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Sammanfattning/Abstract  

I uppsatsen diskuteras kantiansk etik i förhållande till människor i svält och nöd. Fokus ligger 

på Kants andra formulering av det kategoriska imperativet som postulerar att människor är 

ändamål i sig själva och aldrig får användas som medel. Filosofer som Kant, O'Neill och 

Singer diskuteras alla i förhållande till kantiansk etik och ett universialistiskt perspektiv. 

Begrepp som plikt, moralitet, skada och omfång av etiken analyseras och resulterar i en 

kantiansk idé om ett moraliskt globalt ansvar gentemot andra människor och framför allt 

sådana i nöd och svält.  

 

 

Nyckel ord: Kantiansk etik, människan som ändamål, plikt, svält, fattigdom, universialistiskt, 

global etik.  
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Introduktion 

 

I denna uppsats kommer jag argumentera för att kantiansk etik är ett passande synsätt och 

tillvägagångssätt i frågor som behandlar fattgidom och utsatta människor.  

    Jag kommer att utgå ifrån verk av filosofer som Immanuel Kant, Onora O'Neill och Peter 

Singer. Kant är filosofen som har myntat det kända kategoriska imperativet som postulerar att 

vi måste behandla människor som ändamål i sig själva. O'Neill är starkt influerad av Kants 

etik men har utgått från den och gjort sin egen etik där hon till exempel tar vara på vikten av 

principen om ändamål i etiska frågor om svält och nöd. Peter Singer har jag med som en 

motpol då han är preferensutilitarist och på sätt skiljer sig från en kantian redan från grunden 

men ändå har ett relevant synsätt på världen som en global gemenskap vilket går ihop med ett 

kantianskt universalistiskt perspektiv. Jag har valt att läsa följande litteratur; Kants 

Grundläggning till sedernas metafysik där han myntar principen om ändamål i sig själv och 

även Kritik av det praktiska förnuftet där han försvarar sin idé om det kategoriska imperativet. 

O'Neill har jag med på grund av hennes kantianska arv men också med anledning av hennes 

resonemang i artikeln Kantian Approaches to Some Famine Problems och hennes idé om 

'imperfect duties', 'scope' och 'connectedness' i boken Towards Justice and Virtue. Jag har läst 

Singers En värld dels för att få ett perspektiv från en filosof med en annan normativ 

grundståndpunkt men också för att han i sin bok tar ett globalt perspektiv och tar upp frågor 

om hur man bör agera mot andra inte endast på individnivå utan också på nationsnivå.  

 

Jag har i en tidigare uppsats skrivit om hur olika filosofer har olika sätt för att argumentera för 

att tillskriva varelser moral standing. Moral standing innebär att man besitter moralisk status 

och därför måste tas hänsyn till etiskt. Det finns flera etablerade terorier såsom Tom Regans 

livssubjekt, Peter Singers personbegrepp och Kants idé om människans förnuft. Alla dessa 

argumenterar och är överens om att människan som varelse har moral standing och detta 

gäller lika för alla människor. Även småbarn och gravt förståndshandikappade har en klar och 

tydligt plats bland de som har moral standing även om de strikt taget inte uppfyller alla krav. 

Detta löser en del genom att hänvisa till potential till att uppfylla detta när man till exempel 

vuxit upp, en del argumenterar för att så länge man en gång varit en rationellt tänkande 

varelse så finns önskningar eller preferenser kvar och måste beaktas även om personen råkar 

ut för tillexempel en hjärnskada som drar ner hans/hennes mentala förmåga. Den rådande 

debatten idag gäller hurvida moral standing sträcker sig till djur men alla menar att människor 

helt klart har moral standing (Sandgren 2013). Detta räcker dock inte i min mening, poängen 
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är att man behöver visa att moral standing ger skyldigheter och rättigheter. I den rådande 

konsensusen om att alla människor har moral standing (Sandgren 2013) är det enligt mig 

Kants princip om ändamål i sig självt som preciserar detta bäst och ger ett användbart 

förhållningssätt till det. Det behövs inte bara ett bestämmande om moral standing eller inte 

utan även ett förhållningssätt till de som uppfyller kraven och hur vi bör behandla dem. Det är 

särskilt viktigt när det handlar om svaga och utsatta människor just för att det i sådana fall är 

extra lätt att behandla dem som medel då de i sin position inte har mycket att säga till om. I en 

vanlig transaktion av tjänster individer emellan så är det annorlunda, eftersom de båda har en 

möjlighet och frihet att acceptera eller neka, det hela bygger på samtycke. Om man däremot 

tar sig frihet att använda andra människors tjänster utan deras samtycke har man kommit bort 

ifrån idén om dem som ändamål i sig själva med en egen vilja och handlar på så sätt fel.   

 

Syfte  

Att argumentera för och visa att Kants princip om människor som ändamål i sig själva är ett 

passande förhållningssättet till personer i svält och nöd. Att visa att denna princip ger tydlig 

och användbar vägledning när det gäller att bedöma vilka åtgärder som bör eller inte bör 

genomföras i situationer som involverar utsatta människor samt vad vi faktiskt är skyldiga 

andra individer.  

 

Frågeställning  

 

 Varför är principen om människor som ändamål i sig själva passande för etiska frågor 

gällande personer i svält och nöd?  

 

Detta är huvudfrågan för denna uppsats men för att svara på den krävs även att man svarar 

på några andra frågor så som, vad ger denna princip för konsekvenser på exempelvis svält 

eller naturkatastrofer? Vilket omfång måste etiken för människor i nöd ha, varför? Får det 

någon praktisk eller teoretisk skillnad om skadan eller lidandet är självförvållat eller inte?  
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Dilemma/case 

Tänk dig en bonde. Han lever i ett fattigt land där det enda de har att leva på är den lilla jord 

de bor på och brukar. Han och hans familj hjälps alla åt med jordbruket för att få mat på 

bordet, om de får något över, vilket de sällan får då de inte äger mycket jord, kan de sälja det 

på marknaden i den närmaste staden för att få lite pengar att köpa sådant de behöver men inte 

kan tillverka själva. Nu ter det sig så  att årets skörd går dåligt på grund av vädret. Vår bonde 

får inte ihop tillräckligt för att föda sig och sin familj för resten av året. Han bor i ett land som 

är fattigt och har en korrumperad regering som fungerar dåligt när det gäller att se till folkets 

välfärd. Det finns inga program eller väl etablerade institutioner för att hjälpa de som inte 

klarar sig, utan bonden är lämnad ensam att lösa situationen. Han går till en penningutlånare 

och förklarar att han behöver låna pengar för skörden har gått dåligt och han vet inte hur hans 

familj ska klara sig annars. Penningutlånaren lånar honom det han behöver men endast med 

en ovanligt hög ränta då han också har det knapert och behöver tjäna extra. Bonden som inte 

har några andra möjligheter får helt enkelt gå med på de krav penningutlånaren ställer. Han 

kan inte gärna tacka nej för vad ska det då bli av honom och hans familj. Med de lånade 

pengarna klarar sig familjen resten av året utan att behöva svälta men efter ett år, efter nästa 

skörd, så ska lånet betalas tillbaka med ränta och det lämnar åter igen bondens familj med för 

lite för att klara sig till nästa skörd. I det här exemplet har inte bonden något val utan måste gå 

med på de dåliga villkor som penninglånaren sätter helt enkelt för att överleva. 

