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KAPITEL 1 

“THE WORLD RUNS ON INDIVIDUALS 
PURSUING THEIR SEPARATE INTERESTS” 

I pratshowen The Phil Donahue Show från 1979 får ekonomen Milton 
Friedman frågan om han – när han ser hur ojämnt fördelade världens 
resurser är; när han ser lidandet hos människor i utvecklingsländer som är 
drabbade av svält; och när han ser ”girigheten och maktkoncentrationen” 
hos det rika fåtalet i västvärlden – någonsin ifrågasätter om kapitalismen 
kan rättfärdigas. Han svarar på följande sätt: 

Well first of all, tell me: Is there some society you know that 
does not run on greed? You think Russia does not run on 
greed? You think China does not run on greed? What is greed? 
Of course, none of us are greedy, it is only the other fellow 
who is greedy. The world runs on individuals pursuing their 
separate interests.1 

Enligt Friedman motiveras individer av sitt egenintresse i allt de gör, och 
girighet, antyder Friedman, är vad vi kallar det när andra individer handlar 
på ett sätt som gynnar dem själva men som inte gynnar oss. Detta 
ifrågasätter inte kapitalismens rättfärdigande menar Friedman: Tvärtom så 
gör det istället kapitalismen till ett framgångsrikt ekonomiskt system. Det 
är inte människor i länder med kapitalism och fri handel som har det 
sämst ställt och som svälter, utan i länder där kapitalism inte existerar: 
”The record of history is absolutely clear that there is no alternative way 
so far discovered of improving the lot of ordinary people that can hold a 
candle to the productive activities that are unleashed by a free enterprise 

                                                
1 The Phil Donahue Show. ”Interview with Milton Friedman”. [TV-program]. WLWD. 
1979.  
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system”.2 Friedman beskriver det kapitalistiska samhället som en välgörare 
och girighet – strävan efter att maximera egenintresset – som dess motor. 

Nyhetsmedia matar oss dock ständigt med information om individer 
från såväl näringsliv som från offentlig sektor som har missbrukat eller 
misstänks ha missbrukat sin makt och ställning i syfte att maximera egen 
vinst: Boforsaffären, Skandiaaffären, Röda Korset-härvan och 
mutskandalerna inom Systembolaget och Kriminalvården är ett litet urval 
av de svenska fall som har förekommit under de tre senaste decennierna. I 
USA avslöjades under år 2001-2002 några av de hittills största 
företagsskandalerna i historien. Företrädare för välkända företag som 
Enron, WorldCom, och Tyco anklagades för bland annat bokföringsbrott, 
bedrägeri och korruption.  

Ekonomiska skandaler har lett till ett ifrågasättande av den syn på 
den egenintresserade människan som Friedman ger uttryck. Ett exempel 
på ett sådant ifrågasättande återfinns i Peter Singers Hur ska vi leva? Etik i 
egennyttans tid. Singer menar att föreställningen om den ekonomiska 
människan, även kallad homo economicus, både tillåter och uppmuntrar till 
”att göra tillfredsställandet av egennyttan (huvudsakligen i form av 
materiellt välstånd) till det viktigaste målet i livet” och att det i sin tur 
påverkar hur individer kommer att handla både i affärslivet och i 
vardagen.3 Enligt Singer är det egenintresset eller girigheten som norm 
som ger upphov till ekonomiska skandaler, snarare än att individer inte 
skulle vara kapabla till ett annat beteende. Till skillnad från Friedman 
menar Singer att människors strävan efter materiellt välstånd och ett 
blomstrande konsumtionssamhälle inte har lett till att breda sociala och 
miljömässiga mål har realiserats. Istället har det snarast haft katastrofala 
effekter på sådana mål.4  

Den här avhandlingen behandlar en central fråga inom gränsområdet 
ekonomi och etik: I vilken utsträckning är egenintresserat handlande etiskt 
berättigat? Ovanstående skandaler utgör några exempel på handlingar där 
drivkraften kan antas vara vinstintresse eller maximering av egenintresset 
och väcker frågor om det finns det en motsättning mellan moraliska 
handlingar och affärsverksamheter och mellan moral och egenintresse.  

                                                
2 Ibid. 
3 Peter Singer. Hur ska vi leva? Etik i egennyttans tid. Sv. övers. Björn Linné. Stockholm: 
Natur och Kultur. 1998. (1993). s. 31. 
4 Ibid. s. 31f. 
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Att det skulle finnas en motsättning mellan moraliska handlingar och 
affärsverksamhet eller andra ekonomiska handlingar är en uppfattning 
som ofta återges och kritiseras i affärsetisk litteratur. 5  Uppfattningen 
grundas inte sällan på föreställningen att "moral" och "egenintresse" är 
antitetiska begrepp och att handlingar som motiveras av agentens 
egenintresse, till exempel affärsverksamheters vinstmotiv, därmed inte kan 
ha något moraliskt värde.  

Idén att det finns en motsättning mellan moraliska och 
egenintresserade handlingar förknippas framförallt med filosofer som 
Immanuel Kant. Kant hävdade som bekant att handlingar som motiveras 
av känslor - inklinationer - saknar moraliskt värde. Eftersom sådana 
handlingar inte kan universaliseras, det vill säga göras allmängiltiga, måste 
agenten i sitt val mellan olika handlingsalternativ åsidosätta det inflytande 
som egenintresset kan ha på agentens motivation att handla.6  

Enligt en vanligt förekommande uppfattning innebär ett etiskt 
förhållningssätt att man ser till andras välbefinnande och/eller rättigheter 
och inte enbart till sig själv och sina egna behov. Även om det i sig inte 
innebär att egenintresserade handlingar med nödvändighet är omoraliska 
(vad som är i en individs egenintresse kan sammanfalla med det som är 
moraliskt riktigt), så för det med sig att ett egenintresserat handlande inte 
kan anses utgöra en grund för ett etiskt förhållningssätt.  

Den antitetiska relationen mellan moraliska handlingar och 
affärsverksamhet stärks av homo economicus, den neoklassiska ekonomiska 
teorins antagande om att den ekonomiska människan motiveras av sitt 
egenintresse.  

                                                
5 Se exempelvis Ronald Duska.”Business Ethics: Oxymoron or Good Business?”. Business 
Ethics Quarterly. Globalization and the Ethics of Business. Vol. 10. No. 1. 2000. 111-129. 
s. 111; George D. Chryssides & John H. Kaler. An Introduction to Business Ethics. 
London: Chapman & Hall. 1993. s. 27f. 
6 Immanuel Kant. Grundläggning av sedernas metafysik. Sv. övers. Gustaf Leffler från 
1905. Lund: Daidalos. 1987 (1785). s. 39. Universaliserbarhet som ett moraliskt 
minimikrav har även försvarats av filosofer som William K. Frankena, Richard M. Hare, 
John Rawls och James Rachels. Se exempelvis William K. Frankena Ethics. 2 uppl. 
Englewood Cliffs: Prentice Hall. 1973; Richard M. Hare. Moraliskt tänkande. Sv. övers. 
Per Bauhn. Stockholm: Thales. 1994 (1981); John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. 
Oxford: Oxford University Press. 1999. (1971); James Rachels. The Elements of Moral 
Philosophy. 5 uppl. (red.) Stuart Rachels. New York: McGraw-Hill. 2007.  
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1.1 AVHANDLINGENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

I den här avhandlingen besvaras följande fråga: I vilken utsträckning kan 
ett egenintresserat handlande vara etiskt berättigat?  

Utgångspunkten för analysen är den neoklassiska ekonomiska 
teorins antagande att individer är rationella och motiveras av sitt 
egenintresse. Det är därmed den neoklassiska ekonomiska teorins 
användning av begreppet egenintresse som undersöks.  

I avhandlingen identifieras och analyseras några betydelser av 
begreppet egenintresse i syfte att avgränsa den eller de betydelser som den 
neoklassiska ekonomiska teorin utgår från vid analysen av ekonomiska 
fenomen.  

I syfte att besvara frågan om ett egenintresserat handlande kan vara 
etiskt berättigat utformas en teoretisk grund för den etiska bedömningen 
av egenintresserat och ekonomiskt handlande. Den teoretiska grunden 
bygger på John Rawls teori om rättvisa.  

