningsökning, bättre jordbruk och 

konsumtionsvanor ändra vårt levnadssätt. Att utveckla rådande politiska och ekonomiska sy-

stem till att tydligare rikta sig gentemot ekologiska frågor ses även som en del av den nöd-

vändiga förändring som behövs för att återfå och behålla den sköra och naturliga balans som, 

enligt Gore, råder mellan de ekologiska systemen.  

Gore menar att vi skall göra detta för att förhindra en ekologisk kris, men vilka grundläg-

gande värden är det vi i huvudsak skall skydda genom att göra dessa förändringar? Är det 

människans egenvärde som skall skyddas? Eller är det i ekosystemen själva som dessa grund-

läggande värdena ligger? Vilka värden är instrumentella och vilka är intrinsikala? 

Enligt Bexell och Grenholm bör man eftersöka det yttersta syftet med någonting för att 

komma åt bakomliggande etiska värden. Genom att dra ett resonemang till dess yttersta spets 

kan man alltså vaska fram de värden som resonemanget bygger på (Bexell & Grenholm 

2000:18). Al Gores huvudpoäng är att vi skall återställa den ekologiska balansen i naturen. De 

argument han använder när han förespråkar detta huvudsyfte varierar, men primärt argumen-

terar han utifrån de konsekvenser som kommer drabba oss människor om vi misslyckas. Go-

res argumentation bygger hela boken igenom på att beskriva konsekvenser och missförhållan-

den både gällande konkreta handlingar och moraliska förhållningssätt. Han återkommer ex-

empelvis ständigt till frågan om den nya skeva relationen mellan människa och natur (”Global 

warming, ozone depletion, the loss of living species, deforestation - they all have a common 

cause: the new relationship between human civilization and the earth’s natural balance” (Gore 

1992:31)). Att återinföra och bevara en ekologisk balans är uppenbart en av de grundläggande 

värdepremisserna, men vilka fler döljer sig bakom hans uppmaningar?  

I kapitlet Climate and Civilization: A Short History ger Gore vad han anser vara historiska 

belägg för att klimatförändringar får katastrofala följder för mänskligheten. Han beskriver 

bland annat den svält som drabbade Irland på 1800-talet när över en miljon människor dog på 

grund av rekordhög värme och förlorad skörd (Gore 1992:69f). Vidare förutspår han bland 
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annat massmigration samt torka och krig som följd av rubbningar i de ekologiska systemen 

(för exempel se Gore 1992:70, 73, 113, 122, 144). Att människors lidande och död inte ses 

som något önskvärt kanske inte är förvånande och kanske inte heller det resultat som blir när 

man vänder på slutsatsen nämligen att människors liv och välstånd (ickelidan-

de/hälsa/välmående/lycka) ses som önskvärda. Välmående/ickelidande är ett centralt värde 

hos Gore och ett av huvudargumenten för att kämpa mot klimatförändringarna är att förhindra 

onödigt lidande, vilket i sig är ett värde av instrumentell karaktär. Om människors liv i sig har 

ett värde är det då ett intrinsikalt värde? Al Gore, är som tidigare nämnt, baptist och som tro-

ende kristen argumenterar han för att människan och jorden är god.  

 
[...] the duty to care for the earth is rooted in the fundamental relationship between God, 
creation, and humankind. In the Book of Genesis, Judaism first taught that after God crea-
ted the earth, He ‘saw that it was good.’ In the Twenty-fourth Psalm, we learn that ‘the 
earth is the Lord’s and the fullness therof.’ In other words, God is pleased with his crea-
tion, and ‘dominion’ does not mean that the earth belongs to humankind; on the contrary, 
whatever is done to the earth must be done with an awareness that it belongs to God. 
(Gore 1992:244) 

 

Här framgår det tydligt att jorden och människan är skapade av Gud och att människans plikt 

”duty” att vårda jorden kommer som följd av det uppdrag Gud givit människan (se citat på s. 

22). Ur ovanstående citat kan även utläsas två, för Gore, grundläggande värden nämligen plik-

ten att vårda Guds skapelse samt att människan och jorden är god. De är goda för att Gud är 

nöjd med sin skapelse. Detta är en inställning som Grenholm och Bexell menar tillhör vad de 

kallar för dependensteorin, alltså tron på att någonting är gott för att Gud tycker det är gott 

(Bexell & Grenholm 2000:50). Jag tolkar det som att detta även gäller mänskligt liv som så-

dant, att liv i sig har ett egenvärde på grund av att Gud skapat människan till sin avbild, och 

att hon därför inte kan vara annat än god. Gore uttrycker det så här:  

 
I believe that the image of the Creator, which sometimes seems so faint in the tiny corner 
of creation each of us beholds, is nonetheless present in its entirety - and present in us as 
well. If we are made in the image of God, perhaps it is the myriad slight strand from 
earth’s web of life - woven so distinctevly into our essence - that make up the ‘resistance 
pattern’ that reflects the image of God, faintly. By experiencing nature in its fullest - our 
own and that of all creation - with our senses and with our spiritual imagination, we can 
glimpse, ‘bright shining as the sun,’ an infinite image of God. 
 (Gore 1992:265). 

 

Vi kan även, ur det första citatet, utläsa att människan inte har fria händer att göra vad hon vill 

med jorden då den i grunden tillhör Gud. Detta innebär dock ett problem eftersom Gore skri-
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ver i ovanstående citat att Gud finns inom oss och återspeglas såväl i oss som i naturen. Han 

riskerar här att lägga krokben för sig själv, om Gud är närvarande i oss och en del av oss, har 

vi inte då rätt att bruka jorden efter vårt behag? 

