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Inledning  

Det finns, eller bör i alla fall finnas, en moralisk grund på vilken ett politiskt system bygger. 

Exakt hur moral och politik bör relatera till varandra finns det många olika uppfattningar om 

och istället för att försöka beskriva hela denna mycket omfattande debatt kommer jag att 

djupdyka i ett av debattens centrala begrepp. Detta begrepp är paternalism.  

     Paternalism och anti-paternalism är ord som ibland nämns nästan i förbifarten i 

diskussioner om politisk filosofi. Ofta förknippas anti-paternalism med en teori om att varje 

individ äger rätt till autonomi och därför så att säga omges av en privat sfär inom vilken staten 

inte äger rätt att bestämma. Det är till exempel på detta sätt som Richard Kraut tolkar John 

Rawls. Det var när jag läste Krauts argumentation mot Rawls som jag började fundera över 

begreppets betydelse då jag fann Krauts tolkning av Rawls som anti-paternalist provocerande 

om man med paternalism menar intrång i människors privatliv, vilket Rawls enligt min 

tolkning i allra högsta grad är tillåtande mot. Något verkade helt enkelt inte stämma mellan 

hur begreppet används normalt och hur det definierades av de filosofer som ägnat begreppet 

större uppmärksamhet.   

    Det verkar finnas ett problem här, ett problem värt att titta närmare på. Denna uppsats är ett 

nedslag i debatten om paternalism som den har sett ut de närmaste åren. Uppsatsen diskuterar 

de bidrag som Joel Feinberg och Danny Scoccia har gjort till försöken att hitta en lämplig 

definition av paternalism samt att avgöra den moraliska statusen hos paternalism. Scoccia 

vänder sig uttryckligen mot Feinberg, men samtidigt är en del av hans argument generella 

argument mot en absolut anti-paternalistisk hållning. Både Scoccia och Kraut verkar hänga 

upp sig på tanken om anti-paternalism som avhängig en uppfattning om individens 

okränkbarhet, vilket inte Feinberg eller Rawls verkar förutsätta. En korrekt förståelse av anti-

paternalism och dess moraliska grund är viktigt för utformandet av ett moraliskt försvarbart 

politiskt samhälle. Därför är det ämne denna uppsats tar upp av stort intresse för alla som 

reflekterar kring kopplingen mellan moral och politik.  
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     Uppsatsens börjar med en redogörelse för Feinbergs definition av och syn på paternalism 

utifrån hans verk Harm to self (volym 3 av ”The moral limits of criminal law”). Därefter 

redogörs för den kritik som riktas mot Feinberg av Danny Scoccia i artikeln ”In defense of 

hard paternalism” (Law and Philosophy (2008) 27:351–381). Efter detta ges en förtydligande 

framställning av argumentationen och slutligen redogörs för uppsatsförfattarens egna 

uppfattningar om vilken position som förefaller vara den rimligaste.  

     Min uppfattning efter att ha skrivit denna uppsats är att Feinberg presenterar starka 

argument för en mjuk paternalistisk, eller om man så vill en anti-paternalisisk hållning. 

Scoccias argumentation brister på ett par punkter att på allvar bemöta Feinbergs 

argumentation utan verkar snarare driva en mer generell debatt mot antipaternalism. Jag 

hoppas att jag genom mina förklaringar och argument ska kunna övertyga läsaren om att 

Feinbergs argumentation står emot den kritik som Scoccia riktar mot den och att Scoccias 

argumentation, även om man delar hans avfärdande av anti-paternalism, kommer till priset av 

en uppfattning om mänskliga rättigheter som skrivan med blyerts snarare än huggna i sten.  

 

Joel Feinbergs teori   

Feinberg påpekar att vi normalt använder ordet paternalism i flera olika meningar. De två 

huvudgrupperna är enligt honom: 

1, Paternalism som antas vara klandervärd. I denna typ av paternalism behandlas vuxna som 

barn, eller i fallet med barn som om de vore yngre barn. Det vill säga att de behandlas som om 

de inte besitter förstånd nog att fatta egna beslut och bemöts med ett visst mått av nedlåtenhet. 

Detta kan dock ta sig olika former. Det kan vara motiverat utifrån vad, som anses vara, det 

bästa för barnet eller, vad som anses vara, det bästa för andra, så som barnets lärare eller 

kamrater. (s.5) 

2, Paternalism som antas vara icke klandervärd. Den är sådan att särskilt svaga eller utsatta 

personer skyddas mot fara, analogt med hur en god förälder agerar mot sina barn. (s.5) 
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Feinberg anser att den första typen av paternalism är tydligt klandervärd i de fall där man 

behandlar vuxna som barn (etc.) för andra än subjektets skull. Alldeles särskilt i de fall där det 

är myndigheter som behandlar vuxna som barn med myndigheternas bästa som motivering. 

Det handlar inte bara om att myndigheten går in och styr personers beteende. Det kan staten 

göra utan att det blir paternalistiskt. Som exempel tar Feinberg att militärers beteende är hårt 

kontrollerat av en myndighet för myndighetens bästa, men de behandlas inte som barn, utan 

som just militärer. Paternalism inkluderar ett slags ”nedlåtenhet” gentemot de som utsätts för 

den och förefaller godtycklig och onödig. (s.5) Här behöver jag kanske förklara vad jag tror 

att Feinberg menar med nedlåtenhet då det kan verka otydligt. Som jag förstår Feinberg menar 

han att det man gör sig skyldig till i dessa fall är att behandla människor som om de inte 

besitter de intellektuella funktioner man normalt tillmäter en vuxen person. Att behandla en 

vuxen eller en tonåring som ett barn är nedlåtande eftersom vi då agerar mot dem som om de 

inte besitter mognad och intellektuella funktioner som motsvarar deras ålder och, får man 

anta, samtidigt anser oss själva besitta.  

     Den andra typen av paternalism tar sig bland annat uttryck i form av lagstiftning där staten 

tar hand om hjälplösa medborgare. Det kan handla om barn som måste skyddas från sina 

biologiska föräldrar, fysiskt handikappade som saknar försörjningsmöjlighet eller psykiskt 

sjuka. Feinberg tänker sig att det dock i praktiken kan vara svårt att hålla isär sådan hjälp från 

statliga åtgärder som sker mot subjektets vilja. Tvångsvård av psykiskt sjuka är något helt 

annat än att staten erbjuder dem vård och stöd. (s.6) 

      Feinberg föredrar att använda sig av paternalism enbart då det handlar om den 

förstnämnda av dessa definitioner. Det vill säga när man behandlar vuxna som barn för deras 

egen skull. Vidare begränsar sig Feinberg till att diskutera paternalism bara som en form av 

moraliskt försvar av lagstiftning. Feinberg vill också att vi ska försöka skaka av oss den 

negativa klang som paternalism har eftersom den inte är befogad utifrån den definition han 

har föreslagit och därför riskerar att vara missledande. Dessutom vill Feinberg skilja på 

paternalistiska handlingar och paternalistiska lagar. Paternalistiska handlingar är, tänker han 

sig, inte föremål för samma moraliska ifrågasättande som paternalistisk lagstiftning. (s.6-7) 
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     Sammanfattningsvis så är alltså den typ av paternalism som Feinberg är intresserad av en 

juridisk paternalism som resulterar i lagar som uppmuntrar/tvingar individer att avstå från 

beteende för sin egen skull. Om en lag verkligen hindrar oss från något för vår egen skull bör 

beteendet den skyddar oss från, tänker sig Feinberg, rimligen vara självskadande på något 

sätt. (s.8) 

     Paternalistiska lagar kan vara både aktiva och passiva. Till den passiva sorten hör förbud 

av olika slag, till exempel förbud mot att bruka droger eller för minderåriga att använda 

fyrverkerier. Till den aktiva sorten hör olika lagar som kräver att personer utför en viss typ av 

handling, till exempel bär flytväst på sjön, bär bilbälte när de kör bil. (s.8) Denna distinktion 

blir ibland inte helt lätt. Ett krav att bära bilbälte är lika mycket ett förbud mot att köra bil 

utan bilbälte. Ett förbud att köra till höger om en refug innebär ett påbud att köra till vänster 

om refugen istället, förutsatt att man nu ska passera den.  