 

Jag har även med naturkatastrofen som drabbade Fillippinerna hösten 2013 när den här 

uppsatsen börjades skriva som ett annat exempel på människor i nöd. Den skiljer sig från det 

konstruerade exemplet ovan i det att det är taget från verkligheten och är en naturkatastrof av 

massiv skala. Då detta exemplifierar det jag skriver om väldigt mycket är det också att 

betrakata som ett case för denna uppsats bara det att det är en faktisk händelse i världens 

historia och på sätt är mer specifik än det generella och konstruerade fallet med bonden ovan.   

 

Båda dessa kommer ligga till grund för de filosofiska resonemang som kommer diskuteras 

nedan och relateras till dessa för att på så sätt ge teorierna något att tillämpas på.  
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Analys 

Kantiansk etik 

 

Kants kända formulering av det kategoriska imperativet lyder: 

 

Handla som om maximen för din handling genom din vilja skulle kunna bli 

allmän naturlag (Kant 1997: 46). 

 

Notera dock att trots att denna första formulering är grundläggande för det perspektiv 

kantiansk etik tar så är det den andra formuleringen, som säger något specifikt om hur 

människor bör betraktas, som är central i denna uppsats och som ligger till grund för de 

argument jag vill lägga fram. Såhär skriver Kant det andra kategoriska imperativet: 

 

Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i vare sig din egen eller någon 

annan person bara som ett medel utan alltid tillika som ett ändamål (Kant 

1997: 55).  

 

Denna formulering låter sig väl tillämpas på frågor rörande etiska förhållningssätt till 

fattigdom där människor är blottställda eller usatta. Jag kommer att argumentera för att ett 

kantianskt perspektiv med denna formulering är passande för att precisera det nödvändiga och 

viktiga när det gäller frågor kring vad vi har för ansvar och plikt gentemot människor i svält i 

fattiga länder. Detta gör jag med förankring i ovan nämnda formulering av Kants kategoriska 

imperativ. Det är detta som är kärnan i denna uppsats och skiljer kantianskt etik åt ifrån andra 

teorier i frågan. Det finns flera formuleringar av det kategoriska imperativet och det är för 

klarhets skull jag har angett både det första och den andra men jag kommer fokusera på det 

andra. 

    Kant skriver även om människor som ändamål i sig själva i Kritik av det praktiska 

förnuftet, såhär uttrycker han sig:  

 

Att människan (och med henne varje förnuftvarelse) i ordningen av ändamål är 

ett ändamål i sig, dvs. att hon aldrig av någon (inte ens Gud) får tas i anspråk 

endast som ett medel utan att därvid tillika själv vara ändamål, att alltså 

mänskligheten i vår person måste vara helig för oss, ger sig numera av sig 
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självt, eftersom det är människan som är morallagens subjekt, således 

subjektet till det som i sig är heligt, det för vars skull och i enlighet med vilket 

något alls kan kallas heligt. Ty morallagen grundar sig på autonomi i 

människan vilja såsom en fri vilja, och den viljan måste enligt sina 

allmängiltiga lagar med nödvändighet också kunna vara i enstämmighet med 

det som den skall underkasta sig (Kant 2004: 168-169).  

 

Människan är alltså, enligt Kant, ett ändamål i sig själv och får därför inte användas som ett 

medel till något annat mål. Kant menar dock inte att man aldrig överhuvudtaget får dra nytta 

av andra människor. Jag får be andra om hjälp och dra nytta av detta likadant som jag får 

använda kassören, kocken eller frisören för mina egna ändamål (handla, äta, klippa mig) men 

detta bygger på att de frivilligt går med på detta utbyte. Jag får inte på något sätt tvinga dem 

till något. Anledningen till att man inte får tvinga någon till något genom utpressning eller 

förtryck eller dylikt är för att i grunden är människan fri. Fria är vi, menar Kant, genom 

förnuftet. Genom detta förnuft kan vi transcendera den determinism som tycks råda över alla 

ting men förnuftet kommer undan denna. Förnuftet är dock också det som betingar oss. 

Genom det kan vi nå den morallag Kant postulerar och inse vår plikt att agera i samklang med 

den och på sätt begränsa oss själva, men på detta sätt är vi i alla fall fria att betinga oss själva 

efter moralen.  

 

Moralen, menar Kant, bygger på universialiserbarhet. Det innebär att man kan testa så kallade 

'maximer' för den handling man överväger att utföra. Till exempel om jag vill ljuga men anar 

att det är moraliskt förkastligt av mig att göra det så kan jag testa maximens 

universialiserabarhet. Något i stil med "om jag ljuger innebär det i sin tur att jag godkänner att 

alla andra också när de helst behagar också får eller kan ljuga", om jag skulle tycka att detta 

lät som något acceptabelt så har jag missat hela poängen med universialiserbarhet. Jag har 

missat att detta exempel i sig är motsägande för om alla ljög så fort det passade dem skulle 

själva idén om att tala sanning gå förlorad och konceptet om lögn bli intetsägande. Det samma 

gäller till exempel att hålla ett löfte, om man fick när man helst behagade bryta sitt löfte skulle 

själva idén om ett löfta kollapsa och ett löftesbrott skulle inte vara möjligt. Sådana här 

exempel på maximer är de lätta och uppenbara då de i sig själv blir motsägande men visar 

tydligt idén om att en handling måste kunna gälla universiellt (för alla överallt) för att vara 

moraliskt försvarbar.  
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Plikt  

 

Legalitet och moralitet är en viktig distinktion i kantiansk etik. Kant menar att om en handling 

är rätt men görs av fel motiv så innehar handlingen endast legalitet som värde, alltså inget 

moraliskt värde. Fel motiv i den här bemärkelsen skulle vara motiv så som egenintresse eller 

rädsla eller dylikt, så kallade böjelser. Rätt motiv skulle vara att handla i enlighet med det 

kategoriska imperativet genom att testa maximen för handlingen eller handla efter redan 

etablerade regler baserade på testade maximer så att de faktiskt är universialiserbara och 

därmed din plikt. Man utför alltså handlingen för att det är plikt. Kant skriver i Kritik av det 

praktiska förnuftet:  

 

Begreppet plikt kräver alltså av handlingen, objektivt, att den överensstämmer 

med lagen, men av handlingens maxim, subjektivt, aktning för lagen, såsom 

det enda sättet på vilket viljan kan bestämmas av lagen. Och härav kommer sig 

skillnaden mellan medvetandet om att ha handlat i enlighet med plikten och 

medvetandet om att ha handlat av plikt, dvs. av aktning för lagen (Kant 2004: 

111). 