Synen på människan som utvald av Gud för att vårda hans skapelse har, som jag tog upp i 

min presentation av miljöetiken, varit en del av den humanistiska etiken. Ovanstående värden 

ligger till grund för de etiska normer som avgör om en handling är rätt eller inte, det vill säga 

handlingar som ligger i linje med värdepremisserna ses som rätta och värdepremisserna i sig 

ses som goda (Bexell & Grenholm 2000:88). Men det finns ytterligare några grundläggande 

värden som Gore anser vara eftersträvansvärda. 

Gore beskriver hur totalitära regimer ofta orsakar stort lidande, såväl för miljön som för 

dessa regimers invånare. Han menar att Östeuropa och forna Sovjetunionen är ett tydligt ex-

empel på detta. Gore är övertygad om att demokrati och yttrandefrihet är en förutsättning för 

en framgångsrik miljöpolitik och han skriver: ”Indeed, almost wherever people att the grass-

roots level are deprived of a voice in the decisions that affect their lives, they and the envi-

ronment suffer” (Gore 1992:179). Att inte inneha möjligheten att själv fatta de beslut som rör 

ens liv menar alltså Al Gore är orsak till lidande för både människa och natur vilket innebär 

ett avsteg från vår uppgift att vårda Guds skapelse. Därför bör handlingar och system som 

inskränker individens möjligheter till att fatta beslut rörande sitt egna liv ses som orätta. När 

individen fråntas möjligheten att själva påverka sitt liv och göra sin vilja hörd är det ett ut-

tryck för ofrihet men individen har även förlorat sin möjlighet till självförverkligande. Frihet 

är för Gore utan tvekan ett moraliskt värde, vars syfte är att uppnå övergripande grundvärden. 

Frihet i sig ses som en förutsättning för att nå ekologisk balans och därmed leva upp till plik-

ten att vårda jorden.  

Gore återkommer ett flertal gånger till argumentet att vi måste lösa dessa ekologiska frågor 

och lösa klimatproblemen, inte bara för vår egen utan även för våra barn och barnbarns skull 

(se bland annat s. Gore 1992:163, 92, 277). Denna argumentation visar att det alltså inte en-

bart är rådande generations rättigheter, i form av moraliska normer utifrån ovanstående vär-

den, som skall skyddas utan vi har även moraliska skyldigheter gentemot kommande genera-

tioners behov i detta avseende. Konkret kan detta innebära att vi inte på ett oansvarigt sätt 

förbrukar jordens resurser för kortsiktig vinning. Det kan också innebära en moralisk skyldig-

het att kämpa för demokratiska samhällssystem för att säkra social trygghet i framtiden. 

Även om Gore ser många av människans aktiviteter som ett övergrepp på jorden argumen-

terar han återkommande utifrån tanken att skälet för att skydda ekosystemen och den balans 
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som de är beroende av, är att det i slutändan kommer gynna oss människor. Som tidigare 

nämnt ser han även människans nya relation till naturen som en av huvudorsakerna till den 

miljökris som vi nu står inför. Själv förespråkar han att människan skall återfå insikten om att 

hon är en del av naturen och inte ett frikopplat medvetande utan fysisk relation till omvärlden. 

Vi är, enligt Gore, med andra ord en del av naturen och som en del av den bör vi inse vårt 

beroende av välfungerande ekosystem och ekologisk balans. Gore menar även att den bibliska 

synen, där Gud sluter ett förbund med människan om att hon skall vårda jorden och i denna 

uppgift vara Guds trogna tjänare, är en bra beskrivning på människans plats i skapelsen. Dock 

har den blivit feltolkad (i förmån för Descartes och Bacons dualistiska syn på människan) och 

därav behövs det nu en fräsch omtolkning av historien för att återupprätta dess forna innebörd. 

Med hans egna ord: 

 
The old story of God’s covenant with both the earth and humankind, and its assignment to 
human beings of the role of good stewards and faithful servants, was - before it was mi-
sinterpreted and twisted in the service of the Cartesian view - a powerful, noble and just 
explanation of who we are in relation to God’s earth. What we need today is a fresh tel-
ling of our story with the distortions removed. 
(Gore 1992:218) 

 

Synen på människan som vårdare av Guds skapelse är ett tankesätt som hör hemma inom den 

kristna humanistiska etiken där endast människan tillskrivs ett egenvärde och därmed ges mo-

ralisk relevans tillskillnad från djur och natur (Mikael Stenmark 2000:47). Vi kan förutsätta, 

utifrån tidigare resonemang, att den nya fräscha omtolkning ”fresh telling” som Gore före-

språkar kommer att ha som syfte att begrava Descartes dualistiska syn på människa och intel-

lekt och istället ämna återföra människan som en helhet till naturen. Det sätt han beskriver 

människans nuvarande handlingar gentemot naturen som ett övergrepp vilket måste inses, 

konfronteras och sörjas för att hon skall kunna gå vidare med nytolkningen av det bibliska 

förbundet, gör att det ligger nära till hands att tolka det som att Gore ändock ser jorden och de 

ekologiska systemen som moraliska objekt (Gore 1992:237). 