     Det finns dock tydligare fall. Om man förbjuder konsumtion av alkohol så kräver det inte 

någon alternativ handling, bara ett slut för drickande av alkohol. Alltså kräver lagen ingen 

form av handlande som annars inte skulle ägt rum. En lag om att bära hjälm när man cyklar 

kräver av cyklister om inte bär hjälm att de ändrar sitt beteende om de vill fortsätta cykla, 

alltså kräver den en aktiv handling som antagligen inte annars skulle ägt rum. Samtidigt är det 

givetvis även ett förbud mot att cykla utan cykelhjälm.   

      Det som avgör om en lag är aktiv eller passiv i sin paternalism kan inte ha någon direkt 

koppling till begreppen ”förbud” och ”påbud” utan är relaterade till om en lag syftar till att 

förbjuda en grupp av handlingar eller ange villkor för utövandet av en grupp handlingar. Det 

finns dock fall där det är svårt att säga att en lag tydligt tillhör den ena eller andra gruppen.  

     Det är inte alltid en lag är rent paternalistisk på så sätt att den motiveras enbart av att 

förhindra självskada. Ett exempel på en oren paternalistisk lagstiftning är den svenska lagen 

mot smällare. Den motiverades dels med att många barn skadar händer och hörsel när de 

använder smällare och dels med den irritation som allmänheten, och särskilt hundar och deras 

ägare, utsätts för av utbrett användande av smällare. Ungdomarnas användande av smällare 

förbjöds alltså både för deras egen skull och för allmänhetens, detta är vad Feinberg skulle 

anse vara oren paternalism. Oren paternalism inom lagstiftning är, för att förtydliga, när en lag 

inte helt utan bara delvis är motiverad utifrån omsorg om lagens subjekt.     

6 
 



     En annan viktig skillnad är om man med paternalism avser att förhindra att personer 

skadas eller om man vill främja det som är bra för dem. (s.8) Det är naturligtvis stor skillnad 

på att förbjuda beteenden som är farliga och att lagstifta om beteende som främjar det som är 

bra för en person. (Även om vi bortser från det uppenbart vanskliga i att uttala som om vad 

som är bra för andras människor oavsett vad de själva anser i frågan.) Denna distinktion har 

kopplingar till den mellan aktiva och passiva lagar. Passiva lagar är till för att hindra negativt 

beteende, aktiva lagar är till för att skapa positivt.  

     De flesta exempel på paternalistisk lagstiftning berör enligt Feinberg enskilda personers 

handlande, men det finns även fler-persons-fall. I fallet med förbudet mot smällare förbjöds 

handlare att sälja smällare till personer under arton år. Det innebär att deras frihet beskars inte 

för att skydda dem utan för att skydda köparna. Ett mer aktuellt exempel är sexköplagen där 

man förbjudit personer att köpa sex med motiveringen att man vill skydda de som säljer sex 

från att bli utnyttjade. Ibland förbjuder man alltså frivilliga transaktioner för att skydda en av 

de inblandade parterna. Detta är också en form av paternalism enligt Feinberg då man beskurit 

en människas möjligheter på ett indirekt sätt i dessa fall. Att förbjuda människor att köpa sex 

är att indirekt hindra människor från att sälja sex helt enkelt. (s.8)  

     En annan viktig distinktion är den mellan två olika uttolkningar av ordet skada som enligt 

Feinberg förekommer. I den ena är skada när en person lider orätt skada, i den andra är det 

helt enkelt när de lider skada. Skillnaden blir mycket stor beroende på vilken av dessa man 

använder sig av. Även om vi vet att boxare lider skada av att delta i en boxningsmatch så är 

det inte orätt skada förutsatt att de deltar frivilligt. Följden av detta blir att paternalism 

beroende på definition av skada antingen tillåter eller förbjuder boxning. Detta är bara ett av 

många tänkbara exempel på varför det är viktigt att ha en definitionen av skada klar för oss. 

För att göra det ännu tydligare är det inte orätt skada man lider om man får ett slag på käften i 

en boxningsring, däremot är det det om man får ett slag på käften utan förvarning på krogen. 

All skada är inte orätt skada och när Feinberg talar om att skydda människor från skada är det 

orätt skada som avses. Feinberg använder sig av en definition där skada tolkas som att en 

persons intressen orätt missgynnas. Det behöver alltså inte vara så att person enbart skadas 

fysiskt eller psykiskt, vilket ligger nära till hands när man använder det svenska ordet skada. 

Med andra ord är det inte meningsfullt att tala om självskadande beteende eftersom fysiskt 

eller psykiskt lidande man orsakar sig själv rimligen inte är orätt lidande. (s.9-11)   
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Hård och mjuk paternalism  

Hård paternalism är, enligt Feinberg, en princip som säger att det kan vara befogat att genom 

lagstiftning skydda personer från att frivilligt ägna sig åt eller samtycka till handlingar som 

inte främjar deras intressen. Mjuk paternalism däremot är en princip som säger att det är 

befogat för staten att staten skyddar människor mot handlingar som missgynnar deras 

intressen och som är ofrivilliga. En handling kan vara ofrivillig på flera sätt. Personen ifråga 

kan ha otillräcklig kunskap om vad de samtycker till i fallet med att sluta vissa typer avtal, 

fysiskt beroende av en drog eller helt enkelt oförmögna att fatta rationella beslut 

överhuvudtaget. (s.12)  

     Feinberg anser att det är oklart om mjuk paternalism bör betraktas som paternalism men 

använder sig av begreppet i alla fall eftersom det är så pass etablerat. Paternalism är som 

bekant när man skyddar en person från sig själv i någon mening och Feinberg verkar tycka att 

det ligger något i resonemanget att sådant som hindrar en person från att fritt samtycka är 

något främmande som påtvingar sig personens egentliga vilja. (s.13) Enligt detta resonemang 

bör man betrakta sinnessjukdom, okunskap eller drogpåverkan som något yttre som en person 

bör skyddas mot, inte som något inre eller en del av en person och då är det alltså inte längre 

fråga om paternalism. Feinberg erkänner att detta inte är sant bokstavligt talat utan att man 

agerar ”som om” det som får en person att fatta ett skadligt beslut är något yttre de behöver 

skyddas ifrån.  