 

Med aktning för lagen menar Kant den  morallag som han postulerar i sin bok. Han gör ett 

metafysiskt ställningstagenade där han menar att genom vårt förnuft som är skänk oss av 

naturen kan vi genom det kategoriska imperativet som metod komma fram till en faktisk 

morallag som ett faktum i världen. Detta gör att handlingar faktiskt kan vara rätt eller fel 

baserat på om de övernsstämmer eller bryter mot en sådan morallag. Poängen med moralitet 

istället för legalitet är att  motivet för handling blir relevant. Kant menar på att om en agent 

utför en handling utifrån egenintresse och den råkar ge goda konsekvenser till alla inblandade 

så är detta förstås bra men handlingen har inte samma moraliska värde som om handlingen 

utfördes för att agenten ifråga gjorde det med aktning för lagen (morallagen som man finner 

genom det kategoriska imperativet). En sådan handling innehar legalitet och är inte 

nödvändigtvis dåligt men den är inte heller moraliskt värdefull. Kant skriver: 

 

Och till och med en böjelse till sådant som är i enlighet med plikten (t.ex. 

böjelsen till välgörenget) kan visserligen starkt främja de moraliska 

maximernas verkningsfullhet, men inte ge upphov till några sådana. För 

maximen måste helt och hållet utformas utifrån en föreställning om lagen som 
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bestämningsgrund, om handlingen inte bara skall innehålla legalitet utan även 

moralitet (Kant 2004: 153).  

 

Böjelser som Kant kallar dem kan alltså inte ligga till grund för några maximer, då de är 

subjektiva, om den handling som följer där ur ska ha moralitet. Det är också genom moralitet 

som Kants ideal i form av ett ändamålens rike kan uppnås; "Moralitet består alltså i varje 

handlings relatering till lagstiftningen, och endast därigenom är ett ändamålens rike möjligt 

(Kant 1997: 60)".  

 

O'Neill och autonomi 

 

Onora O'Neill skriver i Kantian Approaches to Some Famine Problems om den andra 

formuleringen av det kategoriska imperativet "The formula of the end in itself (O'Neill 2012: 

511)". Idén är att denna princip, som all annan kantiansk etik, ska gälla universiellt vilket 

betyder att den ska gälla överallt alltid för alla. Maximen för handlingen testas teoretiskt för 

att se om den är unversialiserbar och om den är det kan man handla utifrån den ståndpunkten.  

Det O'Neill argumenterar för, och i min mening gör mycket riktigt i, är maximer i förhållande 

till den andra formuleringen av det kategoriska imperativet. Hon skriver: 

 

When we want to work out whether a proposed act or policy is morally 

required we should not, on Kant's view, try to find out whether it would 

produce more happiness than other available acts. Rather we should see 

whether the act or policy is required if we are to avoid acting on maxims that 

use others as mere means and act on maxims that treat others as ends in 

themselves (O'Neill 2012: 512.  

 

O'Neill hävdar vidare att;  

 

To treat one another as ends in themselves such beings have to base their 

action on principles that do not undermine but rather sustain and extend one 

another's capacities for autonomous action (O'Neill 2012: 513).  

 

Om man som O'Neill gör knyter ihop principen om ändamål med autonomi, vilket även Kant 

gör, så blir den praktiska slutsatsen av principen något annorlunda. Det resulterar i att man 
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inte bara bör hjälpa människor i nöd för att de är ändamål i sig själva, utan att man bör hjälpa 

på ett sätt som främjar deras autonomi. På samma sätt går det åt andra hållet. Svält är fel för 

det omöjliggör och förnekar de svältandes autonomi och autonomi är nära förbundet med att 

vara ett ändamål i sig själv, O'Neill skriver; 

 

Since hunger, great poverty and powerlessness all undercut the possibility of 

autonomous action, and the requirement of treating others as ends in 

themselves demands that Kantians standardly act to support the possibility of 

autonomous action where it is most vulnerable, Kantians are required to do 

what they can to avert reduce or remedy hunger (O'Neill 2012: 513).   

 

Det jag tycker man kan tolka ur dessa argument som O'Neill lägger fram för att vi bör hjälpa 

fattiga, utsatta och svältande människor är att det finns olika sätt att hjälpa. Man kan som 

privatperson skänka pengar till fattiga eller till människor i områden som drabbas av 

naturkatastrofer. Detta skulle kunna vara ett sätt att helt enkelt rädda dem undan undergång. 

Att de får pengar gör att de kan köpa mat så att de faktiskt inte svälter ihjäl men frågan är om 

det gör så mycket för deras autonomi. Jag skulle hävda att det inte gör så värst mycket för att 

förbättra deras situation mätt i autonomi. Men detta kanske inte är ett jobb för privatpersonen. 

Det är kanske lämpligare att uppgiften att se till att alla människor lever under förhållanden 

som främjar autonomt val och liv faller på nationsnivå eller till och med över det på en global 

organisationsnivå, det närmsta vi kommer en sådan idag är nog FN. Jag som privatperson kan 

till exempel skänka pengar till de drabbade av tyfonen i Filippinerna men det är svårt för mig 

(jag kan så klart engagera mig i projekt och organisationer) att göra stor inverkan på 

människors autonomi i allmänhet. Det jag kan göra är att alltid stötta institutioner och 

organisationer som jobbar för detta så att de får folkets stöd. Men i övrigt kanske det är bättre 

som en uppgift för Sverige som land eller FN som världssamfund att se till att människor 

lever liv där deras autonomi aldrig är begränsad av korrumption, våld eller tvång. Det skulle 

vara en uppgift att se till att principer, instutitioner och avtal upprättas och följs globalt som 

ser till att autonomt val och frihet är en möjlighet för alla överallt. 

    En intressant aspekt av det O'Neill skriver om gällande att de svaga och utsatta lättast blir 

utsatta för orättvist behandlande som inte respekterar dem som mål i sig själva är att det är 

också utsatta och desperata människor som är mest frestade att begå brott som behandlar 

andra människor som medel till deras egna mål. På detta sätt är det inte bara så att det är 

problematiskt med människor i utsatta och ohållbara situationer på grund av att de, svaga som 
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de redan är, faller ännu mer offer för andras handlingar utan också det att denna utsatthet och 

ohållbara situation leder till desperation som får dem att lättare behandla andra som medel och 

inte som ändamål och tillexempel begå brott. En svältande människa har ju så mycket mer 

andledning att stjäla från någon än en mätt och välmående person. Utsatthet och desperation 

är på så sätt ett problem på flera sätt och alla är skäl nog att se till att sådana situation inte 

uppstår eller hålls till absolut minimum.  

 

Så vad skulle O'Neill ha att säga om fallet med vår desperate bonde? Jag tycker att följande 

citat är ett klart och tydligt svar på den frågan. O'Neill uttrycker problemet och det oetiska i 

dilemmat ovan mycket bra när hon skriver: 

 

To avoid unjust action it is not enough to observe the outward form of free 

agreement, cooperation, and market disciplines; it is also essential to see that 

the weaker party to any arrangement has genuine option to refuse the 

fundamental character of the proposal (O'Neill 2012: 512). 