Gores argumentation tar även ett kliv närmare ekocentrismen när han menar att tillexempel 

mänskliga aktiviteter så som skövlingen av Amazonas djungel är omoralisk på grund av att 

det orsakar utrotning av mängder av djurarter (detta utan att utgå från något nyttoperspektiv, 

dessa djurarter ses som moraliska objekt bara på grund av att deras existens som levande va-

relser)(Gore 1992:24). Här ses alltså både ekosystemen och djurarter som moraliska objekt 

med egenvärde även om de i en hierarki hamnar under människan och de grundvärden som är 
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uppsatta för människan. Ett egenvärde som de hämtar i egenskap av att vara del av Guds ska-

pelse. Han verkar inte förespråka att värdena skall vara artopartiska vilket det inte heller finns 

tecken på i övrigt i boken.  

Handlingsplanen Gore föreslår (hans ”Global Marshall Plan”) är avsedd att vara gällande i 

ett globalt perspektiv och gör gällande att de värdepremisser som den bygger på bör innefatta 

alla människor. I sin handlingsplan poängterar han den industrialiserade västvärldens (mora-

liska)ansvar att hjälpa utvecklingsländernas progression mot en högre välfärd så att detta sker 

på, ett ur miljöperspektiv, hållbart sätt (Gore 1992:279). Här kan man utläsa ett resonemang 

som bygger på en rättviseprincip där jordens resurser skall användas och omfördelas med 

grundvärdena, den ekologiska balansen och kommande generationer i åtanke. Gore föresprå-

kar dock en minskning i såväl konsumtionsvanor som i produktionen av varor för att mildra 

vår inverkan på miljön (Gore 1992:160 och s.182f). Utifrån detta kan slutsatsen dras att det 

inte är fråga om att denna rättviseprincip skall säkerställa det välstånd vi i väst tillförskaffat 

oss utan det bör här bli fråga om en minskning av resursförbrukningen. Om detta per automa-

tik också innebär en sänkning av vår levnadsstandard återstår att se.  

Naturen verkar även ha ett estetiskt som enligt Al Gore bör bevaras för kommande genera-

tioner:  

 
The rains bring us trees and flowers; the droughts bring gaping cracks in the world. The 
lakes and rivers sustain us; they flow through the veins of the earth and into our own. But 
we must take care to let them flow back out as pure as they came, not poison and waste 
them without thought of the future. 
(Gore 1992:114) 

 

Nästa steg i analysen är att se i vilka av etikens alla kategorier Al Gores moralsyn låter sig 

placeras in. För han exempelvis ett resonemang som bygger på en klassisk humanistisk mo-

ralsyn eller bygger den på utgångspunkter som hör hemma i en ekocentrisk eller biocentrisk 

etik? 

 

 

Sammanfattning 

Gore utgår från en kristen syn där Gud skapat jorden och satt människan som dess förvaltare. 

Jorden och människan har ett grundläggande (gott) värde på grund av att Gud ser sin skapelse 

som god. Den ekologiska balansen i sig har ett egenvärde som står över alla andra värden då 

den är en förutsättning för livet på jorden och på grund av att den är en del av vad Gud anser 
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vara gott. Detta innebär att handlingar som är destruktiva för miljön bör betraktas som felak-

tiga. Att uppnå ekologisk balans bör också eftersträvas eftersom vi har ett moraliskt ansvar 

gentemot kommande generationer men även för att undvika (mänskligt och ekologiskt) lidan-

de här och nu. 

Värdet liv och värdet ickelidande/välmående är värden som i huvudsak verkar gälla männi-

skor men på ett flertal ställen i boken för Gore ett resonemang som tyder på att de även bör 

gälla djur vilka alltså kan ses som moraliska objekt. Sedan tillkommer ett flertal värden som 

är av mer instrumentell art, värden så som frihet och demokrati vilken ses som en förutsätt-

ning (eller ett medel) för att nå ekologisk balans. Utöver dessa värden så verkar naturen även 

inneha ett rent estetiskt instrumentellt värde.  

Vi har även ett, för att använda Stenmarks begrepp, intergenerationellt moraliskt ansvar att 

fördela jordens resurser gentemot våra efterkommande och denna resursfördelning bör även 

gälla globalt och i rådande tid. Detta kan sammanfattas med att det finns en grundläggande 

rättviseprincip som även den har ett instrumentellt värde (Stenmark 2000:53). 

 

3.2 Vilken är den bakomliggande etiken? 

Al Gore argumenterar, som jag tidigare varit inne på, utifrån de konsekvenser som han anser 

följer av (ur miljösynpunkt) ogenomtänkta handlingar. Att hans resonemang bygger på att 

bedöma konsekvenser av handlingar tyder på att han har ett konsekvensetiskt, teleologiskt, 

förhållningssätt där det är just konsekvenserna av en handling som avgör om den är rätt eller 

fel. Handlingar som ger goda konsekvenser, sådana som stämmer överens med de värden som 

moralsynen grundar sig i, ses som eftersträvansvärda. Konsekvenserna kan inom det teleolo-

giska förhållningssättet rangordnas i en hierarkisk skala där tillexempel en handling som bry-

ter mot värdet ickelidande/välmående ändock kan ses som riktigt för att handlingen leder till 

värdet liv. Den teleologiska etiken innebär också att handlingen i sig inte besitter något värde 

utan det är handlingens konsekvenser som ska bedömas (Bexell & Grenholm 2000:89). I sina 

beskrivningar av miljöproblemen ser Gore långsiktigt och räknar även in tänkta konsekvenser 

i de avvägningar som bör göras. Ett förhållande som inom etiken kan vara problematisk vilket 

jag kommer diskutera ytterligare i den avslutande diskussionen. Detta gör han utifrån resone-

manget att det är bättre att agera utifrån den information vi har och de slutsatser vi kan dra av 
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den än att invänta de faktiska konsekvenserna av dessa tänkta handlingar för att sedan avgöra 

om de var riktiga eller felaktiga (Gore 1992:37).  

