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 Del 1: Første avgrensning, eksempler og 

bakgrunn 



Første avgrensning 

 

 

 Moralsk relativisme: Moralske påstanders gyldighet er ikke 
absolutt. Moralske påstander holder relativt til ett 
parameter. 

 

 

 Parameteret er som oftest forstått som en kultur eller ett 
samfunn 

 

 

  

 



To eksempler 

 

 Påstanden 'Blodhevn er moralsk påkrevet' kan være gyldig i et 

vikingsamfunn, men ugyldig for oss.  

 

 Påstanden 'Å spise kjøtt er moralsk akseptabelt' kan være 

gyldig i ett bondesamfunn, men ugyldig i ett samfunn med 

industrialisert kjøttproduksjon. 

 

 I disse eksemplene er parameteret vi relativiserer til samfunn. 

 

 



 

 

To analogier 

 

 I relativistisk fysikk er samtidighet ikke absolutt. Samtidighet er 

relativt til en referanseramme. 

 

 Parameter = referanseramme 

 

 

 Påstander om lengde holder relativt til en standard. En 

sykkeltur kan være lang relativt til en sofasliters standard, men 

kort relativt til en proffsyklists standard. 

 

 Parameter = standard  

 

 



Meta-etikk 

 

 

 Moralsk relativisme er et meta-etisk syn. 

 

 Meta-etikk er ikke etikk, men er studiet av etiske teorier, 

etiske påstander og kunnskap, og moralsk praksis. 

 

 

 

 

 



 

Eksempler på meta-etiske spørsmål 

 

 Finnes det moralske egenskaper (metafysisk spørsmål)? 

 

 Hvordan kan vi få skaffe oss moralsk kunnskap (epistemologisk 

spørsmål)?  

 

 Varierer moralske oppfatninger på tvers av kulturer (empirisk 

spørsmål, deskriptiv etikk)? 

 

 Dette er ikke direkte spørsmål om hva vi etisk sett bør gjøre. 

 



Meta-etikk, normativ etikk og anvendt etikk 

 

 I kontrast til meta-etikk søker normativ og anvendt/praktisk etikk 
svar på hva vi moralsk sett bør gjøre.  

 

 Normative teorier gir generelle og informative svar på hva som gjør 
handlinger moralsk riktige, tillatte eller uakseptable. 

 

 Eksempler på normative teorier: Dydsetikk (Aristoteles), Deontologi 
(Kant), Utilitarisme (Bentham, J.S. Mill) 

 

 Anvendt etikk fokuserer på konkrete moralske spørsmål. 

 

 Eksempler på anvendt etikk: bio-etikk, medisinsk etikk, forskningsetikk, 
profesjonsetikk (politi, forsvar, pedagogikk). 



3 meta-etiske spørsmål 

 

 Vår første avgrensning av moralsk relativisme: 

 

 Moralske påstanders gyldighet er ikke absolutt. Moralske påstander 
holder relativt til ett parameter. 

 

 En presis definisjon av moralsk relativisme fordrer svar på 
følgende meta-etiske spørsmål: 

 

 1. Hva vil det si at en moralsk påstand er gyldig? 

 2. Hva er forskjellen på relativ moralsk gyldighet og absolutt moralsk 
gyldighet? 

 3. Hvilke parametre er relevante for relative moralske påstander? 



 

 

 

 

 Del 2: Definisjoner av moralsk relativisme; 

motivasjon og utfordringer 



Motivasjon for presis definisjon 

 

 Vi trenger en presis definisjon av moralsk relativisme for å 
kunne forstå og evaluere moralsk relativisme. 

 

 Dette gjelder både om vi ønsker å forsvare moralsk 
relativisme, og om vi ønsker å kritisere den. 

 

 En slik evaluering er viktig for å forstå hva som står på spill i 
moralske konflikter på tvers av kulturer og hvilken 
argumentasjon som er legitim i slike konflikter. 

 

 Eksempler på konfliktspørsmål er: arbeidsforhold, arrangerte 
ekteskap, omskjæring, dødsstraff, ytringsfrihet. 



Meningsrelativisme 

 

 Meningsrelativisme (oppfatningsrelativisme) sier at 
moralske oppfatninger varierer på tvers av samfunn og 
kulturer.  

 

 Dette må skilles fra den mindre interessante påstanden om 
personlig meningsrelativisme: 

 Moralske oppfatninger varierer mellom enkeltpersoner    

 

 Meningsrelativisme er en empirisk påstand, og ble etablert 
som et resultat av sosialantropologiske studier (deskriptiv 
etikk). 

 

 



Problemet med meningsrelativisme 

 

 Siden meningsrelativismen (oppfatningsrelativismen) er en 
empirisk påstand, fanger den ikke ideen om at moralske 
påstanders gyldighet er relativ. 

 

 Dette fordi vi ikke kan ikke slutte fra er til bør. 

 

 Den sier kun at det finnes ulike oppfatninger om moralske 
påstander, ikke at det finnes ulike gyldige oppfatninger om 
moralske påstander. 

 

 Vi må finne en definisjon av moralsk relativisme som tar inn 
dette gyldighetsaspektet.   