Som ett led i att besvara frågeställningen tillämpas ovan nämnda 
teori på skatteundandragande och andra frågor som rör beskattning. Ett 
flertal ekonomiska studier har undersökt skatteundandragande och 
individers benägenhet att betala skatt utifrån antagandet att individer 
motiveras av sitt egenintresse. Bland annat har sådana studier gett stöd för 
påståendet att det skulle finnas ett positivt samband mellan ett högt 
skattetryck och skatteundandragande. 7  Frågor som ”Vad rättfärdigar 
beskattning?”, ”Hur kan en viss nivå på beskattningen (exempelvis ett 
högt skattetryck) rättfärdigas?”, samt ”Vad är det moraliska problemet 
med skatteundandragande?” behandlas och besvaras. 

                                                
7 Richard Cebula & Edgar L. Feige. "America’s Underground Economy: Measuring the 
Size, Growth and Determinants of Income Tax Evasion in the U.S". MPRA Paper 29672. 
Munich: University Library of Munich. 2011; Joel B. Slemrod. ”An Empirical Test for Tax 
Evasion”. Review of Economics & Statistics. Vol. 67. No. 2. 1985. 232-238; Jonathan 
Skinner & Joel B. Slemrod. ”An Economic Perspective on Tax Evasion”. National Tax 
Journal. Vol. 38. No. 3. Emerging Issues in Tax Policy. 1985. 345-353; Michael G. 
Allingham & Agnar Sandmo. ”Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis”. Journal of 
Public Economics. Vol. 1. No. 3-4. 1972. 323-338. 
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1.2 UTGÅNGSPUNKTER 

Den normativa utgångspunkten för den här avhandlingen är John Rawls 
teori om rättvisa. John Rawls betydelse för den moderna moralfilosofin 
och för den politiska filosofin kan inte nog framhävas. Rawls teori utgör 
en mycket väl genomarbetad systematisk ansats. Hans verk A Theory of 
Justice från 1971 betraktas som ett av de mest betydelsefulla verken i den 
moderna västerländska filosofin. Bland annat har G. A. Cohen i 
inledningen till Rescuing Justice and Equality sagt att han endast kan finna två 
verk som kan tillmätas större betydelse: Platons Staten och Thomas 
Hobbes Leviathan. 8  Att så betydelsefulla filosofer som Amartya Sen, 
Robert Nozick, Michael Waltzer, Thomas Pogge och även G. A. Cohen, 
för att ge några exempel, har formulerat flera av sina viktigaste inlägg i 
debatten om rättvisa och rättvis fördelning i replik till A Theory of Justice 
ger en tydlig bild av det inflytande som Rawls har haft. 

Syftet med att använda Rawls teori om rättvisa som normativ 
utgångspunkt är att rekonstruera en etisk teori för individer som på ett 
fruktbart sätt kan analysera egenintresserade motiv. En fruktbar etisk teori 
bör inte bara kunna problematisera praktiska problem, den bör också 
kunna ge svar på de normativa frågor som praktiska problem väcker. Med 
andra ord, teorin måste kunna formulera användbara handlingsprinciper 
för de områden teorin tillämpas på. För att ta frågeställningarna i denna 
avhandling som exempel så bör teorin kunna besvara normativa frågor 
som rör ekonomiskt handlande oavsett om handlingarna utförs på 
finansmarknaden, inom företag, av politiker eller av privatpersoner, 
oavsett handlingens resultat/konsekvenser och oavsett agentens 
intentioner eller motiv. Detta menar jag är krav som Rawls teori om 
rättvisa uppfyller.  

Rawls teori om rättvisa utgör dock i sig inte en heltäckande etisk 
teori. I A Theory of Justice beskriver Rawls framförallt ett politiskt-
ekonomiskt rättvisebegrepp och det är också en politisk-filosofisk teori 
som formuleras. Detta blir ännu tydligare i hans senare verk, Political 
Liberalism, från 1993.  

Trots Rawls fokus på rättvisa institutioner så är dock Rawls teori om 
rättvisa inte enbart en politisk-filosofisk institutionell teori. I A Theory of 

                                                
8 G.A. Cohen. Rescuing Justice and Equality. Cambridge: Harvard University Press. 2008. 
s. 11. 



 6 

Justice formulerar Rawls ett antal etiska principer för individer. I 
avhandlingen undersöker jag dessa principer och beskriver och klargör 
den moralteori för individer som Rawls utvecklar. 

Även om Rawls har sin grund i den analytisk-filosofiska skolan så är 
hans sätt att behandla frågor om moralens omfattning inte begränsad till 
begreppsanalys.9 Rawls hävdar själv att en begreppsanalys inte i sig kan 
erbjuda en tillräckligt stabil grund för att kunna behandla moralfrågor. 
Begreppsanalys är enligt Rawls endast ett verktyg för att bygga teorins 
struktur. När strukturen väl är utarbetad så har definitionerna inte längre 
någon specifik roll, utan står och faller med teorins innehåll.10 I sin teori 
om rättvisa utarbetar därför Rawls en teori som syftar till att ge 
substantiella svar på normativa moraliska och politisk-filosofiska som 
förser moralbegreppet med ett specifikt innehåll.  

1.3 AVHANDLINGENS STRUKTUR 

I kapitel 2 redogör jag för hur egenintresset utgör ett grundantagande för 
neoklassisk ekonomisk teoribildning. Här besvaras frågan vad 
”egenintresse” betyder i en ekonomisk kontext. I kapitel 3 görs en 
begreppsanalys av ekonomiskt handlande. I kapitel 4 relateras ett 
egenintresserat och ekonomiskt handlande till ett etiskt handlande och i 
kapitlet diskuteras några filosofiska avgränsningar av moralbegreppet. 
Kapitel 5 fokuserar på filosofen John Rawls teori om rättvisa och teorins 
implikationer för individers handlande förklaras. Här besvaras också 
avhandlingens huvudsakliga frågeställning beträffande i vilken 
utsträckning ett egenintresserat handlande kan vara etiskt berättigat. I 
kapitel 6 prövas slutligen en rawlsiansk etisk teori för individer på frågor 
som beskattning och skatteundandragande. 

                                                
9 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 9 
10 Ibid. s. 44.  
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KAPITEL 2 

DEN EGENINTRESSERADE MÄNNISKAN 

Nationalekonomisk teori utgörs av flera riktningar och skolor. En av de 
dominerande teorierna är den neoklassiska ekonomiska teorin. Det är en 
nationalekonomisk teoribildning som anses ha sin startpunkt under 1870-
talet då ett flertal ekonomer, däribland Stanley Jevons (1835-1882), Carl 
Menger (1840-1921) och Leon Walras (1834-1910) utvecklade Jeremy 
Benthams hedonism till ett systematiskt studium av människans 
användning av knappa resurser i förhållande till hennes obegränsade 
önskningar.11  

I det här kapitlet undersöker jag begreppet egenintresse så som det 
har använts i den neoklassiska ekonomiska teorin. Att undersöka 
begreppet egenintresse är också ett första syfte med kapitlet. Jag menar att 
det i teorin går att finna vissa specifika användningar av ”egenintresse”. I 
det här kapitlet redogör jag för och undersöker några sådana 
användningar. 

Ett andra syfte är att stipulera en användning av begreppet 
egenintresse som jag kommer att använda mig av i senare kapitel när jag 
bland annat undersöker frågan om ett egenintresserat handlande kan vara 
etiskt rättfärdigat.  

Ett tredje syfte är att redogöra för den kritik som har förts fram mot 
homo economicus, det neoklassiska ekonomiska antagandet att människan 
motiveras av sitt egenintresse.  

Ett fjärde syfte är att redogöra för diskussionen om den neoklassiska 
ekonomiska teorins grundantagande att individer motiveras av 
egenintresset implicit även utgör en normativ teori eller åtminstone för 

                                                
11 Se exempelvis Richard G. Lipsey et al. Economics. 12 uppl. Reading: Addison-Wesley 
Publ. 1999. s. 140. 
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med sig vissa normativa antaganden. Det senare har hävdats av bland 
annat Daniel M. Hausman, Michael S. McPherson, och Jon Elster.12  

2.1 NEOKLASSISK EKONOMISK TEORI 

Ordet ekonomi härstammar från grekiskans oikonomia som betyder 
hushållning. Nationalekonomi behandlar studiet av hushållningen av 
knappa resurser. Eftersom resurser är begränsade tvingas människan 
prioritera och välja mellan olika handlingsalternativ. Valen studeras och 
prediceras med hjälp av ekonomiska teorier.  