Etiken som han utgår ifrån är normativ vilket bland annat tydliggörs genom det åtgärds-

program han ställer upp i bokens tredje del. De två föregående delarna har i övrigt också en 

tydlig normativ karaktär då deras syfte är, förutom att poängtera rådande missförhållanden, att 

ge en fingervisning om vad som är önskvärda åtgärder mot dessa. 

Den humanistiska etiken med dess instrumentella syn på miljön verkar inte kunna tillskri-

vas Gores moralsyn. Enligt denna utgångspunkt är människan den ende moraliska aktören och 

naturen är ett verktyg för att möjliggöra de värden människan eftersträvar. Som jag tidigare 

nämnt har den sina rötter inom den kristna traditionen vilken står Gore nära och därför inte 

bör förbises. Även om vi ser tillbaka på tidigare citat där Gore menar att kristendomens be-

skrivning av människans plats i skapelsen i grunden är riktig men att den bör omtolkas (se s. 

22) faller Gores moralsyn utanför denna antropocentriska humanistiska etik, bland annat på 

grund av att han inte ser naturen enbart som ett instrumentell värde. 

När han talar om att människan begår ett övergrepp på jorden och naturen (Gore 1992:235) 

kan man fråga sig om det går att begå ett övergrepp på någonting som inte innehar något mo-

raliskt värde alltså om man kan begå ett övergrepp mot något som inte är ett moraliskt objekt? 

När Gore dessutom diskuterar den massutrotning som kommer till följd av regnskogssköv-

ling tycks han även tillskriva djuren integritet och han gör även dessa till moraliska objekt.  

 
While some of the other injuries we are inflicting on the global ecological system may 
heal over the course of hundreds or thousands of years, the wholesale annihilation of so 
many living species in such a breathless moment of geological time represents a deadly 
wound to the integrity of the earth’s painstakingly intricate web of life  
(Gore 1992:116) 

 

Att se Gores etik som en antropocentrisk miljöetik ligger nära till hands men med tanke på att 

han lägger så stort fokus på ekosystemens vikt lutar det snarare mot att hans etik är ekocent-

risk. Vilka avgörande argument finns det då för att klassa hans etik som ekocentrisk och inte 

biocentrisk? 

Gore menar, som tidigare nämnts, att de kommande klimatförändringarna beror på mänsk-

lighetens förändrade relation till naturen. Det sätt han bygger upp sitt resonemang på utgår 

ifrån att det finns en ”naturlig” natur eller åtminstone en ”naturlig” balans i naturen och i eko-

systemen. En balans som utvecklats sedan livets uppkomst på jorden för ca 3.5 miljarder år 

sedan och som nu riskerar att störas ut av mänskliga aktiviteter (Gore1992:30). Den ”naturli-
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ga” naturen kan ses som de ekologiska system som den består av så som dessa skulle utveck-

lats utan mänsklig påverkan. Har dessa ekosystem ett egenvärde? Är de moraliska objekt med 

ett värde som skall tas i beaktning i den teleologiska miljöetik som hittills ligger som grund? 

Detta är en aspekt som avgör om Gores moralsyn hör hemma i den biocentriska- eller den 

ekocentriska etiken. Den definition av biocentrism som Stenmark tar upp och som formulerats 

av Paul Taylor tilldelar det moraliska objektet ett alltför stort individuellt värde för att passa 

Gores moralsyn. Taylor menar att det som är utmärkande för biocentrismen är dess syn på allt 

levande som moraliska objekt med egenvärde, alltså har varje individ ett egenvärde. Enligt 

Taylor skall biocentrikern även vara artopartisk, en inställning som Gore inte verkar ansluta 

sig till. Gore argumenterar i huvudsak utifrån ett antropocentriskt perspektiv och de konse-

kvenser han tar upp ser han i huvudsak som något som kommer drabba människan. Även om 

det finns biocentriska riktningar som inte utgår från en princip om artopartiskhet ger biocen-

trismen inte tillräckligt utrymme för de ekologiska systemen som trots allt ligger i fokus i 

Earth in the balance.  

Istället verkar det vara ekocentrismen som ligger Gores tankesätt närmast. Det holistiska 

perspektiv han anammat och den omtolkning av den gamla kristna humanistiska uppfattning-

en om människans plats på jorden som han förespråkar, är tecken på att han även ger ekosys-

temen i sin helhet moralisk egenvärde. I nedanstående citat beskriver Gore hotbilden mot de 

ekologiska systemen och han använder sig då återigen av ordet ”integrity” (precis som han 

tidigare gjort gentemot djur), alltså integritet, vilket är ett uttryck som används för moraliska 

aktörer (subjekt eller objekt) med ett moraliskt värde som går att kränka.  