 

 Bonden har ingen verklig möjlighet att neka penningutlånarens höga krav på grund av sin 

utsatta och desperata situation. Enligt kantiansk etik får för det första aldrig penningutlånaren 

utnyttja bondens svaga position till sin egen fördel på ett sätt som behandlar bonden som ett 

medel för hans egna ändamål. För det andra så faller det på resten av världen i form av landets 

eget styrelseskick men även globala organisation som till exempel FN att se till att människor 

i nöd och svält får hjälp och inte ignoreras. Det skulle vara att förneka dem som ändamål i sig 

själva medan man behandlar sig själv som ett ändamål i sig självt vilket enligt kantianskt etik 

är både inkonsekvent och omoraliskt.    

 

O'Neill och skyldighet 

 

O'Neill har tagit vara på något viktigt i sin bok Towards Justice and Virtue där hon 

argumenterar för att vi som moraliska agenter har skyldigheter (duties/obligations) till andra 

individer även om det inte är så att denna skyldighet hos oss motsvaras av en rättighet de har 

att kräva. Dessa kallas för 'universal imperfect duties (O'Neill 1996: 152)' och innebär just 

detta. Man skulle kunna tolka detta som benevolence (generositet/givmildhet) fast den är inte 

helt valfri. Den krävs av oss men inte av de som erhåller vår givmildhet utan av moralen själv. 

O'Neill verkar mena att detta alltså krävs av oss på något sätt, men inte av de som behöver 
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det, och det ska komma ifrån din karaktär. Hon skriver om 'universal imperfect 

duties/obligations': "Held by all owed to none; no counterpart rights; embodied above all in 

character and expressed in varied situations (O'Neill 1996: 152)". Idén är här att dessa 

obligations är 'owed to none' just för att de inte kan krävas av dig ifrån personen som kommer 

att erhålla dem, däremot är de fortfarande riktiga obligations 'held by all', de krävs av oss 

moraliskt men inte av de som behöver det. Denna idé är bra för att visa på att vi faktiskt är 

skyldiga andra människor något, att vi är skyldiga att hjälpa dem i nöd när vi kan, att vi är 

skyldiga att behandla dem som ändamål i sig själva och aldrig medel för våra egna motiv. Det 

är dock lite konsitgt att denna skyldighet inte kommer ur att personen har rätt till det som en 

krävbar rättighet utan att det snarare kommer som ett krav på mig som moralisk agent 

(frånkopplat den som erhåller min hjälp). Man skulle kunna koppla detta till Kants idé om 

moralitet och mena att denna skyldighet kommer från morallagen. Ett annat sätt att se på det 

är man är skyldig andra människor något som de inte kan kräva av dig helt enkelt för att vi 

alla är autonoma fria människor, alltså ändamål i sig själva. Kant har en idé att om alla 

behandlar varandra som ändamål i sig själva kan man nå eller i alla sträva efter ett 

'ändamålens rike', han skriver: "Handla enligt maximerna tillhörande en allmänt lagstiftande 

medlem i ett blott möjligt ändamålens rike (Kant 1997: 59)". Man skulle kanske kunna säga 

att i ett sådant rike behandlar alla varandra som ändamål i sig själv och alla förtjänar det också 

som en rättighet i detta 'rike' och detta innefattar då till exempel att slippa svälta då det tar 

ifrån en den möjlighet till autonomt val och frihet som sitter ihop med att vara ett ändamål i 

sig själv. O'Neills teori om skyldigheter som inte motsvaras av rättigheter är intressant men 

det kan dock ifrågasättas om man verkligen inte har rätt att inte svälta om det finns andra som 

kan hjälpa dig. Kanske har det att göra med att man 'ber' och hjälp och inte kräver den. Men 

ska moralen verkilgen vara så liberal att det är upp till var och en om de vill hjälpa eller inte 

utan rättfärdigande? Självklart ska människor vara fria och ha möjlighet till fria val men det 

måste ändå finnas rätt och fel där en alltför liberal syn som hävdar att 'jag har rätt att välja att 

inte hjälpa dig i din uppenbart utsatta situation fast jag lätt kan påverka' måste ändå förkastas 

som fel och egoistisk. På så sätt kanske man aldrig kan kräva hjälp från någon annan och det 

verkar gå ihop med hela konceptet om godhet (benevolence) men personen ifråga kanske är 

precis lika manad att hjälpa och inte strunta i behovet av hjälp. På samma sätt som en läkare 

aldrig vägrar en sjuk den vård den behöver så kan man med 'sunt förnuft' aldrig rättfärdiga att 

människor svälter när det finns mat att ge dem. Frågan handlar nog egentligen mest om vem 

det är som ska ge. Svaret på den frågan är du/ni/alla. Men man måste ändå någonstans ställa 

frågan: Varför måste en person som jag själv som bor i Sverige så långt bort ifrån bonden i 
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det fattiga landet hjälpa honom? Räcker det inte med att jag stöder demokrati och rättvisa 

villkor, genom att till exempel köpa 'fairtrade'? O'Neill menar på att om man tolkar kantiansk 

etik att mena detta så har man tappat de högst centrala begreppen rationaliet och autonomi i 

kantianskt etik. Hon skriver att: 

 

 [...] once we remember the limitations of human rationality and autonomy, 

and the particular ways in which they are limited for those living close to the 

margins of subsistence, we can see that mere "noninterfering" conformity to 

ordinary standards of commercial honesty and political bargaining is not 

enough for justice toward the destitute (O'Neill 2012: 514).  

 

Poängen med detta är att de utsatta har inget att säga till om i den situation de befinner sig i. 

Att vi i Sverige köper fairtrade är inte dåligt men endast en bit på vägen för att arbetarna i 

landet där fairtradeavtalet upprättats ska kunna leva au tonomt. Det förbättrar nog deras 

situation men det krävs mer sådana avtal för att de ska kunna leva som ändamål i sig själva. 

Moralen kräver av oss att vi gör lite mer, till exempel skänker pengar eller engagerar oss mer 

aktivt i projekt som arbetetar för fattiga och utsatta. Ett bra exempel är den redan nämnda 

katastrofen i Fillippinerna där organisationer som röda korset vädjar till folk att skänka pengar 

så att de drabbade kan få hjälp. Det är uppenbart att människorna där behöver hjälp och också 

självklart att de ska få det. Resten av världen enas i hjälpen vid naturkatastrofer av den här 

skalan. Men har inte vår bonde precis samma rätt till hjälp som de drabbade på Fillippinerna? 

Jo det har han vill jag mena. Om världen kan enas för Fillippinerna borde vi kunna enas för 

alla länder där människor svälter. Nationer behöver ständigt hjälpa och stötta varandra så som 

Peter Singer argumenterar för, se nedanför, och inte bara komma samman och enas i sin hjälp 

vid de största katastroferna. Människor i nöd och människor som dör utan att få hjälp är alltid 

ändamål i sig själva som förlorat sin autonomi vilket inte med rätta kan försummas.  

