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≥ om innehållet

tidskrift för politisk filosofi inleder med detta num-
mer sin femtonde årgång. Det domineras av ett meningsutbyte om 
ett av den nutida samhällsdebattens mest kontroversiella ämnen: 
heders moral.

Vanligen uppfattas hedersmoralen som något uteslutande nega-
tivt. Torbjörn Tännsjö argumenterar för att detta synsätt är alltför 
onyanserat. Enligt Tännsjö är det i många fall rationellt att omfatta 
en hedersmoral. Han hävdar också att många etiska uppfattningar, 
som är gängse i västerlandet, uppvisar större likheter med heders-
moralen än vad många vill tro. Per Bauhn och Dilsa Demirbag-
Sten, som förra året tillsammans skrev boken Till frihetens försvar, 
replikerar att Tännsjö bortser från hedersmoralens starkt patriar-
kala inslag. Tännsjö svarar på kritiken.

Svante Nycander initierade för några månader sedan en livlig 
medial debatt om liberalismens ställning i den svenska offentlighe-
ten. I sitt bidrag till detta nummer noterar Nycander att liberalis-
men ofta anklagas för att vara historielös. Han ämnar undergräva 
denna invändning genom att lyfta fram historieuppfattningen hos 
några ledande liberala tänkare.

Nycanders nyligen utkomna bok Liberalismens idéhistoria recen-
seras utförligt av Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och 
lärdoms historia vid Göteborgs universitet. Liedman efterlyser bland 
annat en mer ingående analys av liberalismens förhållande till egen-
domsrätten.

Liberalismen är ett viktigt tema även i numrets övriga recensio-
ner. Jonas Olson recenserar Bo Sandelins introduktion till Adam 
Smith, en av liberalismens förgrundsgestalter. Olson framhåller 
bland annat att Sandelin undvikit den vanliga fällan att betrakta 
Smith som förespråkare av otyglad laissez faire-ekonomi.

Paternalistiska ingrepp i en människas liv är enligt många libe-
raler oacceptabla. I den uppmärksammade Nudge försöker Richard 
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Thaler och Cass Sunstein göra paternalismen mer aptitlig. Boken 
recenseras av Kalle Grill, som betvivlar att den kommer att omvän-
da någon anti-paternalist.
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