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≥ om innehållet

i vårt förra nummer inledde vi en intervjuserie, »Politisk filo
sofi idag», där vi talar med tongivande personer inom den nutida 
svenska politiska filosofin. I detta nummer intervjuas Torbjörn 
Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. 
Tännsjö har lämnat flera viktiga bidrag till den politiska filosofin, 
bland annat genom sin kritik av liberalismen och genom sitt för
svar av konservatism, populistisk demokrati och global demokrati. 
Han har rykte om sig att vara en ovanligt kontroversiell debattör, 
ett rykte som denna intervju inte lär försvaga.

I artikeln »Panglossia» kritiserar författarna de liberala tros
satser som de menar kännetecknar vår tids politiska tänkande. De 
hävdar att vi lever i ett nihilistiskt tillstånd och argumenterar för att 
vi måste förneka de liberala dogmerna för att frigöra oss från detta 
tillstånd.

Av utrymmesskäl fick recensionsavdelningen stryka på foten i 
förra numret. Detta kompenserar vi nu med fyra recensioner av ny
utkomna böcker. Under den senaste tiden har det kommit en strid 
ström av doktorsavhandlingar från filosofiavdelningen på Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. En av dessa är Niklas Möllers ar
bete om risk och säkerhet. Boken är ovanlig inte minst genom att 
den förenar tillämpad etik och metaetik. Den recenseras ingående 
av Caj Strandberg.

Dessutom recenseras Simon Birnbaums doktorsavhandling Just 
Distribution, en filosofisk granskning av idén om basinkomst, Folke 
Tersmans populärfilosofiska bok Tillsammans, som diskuterar etis
ka aspekter av den globala uppvärmningen, samt två nyutgåvor av 
Machiavellis klassiker Fursten – den ena en nyöversättning och den 
andra en ljudbok med Mikael Persbrandt som uppläsare.

Nästa nummer av Tidskrift för politisk filosofi, nr 3/2009, utkom
mer redan om några veckor. Det kommer att innehålla bland annat 
en uppsats om relativism, en uppsats i affärsetik, flera recensioner 
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av aktuella böcker (däribland en debattbok i medicinsk etik av Tor
björn Tännsjö) och en intervju med filosofen Lena Halldenius.

Tidskriftens hemsida har förnyats till såväl utseende som inne
håll. Vi erbjuder bland annat numera alla tidigare artiklar från 2004 
och framåt gratis i pdfformat. Även adressen är ny:

www.bokforlagetthales.se/politiskfilosofi
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