Denna bestämning av nationalekonomins område grundas på en 
välkänd definition stipulerad av den brittiske ekonomen Lionel Robbins 
(1898-1984).13 Robbins definition av begreppet (economics) har haft stor 
betydelse för nationalekonomin, inte minst genom att den återfinns i ett 
flertal grundböcker i ämnet. 14  Den definition som Robbins föreslår 
fokuserar på en särskild aspekt av mänskligt beteende, nämligen hur 
människan beter sig i en valsituation:  

In the first place, isolated man wants both real income and 
leisure. Secondly, he has not enough of either fully to satisfy his 
want of each. Thirdly, he can spend his time in augmenting his 
real income or he can spend it in taking more leisure. Fourthly, 
it may be presumed that, save in most exceptional cases, his 
want for the different constituents of real income and leisure 
will be different. Therefore he has to choose. He has to 
economise. The disposition of his time and his resources has a 
relationship to his system of wants. It has an economic 
aspect.15 

                                                
12  Daniel M. Hausman & Michael S. McPherson. Economic Analysis and Moral 
Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. 1996. s. 29; Jon Elster. (red). 
Rational Choice. Oxford: Basil Blackwell Publ. 1986. ss. 1; 22. 
13  Robbins beskriver nationalekonomi som den vetenskap som “[…] studies human 
behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.” 
Lionel Robbins. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Auburn, 
Alabama: Mises Institute. 2007. (1932). s. 12.  
14 Se bland annat Richard G. Lipsey et al. Economics. 12 uppl. Reading: Addison-Wesley 
Publ 1999. s. 4f.  
15 Lionel Robbins. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Auburn, 
Alabama: Mises Institute. 2007. (1932). s. 12. 
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En liknande definition ges av ekonomen Paul A. Samuelson (1915-2009): 

Economics is the study of how man and society choose, with 
or without the use of money, to employ scarce productive 
resources to produce various commodities over time and 
distribute them for consumption, now or in the future, among 
various persons and groups in the society. It analyses costs and 
benefits of improving patterns of resource allocation”.16 

Gemensamt för Robbins och Samuelson är att de definierar 
nationalekonomin som studiet av hur människan beter sig i situationer där 
resurserna är begränsade. Beteendet studeras genom att identifiera de val 
människan gör, givet förutsättningen att denne har begränsade resurser 
med alternativa användningsområden.  

Hur antas då människan välja mellan olika tillgängliga medel för att 
nå sina önskade mål? De val som görs beror på vilka handlingsalternativ 
som agenten ställs inför. I neoklassisk ekonomisk teori antas människan 
välja det handlingsalternativ som denne tror har bäst förutsättningar att 
realisera önskade mål.17  

2.1.1 Adam Smiths inflytande på neoklassisk ekonomisk teori 

Ett av den neoklassiska ekonomiska teorins grundantaganden, att 
individer i det ekonomiska livet motiveras av egenintresset, kan härledas 
till idéer formulerade av Adam Smith. Adam Smith författade två stora 
verk: Det moralfilosofiska verket The Theory of Moral Sentiments som kom 
ut 1759 samt det ekonomiska verket An Inquiry into the Nature and Causes of 
the Wealth of Nations (förkortas här till The Wealth of Nations) från år 1776. 
Det är i The Wealth of Nations som Smith utvecklar den idé som har haft ett 
så stort inflytande på den neoklassiska ekonomiska teorin:  

It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or 
the baker that we expect our dinner, but from their regard to 
their self-interest. We address ourselves, not to their humanity 
but to their self-love, and never talk to them of our own 

                                                
16 Paul A. Samuelson. Economics. An Introductory Analysis. 6 uppl. New York: McGraw 
Hill. 1964. s. 5. 
17 John Sloman. et al. Economics. 8 uppl. Harlow: Pearson Education. 2012. 
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necessities but of their advantages.18  

Enligt Smith är det av egenintresse och inte av välvilja som människor 
erbjuder varor eller tjänster till försäljning.19 Genom att sälja eller byta 
varor eller tjänster kan bagaren köpa kött och öl, medan slaktaren säljer 
sitt kött för att kunna köpa bröd och öl.  

Den som producerar varor eller erbjuder tjänster för att tillfreds-
ställa sitt egenintresse gynnar enligt Smith även andra människor. Den 
som vill tjäna pengar för att kunna köpa det han eller hon själv behöver 
måste kunna erbjuda andra människor något i utbyte som de också 
önskar. Utbytet leder till att alla gynnas. Detta resonemang brukar kallas 
för den osynliga handen.  

Den egenintresserade agenten är med Smiths ord  

[…] led by an invisible hand to promote an end which was no 

part of his intention. […]. By pursuing his own interest he 
frequently promotes that of the society more effectually than 
when he really intends to promote it.20 

Egenintresset utgör enligt Smith en osynlig ”kraft”, som när det tillåts att 
agera fritt från regler och handelshinder inte bara gynnar individen själv 
utan även samhället i stort.21 Det är således enskilda agenters egenintresse 
som enligt Smith gör marknadssystemet med försäljning av varor och 
tjänster instrumentellt värdefullt för samhället.  

Den osynliga handen kom att bli ett centralt begrepp för 
kapitalismen och liberalismen. Genom sin idé om den osynliga handen 

                                                
18 Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. (red.) 
Edwin Cannan. London: Methuen & Co. Ltd. 1904. Library of Economics and Liberty. 
1904. (1776). Bok I:2:2. 
Hämtad 2013-08-02 från http://www.econlib.org/library/Smith/smWN13.html.  
19 Smith skriver att […] every man is, no doubt, first and principally recommended to his 
own care; and as he is fitter to take care of himself than of any other person, it is fit and 
right that it should be so. Every man, therefore, is much more deeply interested in 
whatever immediately concerns himself, than in what concerns any other man.” Adam 
Smith. The Theory of Moral Sentiments. 6 uppl. London: A. Milnar. Library of Economics 
and Liberty. 1790. (1759). Bok II. kap. 2. Hämtad 2013-08-02 från  
http://www.econlib.org/library/Smith/smMS.html. 
20 Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. (red.) 
Edwin Cannan. London: Methuen & Co. Ltd. 1904. Library of Economics and Liberty. 
1904. (1776). Bok IV.2.9.  
Hämtad 2013-08-02 från http://www.econlib.org/library/Smith/smWN13.html. 
21 Ibid.  
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omnämns Smith ofta som en av de första förespråkarna för den fria 
marknaden.  

2.1.2 Utilitarismens inflytande på neoklassisk ekonomisk teori 

Även utilitaristiska filosofer som Jeremy Bentham och John Stuart Mill 
har haft stort inflytandet på den neoklassiska ekonomiska teorin.  

Bentham menar att det är ett psykologiskt faktum att människan 
strävar efter lust och försöker undvika olust: 

Nature has placed mankind under the governance of two 
sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to 
point out what we ought to do, as well as to determine what we 
shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on 
the other the chain of causes and effects, are fastened to their 
throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we 
think: every effort we can make to throw off our subjection, 
will serve but to demonstrate it and confirm it.22  

Utifrån ett antagande om vad som motiverar människors beteenden och 
handlingar härleder Bentham den hedonistiska nyttoprincipen som säger 
att vi bör handla så att lycka och lust maximeras samt så att olust och 
lidande minimeras.  