 

Ett alternativt synsätt på autonomi som begrepp som kanske inte ter sig helt uppenbart men 

inte heller alldeles för långsökt ifrån Kants begrepp är Thomas Hurkas idé om 'excellence'. 

Kants idé om att behandla människor som ändamål i sig själva och aldrig medel för ens egen 

motiv är nära förknippat med människors autonomi. Men om man anser att autonomi är ett 

svårt och vagt begrepp (som vissa gör) kan man tänka som Hurka gör när han skriver om 

perfektionism och hur en sådan bör utformas universialistiskt:  
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A more promising approach is to give perfectionism a universalistic structure, 

so each human’s ultimate duty is to promote the greatest perfection of all, with 

others’ good counting as much as one’s own (see Universalism in ethics). This 

yields other-regarding duties, though on a distinctive basis: the reason we 

ought to relieve starvation and not kill is to promote others’ excellence (Hurka 

1998).  

 

Detta kan helt enkelt vara ett alternativt synsätt för de som inte vill bygga en etik på 

autonomibegreppet. De kan istället använda begreppet execellence som ett komplementerande 

synsätt och fortfarande hålla kvar i den kantianska etiken. Alltså argumentera för samma sak 

men med andra begrepp som nyckelbegrepp för samma slusats.  

 

Det är intressant att  när man funderar kring omfånget på etiken så verkar O'Neill och Singer, 

två filosofer med vitt skilda mening om det mesta, dela samma åsikt nämligen att det måste 

vara globalt eller universiellt. O'Neill kallar det 'scope' (O'Neill 1996: 123) medan Singer 

skriver om 'en värld' som en enhet. O'Neills idé om 'scope' är särskilt intressant där hon 

skriver om universella principer och menar att ett scope sträcker sig över en domän men 

domänen ifråga kan vara hur stor som helst teoretiskt. Hennes slutsats är dock att när det 

gäller etik måste den vara global. Hon skriver att: "In our world, we therefore cannot 

coherently deny that the scope of ethical consideration must often be more or less 

cosmopolitan (O'Neill 1996: 124)". Tanken är att i en allt mer global värld krävs också en 

global etik som inte sluter sfären (scope) till bara ditt liv, samhälle eller land, precis vad 

Singer också hävdar. Jag vill också mena att om postulatet att människor är rationella 

autonoma varelser gäller så måste principen om ändamål vara global i sitt scope och ger oss 

både anledning och tillvägagångssätt att inte försumma andra även om vi separeras av 

nationsgränser.   

 

Självförvållad och icke självförvållad skada 

 

Så tillbaks till bonden. Jag som person här i Sverige kanske är helt omedveten om bondens 

situation och kan därför inte gärna göra mycket. Det jag kan göra som princip är att skänka 

pengar till fattiga då jag ändå lever i ett relativt överskott och har en god välfärd som det är. 

Det kan vara till fattiga i min omgivning eller till människot långt långt bort så länge det är 

någonting. Idén här är kantianskt universialistisk och bör därför gälla för alla som kan 
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undvara att skänka något till de som inget har. På detta sätt  kunde världen se mycket 

annorlunda ut. I det case/exempel jag har konstruerat ovan handlar det om en icke 

självförvållad situation. Det är inte bondens eget fel att skörden blivit dålig det året utan beror 

helt enkelt på väderomständigheter som ingen människa eller agent kan rå för. Om bonden 

hade haft bättre förutsättningar med modern teknik kunde han kanske ha gjort något för att 

minska de dåliga utfallet men som det är nu har han endast tillgång till mycket grundläggande 

jordburkstekniker och kan därför inget göra. Detta är viktigt att notera då det tycks eller i alla 

fall kan tyckas finnas en distinktion att göra mellan självförvållad lidande/skada och icke 

självförvållad. Det hela verkar koka ner till en idé om klandervärdighet. Bonden i mitt 

exempel kan inte gärna klandras för att naturkrafter påverkar hans jordbruk så att skörden blir 

dålig, det är utanför hans eller någon annan människas makt. Men om han hade varit lat och 

inte tagit hand om sina grödor eller lagt vinsten av sitt arbete på alkohol och druckit bort sina 

tillgångar hade han haft sig själv att skylla. Även om någon annan kom och förstörde för 

honom genom att tillexempel stjäla hans tillgångar eller förstöra hans skörd hade det funnits 

något att klandra och beskylla och försöka ställa till svars. Men innan vi går in djupare på 

självförvållad skada kontra icke självförvållad behöver vi definiera termen 'skada'. John 

Kekes har en bra definition på skada eller 'harm' och skrivet på följande sätt:  

 

Harm is grievous if it permanently or lastingly prevents the normal functioning 

of its victim, as do, for instance, murder, torture, enslavement, 

blinding, starvation and castration. Causing grievous harm is deliberate if the 

evil-doer intends to cause it and understands the likely and immediate 

consequences of causing it. Grievous, deliberate harm is gratuitous if it causes 

much greater injury than what is required for the pursuit of whatever other aim 

the evil-doer has. Such actions are morally inexcusable if the harm they cause 

is clearly grievous, deliberate, and gratuitous. And they are morally 

unjustifiable if the evil-doer has no morally acceptable reason for causing the 

harm (Kekes 2011). 

 

Kekes diskuterar här skada en agent orsakar någon annan och det står klart och tydligt att det 

inte går ursäkta sådana handlingar (notera här att Kekes definition om skada går att förena 

med Kants och O'Neills idé om vikten av autonomi). Om det är sådan skada vi talar om tycks 

det ganska simpelt, det finns någon att klandra och ställa till svars då den har gjort fel och 

offret för dennes handlingar förtjänar hjälp och återupprättelse eftersom han/hon inte har gjort 
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något fel men ändå fått lida. O'Neill skriver också om skada och kallar det 'injury'. Hon menar 

att en etik baserad på principer som ska vara universialistiska inte logiskt sett kan rättfärdiga 

det hon kallar 'direct injury'. Hon skriver: 

 

Direct injury may seem simple. It may be inflicted by killing or destroying, by 

wounding or maiming, by threatening or coercing, by forced labour and 

starvation, by intimidation and terror, by detention and deportation (O'Neill 

1996: 168).  

 

Principer som skulle tillåta denna typ av skada som O'Neill här nämner kan helt enkelt inte 

praktiskt universialiseras på samma sätt som det tillexempel inte går att universialisera en 

maxim om löftesbrott eller att ljuga vilket jag diskuterade i början av analysen. O'Neill skriver 

också om 'indirect injury' som är skada orsakad indirekt. Detta sker genom beteende och 

handlingar som inte skadar någon direkt utan snarare skadar omgivningar och förutsättningar. 