 
Apart from our growing threat to the integrity of the global ecological system, the drama-
tic changes now taking place within civilization are also likely to pose serious threats of 
their own to the integrity and stability of civilization itself. 
(Gore 1992:366) 

 

I tidigare använda citat kan liknande exempel hittas. Naturen, vilken innefattar såväl oss som 

djurlivet och de ekologiska systemen, ses ur ett holistiskt perspektiv där vi är beroende av 

välfungerande ekologiska system för vår egen och våra efterkommandes överlevnad.  

I Mikael Stenmarks beskrivning av ekocentrisk miljöetik citerar han miljöetikern Aldo Le-

opold som skriver: ”A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beau-

ty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise” (Stenmark 2000:104). Ett 

citat som Stenmark menar kan ses som ett grundkriterium för ekocentrisk miljöetik men det är 
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också ett citat som passar mycket väl in på Al Gores normativa miljöetik och det skulle nästan 

lika gärna kunna varit hämtat direkt ur Earth in the balance.  

Stenmark diskuterar vidare om den ekocentriska etiken kan riskera att underminera indivi-

dens värde alltså att helheten blir viktigare än dess delar. Det är även en problematik som 

Bexell och Grenholm tar upp i sin bok (Bexell & Grenholm 2000:372). Detta är en problema-

tik som Gore endast nämner i förbifarten och då ger han uttryck för tanken att individens 

rättigheter har fått för stort fokus och att vi måste börja prata om skyldigheter, skyldigheter 

mot såväl ekologin som mänskligheten i sin helhet. Att sindividen värde står under de 

ekologiska systemens värde verkar med andra ord vara en konsekvens av den holistiska 

ekocentrism som han anser vara acceptabel. Fler exempel på att Gore förespråkar vissa 

personliga uppoffringar i förmån för ekosystemens och naturens välbefinnande finns att finna 

i kapitlet The Wasteland där han bland annat argumenterar för förändrade konsumtionsvanor 

och produktionsled.  På grund av att Al Gore tilldelar människan ett egenvärde kan han inte ses tillhöra den ra-

dikala ekocentrismen vilken menar att människan endast har instrumentellt värde, det vill säga 

inget egenvärde alls (Stenmark 2000:106). Det verkar snarare som att den ekocentrism Gore 

förespråkar är en form av, vad Stenmark kallar, svag ekocentrism, en ekocentrisk moralsyn 

som tilldelar såväl ekosystem som djur och växter ett egenvärde men ändock ger människan 

det högsta värdet i en hierarki (Stenmark 2000:115).  

 

 

Sammanfattning 

Al Gore utgår från ett normativt teleologiskt förhållningssätt där handlingar bedöms utefter 

dess konsekvensers förhållande till de etiska värepremisserna. Ur detta perspektiv anses hand-

lingarna i sig inte inneha något värde. Gore förespråkar även att vi skall se långsiktigt vilket 

innebär att vi måste räkna in tänkta konsekvenser av de avvägningar vi gör inför vårt hand-

lande. Att Gores förhållningssätt är normativt innebär att det har ett syfte att förmedla hur han 

anser att vi bör agera för att agera moraliskt försvarbart.  

Gores moralsyn kan inte ses som endast antropocentrisk miljöetik eller endast humanistisk 

för den delen på grund av att han även ser djur och natur som moraliska objekt. Den etik han 

utgår ifrån ligger snarare närmare den miljöetiska (svaga) ekocentrismen där han också anlagt 

ett holistiskt perspektiv. Ett perspektiv som innebär att såväl ekosystem som människor, djur 

och natur har ett egenvärde men att människan (som art, inte individ) trots allt står högst i en 

hierarkisk skala och att människovärdet står över tillexempel djurs värde. 
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3.3 Vilken människosyn förmedlas? 

I ovanstående undersökning av Al Gores värdeprinciper fastslogs att han är influerad av hu-

manistiska värderingar i synen på människan men att han vidgar innebörden av dessa till att 

innefatta mer än bara människan. I Gores holistiska perspektiv gäller de värden han utgår 

ifrån alla människor. Men vad är då människan enligt Al Gore? Vad är typiskt och unikt för 

vår art och vad är vår plats i tillvaron? 

I kapitlet We Are What We Use skriver Al Gore att ett av karaktärsdragen som skiljer män-

niskan från alla andra levande varelser är vår förmåga att använda information och skapa 

symboliska representationer av vår omvärld (Gore 1992:197). Han beskriver oss som kun-

skapssökande individer som i vår jakt på ständigt mer information och kunskap om vår värld 

fastnat i att se världen genom de representationer som informationen framställer istället för att 

uppleva världen ”på riktigt”. Gore ger ett flertal gånger uttryck för en essentialistisk syn på 

såväl människa som natur, att det finns en äkta kärna som vi bör sträva efter (se citat på s 19) 

men kan även exemplifieras med: ”But in my view this confidence in our quick reflexes is 

badly misplaced; indeed, a laziness in our spirit has estranged us from our true selves” (Gore 

1992:240).  

Som jag tidigare varit inne på menar Gore att den process som skapat dagens globala in-

formationssamhälle kan härledas tillbaka till Francis Bacon och René Descartes. Det dualis-

tiska tankesätt de förespråkade var en återupplivning av platonska tankegångar om ett fri-

kopplat intellekt och startade den vetenskapliga revolutionen. Denna process gav en ny syn på 

fakta, en syn där fakta som säkerställts med vetenskaplig metod var moraliskt fristående och 

obunden, med andra ord, ”fakta” förlorade sina moraliska egenskaper. Men framförallt bidrog 

det dualistiska synsättet till att orsaka en klyfta mellan människa och natur, en klyfta som 

Gore menar har fått ödesdigra konsekvenser. Han beskriver det såhär: ”Descartes and Bacon 

ensured the gradual abandonment of the philosophy that humankind is one vibrant strand in 

an elaborate web of life, matter, and meaning” (Gore 1992:253). Gore menar att ett dualistiskt 

synsätt på människan är felaktigt, istället bör vi uppfattas som en enhet och som en del av 

naturen inte höjd över den. Genom det dualistiska perspektivet skapar vi en onödig polariser-

ing mellan människa och natur. 