Ekonomen och filosofen Stanley Jevons baserade stora delar av sin 
The Theory of Political Economy från 1871 på centrala delar av Benthams verk 
The Principles of Morals and Legislation. 23 Inflytandet från Benthams teorier, 
särskilt hans antagande om den mänskliga naturen och mänsklig 
motivation, är tydligt hos Jevons: 

                                                
22 Jeremy Bentham. The Principles of Morals and Legislation. Amherst, NY: Prometheus 
Books. 1988. (1789). s. 2. 
23 Jevons skriver att han ”carefully pointed out, both in the first edition [of The Theory of 
Political Economy] and in this, certain passages of Bentham, Senior, Jennings, and other 
authors, from which my system was, more or less consciously, developed”. William 
Stanley Jevons. The Theory of Political Economy. Library of Economics and Liberty. 
1888. (1887). s. PS. 28. Hämtad 2014-02-08 från  
http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE0.html. Benthams inflytande har 
även beskrivits av bland annat Nathalie Sigot och R. D. Collision Black. Nathalie Sigot. 
”Jevons's Debt to Bentham: Mathematical Economy, Morals and Psychology”. The 
Manchester School. Vol. 70. 262-278. 2002; R. D. Collison Black. ”Jevons, Marshall and 
the Utilitarian Tradition”. Scottish Journal of Political Economy. Vol. 37. Nr 1. 1990. 5-
17. 
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Jeremy Bentham put forward the Utilitarian theory in the most 
uncompromising manner. According to him, whatever is of 
interest or importance to us must be the cause of pleasure or of 
pain; and when the terms are used with a sufficiently wide 
meaning, pleasure and pain include all the forces which drive us 
to action. They are explicitly or implicitly the matter of all our 
calculations, and form the ultimate quantities to be treated in all 
the moral sciences.24 […] The theory which follows is entirely 
based on a calculus of pleasure and pain; and the object of 
Economics is to maximise happiness by purchasing pleasure, as 
it were, at the lowest cost of pain.25 

Medan Bentham utformade en normativ etisk teori använde Jevons 
samma antaganden om mänsklig motivation för att formulera en 
matematisk modell i syfte att predicera ekonomiska fenomen. Jevons 
ansats kan i det närmaste ses som en direkt matematisk tillämpning av 
Benthams idéer på ekonomisk verksamhet. 

John Stuart Mills inflytande på den neoklassiska ekonomiska teorin 
rör framförallt beskrivningen av en ekonomisk människa.26 I ”On the 
Definition of Political Economy, and on the Method of Investigation 
Proper to It” beskriver Mill den politiska ekonomins syn på människan på 
följande sätt:  

[Political economy] does not treat the whole of man’s nature as 
modified by the social state, nor of the whole conduct of man 
in society. It is concerned with him solely as a being who 
desires to possess wealth, and who is capable of judging the 
comparative efficacy of means for obtaining that end. It 
predicts only such of the phenomena of the social state as take 
place in consequence of the pursuit of wealth. It makes entire 

                                                
24 William Stanley Jevons. The Theory of Political Economy. Library of Economics and 
Liberty. 1888. (1887). s. I.30.  
Hämtad 2014-02-08 från http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnPE0.html. 
25 Ibid. s. I.29.  
26  Joseph Persky. ”Retrospectives: The Ethology of Homo Economicus”. Journal of 
Economic Perspectives. Vol. 9. No. 2. 1995. s. 222; John Stuart Mill "On the Definition of 
Political Economy, and on the Method of Investigation Proper to It". London and 
Westminster Review. October 1836. Essays on Some Unsettled Questions of Political 
Economy. 2 uppl. London: Longmans, Green, Reader & Dyer. 1874. (1844). essay 5. 
Hämtad 2013-09-20 från http://www.econlib.org/library/Mill/mlUQP.html.  



 13 

abstraction of every other human passion or motive; except 
those which may be regarded as perpetually antagonizing 
principles to the desire of wealth, namely, aversion to labour, 
and desire of the present enjoyment of costly indulgences. 
These it takes, to a certain extent, into its calculations, because 
these do not merely, like other desires, occasionally conflict 
with the pursuit of wealth, but accompany it always as a drag, 
or impediment, and are therefore inseparably mixed up in the 
consideration of it. 27  

Syftet med att betrakta människan som ”besatt av att förvärva och 
konsumera rikedom” var hos Mill att skapa en fruktbar vetenskaplig 
modell för att analysera relationen mellan människan och samhällets 
ekonomiska institutioner. Detta kräver enligt Mill att man använder sig av 
en förenklad bild av människan.  

Mills förenklade bild av människan kom dock att kritiseras. Enligt 
Joseph Persky, som har gjort en historisk analys av uppkomsten till 
begreppet economic man/homo economicus, var det i kritiken av Mills syn på 
människan som begreppet myntades. John Kells Ingram, som var en av 
Mills kritiker, hävdade att abstraktionen inte kunde liknas vid en reell 
människa utan föreställde en fiktiv ”ekonomisk människa” som av Mill 
beskrevs som ett pengahungrigt djur.28 John Neville Keynes följde upp 
kritiken av Mill och beskrev den ekonomiska människan hos Mill som en 
person vars aktiviteter styrs av en önskan om rikedom.29 30 

                                                
27 John Stuart Mill "On the Definition of Political Economy, and on the Method of 
Investigation Proper to It". London and Westminster Review. October 1836. Essays on 
Some Unsettled Questions of Political Economy. 2 uppl. London: Longmans, Green, 
Reader & Dyer. 1874. (1844). essay 5. s. V.38  
Hämtad 2014-02-08 från http://www.econlib.org/library/Mill/mlUQP.html. 
28  Ingram skriver att Mills abstraktion av människan ”dealt not with real but with 
imaginary men, 'economic men' […] conceived as simply 'money-making animals'”. John 
Kells Ingram. A History of Political Economy. Nytryck. New York: Augustus M. Kelley. 
1967. (1888). s. 218; Joseph Persky. ”Retrospectives: The Ethology of Homo 
Economicus”. Journal of Economic Perspectives. Vol. 9. No. 2. 1995. s. 222. 
29 John Neville Keynes. The Scope and Method of Political Economy. Nytryck. New York: 
Augustus M. Kelley. 1963. (1890); Joseph Persky. ”Retrospectives: The Ethology of 
Homo Economicus”. Journal of Economic Perspectives. Vol. 9. No. 2. 1995. s. 222. 
30  Det kan vara värt att notera att Mills ekonomiska människa skiljer sig från 
neoklassikernas homo economicus i flera avseenden. Mill menade att den ekonomiska 
människan har fyra drivkrafter. Förutom att motiveras av en önskan om rikedom så 
motiveras den ekonomiska människan även av ledighet, njutning och fortplantning. Den 
moderna nationalekonomins homo economicus har inte lika snäva motiv. Där antas 
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Det är inte enbart antagandet om människans motiv som 
utilitaristerna har lämnat i arv till den neoklassiska ekonomiska teorin. 
Utilitaristerna har även en rationalistisk människosyn som de delar med 
neoklassisk ekonomisk teori. Malin Löfstedt skriver i sin avhandling 
Modell, människa eller människosyn? att utilitarismen bygger på ett antagande 
att människan är förnuftsstyrd och kalkylerar vad som blir det bästa 
handlingsalternativet i en valsituation, vilket också är en syn på människan 
som förekommer i den neoklassiska ekonomiska teorin.31 

2.2 HOMO ECONOMICUS  

2.2.1 Homo economicus som en ekonomisk modell 
Den modell som bygger på den neoklassiska ekonomiska teorins 
antaganden om mänskligt beteende kallas för homo economicus – den 
ekonomiska människan. En modell används i detta sammanhang för att 
underlätta beskrivning och förklaring av ett visst område eller en viss 
företeelse. Med ”modell” avses här är ett knippe antaganden som inte 
nödvändigtvis överensstämmer med faktiska förhållanden, men som 
används för att beskriva hur olika företeelser hänger samman eller för att 
ge en bild av hur verkligheten ser ut.32 I syfte att åstadkomma en mer 
precis analys så lyfts vissa aspekter av mänsklig motivation fram, medan 
andra, för analysen mindre relevanta aspekter, utelämnas. 

I vissa sammanhang används termen ”teori” för att beskriva samma 
sak som ”modell”. Som Gert Helgesson redogör för i sin avhandling 
Values, Norms and Ideology in Mainstream Economics så tycks det inom 
vetenskapsfilosofin inte finnas någon enighet i hur ”modell” respektive 
”teori” används, och det finns heller inte någon enighet beträffande vilken 
relationen mellan dessa två termer är. Inte ens inom en och samma 
vetenskap tycks det finnas någon riktig konsensus om hur ”teori” och 
”modell” ska användas. Detta gäller även nationalekonomin.  

