
MORALFRÅGOR 

 

I den moderna världen är grunderna för en god moral, 
empati och förnuft. 

(Birgitta Forsman i boken ”Gudlös etik”) 

 

Att ha ett känsligt samvete är att ha byggt in det 
moraliska spelet i den egna personen. 

(Eva Kärfve i boken ”Det moraliska spelet”) 

 

Förlorad heder är antagligen den svåraste förlust en 
människa kan göra. 

(Eva Kärfve i boken ”Det moraliska spelet”) 

 

Människan är ingen enhetlig varelse och det inträffar 
nästan aldrig att någon är helt igenom ärlig eller helt 
igenom falsk. 

(Benjamin Constant i boken ”Adolph”) 

 

 



I våra dagar är måttlösheten alltid bekväm, ibland 
främjande för karriären. Måttan är däremot en ren 
strävan. 

(Albert Camus i boken ” Människans revolt”) 

 

Ingenting är absolut. Moralreglernas växlingar följer 
maktfördelningens. Den rådande moralen är alltid 
segrarnas moral. 

(Isaiah Berlin i boken ”Fyra essäer om frihet”) 

 

Fruktan är grymhetens upphov. 

(Bertrand Russel 1872-1970 nobelpristagare i littertur 
1950. Citatet från essän ”Varför jag inte är kristen”) 

 

De enda ögonblicken av generös hängivenhet är de 
stunder då man glömmer sig själv då man ger ut och 
slösar. 

(Italo Calvino i boken ”De osynliga städerna”) 

 

Det är endast få som äga uppfattningen och samtidigt 
äro i stånd till handling. 

(Goethe i sitt förstlingsverk)  



 

Att förtvivla är att förkasta sig själv. 

(Lars Gyllensten i ”Det himmelska gästabudet” 

 

Det finnes skydd mot nästan allt som är  mot eld och 
skador genom storm och köld. Ja , räkna upp vad slags 
som tänkas kan. Men det finns inget skydd mot 
människan. 

(Harry Martinsson i rymdeposet ”Aniara”) 

 

Hörnstenen i all etik. Det är sämre att göra orätt än att 
lida orätt. 

(Ingemar Helenius f.d. prof i praktisk filosofi) 

 

Penningtörsten är roten till allt ont. Penningbristen är 
det i minst lika hög grad, 

(Brittiske förf Samuel Butler i boken ”Landet 
ingenstans) 

 

 

 



Människans inneboende avund gör dem mer benägna 
att klandra än att prisa andras handlingar. 

(Florentinske förf Nicolo Machiavelli 1469–1527 i hans 
verk ”Dicorsi… översatt Republiken) 

 

Gör Du det goda med möda skall mödan fara, det goda 
vara, gör Du det onda med nöje, skall det onda vara, 
nöjet fara. 

(Musonius Rufus. I Neros rom tillskrives denna sentens) 

 

Moraliskt ansvar är vad mannen känner när han kräver 
det av kvinnan. 

(Österrikiske förf Karl Kraus 

 

Inte ens den rättfärdigaste i världen har rätt att döma i 
egen sak. 

(Franske filosofen Blaise Pascal 1623–1662) 

 

Är vi för unga dömer vi inte klart heller inte om vi är för 
gamla. 

(Franske filosofen Blaise Pascal 1623–1662) i verket 
”Tanken”) 



 

Grymhet kan under vissa samhälleliga omständigheter 
utvecklas av praktiskt taget vem som helst. Det krävs 
ingen störd eller skadad personlighet för att visa 
grymhet. 

(Ludvig Japa i boken ”Den tunna hinnan mellan omsorg 
och grymhet”) 

 

Inlevelsen i vad det innebär att vara någon annan är 
humanitetens hjärta. 

(Ian McEwan engelsk författare) 

 

Man kan säga att ett värde är absolut för en människ 
när hon är beredd att dö för detta värde. 

(P.Hadot, pro fem vid ett Paris universitet i boken ”Vad 
är antikens filosofi”) 

 

Moralistiskt mod är den enda heroismen på jorden som 
inte kräver andras offer. 

(Stefan Zweig i memoarverket ”Världen av igår”) 

 



Det är viktigare att följa moraliska förbud än påbud. 
Förbud som säger, gör inte så, är viktigare än påbud 
som säger gör så här. 

(David C Rose prof univ of Missouri, St Louis, och förf 
till boken ” The moral foundation of economic 
behavior”) 

 

En sann etik ska ha samma styrka som helgonens 
handlingar. Den etiska dimensionen uppstår när, den 
andre träder in på scenen. Varje lag, vare sig den är 
moralisk eller juridisk, regleras alltid mellanmänskliga 
relationer. 

(Umberto Eco i essän ”När den andre träder in”) 

 

I motsats till den barnsliga trohten mot en övertygelse 
är troheten mot en vän en dygd, kanske den enda, den 
sista. 

(Författaren Milan Kundera i essän ” Ovänskapen och 
vänskapen” i boken ”Ett möte”) 

 

 

 



Moralen är minst 100,000 år äldre än nuvarande 
kulturer och religioner. 

(Frans de Waal, primatolog, forskare i boken ”Bonabon 
och tio Guds bud”) 

 

Bevisen är hur som helst överväldigande för att 
varenda aspekt av vårt själsliv helt och hållet bestäms 
av fysiologiska skeenden i hjärnan. 

(Steven Pinker i verket ”Ett oskrivet blad” 

 

Möjligheten till ondskefulla relationer bor i varje 
mänskligt psyke, varje kollektiv.  

(Georg Klein i boken ”Skapelsens fullkomlighet och 
livets tragik.”) 

 

Det finns faktiskt människor som tror att de aldrig 
ljuger. De är naturligtvis de största lögnarna eftersom 
de ljuger för sig själva. 

(Georg Klein i boken ”Skapelsens fullkomlighet och 
livets tragik.”) 

 

 



Tankar kan inte straffas, och avsikter är tankar. 

(Shakespeare i pjäsen ”Lik för lika”) 

 

Alla människor umgås med både goda och onda tankar, 
därmed inte sagt att vi måste omsätta dessa tankar i 
handling. 

(Steven Pinker i boken ”Ett oskrivet blad”) 

 

Brännmärker man någon för onda avsikter behöver 
man inte bevisa sin egen trovärdighet. 

(Zygmont Bauman, prof i sociologi 1925-2017 i postumt 
utgivna boken ”Retrotopia”) 

 

Tik och moral handlar om det vi uppfattar som gott 
eller ont. Etiken beskriver dessa frågor på ett 
övergripande plan, medan moral är det sätt på vilket vi 
som individer reagerar och agerar. 

(Stefan Einhorn i boken ”De nya dödssynderna”) 

 

 



Ingenting är vackrare än villkorslös tillit och ingenting är 
fulare än att utnyttja tilliten för sina egna intressen och 
nöjen. 

(Eirikur Örn Norddahl i boken ”Ondska”) 

 

Utvecklingen av moral från vidskeplighet till förnuft bör 
omfatta ett erkännande av att det är vi själva som har 
skapat våra moraliska rättesnören. 

(Förf Alain de Botton i boken ”Religion för ateister”) 

 

 

 

 

 

  

 


