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Den engelske 1700-talsfilosofen David
Hume ansåg att vår moraluppfattning
styrdes av känslolivet, hans samtida Im-

manuel Kant ansåg att moralen var förankrad i
förnuftet. Neurobiologerna, som i dag delvis
övertagit filosofernas roll som känslolivets ut-
forskare, lutar mest åt Humes teori [1].

Deras slutsatser grundar sig på komplexa ex-
periment där försökspersonerna får gradera
moralen i tänkta situationer som kan innebära
att man offrar enskilda för det allmännas bästa
– eller tvärtom. De flestas moraliska val styrs
av en övertygelse om vad som är »rätt« eller
»fel« men de har svårt att motivera känslan ra-
tionellt [1, 2]. Uppfattningarna skiljer sig förvå-
nansvärt lite mellan olika kulturella och etnis-
ka grupper. Miljön påverkar genom att en stö-
kig eller smutsig experimentell lokal gör indi-
viderna mer moraliskt krävande, medan ett
trivsamt rum skapar mer överseende.

Det tycks alltså finnas något i moralens
grammatik som liknar Noam Chomskys språk-

teori, att alla språk har en gemensam struktur
och att förmågan att lära sig denna är medfödd
[3, 4].

Om moralen delvis är känslostyrd och
medfödd, borde den ändras om hjär-
nans funktioner påverkas, och så tycks

det också förhålla sig. Antonio D’Amasio, känd
genom sina litterära böcker om hjärnan och
medvetandet, undersökte patienter med defek-
ter i prefrontala kortex, ett område som inte-
grerar logik med känsloimpulser. Dessa till sy-
nes välfungerande personer hade oftare en för-
enklad, utilitaristisk moraluppfattning, som
enbart gick ut på att minimera antalet drab-
bade, oberoende av omständigheterna [5, 6].
De som vill testa sig själva och samtidigt lämna
ett bidrag till databasen över moraluppfatt-
ningar [7] kan göra det på ‹http://moral.wjh.
harvard.edu/index2.html›. Artikelns källhän-
visningar finns på lakartidningen.se under
»Ledare«.
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Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
‹www.icmje.org›.

Artiklar märkta med W-sigillet har varit förhands -
publicerade på ‹lakartidningen.se›.
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MEDICINSK KOMMENTAR Det finns inget stöd för
sambandet mellan datorarbete och karpal-
tunnelsyndrom, enligt tre aktuella studier.
Sidan 1562
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