Det kan tillexempel handla om förstörande av naturresurser som gör att människor indirekt tar 

skada eller undergrävandet av relationer eller liknande som skapar otrygghet och öppnar upp 

för direkt skada. O'Neill menar också att tillvägagångssättet för att vara en rättvis människa 

och för att ett land ska ha rättvisa instutioner så måste man annama principer som förkastar 

'reject' skada av dessa två typer. Det är för mycket att kräva att man ska handla efter principer 

som går rakt emot att skada, detta helt enkelt för att ibland kan det vara nödvändigt 

(tillexempel en polis måste kanske utöva en viss mängd nödvändig skada för att upprätthålla 

rättvisa i samhället) och det är heller inte praktiskt möjligt att förutse alla konsekvenser av en 

handling och vad för indirekt skada den möjligen skulle kunna orsaka (O'Neill 1996: 174-

175). Det O'Neill argumenterar för är alltså principer som förkastar eller avvisar ('reject') 

skada så mycket som möjligt. Detta gör att hon kommer fram till samma slutsats som Kekes 

om att man aldrig kan rättfärdiga avsiktligt och omotiverad skada. Kekes och O'Neill är alltså 

överens om vad skada innebär som etiskt begrepp men det O'Neill gör att hon utvecklar det 

Kekes tar upp med att lägga till 'direct' och 'indirect'.  

 

Men hur är det då i fall som det ovan nämnda exemplet där den enda man kan försöka 

beskylla är vädret och naturkrafter som inte har något agentskap? Förtjänar bonden hjälp på 

ett lika självklart sätt som om en agent aktivkt har förstört för honom? Det är här Kants 

princip om människor som ändamål i sig själva blir relevant. Det är lätt att tänka sig att den 

endast sträcker sig så långt att så länge jag inte utnyttjar eller skadar bonden så har jag inte 
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använt honom som ett medel för mina enga ändamål och därför räcker det så. Att han har 

problem med sin skörd och svält hotar honom och hans familj är inget jag har orsakat så jag är 

inte klandervärdig för hans situation. Det finns heller ingen annan att ställa till svars för denna 

bondes 'otur', det har inte skett någon moralisk överträdelse från ett agentskap och därför får 

bonden försöka lösa det bäst han kan på egen hand. Jag menar att en sådan syn har fel. Det 

faktum att bonden hotas av svält oavsett om det är självförvållat eller orsakat av en agent eller 

ingendera är ett skäl till att han förtjänar hjälp. Att förbli passiv då man kan hjälpa, för Kants 

idé om plikt förutsätter alltid den faktiska möjligheten att man kan (bör implicerar kan), är i 

min tolkning att inte erkänna denna bonde som ett ändamål i sig självt med moral standing. 

Jag är därför så djärv att hävda, likt O'Neill, att vi har så kallade 'imperfect duties' (O'Neill 

1996: 152) emot människor i nöd och bör hjälpa dem, det är vårt moraliska ansvar att faktiskt 

hjälpa dem. Det jag alltså vill säga med detta är att i slutändan och i praktiken är det irrelevant 

vad som orsakat bondens situation, oavsett anledning förtjänar han alltid hjälp och man kan 

aldrig rättfärdiga att strunta i honom och skylla på att han 'får skylla sig själv'. Det kan förstås 

finnas mycket poäng i att ställa en skyldig till svars om det är så att han stulit, förstört eller 

även bonden själv om det är så att han kastat bort sina tillgångar på lättja men i slutändan bör 

han få hjälp då ingen förtjänar att svälta oavsett orsak.  

    Det som framför allt gör att konceptet om klandervärdighet kan vara relevant är i 

situationer med begränsade resurser där man i praktiken helt enkelt måste prioritera. Alla 

förtjänar att få hjälp med det finns inte alltid nog med hjälp så att alla kan få, detta kan bero på 

resurser, tid eller dylikt. I sådana situationer kan klandervärdighet bli ett relevant sätt att 

prioritera. Om man till exempel har två fattiga bönder som båda riskerar att svälta för de har 

inte tillräckligt att äta men skillnaden är att den ena bonden kan helt enkelt, som bonden i 

exempelt angett ovan, inte rå för det då det beror på väder och natur medan den andra har 

oansvarigt satsat sina tillgångar på spel och förlorat dem på så sätt. I detta fall och endast om 

det verkligen är så att man måste prioritera och endast har möjlighet att hjälpa en av dem kan 

man hänvisa till att den ena bondens situation är icke självförvållad och därför hjälper vi 

honom medan den andra har orsakat sin situation själv och bär på sätt ansvaret för det själv 

och då prioriteras här den 'oskyldiga'. Det måste dock tydligt understrykas att detta endast 

gäller då man verkligen endast kan hjälpa en av dem, det kan på inget sätt vara en ursäkt för 

att bara hjälpa en av dem om man har möjlighet att hjälpa båda för det skulle gå direkt emot 

principen om människor som ändamål.  

    Som vi nu sett är alltså skada en orsak till att få hjälp oavsett hur det tillkommit då man 

förtjänar det som ändamål i sig själv. Men om man nu säger att alla ska få hjälp så länge vi 
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kan hjälpa så måste man också ställa frågan vad som menas med hjälp? Framför allt är frågan 

om kortsiktig kontra långsiktig hjälp relevant och måste diskuteras. Vi tar ett annat exempel 

än bonden, till exempel naturkatastrofer. Fillippinerna drabbades nyligen av en naturkatasrof 

av stor skala i from av en tyfon. Det gjordes snabbt känt för resten av världen vilken skala av 

förödelse den hade orsakat och att det behövdes hjälp omgående då folk som överlevt stod 

utan mat, vatten och tak över huvudet. Det vädjades alltså till resten av världen att hjälpa till 

genom att donera pengar så att hjälporganisationer på plats fick resurser att jobba med. Denna 

typ av hjälp är kortsiktig och avser att mildra den akuta situation och helt enkelt rädda de som 

nu står helt blottade. De ges mat och vatten och någonstans att ta vägen. Jag skänkte 

personligen en slant till insamligen och fick veta att mina pengar gav en filt, lite mat och en 

dunk rent vatten. Det lät inte mycket tyckte jag själv men samtidigt gjorde det nog stor 

skillnaden för den som fick de här sakerna och faktiskt kunde äta, dricka och hålla sig varm. 

Detta är som sagt, ett exempel på kortsiktig hjälp. Den är akut, behövs just nu och kommer nu 

men saknar längre perspektiv och farmförhållning. Denna typ av hjälp är självklart nödvändig 

men som den är åstadkommer den endast halva jobbet av att hjälpa drabbade människor. Jag 

försöker på intet sätt förminska denna typ av kortsiktig hjälp då den som sagt är, särskilt i fall 

av naturkatastrofer,  absolut nödvändig. Jag vill dock poängtera behovet att långsiktiga 

projekt för att hjälpa utsatta människor och detta just för att det går ihop med autonomi som är 

något centralt i kantiansk etik. Att hjälpa andra i kantiansk mening och i linje med principen 

om människor som ändamål i sig själva är att hjälpa dem bli autonoma så att de själva kan 

bestämma i sitt liv. På så sätt är donering av pengar som hjälper utsatta och drabbade att få 

vatten och en filt i allra högsta grad nödvändigt men nästa steg måste vara att se mer 

långsiktigt. Man kan inte fortsätta ge bistånd föralltid och på sätt göra de drabbade beroende 

av andras givmildhet. Det är lite som det engelska uttrycket: "Give a man a fish and you feed 

him for a day, teach a man to fish and you feed him for a lifetime". Om man pratar i termer av 

kanianskt etik så blir det: hjälp en människa och hon överlever dagen, hjälp henne så att hon 

kan vara autonom (och på så sätt kan hjälpa sig själv) och hon klarar sig hela livet.  