Konvensjonalisme 

 

 Konvensjonalisme sier at en moralsk påstand er gyldig 

dersom den stemmer overens med konvensjonene i 

samfunnet. 

 

 Feldmans formulering er: 

 En handling er moralsk rett hvis og bare hvis den er tillatt av 

konvensjonene i samfunnet   



Problemer med konvensjonalisme 
 

 Det er vanskelig, om ikke umulig, å avgrense hva et samfunn er. 

 

 Konvensjonalismen tillater ikke en moralsk sammenligning av konvensjoner 
på tvers av samfunn. 

 

 Konvensjonalismen tillater ikke moralsk forbedring av samfunn. 
 

 Når ett samfunn forandrer konvensjoner ved for eksempel å forandre lovverket 
(innføre stemmerett for kvinner, tillate homofilt ekteskap) så er det moralsk 
forbedring.  

 Konvensjonalismen tillater ikke en slik moralsk forbedring, fordi moralske 
påstanders gyldighet er bundet til ett gitt sett av konvensjoner. 

 Feldmans diskusjon av reformatorens dilemma illustrerer dette punktet. 



Begrepsrelativisme (innholdsrelativisme) 

 

 Innholdsrelativisme sier at innholdet i en moralsk påstand 
varierer med kontekst. Dette er en semantisk tese. 

 

 Eksempel: 
 Påstanden 'Å spise kjøtt er moralsk akseptabelt’ er ikke 

fullstendig, og derfor hverken evaluerbar eller gyldig, påstanden 
må suppleres med en referanse til samfunnet.  

 Ytret i et bondesamfunn vil innholdet kunne være: ’Å spise 
kjøtt er moralsk akseptabelt i ett bondesamfunn’, som vi kan 
anta er gyldig. 

 Ytret i ett industrisamfunn vil innholdet kunne være: ’Å spise 
kjøtt er moralsk akseptabelt i ett industrisamfunn’, som vi kan 
anta er ugyldig.   

 



Begrepsrelativisme (innholdsrelativisme) 

 

 Parameteret blir altså inkludert i meningsinnholdet for å 
få et fullstendig og evaluerbart innhold. 

 

 Analogi: 

 Påstanden ’Klokka er halv to nå’ må suppleres med tidssone, 
for at påstanden skal være evaluerbar. 

 

 Påstanden kan tilsynelatende være sann her og falsk i USA 
samtidig. Når vi supplerer innholdet blir påstanden evaluerbar. 
Ytret i Norge vil altså påstanden over bety: ’Klokka er halv to 
nå, norsk tidssone’. 



Problemet med begrepsrelativisme 
 

 Begrepsrelativisme umuliggjør moralsk konflikt. 

 

 Forestill deg to personer, en fra et bondesamfunn og en fra et 
industrisamfunn, som er uenige om det er moralsk akseptabelt å spise kjøtt. 

 

 Hvis begrepsrelativismen er sann, vil det ikke være noen genuin moralsk 
uenighet her. De snakker bare forbi hverandre siden innholdet i påstandene 
deres er forskjellig. 

 

 Analogi: Jeg kan sant si ’Jeg foreleser om moralsk relativisme ved ex.phil’, hvis du 
sier ’Jeg foreleser om moralsk relativisme ved ex.phil’ vil det være falskt, men vi 
er ikke uenige om noe av den grunn. 

 

 Men genuin moralsk uenighet må være mulig.  



Konklusjon 

 

 Det viser seg vanskelig å gi en presis formulering som 

fanger grunnideen i moralsk relativisme. 

 

 Følgelig er det også vanskelig å gi en god evaluering av 

moralsk relativisme. 

 

 Til ettertanke:  

 Kan vi finne en bedre definisjon enn det vi har sett foreløpig? 



Moralsk relativisme og toleranse 
 

 Er det en sammenheng mellom moralsk relativisme og den moralske 
påstanden ”Du bør være tolerant”? 

 

 Siden moralsk relativisme slik vi har diskutert det er en meta-etisk posisjon, 
så sier den ikke noe om hva vi bør gjøre.  

 

 Derfor kan vi ikke slutte oss til en normativ påstand om toleranse. 

 

 Moralsk relativisme kan bare si noe om at påstandens gyldighet er relativ til 
konvensjoner (konvensjonalisme), eller at innholdet i påstanden varierer 
med kontekst (innholdsrelativisme). 

 

 Moralsk relativisme er således kompatibel med både ’Du bør være tolerant’ 
og ’Du bør ikke være tolerant’ som normativ regel i vårt samfunn. 



Oppsummering 

 

 Meta-etikk er refleksjon over etisk teori, etiske påstander og 
kunnskap, og moralsk praksis, og er ikke selv normativ teori. 

 Moralsk relativisme er en meta-etisk posisjon. 

 Vi har formulert og sett utfordringer ved tre hovedforståelser 
av moralsk relativisme: 
 Meningsrelativisme (oppfatningsrelativisme) som er en empirisk tese. 

 Konvensjonalisme 

 Begrepsrelativisme (innholdsrelativisme) 

 Moralsk relativisme leder ikke til noe normativt syn på 
toleranse. 

 Fred Feldman artikkelen ”Relativismen” er hovedpensum på 
dette temaet. 
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