     Ibland kan det kanske bli svårt att hålla isär mjuk och hård paternalism. Vi tar ett exempel. 

Adam är kraftigt berusad och blir övertygad av Bertil om att skriva under ett avtal på att ge 

honom alla sina ägodelar mot att bli skjutsad hem. Enligt hård paternalism är det fel redan i 

och med att det är ett avtal som inte verkligen ligger i Adams intresse. Enligt mjuk 

paternalism är det fel för att Adam är i en situation där han inte verkligen kan välja själv 

vilket märks på att det är ett avtal han (högst sannolikt) inte skulle ha skrivit under om han 

varit nykter. Ofta blir utfallet av mjuk och hård paternalism det samma, men av olika skäl.              
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     Enligt Feinberg är mjuk paternalism ett missvisande begrepp eftersom det inte handlar om 

att inskränka människors frihet. Feinberg tänker sig tvärtom att man genom att bevisa att mjuk 

paternalism är moraliskt försvarbar bör få lagstiftare att inte förbjuda handlingar som sker i 

enligt med principen mjuk paternalism, till exempel att hindra en psykotisk person som 

försöker att ta livet av sig. Mjuk paternalism kan också användas för att försvara statliga 

tvångsåtgärder mot personer som är oförmögna att själva fatta ett rationellt beslut om att söka 

vård och hjälp. Däremot kan mjuk paternalism inte användas för att kriminalisera 

självskadande handlingar. Det mjuk paternalism tillåter är att hindra självskadande beteende, 

inte att straffa det. (s.14-15) 

     Feinberg vill därför döpa om mjuk paternalism till mjuk antipaternalism och hård 

paternalism till enbart paternalism. Antipaternalism blir då en princip om att en persons 

handlingar, som inte ligger i deras eget intresse, bara får hindras då de inte är resultatet av ett 

frivilligt val. Paternalism blir dess motsats – en princip som säger att det är befogat att hindra 

en vuxen persons frivilliga handlande i de fall då handlandet inte ligger i dennes intresse. 

Paternalism i denna mening är aldrig moraliskt försvarbar enligt Feinberg som därför tar en 

anti-paternalistisk hållning. Han anser dock att det vore ett allt för stort avsteg från etablerad 

terminologi och fortsätter därför motvilligt att använda termerna mjuk och hård paternalism. 

(s.15)  

 

De centrala dragen i Feinbergs argumentation kan sammanfattas på följande sätt.  

1a, Det förekommer två olika typer av paternalistiska handlingar när man normalt diskuterar 

paternalism, en som anses klandervärd och en annan som inte anses klandervärd.  

1b, Den första av dessa innebär att man behandlar människor som de saknar förstånd att fatta 

egna beslut, vilket medför en slags nedlåtenhet. Den andra innebär att man skyddar människor 

som inte kan sörja för eller försvara sig själva.   

2a, Hård paternalism liknar den första typen av paternalism där man skyddar människor från 

sig själva. 
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2b, Mjuk paternalism liknar den första typen där man skyddar människor från yttre faktorer de 

inte själva förmår att försvara sig från.  

3, Hård paternalism är omoraliskt, mjuk paternalism är inte omoraliskt.  

4, Lagstiftning bör inte bygga på hård paternalism. 

5, Lagstiftning bör inte förbjuda handlingar som är förenliga med mjuk paternalism.  

 

Detta är grunddragen i Feinbergs teori om paternalism. Han utvecklar naturligtvis sina tankar, 

preciserar noggrannare och kommer med fler exempel i sin bok Self Harm men nu lämnar jag 

Feinberg för tillfället för att redogöra för grunddragen hos teorierna som formulerats av en av 

Feinbergs kritiker, Danny Scoccia.  

 

Danny Scoccias teori 

Paternalistiska handlingar är, enligt Scoccia, försök att få någon att agera på ett sätt som 

gynnar dem, eller avstå från att agera på ett sätt som skadar dem. Försöket ska, för att vara 

paternalistiskt, vara motiverat eller rättfärdigat av omtanke om den person som är föremål för 

försöket. Vidare är det bara paternalistiskt om försöket sker med andra medel än resonabel 

övertalning.   

     Motiv i de här sammanhangen är inte nödvändigtvis de verkliga bakomliggande 

anledningar, eftersom dessa ibland inte ens är tillgängliga för personen som begår en 

handling, utan de motiv vilka man skulle ange som stöd för sitt handlande i en offentlig debatt 

eller motsvarande. En politiker kan stifta en lag mot sexköp för att han vet att det är vad som 

kommer att få honom omvald, motivera det offentligt med att skydda kvinnor från ett liv i 

prostitution och få folkets stöd för att de anser handel med sex moraliskt motbjudande. Lagen 

kommer då att vara paternalistisk. (Scoccia, s.352-353) 
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     Här ligger det nog en skillnad mellan Scoccia och Feinberg. Feinberg, som jag tolkar 

honom, diskuterar vad som faktiskt motiverar en lag till skillnad från Scoccia som fokuserar 

på de argument som man skulle stödja sig på i en offentlig debatt. Fördelen med att tala om de 

verkliga motiven är att det, för mig i alla fall, skulle kännas mer relevant då vi diskuterar 

moraliskt rättfärdigande av lagar, vilket både Scoccia och Feinberg säger sig vara intresserade 

av. Annars blir det som om en persons handlandes moraliska värde beror på hur personen 

försvarar det inför andra, inte personens verkliga motiv. Fördelen med att tala om offentliga 

motiveringar är att de är tillgängliga för oss vilket de sanna motiven inte alltid är, ibland 

kanske inte ens för beslutsfattarna själva. Det viktigaste är kanske att det är klart om vi 

diskuterar verkliga eller framförda motiveringar och det är jag inte säker på att det är när 

Scoccia och Feinberg diskuterar.  

     Scoccia anser vidare att det är fel att begränsa diskussion om paternalism till att omfatta 

metoder som våld, hot och tvång. Enligt Scoccia finns det betydligt fler paternalistiska 

metoder som till exempel desinformation, undanhållande av information och manipulation. 

Dessa är metoder som normalt sett behöver motiveras för att inte anses omoraliska, men 

Scoccia tänker sig att det även finns andra mildare metoder som ändå bör betraktas som 

paternalistiska. Som exempel tar han monetära belöningar då önskvärt beteende uppvisas, lite 

som föräldrar ibland ger sina barn extra fickpengar om de får bra betyg. (Scoccia, s. 353)  

     Jag frågar mig om man verkligen kan göra en så skarp skillnad mellan belöning och 

bestraffning. Ett barn som brukar få 1000kr vid slutet av varje terminen till följd av bra betyg 

ser det antagligen som en bestraffning att bara få 900kr efter en termin med lite sämre betyg. 