                                                                                                                                  
människan motiveras av att maximera egenintresset, men vad som är föremål för 
egenintresset är egalt. Vidare antas neoklassikernas homo economicus vara rationell, 
medan Mill inte gör samma antagande om den ekonomiska människa som han skisserar. 
31  Malin Löfstedt. Modell, människa eller människosyn? Diss. Acta universitatis 
upsaliensis. Uppsala Studies in Social Ethics No. 31. 2005. s. 43.  
32 Gert Helgesson. Values, Norms and Ideology in Mainstream Economics. Diss. Uppsala: 
Department of Philosophy. 2002. s. 7ff. 
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Helgesson menar dock att det går att identifiera synsätt som är mer 
vanligt förekommande än andra. Ett vanligt synsätt inom 
nationalekonomin är det som Helgesson kallar för the lawlike statement view. 
Enligt the lawlike statement view är en modell en abstrakt konstruktion som 
inte gör anspråk på att påstå något om verkliga förhållanden. De anspråk 
som görs är endast begreppsliga och/eller matematiska. För att säga något 
om verkligheten behöver modellen kompletteras med en teori om att den 
åtminstone i vissa avseenden överensstämmer med denna.33   

Det som enligt the lawlike statement view skiljer teorier från modeller är 
att de förra består av en uppsättning lagliknande påståenden som kan vara 
sanna eller falska och som syftar till att säga något om världen. Dessa 
påståenden går att testa empiriskt. Vi kan utvärdera påståendena och 
därmed avgöra hur pass väl de överensstämmer med verkligheten. En 
modell består istället av definitioner av egenskaper, begrepp eller system 
och vilar på antaganden som endast är ”trivialt sanna” eller varken sanna 
eller falska. De påståenden som ekonomer utfärdar utifrån ekonomiska 
modeller är hypotetiska och säger endast något om teoretiska 
förhållanden. Eftersom påståendena endast säger något om teoretiska 
förhållanden går modellerna endast att utvärdera matematiskt eller 
begreppsligt och aldrig empiriskt.34 

Vi såg ovan att Mill kritiserades för den förenklade bild som han gav 
av den ekonomiska människan. Den neoklassiska ekonomiska teorins 
användning av homo economicus har även den kritiserats för sin förenklade 
syn på mänsklig motivation. Värdet av en vetenskaplig modell brukar 
dock inte anses vara avhängig av huruvida den utgör en korrekt avbild av 
verkligheten, utan istället av dess förmåga att ge upphov till rimliga 
förklaringar av komplexa skeenden och exakta prediktioner. Rimligheten i 
modellens antaganden består därför av om de tillsammans utgör ett 
tillfredsställande analysinstrument av ekonomiska fenomen. 
Nationalekonomen Milton Friedman och andra förespråkare av modellen 
har på dessa grunder hävdat att den som vill kritisera en homo economicus 
bör göra det genom att testa modellens prediktionskraft, inte genom att 
ifrågasätta realismen i modellens utgångspunkter. Huruvida de antaganden 

                                                
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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om mänskligt beteende som modellen bygger på är realistiska eller inte 
antas enligt Friedman vara mindre relevant.35  

Homo economicus syftar till att förklara och predicera ekonomiska 
fenomen, men modellen kan också tillämpas på politisk-ekonomiska 
resonemang. Det kan handla om vad som är lämpliga marknadspolitiska 
åtgärder; vilken nivån på arbetslöshetsersättningen bör vara; hur högt 
skattetrycket bör vara; och så vidare. Formuleringar som att arbete och 
utbildning måste löna sig eller att det måste finnas incitament att välja 
arbete före arbetslöshetsersättning är exempel på en retorik som bygger 
på modellens antaganden. 

2.2.2 Homo economicus egenskaper 
De antaganden som modellen framförallt grundas på är som vi sett att 
människan är egenintresserad och rationell. I det två följande avsnitten 
undersöks antagandet närmare. Syftet är att klargöra innebörden av de 
egenskaper som homo economicus tillskrivs.  

Homo economicus har i litteraturen getts något olika beskrivningar. 
Kärnan är dock tämligen samstämmig, att homo economicus utgör en princip 
eller en modell som bygger på antagandet att en agent vill maximera sin 
förväntade nytta i syfte att erhålla så mycket som möjligt för honom eller 
henne själv givet de utfall som möjliga handlingsalternativ kan ge upphov 
till. 

Följande egenskaper brukar tillskrivas homo economicus (HE): 

1. HE strävar efter mål  
2. Målen ifråga reflekterar det som HE uppfattar är i dennes 

egenintresse  
3. HE har preferenser som är stabila och konsistenta 
4. HE:s val och handlingar är oberoende av andra agenters dito  
5. HE har fullständig information beträffande tillgängliga 

handlingsalternativ och deras utfall 
6. HE kommer att utföra den handling vars konsekvenser kommer 

att maximera den förväntade nyttan 36 

                                                
35 Se bland annat Milton Friedman. “The Methodology of Positive Economics” i Milton 
Friedman. Essays in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press. 1953. s. 
32ff.; Kurt W. Rothschild. Ethics and Economic Theory. Ideas – Models – Dilemmas. 
Aldershot: Edward Elgar Publ. 1993.  s. 30f. 



 17 

Men hur ska ovanstående förstås? Vad är det som tillskrivs 
egenskaperna ovan? Är det verkliga individer eller är det blott en modell 
som syftar till att predicera och förklara ekonomiska fenomen? Hur ska 
egenskaperna egenintresse och rationalitet förstås? 

Vad gäller det första, vad homo economicus (HE) är, så har Simon 
Blackburn i Ruling Passion föreslagit tre olika tolkningar av vad det gör 
anspråk på att vara: 37 

A. HE är en empirisk tes  

B. HE är en analytisk kategori 

C. HE är en normativ princip  

Enligt A är homo economicus en empirisk tes om människans natur. Den 
beskriver människan som hon är och möjliggör för nationalekonomin att 
predicera individers beteenden.38 Enligt B är homo economicus en analytisk 
kategori som har sin grund i the lawlike statement view (se s. 15) och i 
nationalekonomins formulering av matematiska modeller. Syftet med 
sådana modeller är att utfärda påståenden som uteslutande är teoretiska. 
De anspråk som görs är begreppsliga och/eller matematiska och modellen 
genererar inte prediktioner om hur verkliga människor förväntas agera.39 
Avslutningsvis är homo economicus enligt C en normativ princip som ger 
rekommendationer om hur individer bör agera.40  

I det som följer kommer antagandet att individen är egenintresserad 
och rationell, samt de tre tolkningarna av vad homo economicus kan antas 
vara, att beskrivas mer ingående och därmed även närmare undersökas.  

                                                                                                                                  
36 Se exempelvis Simon Blackburn. Ruling Passions. A Theory of Practical Reasoning. 
Oxford: Oxford University Press. 1998. s. 134. 
37 Ibid s. 135. Blackburns syfte med att undersöka egenskaperna hos homo economicus är 
ett annat än mitt. Hans undersökning går ut på att visa att kraftigt förenklade beskrivningar 
av människors känslor och motiv leder till bristfälliga förklaringar av intentionellt 
handlande, vad Blackburn kallar för ”the economicst’s fallacy”. Ibid. s. 136. Blackburns 
analys av homo economicus är dock användbar för mitt syfte att undersöka olika tolkningar 
av antagandet att individer motiveras av egenintresset.  
38 Ibid s. 135. 
39 Ibid. s. 135. 
40 Ibid. s. 135. 
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2.2.3 Antagandet att individer motiveras av egenintresset 

EGENINTRESSET SOM EN EMPIRISK TES 
I sin mest primitiva form är antagandet att individer motiveras av 
egenintresset en empirisk tes om att den ekonomiska människan är 
egoistisk: Människan tar endast hänsyn till sitt eget intresse och bryr sig 
inte om hur handlingarna påverkar andra. I denna form kan det 
neoklassiska ekonomiska antagandet att homo economicus motiveras av 
egenintresse uppfattas som en form av psykologisk egoism.41  

Den psykologiska egoismen antar att det enda som en individ strävar 
efter som ett mål i sig är att tillgodose sina egna önskningar och begär.42 I 
sin grundform gör teorin inte bara gällande att alla människor sätter sina 
egna intressen först, den gör också gällande att människor inte är kapabla 
till någonting annat.  