I vår bondes fall innebär det alltså att han inte ska behöva låna pengar varje år för resten av 

sitt liv och leva för alltid i skuld. Att han får låna pengar så att hans familj klarar sig trots den 

dåliga skörden är nödvändigt och på så sätt helt rätt men bonden ska inte behöva bli för evigt 

skuldsatt på grund av det. Det måste finnas ett mer långsiktigt perspektiv som måste arbeta på 

en större skala. Om landet där bonden bor i inte klarar av att upprätthålla rättvisa instutioner 

som hjälper sina medborgare i nöd måste de få hjälp av andra länder och det krävs också 

organisationer som globalt jobbar för att skapa bättre förhållanden för de som har det värst 
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ställt. Organisationer som hjälper till att utveckla till exempel jordbruk i fattiga länder så att 

det blir lättare, mer gynnsamt och lättare klarar sig undan förlust på grund av väder. Poängen 

är att efter den mest akuta kortsiktiga hjälpen har kommit måste en mer långsiktig plan på hur 

man ska hjälpa de som just nu inte har något alls i framtiden ska klara sig själva och leva 

oberoende och autonomt. Detta är ett ansvar som faller på oss alla på global nivå, detta är 

något Peter Singer understryker.  

 

Singer 

 

Peter Singer är intressant att ha med i denna uppsats just för det perspektiv han tar i sin  bok 

En värld där han skriver om globaliseringens etik. Han tar ett globalt perspektiv, särskilt kring 

miljöfrågor, och vill se världen som en enad enhet i de problem som finns. Jag anser att detta 

är en kantiansk syn på världen men som varken Kant eller O'Neill uttrycker lika bra och 

enkelt som Singer. Kant skriver mycket om abstrakta universiella principer som då kan 

omsättas till mer praktiska regler som skulle kunna gälla globalt. O'Neill menar att vi alla är 

'connected' och att etiken tar olika 'scope' (O'Neill 1996: kap 4) där i alla fall en del är 

comsmopolitiska/globala. O'Neills idé om dessa begrepp är mycket användbara men hon tar 

inte med någon praktisk diskussion och hur länder idag agerar sinemellan. Singer uttycker 

dock detta när han skriver om hur vi i världen har nationalstater med ledare som prioriterar 

sitt lands folk över människor i andra länder trots att vi mer och mer påverkar varandra 

globalt. Han skriver att: "Värdet av en oskyldig människas liv skiftar inte i enlighet med 

nationaliteten (Singer 2003: 21)" men även det att: "Det finns ingen världspolitisk gemeskap, 

och så länge den situationen består måste vi ha nationalstater, och ledarna för dessa 

nationalstater måste ge företräde åt sina medborgares intressen (Singer: 21)". Man skulle 

kunna se det som att Singer preciserar och definierar mer praktiskt det som O'Neill kallar 

scope och conectedness.  

 

Singer använder olika argument för att visa på vad han anser är fel med dagens värld och det 

ansvar vi inte tar gentemot varandra när andra behöver hjälp. Han har med ett intressant citat 

från en FN-rapport som menar på att:"I den globala byn blir någon annans fattigdom mycket 

snart ens eget problem: avsaknad av marknad för ens produkter, illegal invandring, 

förorening, smittsamma sjukdomar, otrygghet, fanatism, terrorism (Singer: 24)". Detta är ett 

sätt att försöka motivera ett agerande för att hjälpa andra fattiga länder eller fattiga i det landet 
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baserat på rent egenintresse. På detta sätt kan man kringgå altruism helt och hållet men man 

missar det som kantiansk etik tar vara på, nämligen att en sådan inställning och handlingar 

som följer därur endast visar på en samstämmighet med moralen inte motiverad ur moralen. 

Dessutom missar man helt och hållet principen om ändamål i sig själva som enligt Kant måste 

gälla från en person till en annan men också skulle gå att argumentera på en statlig nivå (även 

om staterna i viss mån måste se till sina medborgare först). Det tycks som om man i denna 

FN- rapport försöker förklara och hitta en anledning till att hjälpa andra länder baserat på helt 

egenintresserade grunder och inte tar vara på idén om ändamål baserat på en tanke om 

människan som egoistisk och endast egenintresserad. Kantiansk etik har alltid en tilltro till 

människors vilja att göra det rätta och förkastar rent av 'rätt' handling baserad på egenintresse.  

 

Singer gör något intressant när han för Rawls teori om rättvisa på tal. Singer menar att Rawls 

idé om hur ett samhälle bör utformas helt har missat att få med ett större globalt perspektiv. 

Människorna bakom slöjan kan sitta och utforma ett samhälle utan att veta vilken position de 

kommer ha i det men frågan om vilket land detta samhälle ligger i och hur det står i 

förhållande till andra länder i världen försummas menar Singer. Detta är en intressant tanke då 

man skulle kunna tillämpa Rawls teori inte bara på samhällen utan även på nationer då detta 

skulle spela stor roll om man hamnar i ett rikt eller fattigt land. Singer skriver: 

 

När Rawls sätter upp sitt ursprungliga val antar han emellertid helt enkelt att 

de människor som gör valet alla tillhör samma samhälle och väljer principer 

för att uppnå rättvisa inom sitt samhälle (Singer: 25). 

 

 Om man skulle applicera Rawls teori med tillägget om nationer skulle man få en mycket 

större bild att ta hänsyn till och på så sätt argumentera för vad som skulle vara en rättvis värld. 