Ett barn som däremot brukar ha dåligt betyg ser antagligen ökningen av fickpengar vid bättre 

betyg som en belöning. Försöker man tillämpa det här på lagstiftning i ett samhälle blir det 

ännu svårare. Statens pengar kommer inte från tomma intet utan är som regel till största delen 

pengar som staten införskaffat via beskattning. Om alla beskattas lika mycket i förhållande till 

sin inkomst men vissa, de som agerar som staten vill, får tillbaka en del av skatten så innebär 

ju det i praktiken att de som inte agerar som staten vill bestraffas genom högre skatt än de 

annars skulle fått. Mot bakgrund av detta har jag svårt att se det som att man tydligt kan hålla 

isär belöning och bestraffning som verktyg för att påverka människors beteende i önskvärd 

riktning .  
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     Scoccia vänder sig uttryckligen mot Feinberg när han argumenterar mot anti-paternalism. 

Han menar att det finns andra former av anti-paternalism, till exempel olika tankar hos Kant 

och hans efterföljare. Enligt Scoccia skiljer sig dock motståndet hos Kant och hans 

efterföljare från det hos Feinberg. Den kantianska anti-paternalismen grundar sig i att vi inte 

får betrakta andra människor som medel oavsett vilka konsekvenser detta får. Det blockerar 

alla former av försök att styra en annan människas beteende än renodlad argumentation. Om 

de trots goda argument vill agera dåraktigt ska vi inte stoppa dem. En sådan anti-paternalism, 

tänker sig Scoccia, är hårdare än den hos Feinberg. Feinbergs anti-paternalism lämnar enligt 

Scoccia utrymme för en paternalism som försöker påverka människor genom ekonomiska 

incitament. (s.353-354) Det här är något som Scoccia verkar nämna nästan i förbifarten, men 

just diskussion om side restrictions blir viktig längre fram för den moraliska teori som Scoccia 

förespråkar.  

 

Hård och mjuk paternalism  

Scoccia utgår ifrån att förespråkare för absolut-anti-hård-paternalism (AAHP), dit han räknar 

Feinberg, utgår ifrån en princip om att kompetenta vuxna människor ska erkännas rätten att 

själva bestämma hur de vill leva sina liv utan att bli påtvingade någon annans uppfattning om 

vad det innebär att leva ett gott liv. Denna sorts autonomi kan omöjligen vara absolut menar 

Scoccia eftersom man måste få stoppa människor från att leva liv som kränker andras 

rättigheter. En person vars uppfattning om det goda livet är att sadistiskt mörda andra 

människor bör givetvis stoppas från detta. Därför måste principen om autonomi begränsas till 

att gälla ”huvudsakligen självriktat beteende”. (s.354-355) Just Feinberg har dock inte baserat 

sin teori på någon sådan teori om autonomi och har också redogjort för en sido-restriktion i 

form av en princip att inte skada andra (men sin egen speciella definition av skada).  

     Det här innebär en stor skillnad mellan Feinberg och Scoccia redan här eftersom det verkar 

som att Scoccia vill begränsa vår autonomi till att handla om vad vi får göra mot oss själva, 

inte vad vi får göra mot andra givet att de ger sitt samtycke, eller vad vi får samtycka till att 

andra gör mot oss. I Scoccias tolkning av Feinberg är det som utgör skillnaden mellan hård 

och mjuk paternalism om det handlar om att ingripa mot fullständigt frivilliga handlingar och 

att ingripa mot ofrivilliga handlingar. Den första av dessa skulle då vara hård paternalism och 

den senare mjuk paternalism. Enligt Scoccia finns det dock former av paternalism som inte 
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kränker människors autonomi och dessutom fall där mjuk paternalism kränker 

autonomiprincipen. Förutsatt att man försvarar mjuk paternalism och fördömer hård 

paternalism, samt ser principen om den enskilda människans autonomi som absolut, så borde 

skiljelinjen mellan hård och mjuk paternalism istället handla om huruvida man kränker en 

persons autonomi eller inte. Inte med vilken grad av frivillighet en person har gjort de val man 

ingriper i. (Förutsatt att det fortfarande handlar om friska vuxnas val.) 

     

Giltigheten i resonemanget Scoccia för ovan beror på (bland annat) giltigheten hos två 

uttalade premisser.  

 

 A, Att det finns former av paternalism som inte kränker människors autonomi.  

Här tänker sig Scoccia ett scenario där vi i förväg har förbundit oss till något vi vet att vi i den 

senare situationen sannolikt inte kommer att samtycka till. Scoccia tar som ett av sina 

exempel att vi är medlemmar i en sekt och är oroliga för att avfalla från den rätta tron. Därför 

samtycker vi till att i framtiden bli kidnappade och hjärntvättade av sekten ut ifall vi skulle 

lämna sekten. Scoccia tänker sig att vi i samband med en sådan kidnappning skulle tvingas på 

en annan uppfattning än den vi har för tillfället men samtidigt är det vår egen vilja som 

tvingas på oss, inte någon annans. Alltså kan det finnas paternalism som inte kränker vår 

autonomi. (s.355-356) 

 

B, Att det finns tillfällen då mjuk paternalism bryter mot autonomi-principen  

Scoccia illustrerar detta med ett annat exempel. Scoccia ska till att dricka vad han tror är 

Sprite, men egentligen är det Cola i burken han håller i handen. Vi vet om det och vi vet om 

hans preferens att dricka Sprite framför Cola. Enligt Scoccia tillåts vi enligt principen om 

mjuk paternalism hindra honom från att dricka Sprite, med våld om så krävs, eftersom det inte 

är ett frivilligt val från hans sida i och med att han hade valt ett annat om han haft rätt 

information.  
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     Mot A kan man utifrån Feinbergs teori invända att det som är det intressanta för om ett val 

är frivilligt eller inte är om det är ett val vi skulle gjort i normala fall. Att vara under 

inflytande en sekt är inte normala omständigheter utan bör räknas som en extern kraft på 

samma sätt som till exempel en drog. Det är antagligen ingen slump att Scoccias exempel är 

så extremt. Man måste nästan konstruera exempel som inkluderar långsiktiga avtal man 

kommit överens om under onormala omständigheter, under inflytandet av en sekt till 

exempel, för att komma på fall där paternalistiskt handlande sker utan att det kränker en 

persons autonomi på det sätt som Scoccia vill påvisa.    

    Ett mer jordnära exempel skulle kunna vara att en person skriver under ett avtal som 

godkänner eutanasi ifall han påträffas så svårt skadad att han aldrig mer kan leva ett normalt 

liv. Det är möjligt att han när han sedan, vid medvetande men döende med svåra ryggskador 

som kommer att göra honom helkroppsförlamad, ångrar sitt val. Detta är ett mer intressant 

exempel i mina ögon. Vilket av hans två beslut ska man respektera? Det han fattade under 

normala omständigheter och gott om betänketid eller det beslut han nu fattar under svåra 

smärtor och möjligen under inflytande av dödsångest. För Feinberg verkar det som att man 

ska låta person dö, eller i alla fall att det inte ska vara olagligt för läkarna att döda honom på 

det sätt som överenskommits i avtalet. För Scoccia verkar det som om vi enligt mjuk 

paternalism ska låta personen ifråga leva eftersom det enligt honom är att kränka någons 

rådande preferenser som är att inskränka deras autonomi. Det verkar alltså inte som om den 

paternalism Scoccia säger sig argumentera mot är den samma som den Feinberg faktiskt 

förespråkar.   