C-uppsats, Religionsvetenskap 

Jon Wålstedt 

831109-7177 

 29 

Med risk för att vara inkonsekvent i sin argumentation menar Gore dock att våra känslor är 

den essentiella länken mellan hjärna och kropp, mellan den intellektuella och den fysiska 

världen (Gore 1992:218). Han beskriver det som att den cartesianska dualismen gjort en total 

uppdelning mellan det intellektuella och det fysiska och detta gjort att vi, för att vara ett fri-

stående intellekt, måste trycka undan våra känslor och vårt känsloliv. Återigen beskriver Gore 

människan så som han uppfattar oss idag men inte som han själv anser att människan till sin 

natur är betingad. Det är dock säkert att säga att Gore bejakar känslolivets plats i den helhet 

som han ser som människa.  

Gore beskriver människan som vilseledd av civilisationen, att vi, genom ett oändligt in-

formationsöverflöd och genom oändligt många distraktioner, förlorat insikten om oss själva 

och våra betingelser (Gore 1992:250). Det verkar som att Gore ser en polarisering mellan kul-

tur och natur, där kulturen (civilisationen) ligger i vägen för våra möjligheter att hitta tillbaka 

till oss själva och vad som är vår essens.  

 
We have been so seduced by industrial civilization’s promise to make our lives comfor-
table that we allow the synthetic routines of modern life to soothe us in an inauthentic 
world of our own making.  
(Gore 1992:240) 

 

Om det samhälle vi byggt upp verkar mot våra naturliga förutsättningar och leder oss bort från 

självinsikt kan vi då sägas vara förnuftiga varelser? Är vi, enligt Gore, överhuvudtaget kapab-

la att fatta rationella beslut? 

Gore ser människan som vilseledd av vetenskapens löfte om en avmystifierad värld bestå-

ende av kalkylerbara mönster med förutsägbara och hanterbara konsekvenser, men detta inne-

bär inte att han i grunden ser människan som impulsstyrd och oförnuftig eller för den delen 

irrationell. Rationalitet ser han i övrigt inte nödvändigtvis som en positiv egenskap utan Gore 

anser snarare att rationalitet är en av de egenskaper som bidrar till att göra civilisationen till 

ett gigantiskt maskineri där tillsynes små vardagliga göromål kan få enorma konsekvenser. 

Han menar att det är ett ultrarationellt sinne som ligger till grund för 1900-talets fascistiska 

och nazistiska folkmord, folkmord som antog sådana maskinella karaktärsdrag (Gore 

1992:256ff). 

Gores syn på vad som är människans naturliga egenskaper innefattar dock en tilltro till 

människans kapacitet att fatta förnuftiga beslut. Utan denna tilltro skulle boken förefalla me-

ningslös och om Gores människosyn uteslöt en tro på människan som förnuftig varelse skulle 
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kampen om en ekologisk balans redan vara förlorad. Det är till vårt förnuft och vår moral som 

Al Gore vänder sig till när han argumenterar för kraftfulla förändringar i vårt levnadssätt och 

det han gör är att vädja till oss om att ta vårt förnuft tillfånga.  

Däremot anser han att civilisationen, så som den ser ut idag, är oförnuftig vilket bland an-

nat blir tydligt när han skriver om de svårigheter som miljöentusiaster möter i sin kamp ”what 

they are up against is nothing less than the current logic of world civilization” (Gore 

1992:269). Han beskriver vid ett flertal tillfällen hur människan agerar utan att se till konse-

kvenserna av sina handlingar, framförallt på lång sikt, och han menar att det samhälle vi byggt 

upp är som gjort för att distrahera oss från att inse och ta itu med konsekvenserna av våra lev-

nadssätt. Vi har drabbats av en form av kollektivt oförnuft. 

Som motståndare till ett dualistiskt synsätt på människan förespråkar Al Gore en könsspe-

cifik utgångspunkt där människan är antingen man eller kvinna och att dessa kategorier i sig 

innehar typiska egenskaper (Gore 1992:213). Han tar därmed avstånd från ett konstruktivis-

tiskt perspektiv på genusfrågor. Detta är visserligen en fråga som han kommer in på i förbifar-

ten och som inte får särskilt mycket utrymme i hans bok, men i det utrymme frågan ändock 

får förespråkar han en utjämning av könshierarkin och ett ickepatriarkalt samhälle. 

Så som boken är utformad, som en uppmaning och en handlingsplan, är det svårt att dra 

slutsatsen att människan skulle vara styrd av ödet. En förutsättning för att vi skall kunna lösa 

klimatkrisen är enligt Gore att vi själva lyckas förändra vår inställning till naturen och därmed 

kan återupprätta den naturliga balansen. Han menar dock att det finns en övertro på det indi-

viduella intellektet och dess möjligheter att lösa problem. Detta ser han som en av orsakerna 

till varför problemen uppstått i förstahand. Nämligen att vi fullt ut förlitar oss på vår egen 

anpassningsförmåga och vårt intellekt för att lösa framtida problem och på grund av detta 

utvecklar vi inte tillräckliga preventiva åtgärder (Gore 1992:278).  