Spelteoretiska resonemang har dock visat att det i det långa loppet är 
kontraproduktivt för egenintresserade individer att agera som egoister 
utan hänsyn till andra.43  Spelteorin ifrågasätter därmed det rimliga i punkt 
4 ovan, det vill säga att homo economicus val och handlingar är oberoende av 
andra agenter och deras handlingar. 

Inom spelteorin utgår man visserligen från homo economicus, men med 
modifieringen att individer antas vara medvetna om att andra individer 
påverkas av deras handlingar, samt att andra individers handlingar också 
kan komma att påverka dem. När andra agenters handlingar kan komma 
att påverka utfallet kommer individen enligt spelteorin att välja den 
strategi som maximerar utfallet oavsett vad andra agenter/spelare gör.44 
                                                
41 Ibid. s. 137f. 
42 Joel Feinberg. ”Psychological Egoism” i (red.) Russ Shafau-Landau. Ethical Theory: An 
Anthology. Oxford: Blackwell Publ. 2007. s. 183. 
43  Daniel M. Hausman & Michael S. McPherson. Economic Analysis and Moral 
Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. 1998. s. 180. 
44 Fångarnas dilemma är ett exempel på ett spelteoretiskt resonemang.  

          B    
A 

Neka 
 

Erkänna 

Neka 
 

1,1 0,10 

Erkänna 
 

10,0 5,5 

Standardformuleringen av är följande: Två personer, A och B, är misstänkta för ett brott 
som maximalt kan ge 10 års fängelse. A och B ställs inför valet att erkänna eller neka brott 
under följande premisser: Om den ena nekar medan den andra erkänner så kommer den 
som nekar att gå fri medan den som erkänner kommer att dömas till 10 års fängelse. 
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Vid upprepade spel, det vill säga när spelarna möter varandra 
upprepade gånger, så blir spelarnas rykte viktigt. Upprepade spel kan 
liknas vid den situation som råder vid nära relationer eller vid av 
samarbeten som affärsöverenskommelser. Den som bryter mot 
överenskommelser riskerar att få ett rykte om sig att vara opålitlig. Att 
bryta mot en överenskommelse vid upprepade tillfällen kan maximera 
individens egennytta på kort sikt, men på lång sikt riskerar det att leda till 
skada för agenten själv. Förespråkare för ett upplyst egenintresse menar att ett 
upplyst egenintresse måste kontrasteras mot egoism. Det förra innebär att 
egenintresserade individer tar hänsyn till andra, men att deras ultimata mål 
är att maximera sitt egenintresse. Homo economicus, som är både 
egenintresserad och rationell, antas i denna tolkning av begreppet 
egenintresse göra gott mot andra eftersom han eller hon inser att det är 
vad som leder till bäst konsekvenser för han eller hon själv i det långa 
loppet.  

EGENINTRESSET SOM EN ANALYTISK KATEGORI 
Inom nationalekonomisk teori finns en lång tradition av att likställa 
egenintresse med preferenser samt att likställa preferenser med de val 
människor gör. Ordinal nyttoteori, som innebär ett antagande att 
individer rangordnar olika handlingsalternativ baserat på vad de föredrar, 
är ett sådant exempel. Som en förklarande teori utgår inte ordinal 
nyttoteori från antaganden om hur reella agenter är beskaffade, det vill 
säga huruvida de är egoistiska eller inte. Istället utgår teorin från ett 
antagande om att en ”ideell” agent väljer att utföra den handling som 
denne rankar högst bland tillgängliga alternativ.45 Utifrån antagandet att 
individer handlar utifrån en preferensordning där agenten har rangordnat 
handlingsalternativen kan ekonomer även undersöka vilka preferenser 
som agenter faktiskt har.46   

                                                                                                                                  
Erkänner båda så kommer de att dömas till fem års fängelse var. Avslutningsvis, om båda 
nekar så kommer båda att dömas till 1 års fängelse. De båda misstänkta måste göra ett val. 
För att maximera nyttan måste de ta hänsyn till den andres val utan att på förhand veta vad 
den andre kommer att välja. Spelet gör tydligt att A och B inte kan maximera egennyttan 
oberoende av den andres val. 
45 Luigino Bruni & Francesco Guala. “Vilfred Pareto and the Epistemological Foundations 
of Choice Theory. History of Political Economy. Vol. 33. No 1. 2001. 21-49. s. 24. 
46  Daniel M. Hausman & Michael S. McPherson. Economic Analysis and Moral 
Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. 1996. s. 28. 
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Antagandet att homo economicus motiveras av egenintresset antas inom 
ordinal nyttoteori inte nödvändigtvis betyda att agentens primära mål 
sammanfaller med det som är i dennes egenintresse. Istället används 
termen egenintresse för att referera alla de önskningar som agenten har. 
Sådana önskningar kan vara såväl själviska som riktade gentemot andra 
människors välbefinnande. De mål som en agent enligt detta synsätt antas 
sträva efter behöver, till skillnad från psykologisk egoism, således inte vara 
primärt i dennes egenintresse.47 Martin Hollis har kallat denna syn på 
antagandet att individer motiveras av egenintresset för filosofisk egoism, 
vilket också är den term som jag kommer att använda för att referera till 
positionen. 48  

Det är dock rimligt att ifrågasätta om det är korrekt att kalla ett 
sådant förhållningssätt för ”egoism” eller ens för ”egenintresse”. Är det 
verkligen egoistiskt att ha preferenser för att det ska gå bra för andra 
människor? Detta har på goda grunder ifrågasatts av bland annat Joel 
Feinberg:  

It is not the genesis of an action or the origin of its motives 
which makes it a ”selfish” one, but rather the ”purpose” of the 
act or the objective of its motives; not where the motive comes from 
(voluntary actions always comes from the agent) but what it aims 
at determines whether or not it is selfish. There is sure a valid 
distinction between voluntary behavior, in which the agent’s 
action is motivated by the purposes of his own, and selfish 
behavior in which the agent’s motives are of one exclusive 
sort.49 

                                                
47 Se C. D. Broads distinktion mellan önskningar som gäller agenten själv (self-regarding 
desires) och agentens önskningar som gäller andra (self-referential desires). De förra kan 
till exempel gälla önskningar om lycka för en själv, självrespekt, och omsorg och kärlek 
till andra. De senare är istället önskningar som inte primärt gäller agenten själv, men som 
ändå är föremål för dennes önskningar. Sådana ”självrefererande” önskningar kan vara att 
önska ens barn och vänner välgång och lycka. C. D Broad. ”Egoism as a Theory of Human 
Motives” i Broad’s Critical Essays in Moral Philosophy. red. D. R. Cheney. London: 
Allen & Unwin. 1971. s. 248. Refererad i Simon Blackburn. Ruling Passions. A Theory of 
Practical Reasoning. Oxford: Oxford University Press. 1998. s. 153f. 
48 Martin Hollis. Reason in Action. Essays in the Philosophy of Social Science. Cambridge: 
Cambridge University Press. 1996. s. 6f.  
49 Joel Feinberg, ”Psychological Egoism” i (red.) Russ Shafer-Landau. Ethical Theory. An 
Anthology. Oxford: Blackwell Publ. 2007. s. 185. 
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Feinberg pekar i citatet ut ett felslut som görs när man identifierar 
egenintresserade motiv med de motiv som härstammar ur aktörens 
preferenser. Huruvida en handling är egenintresserad avgörs inte av 
handlingsmotivets ursprung (att motivet kommer från agenten). Det avgörs 
istället av innehållet i de mål som handlingen syftar till att uppnå.  Att en 
agents önskningar är agentens egna är oomtvistligt, men det är inte 
samma sak som att agentens önskningar är egoistiska eller ens 
egenintresserade önskningar.  

Även Kurt Baier har hävdat att det som här kallas filosofisk egoism 
ger begreppet egenintresse en vilseledande innebörd eftersom 
uppfattningen likställer ett egenintresserat handlande med att motiveras av 
sina egna mål.50 Filosofisk egoism tycks på goda grunder inte kunna 
utgöra en rimlig tolkning av antagandet att individer motiveras av sitt 
egenintresse. 