     Mot B skulle antagligen Feinberg invända att i alla fall hans princip om mjuk paternalism 

inte alls tillåter oss att hindra honom från att dricka Cola istället för Sprite. Att ett val inte är 

frivilligt är en nödvändig men inte tillräcklig anledning att hindra någon från något. De måste 

dessutom lida skada av sitt val. Skada är som bekant hos Feinberg dessutom orätt skada. Att 

få en annan sorts läsk i sig än man tänkt är bara med nöd och näppe skada även enligt en 

bredare definition och definitivt inte orätt skada. Om någon hällt gift i burken istället hade 

Feinbergs mjuka paternalism tillåtit oss att ingripa, eller i alla fall propagerat för att vi skulle 

gå straffria om vi häller ut vår väns burk i slasken. (För Feinbergs teori är främst tänkt som 

vägledning för lagstiftning, inte hur vi agerar i privatlivet.)  
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     Scoccia har faktiskt ett annat exempel som inte är lika uppenbart ogiltligt. Han pekar på att 

rökare som regel vet att rökning är skadligt och att många av dem försöker sluta utan att 

kunna förmå sig att göra det. Alltså är inte deras val att röka helt frivilligt. Ändå verkar det 

som en lag mot rökning är ett stort intrång på den personliga autonomin. (s.357) Här är det ju, 

till skillnad från exemplet med läsk, uppenbart att personerna ifråga löper stor risk att skadas 

av sitt val, i alla fall på lång sikt.  

     Det som möjligen är ett problem för Scoccia här är att det inte är omöjligt att rökarna, även 

utan nikotinberoende, skulle välja att röka, vilket de ju trots allt valt vid något tillfälle innan 

de blev beroende. Dessutom propagerar i alla fall Feinberg för att bara personer som är helt 

oförmögna att söka vård frivilligt ska tvångsvårdas. Feinbergs mjuka paternalism verkar alltså 

inte förbinda oss att förbjuda rökning, vilket Scoccias poäng med exemplet är avsett att visa.  

 

Scoccias egen version  

Hård paternalism definierar Scoccia som paternalism som kränker människors autonomi. 

Mjuk paternalism är då paternalism som inte inskränker människors autonomi. Det verkar hos 

Scoccia finnas två olika typer av mjuk paternalism. Dels den där man visserligen påverkar 

människors beteende men utan att tvinga dem genom att till exempel skapa ekonomiska 

incitament för den önskvärda typen av beteende. Den andra sorten är sådan att man 

visserligen tvingar människor att göra saker mot sin vilja men det man tvingar dem till är vad 

de skulle vilja under normala omständigheter, närmare bestämt om de vore lugna och 

samlade. (s.378-358)  

     Den andra sorten stämmer väl överens med Feinbergs mjuka paternalism, vilket Scoccia 

också påpekar. Det som skiljer så här långt är att Scoccia anser att även agerande som inte 

inkluderar tvång kan vara paternalistiska. Feinberg skulle antagligen hålla med om att 

belöningssystem är paternalistiska i en vid mening, men inte i den mening han använder 

ordet.  
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     En del läsare kanske reagerar på det sätt på vilket ordet tvång används här och det finns 

naturligtvis många olika sätt att definiera tvång men det är inte rimligt att föra en utförlig 

diskussion om tvång i den här uppsatsen. Det får räcka att konstatera att det antagligen är så 

att Feinberg finner att lagstiftning är en form av tvång då lagstiftning ytterst upprätthålls av 

polisen och andra rättskipande instanser, med våld om så krävs. Jag skriver här antagligen 

eftersom Feinberg, av vad jag kunnat läsa mig till, inte uttryckligen säger detta men att en 

sådan tolkning ligger i linje med det sätt på vilket han förhåller sig till ordet tvång.  

     I Scoccias mjuka paternalism finns det enbart utrymme för tvång om en person tidigare 

samtyckt till det eller skulle samtycka till det i ett lugnt och reflektivt tillstånd. Detta är 

kopplat till att vi i dessa fall inte tvingar på personerna i fråga någon annans värderingar. 

Detta är vad Scoccia betraktar som att inkräkta på någons autonomi. Det är enligt honom det 

är därför det är fel att hindra en vän från att dricka fel sorts läsk, men inte att hindra honom 

från att dricka gift. I fallet med giftet tvingar vi honom att agera på det sätt som vi vet att han 

själv skulle valt att agera, alltså tvingar vi inte på honom värderingar han inte redan har. 

(s.358-359) 

    Scoccia vill dock göra tydlig skillnad på denna uppfattning och vad han kallar hypotetiskt 

samtycke. I vissa teorier om hypotetiskt samtycke tänker man sig att det är moraliskt befogat 

att tvinga en person att agera efter vad som ligger i personens rationella intresse. Här tänker 

man sig närmare att människor bör styras utifrån hur en agent med perfekt rationella värden 

och preferenser skulle agera. Scoccia vill inte att hans teori ska förväxlas med sådana teorier. 

Han menar att det är något tydligt falskt med resonemanget att man inte egentligen tvingar på 

någon andra värderingar än de som de själva har om det är värderingar de borde ha som fullt 

rationella agenter. Ärliga förespråkare av paternalism, anser han, erkänner att de ibland sätter 

människors bästa framför deras rätt till autonomi. (s.359-360)  

     Ibland är det dock svårt att avgöra hur man bör agera. Vi kan tänka oss att vi är ute och 

jagar långt inne i smålands djupa skogar. En av våra kamrater har träffats av ett vådaskott och 

vrider sig nu i svåra smärtor. Med en kraftig blödning från låret och närmaste ambulans långt 

borta finns det inget hopp om att han ska överleva. Vår kamrat lider svåra smärtor som vi 

saknar möjlighet att lindra men vi har möjlighet att döda honom snabbt och smärtfritt. Han 

ber oss dock att låta bli. Kanske beror det på att han inte förstår att han det inte kommer någon 

för att rädda honom i sista stund och att han är rädd för att dö. I så är det förenligt med 

Scoccias mjuka paternalism att ge honom ett nådaskott. Om han däremot har en religiös 
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uppfattning om livet som okränkbart tvingar vi genom ett sådant handlande på honom 

värderingar han inte har, vilket gör att vi hamnar i linje med hård paternalism. Enligt en teori 

om hypotetiskt samtycke av den typ som Scoccia invänder mot vore det antagligen moraliskt 

riktigt att döda personen i båda fallen eftersom varken hans falska uppfattning om möjligheten 

att räddas eller hans dogmatiska förfäktande av livet som okränkbart verkar rationellt.     