Detta är ett smart idé av Singer men det är dock mycket viktigt att notera att Rawls teori utgår 

ifrån människors egenintresse, vilket gör den mycket praktiskt användbar men att egenintresse 

som motiv förkastas av kantiansk etik som inte tillhörande riktigt moralitet (Kant 2004). På 

grund av detta är principen om ändamål bättre än en idé om ett samhälle/en värld utfromad på 

egenintresse som ger rättvisa endast därför att ingen vet vad det kommer bli av dem och 

försöker göra det så bra som möjligt för sig själv i alla möjliga utfall. Styrkan i Rawls teori är 

att den går att förena med en cynisk syn på människans egenintresse och egoism men 

kantiansk etik tror på människan då hon kan finna vägledning genom förnuftet och därför inte 
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handlar endast av egenintresse utan på grund av plikt och det rätta enligt det kategoriska 

imperativet med sin idé om universialiserbarhet.  
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Diskussion 

Så hur ska man nu få ihop alla delar till en slutsats? Om vi börjar med Kant kan man klart och 

tydligt se att även om idén av det absoluta och tvingande kategoriska imperativet är kritiserat i 

dagens etiska diskurs så är principen om människor som ändamål något relevant och 

användbart för världen och människor idag. Filosofer som Onora O'Neill har tagit vara på 

detta kantianska arv och lyfter fram goda argument för dess relevans framför allt i situationer 

med utsatta människor som lätt blir utnyttjade. Även andra filosofer med andra noramativa 

grundläggande ställningstaganden så som Peter Singer argumenterar för ett universialistiskt 

och nationsöverskridande globalt perspektiv som är centralt i kantianks etik. I verkligheten är 

det alltså, draget öven en kant, inga praktiska distinktioner mellan självförvållad och icke 

självförvållad skada, alla överallt förtjänar hjälp då alla är ändamål i sig själva. Detta bygger 

på människans frihet och autonomi men också på universialiserbarhet och det kategoriska 

imperativet. Om man måste prioritera att hjälpa en men inte en annan kan det finnas en poäng 

med skuld, och då kan man rättfärdiga att prioritera de oskyldiga, annars inte. Någon som har 

gjort fel och till exempel brutit mot lagen förtjänar samma typ av rättvist behandlande som 

andra men förtjänar också att ställas till svars för sina handlingar efter man har hjälpt 

personen i fråga. Om en person som behöver hjälp inte vill ha är mer problematiskt för strikt 

taget får man inte påtvinga personen hjälp även om den egentligen behöver det. I situationer 

med missbruk som till exempel en alkoholist som inte vill ha hjälp att sluta men är påväg att 

förgöra sig själv genom sitt missbruk kan det bli svårt att avgöra när man faktiskt bör hjälpa. 

Någonstans måste man dra en gräns och faktiskt kliva in och hjälpa personen och detta kan 

vara försvarbart sålänge man endast gör det för personens eget bästa och således behandlar 

honom/henne som ett ändamål i sig själv.  

Kontentan av det jag har gått igenom i uppsatsen bli enligt mig att världen behöver en global 

instans för att försvara och upprätthålla människors frihet och autonomi och att det man kan 

göra som privatperson är skänka pengar till eller engagera sig personligen i organisationer 

som arbetar för att motverka katastrof. Det hela är således en kombination av Kants idé om 

ändamål, O'Neills utpekande av vikten av autonomi och scope och Singers argument för en 

enad värld som tar ansvar och hjälper varandra.  
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Så i fallet med vår bonde vars skörd går illa så förtjänar han hjälp i situationen han befinner 

sig i. Han förtjänar hjälp helt enkelt för att han och hans familj alla är ändamål i sig själva. På 

grund av detta blir det andras plikt att hjälpa. Jag som privatperson i Sverige kan om jag får 

reda på att människor svälter någonstans i världen donera pengar. Om jag är hans granne kan 

och bör jag hjälpa mer aktivt förutsatt att jag kan.  

    En sak som inte riktigt klargjorts i denna uppsats om som skulle vara intressant att utreda 

mer djupgående skulle vara att titta närmare på O'Neills idé om 'imperfect duties'. Hon menar 

att det är vår plikt att hjälpa andra men inte att det är deras rätt att bli hjälpta. Detta synsätt är 

intressant och användbart på flera sätt men jag har funderingar kring hur det står i förhållande 

till det som diskuterats mest i den här uppsatsen, svält. Anledningen till att detta inte uträtts 

ytterligare är helt enkelt på grund av tid och omfång och skulle således passa bättre som en 

egen uppsats som tar upp just den frågan. Men frågan 'borde det inte kunna vara en rättighet 

av bonden att kunna kräva att slippa svälta så länge det finns andra som har över, kan hjälpa 

och kan ge bort?' finns alltjämt kvar. Och jag anser personligen att det inte är självklart att han 

inte kan kräva det av andra? Man skulle kanske kunna koppla detta till en Lockiansk idé om 

att man endast har rätt till så mycket man kan bruka och ska dela med sig av resten. Har vi 

inte alla mer än vi brukar egentligen? Är verkligen äganderätten till 'mina' saker så stark och 

viktig att den ger en legitim rätt för mig att vägra en människa som behöver lite av det jag har, 

som jag också kan undvara, för att den människan inte ska svälta? Uppenbarligen 

argumenterar den här uppsatsen för att det inte är det. Idén om min rätt till mina tillgångar 

gäller kanske på en vardaglig basis mellan människor som alla har det tillräckligt bra men om 

någon blottställs och behöver något av mig för att helt enkelt klara sig, överleva så kan det 

tyckas mig att man med god rätt kan hävda att personen har rätt till något som är 'mitt' och att 

det är min plikt att ge bort det. Om inte minst för att göra annorlunda skulle vara att förneka 

att personen är ett ändamål i sig själv. Detta är som sagt en intressant fråga som kräver 

mycket djupare undersökning och skulle därför lämpa sig som en uppföljare till denna 

uppsats. 

    Slutligen vill jag avsluta med ett citat från O'Neill om kantiansk eitk och varför den är 

bättre än utilitarism: "It aims rather to offer a pattern of reasoning by which we can identify 

whether proposed action or institutional arrangements would be just or unjust, beneficent or 

lacking in beneficence (O'Neill 2012: 515)". I det här har O'Neill helt rätt och det jag har 

försökt påvisa i den här uppsatsen är man kan vara ännu mer precis och djärv i ett sådant 

påstående när man analyserar fall som har med fattiga, svältande, utsatta människor att göra. 
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Då kan man precisera 'kantiansk etik' till Kants princip om människor som ändamål i sig 

själva som en mycket passande och användbar princip i modern etik.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Referenslista 
 

Kant, Immanuel. Grundläggning av sedernas metafysik. Uddevalla: Daidalos AB, 1997 

Kant, Immanuel. Kritiken av det praktiska förnuftet. Stockholm: Thales, 2004 

O'Neill, Onora. Towards Justice and virtue. Cambridge: Cambridge University Press, 1996  

O'Neill, Onora. "Kantian approaches to some famine problems" I: Shafer-Landau, Russ. 

 Ethical Theory: An Anthology. 2
nd

.ed. (510-520) Oxford: Wiley-Blackwell, 

 2012 

Sandgren, Gustav. Rationalitet - En utredande uppsats av begreppet rationalitet i förhållande 

 till moral standing. Linköpings universitet, 2013 

Singer, Peter. En värld - globaliseringens etik. Stockholm: Thales, 2003 

 

URL:  

Hurka, Thomas (1998). Perfectionism. In E. Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia of 

 Philosophy. London: Routledge. Retrieved November 07, 2013, from 

 http://www.rep.routledge.com/article/L070SECT3 

Kekes, John (1998, 2011). Evil. In E. Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy. 

 London: Routledge. Retrieved November 07, 2013, from 

 http://www.rep.routledge.com/article/L022SECT1 

 

 