EGENINTRESSET SOM EN NORMATIV PRINCIP 
Om homo economicus för med sig rekommendationer för hur individer bör 
handla har varit föremål för omfattande diskussioner inom 
nationalekonomin. I ett ofta citerat avsnitt i The Methodology of Positive 
Economics ifrågasätter Milton Friedman att neoklassisk ekonomisk teori 
skulle föra med sig sådana normativa implikationer. Istället, menar han, är 
teorin i princip är värdeneutral: 

Positive economics is in principle independent of any particular 

ethical position or normative judgments. […] [I]t deals with 
“what is”, not with “what ought to be”. Its task is to provide a 
system of generalizations that can be used to make correct 
predictions about the consequences of any change in 
circumstances.51 

Den del av nationalekonomin som förklarar och predicerar beteenden 
utifrån homo economicus besvarar enligt Friedman inte frågor om vad som 
bör vara fallet och ger därför inte utrymme för några normativa perspektiv.  

                                                
50 Kurt Baier. (1993). ”Egoism” i A Companion to Ethics. s. 199.  
51 Milton Friedman. “The Methodology of Positive Economics” i Milton Friedman. Essays 
in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press. 1953. s. 4 
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Friedmans ståndpunkt har dock blivit ifrågasatt med argumentet att 
homo economicus implicerar preskriptioner om att individer (åtminstone i det 
ekonomiska livet) bör agera egenintresserat.  

Som en invändning mot Friedman brukar Adam Smiths uppfattning 
om egenintresset (i betydelsen upplyst egenintresse) som ett medel till det 
allmänna bästa hållas fram. Hos Smith framställs egenintresset som ett 
”praktiskt ideal”52 där han menar att det mest effektiva tillvägagångssättet 
för att maximera samhällsnyttan är att låta egenintresserade individer 
agera fritt på en oreglerad marknad. I sig är inte Smiths tes normativ, utan 
beskriver den bästa strategin för att maximera samhällsnyttan. Givet att vi 
antar att det senare är ett värdefullt mål, samt att vi bör välja de 
handlingsalternativ som på bästa sätt realiserar våra mål, så implicerar 
dock tesen en rekommendation om att vi (på en fri marknad) bör handla 
egenintresserat.  

Det bör dock göras klart att Smiths position inte kan beskrivas som 
en egoistisk teori. Som Kurt Baier har hävdat så föreskrivs inte ett 
egenintresserat handlande som ett mål, utan endast som ett medel (som 
den ”bästa strategin”) för att uppnå ett önskat mål (maximal 
samhällsnytta).53  

Ett starkare argument för varför homo economicus utgör en normativ 
modell som ger upphov till preskriptioner ges av Jon Elster och John 
Harsanyi. Såväl Elster som Harsanyi har hävdat att rationalitet är ett 
normativt begrepp som pekar ut vad vi bör göra för att uppnå ett givet 
mål och att en teori som rational choice theory (RCT) är att betrakta som en 
normativ teori som säger att vi bör välja de handlingsalternativ som på 
bästa sätt realiserar våra önskade mål. 54  Kombineras antagandet att 
individer är egenintresserade med ett antagande att individer är rationella 
så för det med sig att vi också bör handla egenintresserat. En sådan teori 

                                                
52 Jag har här lånat termen ”practical ideal” från Kurt Baier. ”Egoism” i (red.) Peter Singer. 
A Companion to Ethics. Blackwell Companions to Philosophy. Oxford: Blackwell Publ. 
1993. s. 200. 
53 Ibid. 
54 Jon Elster. (red). Rational Choice. Oxford: Basil Blackwell Publ. 1986. ss. 1; 22; John 
Harsanyi. ”Advances in Understanding Rational Behavior” i (red.) Jon Elster. Rational 
Choice. Oxford: Basil Blackwell Publ. 1986. s. 83. Att rationalitet är ett normativt begrepp 
har även hävdats av Daniel M. Hausman & Michael S. McPherson i Daniel M. Hausman & 
Michael S. McPherson. Economic Analysis and Moral Philosophy. Cambridge: Cambridge 
University Press. 1996. s. 29. 



 23 

kan därmed närmast beskrivas som etisk egoism. Antagandet att individer 
är egenintresserade utgör dock inte i sig en normativ princip. 

2.2.4 Rationalitetsantagandet 

Rationalitetsantagandet spelar en betydande roll för förståelsen av homo 
economicus. Här behandlar jag rationalitetsantagandet så som det har tagits i 
anspråk av företrädare för neoklassisk ekonomisk teori. Syftet är en 
djupare förståelse av egenskaperna hos homo economicus. 
Rationalitetsantagandet innebär att individen förutsätts vara rationell. 
Precis som gällande antagandet att individer motiveras av egenintresset så 
kan det tolkas på olika sätt: som en empirisk tes, som en analytisk kategori 
och/eller som en normativ princip.  

Nationalekonomin behandlar rationalitet ur ett flertal olika 
perspektiv, men det rationalitetsbegrepp som nationalekonomin använder 
sig av skiljer sig inte från andra discipliners rationalitetsbegrepp.55 En 
vanlig uppfattning är att man kan göra en distinktion mellan olika typer av 
rationalitet och att man skiljer mellan teoretisk respektive praktisk 
rationalitet. 56  Teoretisk rationalitet kan sägas avse en användning av 
förnuftet som handlar om vad som är rationellt att tro och hålla för sant. 
Praktisk rationalitet tillskrivs istället tänkande som rör ”vad som är 
rationellt att göra, önska göra eller avse att göra”.57  

Eftersom den neoklassiska ekonomiska teorin, med undantag av 
ordinal nyttoteori, tar homo economicus mål (egenintresset eller individens 
önskningar) som givna så kan vi sluta oss till att det är praktisk rationalitet 
som antagandet att agenter är rationella berör.  

Amartya Sen menar att det finns två dominerande användningar av 
rationalitet (SR) i nationalekonomin:  

SR1. Intern konsistens i valsituationer 
SR2. Maximering av egenintresse  

                                                
55 Paul Weirich. ”Economic Rationality” i (red.) Alfred R. Mele & Piers Rawling. The 
Oxford Handbook on Rationality. Oxford: Oxford University Press. 2004. s. 380. 
56 Robert Audi. “Theoretical Rationality. Its Sources, Structure, and Scope” i (red.) Alfred 
R. Mele & Piers Rawling. The Oxford Handbook on Rationality. Oxford: Oxford 
University Press. 2004. s. 17.  
57 Alfred R. Mele & Piers Rawling. ”Introduction: Aspects of Rationality” i The Oxford 
Handbook on Rationality. Oxford: Oxford University Press. 2004. s. 3. Min översättning. 
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SR1 är ett ”tunt” rationalitetsbegrepp som förknippar rationalitet med 
agentens förmåga att kunna rangordna sina preferenser. Enligt detta 
begrepp innebär rationalitet att en agent har förmågan att rangordna sina 
preferenser enligt formen xRy, det vill säga att x föredras framför (eller är 
indifferent till) y. 58 Det är ett tunt begrepp i den meningen att det inte gör 
gällande att agentens preferenser måste vara av ett särskilt slag. 

Rationalitet består enligt SR2 av att det finns en överensstämmelse 
mellan agentens egenintresse och de handlingar som denne utför. Det 
innebär enligt Sen att att ”rationality must invariably demand maximization 
of self-interest”.59 SR2 är därmed ett ”tjockt” begrepp såtillvida att det gör 
gällande att aktörens preferenser är av ett visst slag (att de är 
egenintresserade).  