 

Vändningen  

Som Scoccia ser det bygger antipaternalism på tanken om att autonomi alltid trumfar vad en 

person tjänar på. Man kan säga att fokus för anti-paternalism ligger i nuet och i historien. Vad 

en person tycker för tillfället, eller har tyckt tidigare. Paternalism fokuserar först och främst 

på framtiden. En antipaternalist kan tycka att det inte bör vara förbjudet att duellera eftersom 

det är en aktivitet som äger rum mellan två samtyckande vuxna, men en paternalist kan då 

kontra med att det är vad de vill just nu mot bakgrund av en konflikt som uppstått i det 

förflutna och att de senare i livet, med mer distans till det inträffade, kommer att ångra de 

skador de bär på, eller har orsakat någon annan. (Det finns icke-paternalistiska argument mot 

duellering också givetvis.) Varför är det så självklart att de uppfattningar vi har nu, eller har 

haft tidigare, är viktigare än de som vi kommer att ha i framtiden? Det är givetvis svårt att 

veta exakt vad en person kommer att tycka om något i framtiden, men det finns en del tydliga 

mönster i hur människors värderingar skiftar då de mognar. (s.361-363) 

     Scoccia har ett exempel som han anför som bevis mot uppfattning om att autonomi alltid 

är det viktigaste värdet. Han vill att vi tänker oss en stat där regeringen har kommit till insikt 

om en andlig sanning som ger alla möjlighet att leva lyckliga för evigt, samtidigt har de också 

kommit till insikt om att alla som inte följer religionen kommer att plågas för evigt på en 

hemsk plats. Regeringen tänker inte tvinga någon att följa religionen men de vill inte heller att 

människor ska plågas i evighet utan hellre att de ska vara lyckliga i evighet. Det de bestämmer 

sig för är att införa en liten bötessumma för alla som inte deltar i de religiösa ceremonierna. 

Genom en liten inskränkning i människors liv, bötesbeloppen är ingen stor belastning, vet de 

att fler kommer att omvända sig och slippa eviga plågor. Skulle det verkligen vara fel? (s.364) 
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     Scoccia medger att exemplet är extremt, men anta att exemplet är sant. Vore det då 

verkligen moraliskt fel av regeringen att agera på det sätt som Scoccia föreslår? De 

invändningar som Scoccia kan komma på mot sitt exempel går alla ut på att ifrågasätta 

regeringens goda vilja eller sanningen i deras religiösa insikt, inte att de verkligen agerar 

moraliskt fel givet de parametrar Scoccia satt upp. ”Fanatism” är det ord Scoccia använder för 

att beskriva inställningen att autonomi alltid trumfar vad människor tjänar på. Ibland står så 

mycket på spel att autonomin är underordnad. (s.365) 

     Detta hindrar inte att Scoccia anser att vi kanske normalt bör agera som om anti-

paternalism är en absolut princip. Med anti-paternalism som riktlinje är det mindre troligt att 

staten ägnar sig åt ”hyss” än med någon annan form av princip. Det blir uppenbart i och med 

exemplet ovan att man genom en mindre absolut tolkning av teorin om rätten till autonomi 

öppnar upp för till exempel teokrati. (s.365) 

    Scoccia kallar denna linje för pragmatisk anti hård paternalism (AHP). En anti-paternalism 

som inte härleds ur en absolut princip utan snarare ur tanken om att autonomi normalt trumfar 

vad människor tjänar på men som i extrema situationer sätts ur spel. Det är för honom inte 

egentligen fråga om förtjänst/autonomi, utan en fråga om när vilket värde är viktigast. Det är 

mot denna, i hans ögon, troligare anti-hård-paternalism doktrin han sedan vill argumentera.       

     Först vid det här laget i sin argumentation berör Scoccia hur hans moraliska teori bör 

appliceras på lagstiftning. Ett exempel är att han anser att eutanasi bör legaliseras, men bara 

för personer med obotliga och plågsamma sjukdomar som snart kommer att dö. (Han nämner 

Oregon i USA som exempel på detta där eutanasi är tillåtet för obotligt sjuka som bedöms ha 

mindre än sex månader kvar att leva.) Det ska alltså finnas tydliga regler för under vilka 

former eutanasi är tillåtet. Det räcker inte att någon just för stunden vill dö eftersom deras 

agerande inte med nödvändighet är rationellt och att de, om de får leva längre, mycket väl kan 

komma på bättre tankar och inse att det finns skäl att vilja leva. Han kallar detta legalisering 

med gränser. (365-367) 
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     Dessa gränser tar som Scoccia stöd från hård paternalism. Vissa personer har det helt 

enkelt bättre som levande än som döda och ska därför inte beviljas dödshjälp. En psykologisk 

utvärdering bör göras i fallet med dödshjälp så att det bara beviljas i de fall där det faktisk är 

resultatet av ett rationellt val att vilja dö, det vill säga det ska inte vara en möjlighet för till 

exempel deprimerade människor. Scoccia inskränker även dödshjälp till att gälla 

läkarassisterade självmord då han anser att assisterade självmord utanför sjukvårdens regi inte 

kan klara kraven på den sorts kontroll han finner nödvändig. (s.368)  

      

     En faktor som försvårar diskussion kring lagstiftningens moraliska gränser är nämligen att 

även om man sluter sig till en anti-paternalistisk doktrin så innebär det inte automatiskt att en 

lag som kan motiveras utifrån paternalism automatiskt är fel. Det kan finnas andra faktorer 

som gör en lagstiftning som inskränker människor autonomi nödvändig. Till exempel: Om det 

skulle visa sig att avkriminalisering av läkarassisterad dödshjälp leder till att kroniskt sjuka 

känner en press på sig, eller till och med manipuleras, att be om dödshjälp för att inte utgöra 

en belastning för samhällsekonomin får man nog se det som en tillräcklig anledning att inte 

fatta ett sådant beslut. Att avstå från att tillåta dödshjälp baserat på en sådan uppfattning är 

inte paternalistiskt även om det ligger i linje med en paternalistisk doktrin. (Lika väl som det 

ligger i linje med vad någon som förfäktar livets-helgd-argument skulle besluta om.)  

     Varför lägger Scoccia så stor vikt vid just självmord och eutanasi? Jo, för att just fallet 

med eutanasi utgör en central punkt i hans argumentation mot AHP. Han anser att om 

”pragmatisk AHP” är riktig måste vi förkasta ”legalisering med gränser” vad avser eutanasi. 

Om detta stämmer blir resultatet, enligt Scoccia, att vi tillåter eutanasi men samtidigt öppnar 

upp för ett ”slippery slop” argument mot eutanasi. (Av ”var ska vi dra gränsen”-typen.) 

(s.371)  
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     I vissa fall blir det uppenbart att det är fel att tvinga personer att göra det som är bäst för 

dem på lång sikt anser Scoccia. Som exempel tar han att tvinga en psykiskt frisk vuxen 

medlem i Jehovas vittnen att göra en livräddande blodtransfusion. Scoccia argumenterar för 

att det är fel inte på grund av att man kränker hans rätt till självbestämmande utan för att man 

kränker hans religionsfrihet och hans rätt att inte utsättas för våld (vilket eventuellt krävs för 

att kunna genomföra en blodtransfusion på en person som inte vill). Det finns alltså i många 

fall andra sidorestriktioner för vad som är moraliskt riktigt och som väger tyngre än rätten till 

självbestämmande. (s. 371-372) 

     Scoccia menar att inte alla kränkningar av människors autonomi är lika allvarliga. Dels 

handlar det om styrkan hos den preferens som berörs. Att tvinga någon att agera i strid med 

sin religion är grövre än att tvinga någon att agera i strid med sin bekvämlighet, till exempel 

att bära flytväst på sjön. Helt enkelt för att personer antagligen upplever det som värre att 

tvingas bryta mot sina djupa övertygelser än att göra något som enbart är obekvämt. Dels 

handlar det om hur människor kommer att betrakta ingreppet på längre sikt. En person som är 

kroniskt sjuk med svåra smärtor som inte tillåts dödshjälp kommer antagligen förakta beslutet 

även om ett par år men en person som blivit handikappad av en olycka kan ofta finna glädje i 

livet igen efter några år och därmed kanske rent utav att vara glad att hans önskan om att dö 

inte infriades. Det påverkar inte det faktum att man kränkt bådas autonomi, men i det senare 

fallet är kränkningen inte lika stor.  

