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≥ om innehållet

vår intervjuserie når med detta nummer sin tredje anhalt. 
Denna gång intervjuar vi Lena Halldenius, docent i praktisk filosofi 
vid Malmö högskola. Halldenius har lämnat flera viktiga och upp-
märksammade bidrag till den politiska filosofin, inte minst genom 
sina granskningar av liberalismen. Intervjuerna ger vid handen att 
det råder en intressant oenighet om vad politisk filosofi består i. Ex-
empelvis förfäktade i vårt förra nummer Torbjörn Tännsjö stånd-
punkten att politisk filosofi helt enkelt är en form av tillämpad etik 
(och därför tillhör samma kategori som t. ex. idrottsetik och medi-
cinsk etik), en position som Halldenius tillbakavisar.

I den ena av numrets två artiklar diskuterar Henrik Bohlin be-
greppet relativism. Bohlin tar sin utgångspunkt i två nyligen ut-
komna böcker av svenska författare och framhåller att många debat-
törer – delvis till följd av flertydigheten hos uttrycket »relativism» 
– ofta talar förbi varandra. Vad som kan tyckas vara en och samma 
relativismdebatt är enligt Bohlin egentligen två debatter.

Magnus Frostenson tar sig an frågan om företagens sociala an-
svar. Han noterar att den svenska diskussionen skiljer sig något 
från den internationella. Den svenska debatten kan sägas vara kon-
centrerad kring tre idéer: den politiska idén (ansvar tas genom ökat 
medinflytande i företagen), den missionerande idén (ansvar tas till 
exempel genom att företagen exporterar den svenska värdegrunden) 
och den samhälleliga idén (ansvar tas genom att företagen engage-
rar sig lokalt). Frostenson analyserar dessa tre idéer och konstaterar 
bland annat att det skett en viss förskjutning från den politiska idén 
till de två andra.

I sin nya bok Döden är förhandlingsbar diskuterar Torbjörn Tänn-
sjö ett antal kontroversiella och känsliga frågor om vården i livets 
slutskede. Hans debattskrift får en särskild aktualitet av flera väl-
kända händelser inom svensk sjukvård på sistone – inte minst fal-
let med den dråpåtalade barnläkaren vid Astrid Lindgrens sjukhus. 
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Boken recenseras grundligt av Ulrik Kihlbom, som bland annat re-
ser metodologiska invändningar.

Svante Nordin recenserar Sven-Erik Liedmans memoarbok 
Blickar tillbaka. Nordin poängterar att de erfarenheter som beskrivs 
i dessa levnadsminnen på ett idéhistoriskt intressant sätt är repre-
sentativa för den professorsgeneration som Liedman tillhör.

Många läsare har framfört sin uppskattning av vår nya hemsida, 
där vi bland annat erbjuder samtliga artiklar från 2004 och framåt 
gratis i pdf-format. Adressen är http://www.bokforlagetthales.se/
politiskfilosofi.
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