Gore beskriver i huvudsak människan i form av hennes brister, att vi konsumerar, förbru-

kar, skövlar och förstör utan minsta tanke på framtiden. Vi har vaggats in i en falsk trygghet 

vilket gjort oss ignoranta. Detta är dock inte egenskaper som han vill tillskriva människan 

som sådan utan det är snarare egenskaper som människan utvecklat på grund av att vi lever i 

ett dysfunktionellt samhälle och har ett dysfunktionellt förhållningssätt till naturen. Han ser 

människan som en såväl dynamisk som förnuftig, andlig och känslomässig varelse. En varelse 

som har kapacitet att lösa miljöproblemen men han menar att det krävs ett uppvaknande för 

att detta skall kunna ske (Gore 1992:257). 
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Enligt Gores människosyn bör människan även ses som en process. Detta trots att han är 

troende och ställer sig bakom tron på att Gud skapat människan och universum. Han försvarar 

Darwins utvecklingslära och evolutionsteorin och ser Guds skapelse som startskottet för den 

utveckling som lett fram till den värld vi har idag. Han hoppas på ett slut för schismen mellan 

vetenskap och religion och att de båda skall kunna återförenas för att på så sätt återinföra mo-

ralen i vetenskapen (Gore 1992:244 och 1992:255). Den process som människan utgör verkar 

hittills vara utan mål, en process som innebär ett ständigt informationssökande för att hitta 

vårt sammanhang. Gore är dock en tydlig förespråkare för att vi skall utvecklas till att bli 

”good stewards”, vårdare av naturen och guds skapelse (som jag varit inne på tidigare före-

språkar han en omformulering av det förbund som Gud ingått med människan enligt judisk- 

kristen tradition). 

 

Sammanfattning 

Gores människosyn är influerad av humanismens syn på människan där varje individ har ett 

av Gud givet egenvärde och detta även i ett globalt perspektiv. Gore beskriver oss som infor-

mations- och kunskapssökande varelser med en ständig jakt på nya sätt att återge världen. 

Detta gör att vi idag endast upplever världen genom den återspegling vi får av den från den 

information vi hämtar, istället för att uppleva den så att säga ”på riktigt”.  

Gore tar avstånd från ett dualistiskt sätt att se på människan där kropp och själ, fysiskt och 

intellektuellt etc. separeras och ses som varandras motpoler. Han förespråkar istället att män-

niskan skall ses som en helhet där känslolivet är den länk som binder ihop kropp och själ. 

Gore har även en essentialistisk syn på människan där det i grunden finns en sann och äkta 

människa och även en äkta, sann natur. I sin beskrivning av människan och hennes aktiviteter 

på joden målar han upp en bild av att vi blivit vilseledda av civilisationen. Alltså att den civi-

lisation som vi lever i vaggat in oss i en falsk trygghet som på sikt kommer orsaka en ekolo-

gisk katastrof.  

Hans människosyn innefattar även en bild av människan som en förnuftig varelse med 

förmågan att fatta förnuftiga beslut. Argumentationen bygger även på en tro på att vi själva 

har möjlighet att styra och forma vår framtid, det vill säga att vi inte står under någon form av 

predestination eller öde. Utan ovanstående element blir Gores uppmaning till kamp förlorad 

på förhand. Målet för den process som utgör människan tycks vara att utvecklas till goda för-

valtare av jorden i sin helhet. 
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3.4 Slutdiskussion 

Al Gore eftersträvar att sprida en holisitiskt och ekocentrisk miljöetik där synen på oss själva, 

vad vi är och vilka val vi bör göra skall utformas utifrån en sådan etik. Han vill dessutom att 

vi skall tänka långsiktigt i vårt agerande och se till kommande generationers behov. Detta är, 

vilket Bexell och Grenholm också tar upp (Bexell & Grenholm 2000:90), något problema-

tiskt. Om vi i våra beslut skall bedöma hypotetiska och tänkta konsekvenser av ett handlande 

blir avgränsningen svårgjord. Det kan tillexempel vara mycket svårt, om ens möjligt, att be-

döma vilka behov som kommer att finnas i framtiden. Även avgränsningen blir svår, hur långt 

in i framtiden sträcker sig vårt ansvar? Det kan även uppstå intressekonflikter i samband med 

den intergenerationella rättviseprincipen, om tillexempel ett lands befolkning är utsatt för 

svält kan det vara svårt att argumentera mot kortsiktiga lösningar så som exempelvis att odla 

GMO3 grödor istället för att odla en motståndskraftigare gröda med breddad genpool vilket på 

sikt stärker grödans överlevnadsförmåga. Al Gore förespråkar det senare alternativet eftersom 

han menar att vi måste våga tänka långsiktigt för att bryta de destruktiva mönster som vi be-

finner oss i (Gore 1992:137). Han menar även att vi, i jakt på kortsiktig vinning, biter oss 

själva i svansen och konsekvenserna blir ofta försvårande eller omöjliggörande av samma 

vinning i framtiden. En fråga som ofta tas upp när det gäller den holistiska ekocentrismen är 

om den ger tillräckligt utrymme för individen här och nu? En fråga som Gore undviker att 

diskutera i sin bok. 