     Det är först nu som det blir riktigt tydligt att Feinberg och Scoccia går åt var sitt håll. Ett 

område där det blir helt uppenbart är när det gäller rökning. I Feinbergs mjuka paternalism 

finns det möjligen ett utrymme för att hindra rökning förutsatt att personer inte är medvetna 

om de negativa effekterna av rökning och/eller nikotinberoende gör det så svårt att sluta röka 

att man bör betrakta rökning som ofrivilligt. Scoccia anser dock att man mycket väl bör 

förbjuda rökning eftersom den skada man löper av att röka är stor och att ett förbud mot att 

röka är en mild inskränkning av någons autonomi och inte kränker någon annan form av 

rättighet. Det enda som kränks är ”den tunna abstrakta rätten till självbestämmande”. (s.373-

374) 
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     Scoccia argumentation är en tvåstegsraket. Det första steget är att argumentera för en 

modifierad distinktion av mjuk/hård paternalism. Det andra steget är att argumentera mot den 

modifierade positionen. Man kan stolpa upp argumentationen på följande sätt:  

1, Skillnaden mellan mjuk och hård paternalism borde vara om de kränker en persons 

autonomi eller inte 

2, Utifrån Feinbergs definitioner av hård och mjuk paternalism finns det: 

A, fall där man agerar utifrån mjuk paternalism och trots detta kränker någons autonomi  

B, fall där man agerar utifrån hård paternalism utan att kränka någons autonomi  

3, Alltså gör inte Feinberg den distinktion mellan hård och mjuk paternalism som han borde 

ha gjort om han avsåg att försvara mjuk paternalism och fördöma hård paternalism.  

4, Därför bör Feinberg acceptera att definitionerna ändras så att mjuk paternalism är en 

princip som rättfärdigar när någon skyddas utan att det kränker personens autonomi och hård 

paternalism en princip som rättfärdigar är när någon skyddas på ett sådant sätt att det kränker 

personens autonomi.  

5, En sådan position innebär att det alltid är fel att skydda människor på ett sätt som 

inskränker deras autonomi, oavsett hur allvarlig skada de lider och hur liten inskränkning av 

deras autonomi det är fråga om.  

6a, En sådan position är orimlig och behöver modifieras så att den tar hänsyn till hur stor 

skada det handlar om och hur stor inskränkning av någons autonomi det handlar om.  

6b, Hänsyn måste även tas till sidorestriktioner, främst om konkreta rättigheter kränks, men 

också om en lagstiftning får icke önskvärda sidoeffekter av annan typ  
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Nu har vi till slut två tydligt skilda teorier kring var de moraliska gränserna går för 

lagstiftning. Den ena är Feinbergs där det är befogat att hindra vuxna friska människor från att 

begå eller samtycka till handlingar som skadar dem endast om de lider orätt skada. Den andra 

är Scoccias där människor har rättigheter som inte får kränkas, men där man i övrigt får 

hindra människor att begå eller samtycka till handlingar som skadar dem. (Det är viktigt att 

här komma ihåg den skillnad Feinberg, men inte Scoccia, gör på skada och orätt skada.) 

     Scoccia ställer inte sin egen teori direkt mot Feinbergs, trots alla referenser till honom, 

utan ställer sin egen version av mjuk/hård paternalism mot den teori han egentligen 

förespråkar. Jag tror att vi ska titta på om det spelar någon roll. Jag tänker ta upp ett och 

samma exempel och ser hur samtliga versioner ställer sig till hur lagstiftningen bör se ut. Det 

exempel jag tänker ta handlar om hur samhället bör förhålla sig till onyttig mat. Det är välkänt 

att vissa typer av mat är sämre för hälsan än andra. Hjärt och kärlsjukdomar är ett utbrett 

problem i våra västerländska samhällen. För män över 25 är bukfetma till exempel den enskilt 

viktigaste hälsofaktorn enligt många läkare. Hur bör samhället förhålla sig till övervikt och 

fetma? 

 

Feinbergs hårda paternalism (FHP) 

Feinbergs hårda paternalism tillåter inte bara att man hindrar människor från att ägna sig åt 

skadliga aktiviteter som att äta onyttigt, utan även att lagstifta om obligatorisk motion för att 

etablera vanor som främjar hälsan. Det kan ske genom en mängd metoder ända upp till att ha 

träningsläger dit man tvingar in överviktiga.     
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Feinbergs mjuka paternalism (FMP) 

Feinberg skulle inte förneka problemen som övervikt och fetma orsakar, men de passar inte in 

på den typ av skada som lagstiftningen ska agera mot. Eftersom ingen lider orätt skada finns 

inget som rättfärdigar tvång. Personer som är så pass sjuka att de inte kan fatta egna beslut om 

vård, vissa personer med ätstörningar passar nog in här, kan dock tvångsvårdas.     

 

Scoccias pragmatiska anti-hård-paternalism (SPAHP) 

Vad man ska sluta sig till utifrån SPAHP är inte riktigt lika tydligt. Riktlinjen här är ju att inte 

tvinga på någon en uppfattning de inte redan har. Om vi vet att en person vill gå ner i vikt 

(och skulle må bra av det) så skulle vi inte göra något fel om vi tvingade in personen i någon 

sorts hälsoåtgärd. Här finns ett utrymme att gå in och tvinga människor att göra det de 

egentligen vill göra. Antagligen sker detta främst genom ekonomiska och sociala incitament. 

Det kan röra sig om åtgärder som extra skatt på hög mat, straffskatt för överviktiga eller att 

skapa en kultur som är starkt föraktfull mot tjocka människor (lite på samma sätt som man 

gjort mot rökare).     

 

Scoccias hårda paternalism med rättighetshänsyn (SHPRH) 

Övervikt och fetma är en väldigt stor hälsorisk och att inte få äta exakt vad man vill är inte 

någon inskränkning av någons rättigheter, matvanor kan knappast anses vara särskilt viktiga 

om man inte tror att människor har rätt att bestämma över sig själva. Att kräva att människor 

ska börja träna 30min/dag är däremot ett högt krav på aktivt agerande, så det är möjligt att 

SHPRH bara kräver att man avstår från dåligt beteende, inte uppvisar positivt, i det här fallet.  

Givetvis kan SHPRH använda sig av milda incitament som uppmuntrar till positivt beteende, 

men kommer inte ställa samma hårda krav på det som att avstå från negativt.  
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Dessutom utesluter SHPRH många metoder som FHP skulle tillåta. Alla former av fysiskt 

tvång kränker sannolikt människors rätt till frihet från fysiska övergrepp och det som återstår 

är olika metoder av incitament, inte olikt de metoder som SPAHP förespråkar. Resultatet blir 

att SHPRH kan göra det befogat att lagstifta fram förbud mot onyttig kosthållning men kanske 

inte om krav på motion. Allehanda icke-tvingande incitament kan dock användas för att få 

människor att äta rätt och motionera tillräckligt mycket.   