Det är även något oklart vad Gore menar när han talar om vad som är ”naturligt”, om han 

med detta begrepp avser vad som skulle varit naturens utveckling utan mänsklig påverkan 

uppstår ett problem: Al Gore förespråkar en syn på människan som en del av naturen, att 

människan bör uppfattas som en helhet och i ett ekosystem. Att förutsätta att människan är en 

del av naturen men samtidigt mena att det som är naturligt är naturens utveckling utan mänsk-

lig påvekan är en motsägelse, ungefär som att säga att det som är naturligt är en natur utan 

träd eller kanske mer träffande, en natur utan djur. Vad som utgör innebörden av begreppet 

”naturligt” är inte evigt, oföränderligt och objektivt utan, enligt mig, snarare någonting sub-

jektivt och föränderligt och Al Gore bör här tydliggöra med vad han menar för att undvika 

denna motsägelse.  

                                                                    
3 GMO star för Genetiskt modifierad organism vilket är grödor vars arvsmassa blivit modifierad för att ge tillex-

empel ökad motståndskraft mot skadedjur eller extrema väderförhållanden. 
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Hur ställer sig Gore till ett etiskt dilemma där han exempelvis måste välja mellan männi-

skoliv och ekologisk balans? Gore förespråkar en stabilisering av jordens befolkning men om 

ekologisk balans kräver tillexempel en befolkningsminskning uppstår ett svårt dilemma. Vilka 

värden står högst, människovärdet eller de ekologiska systemens värde? Gore diskuterar inte 

denna fråga öppet men jag uppfattar det som att han tilldelar individen mindre värde än arten 

och att de värden vilka människan som art innehar står över det värde som de ekologiska sy-

stemen innehar. Jag är dock tveksam till om han anser att människan som individ har ett hög-

re värde än ekologiska system.  

Även i sin syn på människan uppstår det en del potentiellt problematiska konsekvenser av 

hans tankesätt. Som jag var inne på tidigare förespråkar Gore en helhetssyn på människan där 

han motsätter sig en dualistisk människosyn. Om han med detta också avfärdar synen på ens 

identitet som en social konstruktion blir resultatet en väldigt snäv människosyn där tillexem-

pel manliga och kvinnliga egenskaper ses som något naturgivet, vilket på sikt kan leda till 

grova generaliseringar och diskriminering. 
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4 Sammanfattning 

Jag har i min uppsats sökt svar på frågorna om vilka grundläggande värdepremisser som Al 

Gore utgår i från i sin bok Earth in the balance, vilken typ av moraluppfattning Gore ger ut-

tryckför i boken och till vilken etik den bör kategoriseras samt vilken människosyn som pre-

senteras i boken. Undersökningen har gjorts utifrån en teoretisk referensram uppbyggd på i 

huvudsak Mikael Stenmarks bok Miljöetik och milljövård samt Göran Bexells och Carl-

Henric Grenholms bok Teologisk etik - en introduktion. 

De värden vilka framkommit som centrala i Al Gores moraluppfattning är gudagivna egen-

värden, så som den ekologiska balansen (jorden) och de ekologiska system vilka ingår i den, 

människan (liv) och ickelidande/välmående. Dessa värden gäller inte bara människan utan 

även djur och natur även om dessa står under människan hierarkiskt. Gore värdesätter även 

frihet och demokrati vilka är instrumentella värden som värdesätts för dess förmåga att leda 

till de tidigare nämnda värdena. Med dessa värden som riktlinjer för hur Al Gores moralupp-

fattning bör tolkas har jag angripit min andra frågeställning där jag haft som syfte att klassifi-

cera Gores moraluppfattning och placera in den i en existerande etisk teori.   

Gore utgår i sin bok från ett normativt teleologiskt förhållningssätt. Detta är ett konse-

kvensetiskt perspektiv där det är resultatet av en handling som avgör hurvida den är riktig 

eller inte. Hans etik hör hemma inom den svaga ekocentrismen som ger både ekologiska sy-

stem, människor och djur egenvärde men att det tillåter även en hierarkisk fördelning av dessa 

värden till skillnad från den starka ekocentrismen. 

Gores människosyn utgår från en antropocentrisk ståndpunkt där människan har ett egen-

värde, även om hon inte är den enda moraliska aktören. Han tar även avstånd från ett dualis-

tiskt synsätt på människan och förespråkar istället en syn på människan som en helhet och en 

del av naturen. Gore har även en essentialistisk syn på såväl människan som naturen där natu-

ren bör upplevas ”på riktigt” och människan bör eftersträva att hitta sitt sanna jag. Gore menar 

också att människan i grunden är en förnuftig varelse med förmågan att fatta rationella beslut 

men att vi genom civilisationen drabbats av ett kollektivt oförnuft. 

Mitt huvudsakliga syfte med denna uppsats har varit att granska Al Gores moraluppfatt-

ning och de argument som han menar är av moralisk karaktär. Som det visat sig är den etik 

som går att spåra hos Gore inte helt oproblematisk och ibland till och med motsägelsefull. 

Detta till trots har boken varit en starkt bidragande faktor till den miljö- och klimatdebatt som 
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rasar för fullt och som förhoppningsvis kan leda till att åtminstone några av alla de problem 

som framkommer i hans bok blir lösta. Al Gore själv skulle inte ha skada av att själv reflekte-

ra mer över miljöetiska teorier och värdeteorier för att därefter tydligare ta ställning i dessa 

frågor.  
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