     Det verkar tydligt att det faktiskt spelar roll vilken teori vi använder oss av. Ingen av de 

olika teorier ger med nödvändighet samma resultat vad avser lagstiftning. Jag har tidigare 

angett varför jag inte anser att Scoccia har några goda skäl att modifiera Feinbergs uppdelning 

i mjuk och hård paternalism. Trots detta så måste jag erkänna att det inte automatiskt innebär 

att Scoccias hårda/mjuka paternalism är sämre, frågan är varför han ens skapat dem om han 

inte tror på dem? Varför inte bara angripa AAHP direkt istället för att först bygga upp en, 

enligt honom, troligare version av anti-paternalism? Särskilt märkligt blir det om vi tittar 

närmare på det argument som Scoccia anför för att få oss gå från absolut till pragmatisk anti-

paternalism.  

     Scoccias huvudsakliga argument, som jag tagit upp tidigare i arbetet, går ut på att 

anhängare av AAHP anser att autonomi alltid trumfar vad människor tjänar på. Hans exempel 

är extremt, en regering som vet att de som inte följer en viss religion plågas i evighet bör, 

enligt honom, sätta medborgarnas bästa före deras rätt till autonomi, allt annat är fanatism. 

Någon rätt till självbestämmande finns dock inte, annat än möjligtvis i en tunn abstrakt form. 

Anta att vi godtar detta argument. Leder det oss till att godta Scoccias slutliga position? 

Rimligtvis inte. Han anser att rättigheter alltid trumfar vad man tjänar på. Eftersom han anser 

att vi har rätt att inte tvingas agera i strid mot vår religion kan inte heller en regering som 

följer hans moraliska doktrin tvinga den rätta läran på sina medborgare. Steget han vill få oss 

att ta, från absolut till pragmatisk anti-paternalism, leder oss också till att förkasta den 

position han slutligen vill föreslå  

     Om vi aldrig tar steget från absolut till pragmatisk anti-paternalism verkar vi heller inte 

behöva bry oss om risken för slippery-slop-argument i eutanasifrågan vilket är det argument 

Scoccia anför för att få oss att frångå anti-paternalism helt och hållet.    
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Diskussion 

De två olika definitionerna av mjuk respektive hård paternalism leder som vi sett till klart 

olika resultat när de används som vägledning för lagstiftning. Det är alltså inte ett trivialt val. 

Samtidigt verkar det inte heller finnas några goda argument för vilken av de två 

uppsättningarna definitioner som är den rätta. Scoccias kan inte uppvisa några övertygande 

argument för att vi bör ändra de av Feinberg föreslagna definitionerna. Samtidigt 

argumenterar inte Feinberg i någon större utsträckning för sina definitioner annat än genom 

att peka på att de är förenliga med hur begreppet paternalism normalt används.  

     Det är svårt att avgöra vilken uppsättning definitioner som är den rimligaste. Detta har 

delvis att göra med att det verkar finnas delvis oklara motiv bakom valet av definitionerna. 

Feinberg har visserligen utgått från i ett särskiljande som görs i vanligt språk mellan 

klandervärd/icke klandervärd paternalism, men den exakta definition han gör av vad som 

skiljer dem åt är inte självklar. Dessutom väljs andra förekommande definitioner av 

paternalism bort. Syftet är ju givetvis att få en användbar distinktion som kan utgöra grund för 

en akademisk debatt men samtidigt går nyanser av begreppen förlorade.  

     Begreppets smalnas av så att det bättre passar in i Feinbergs generella moraliska system. 

Hans särskiljande passar väl ihop med mina moraliska intuitioner vilket gör det lätt för mig att 

acceptera hans definitioner men de är ju egentligen på intet sätt självklara utan ytterligare 

argument än de Feinberg framför.  

     Än mindre förstår jag Scoccias försök att göra en annan definition av mjuk och hård 

paternalism eftersom hans argument, i den mån man anser att det fungerar, fungerar lika bra 

mot både Feinbergs särskiljande och Scoccias eget.  

     Scoccias argument mot absoluta anti-hård-paternalismer är som bekant att de alltid sätter 

autonomi före vad som gagnar, oavsett proportioner. Det han egentligen är emot är ju just 

uppfattning om dem som absoluta. Samtidigt betraktar han rättigheter som absoluta och 

gällande oavsett konsekvenser. Detta förefaller inkonsekvent. Ytterst handlar allt om att han 

har svårt att få ihop ett system med absoluta rättigheter som ändå tillåter staten att ingripa 
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kraftfullt i människors liv ”för deras eget bästa”. Det är antagligen svårt just eftersom 

rättigheterna handlar om att alla är födda fria och jämlika och att tvinga andra att göra saker 

mot sin vilja för deras eget bästa bryter mot båda dessa. Dels att man inte låter dem vara fria 

och dels att man anser sig veta bättre än de man tvingar på statliga lösningar, alltså är det 

vissa som vet bättre och det är knappast en jämlik hållning.  

     Att tala om att respektera rättigheter men inte rätten till personlig frihet, autonomi, är som 

jag ser det oförenligt med den moraliska grund rättigheter bygger på, den om människor som 

fria och jämlika. Paternalistiska lagar behandlar människor som ojämlika och åsidosätter vissa 

människors frihet. Scoccia bör, för att vi ska tro på honom, tala om var han härleder sina 

absoluta rättigheter ifrån eftersom det uppenbarligen inte är från deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna. Det är inte omöjligt att det finns goda argument för rättigheter som 

inte bygger på tanken om människor som fria och jämlika och i så fall blir Scoccias 

resonemang rimligare.   

    En annan möjlighet är att Scoccia inte uppfattar mänskliga rättigheter som absoluta. En 

uppfattning som han in så fall inte skulle vara ensam om i filosofiska kretsar. Det vore att gå 

utanför ramarna på denna uppsats att utförligt diskutera huruvida mänskliga rättigheter bör 

uppfattas som absoluta eller inte. Vi kan nöja oss med att konstatera att Scoccias utläggning är 

trovärdigare om han förespråkar icke-absoluta rättigheter.  

       Jag finner det dock problematiskt eftersom en uppfattning om rättigheter inte som 

absoluta, utan som något som kan vägas mot vad staten anser gagnar medborgarna, gör de 

mänskliga rättigheterna väldigt sårbara. Det behöver inte ens röra sig om att någon illvilligt 

argumenterar utifrån ståndpunkten att något är viktigt nog för att åsidosätta de mänskliga 

rättigheterna, utan att någon grupp faktiskt anser sig veta just det Scoccia tog som exempel, 

att alla som inte följer deras religions lagar plågas för evigt i efterlivet. Kan vi godta en syn på 

rättigheter som verkar finna en teokrati moraliskt försvarbar? För mig förefaller svaret vara ett 

uppenbart nej, och jag förbisåg därför till en början möjligheten att detta är en linje som 

Scoccias argument verkar föra oss in på.  
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