Paul Weirich ger en delvis överlappande beskrivning av 
rationalitetsbegreppet. Han menar att det finns åtminstone tre 
dominerande användningar av rationalitetsbegreppet (WR) som 
förekommer i nationalekonomisk kontext:60  

WR1. Rationalitet som maximering av egenintresse 
WR2. Rationalitet som maximering av nytta 
WR3. Begränsad rationalitet 

Med WR1 avser Weirich att en rationell handling eller ett rationellt val 
innebär att den handlande individen agerar så att dennes egenintresse 
gagnas.61 Det sammanfaller med SR2 ovan; det som Amartya Sen kallar 
för rationalitet som maximering av egenintresse. För att en handling ska 
bedömas som rationell i denna bemärkelse krävs att agenten väljer det 
handlingsalternativ som maximerar egenintresset (och vid osäkerhet det 
alternativ som förväntas maximera egenintresset).62  

Weirich identifierar två varianter av hur begreppet egenintresse 
används i relation till rationalitetsbegreppet: En ”stark” version där man 
med rationalitet avser att agenten agerar själviskt (WR1a) och en ”svag” 
                                                
58 Amartya Sen. On Ethics and Economics. Oxford: Basil Blackwell Publ. 1987. s. 12.  
59 Ibid. s. 15f. Sen kritiserar SR2 som han menar är “patently absurd”. Ibid. s. 16. 
60 Paul Weirich. ”Economic Rationality” i (red.) Alfred R. Mele & Piers Rawling. The 
Oxford Handbook on Rationality. Oxford: Oxford University Press. 2004. s. 381.  
61 Weirich skriver att rationalitet som maximering av egenintresset ”takes a person’s basic 
goal to be self-interest and takes rationality to be (min kursiv.) the promotion of self-
interest”. Paul Weirich. ”Economic Rationality” i (red.) Alfred R. Mele & Piers Rawling. 
The Oxford Handbook on Rationality. Oxford: Oxford University Press. 2004. s. 381. 
62 Ibid. s. 381. 
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version där rationalitet innebär att agenten agerar utifrån ett upplyst 
egenintresse (WR1b).63 Den förra säger det är rationellt att utföra de 
handlingar som är maximalt gynnsamma för den handlande individen 
(oaktat andra individers preferenser), medan den senare säger att det är 
rationellt att utföra de handlingar som är föremål för den handlande 
individens önskningar i det långa loppet, vilket kan föra med sig omsorg 
om andra.  

Med WR2 avser Weirich i princip samma sak som Sens SR1, att en 
agent är rationell om denne har preferenser som är transitiva, samt (a) är 
konsistent i fråga om hur preferenserna rangordnas, och/eller (b) är 
konsistent mellan sina preferenser och faktiska val.64 Detta implicerar i sin 
tur preferensmaximering. Weirich nämner Kenneth Arrow, John Harsanyi 
och Kenneth Binmore som exempel på ekonomer som omfattar en sådan 
syn på rationalitet. Weirich väljer dock att istället benämna det som 
”rationalitet som maximering av nyttan” då han menar att synsättet ifråga 
samtidigt utgör en idé om nyttomaximering. En rationell agent 
representerar i Weirich beskrivning således en individ med en koherent 
uppsättning preferenser som förväntas att handla på ett sätt som ger 
maximal utdelning i förhållande till dessa.65  

Den tredje dominerande innebörden av rationalitet, WR3, begränsad 
rationalitet, förekommer enligt Weirich med anledning av att människan 
inte är kapabel att utföra den typen av kalkyleringar som WR1 och WR2 
förutsätter. WR3 medger att människor är begränsade vad gäller hur pass 
rationella beslut vi kan fatta. Vi kan inte överblicka alla tillgängliga 
alternativ när vi ska fatta beslut om hur vi ska handla för att tillfredsställa 
vårt egenintresse. Istället antas den rationella agenten handla utifrån 
procedurer och tumregler för att maximera egenintresset i så stor 
utsträckning som möjligt.66 

                                                
63 Ibid. s. 381. 
63 Ibid. s. 3832f. 
64 Ibid. s. 385. 
65 Ibid. s. 381. 
65 Ibid. s. 384f. 
66 Ibid. s. 385f. 
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2.2.5 Egenintresse och rationalitet sammanställt  

Vi har nu sett att det förekommer ett flertal betydelser av homo economicus 
egenskaper ”egenintresse” och ”rationalitet” i den neoklassisk 
ekonomiska teorin, antingen ensamt eller tillsammans i olika 
kombinationer. Några betydelser tycks dock vara mer kvalificerade än 
andra. I det som följer kommer jag kort att diskutera de betydelser som 
gjordes i föregående avsnitt.  

Låt oss dock först sammanställa de olika betydelserna i ett schema 
(figur 1). De har placerats i schemat utifrån Simon Blackburns indelning i 
vad homo economicus antas utgöra: en empirisk tes, en analytisk kategori eller 
en normativ princip, samt om betydelsen handlar om homo economicus 
egenskaper egenintresse, rationalitet, eller en kombination av dessa. 

Figur 1. Tolkningar av egenskaperna hos homo economicus sammanställda 
 

Psykologisk egoism och upplyst egenintresse är empiriska teser som säger 
att individer till sin natur är sådana att de ultimat strävar efter att 
maximera sitt egenintresse. Som en empirisk tes är dock psykologisk 
egoism orimlig då det innebär ett allt för orealistiskt antagande om den 
mänskliga naturen. Vi såg dock att J. S Mill använde ett psykologiskt etiskt 
antagande om människans natur som utgångspunkt för att skapa en 
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fruktbar vetenskaplig modell för att analysera relationen mellan 
människan och samhällets ekonomiska institutioner. Detta krävde enligt 
Mill att man använder sig av en förenklad bild av människan. I den mån 
ett sådant förenklat antagande är rimligt så bör antagandet som här har 
benämnts psykologisk egoism istället tolkas som en analytisk kategori och 
inte som en empirisk tes. Med andra ord, även om det inte är ett rimligt 
antagande om människans natur, så är det ändå en rimlig tolkning det 
neoklassiska ekonomiska antagandet att människan motiveras av sitt 
egenintresse – dock inte som en empirisk tes om människans natur. 

Filosofisk egoism utgör en analytisk kategori som säger att individen, 
i vårt fall homo economicus, motiveras av sina egna mål. Joel Feinberg 
invände mot filosofisk egoism och hävdade att positionen inte utgör ett 
antagande om egenintresserade motiv överhuvudtaget. Istället är 
positionen att betrakta som ett (uppenbart) antagande om 
handlingsmotivets ursprung: att motivet härstammar från agenten själv. 
Feinbergs invändning utgör ett starkt skäl att hävda att filosofisk egoism 
inte är att betrakta som en position om egenintresse överhuvudtaget. 

WR2 och SR1 är antaganden om att individer är rationella, har 
transitiva preferenser samt är konsistenta mellan sina preferenser och 
faktiska val. Medan Sen redogör för SR1 som en analytisk kategori så 
hävdar dock Weirich att antagandet samtidigt utgör en idé om 
nyttomaximering som implicerar att det även är att betrakta som en 
empirisk tes. 

RCT är en normativ princip som implicerar att homo economicus bör 
agera rationellt. Jon Elster och John Harsanyi har dock argumenterat för 
att det även utfärdar rekommendationen att agera så att vi på bästa sätt 
uppnår våra önskade mål.  

Etisk egoism kan inte kvalificeras som en tolkning av antagandet att 
homo economicus är egenintresserad enbart. Det är istället en följd av att 
psykologisk egoism eller upplyst egoism kombineras med RCT. På 
motsvarande sätt är även WR1a-b, SR2 och WR3 betydelser som är 
kombinationer av antaganden om egenintresse och rationalitet. Eftersom 
WR1a och SR2 utgår från samma orealistiska antagande om människans 
natur som psykologisk egoism så kan de således inte heller utgöra 
empiriska teser, utan förstås rimligen som analytiska teser. 

En modifierad sammanställning av de återstående rimliga 
tolkningarna kan nu göras och den ser ut på följande sätt: 
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Figur 2. Tolkningar av egenskaperna hos homo economicus. Reviderad 
sammanställning. 
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2.3 KRITIKEN MOT HOMO ECONOMICUS 

Vi såg tidigare att Mill kritiserades för den snäva bild som han gav av den 
ekonomiska människan. Även senare formuleringar av homo economicus har 
kritiserats för att ge uttryck för en allt för förenklad syn på mänsklig 
motivation. Kritiken ifråga rör dels den människosyn som homo economicus 
ger uttryck för: människan som en rationellt kalkylerande individ vars 
främsta drivkraft är att maximera sitt egenintresse. 67 Denna kritik anses 
dock ha föga bäring som kritik av dagens nationalekonomi. Som vi såg 
tidigare är det få nationalekonomer som idag ser människan, eller ens 
modellen homo economicus, som den egoist som hon ofta har utmålats som.  

Beteendeekonomi är ett ekonomiskt perspektiv som kan 
kontrasteras mot den neoklassiska ekonomiska teorin. Inom 
beteendeekonomin antas individer inte alltid bry sig om sin egen vinning 
och de antas heller inte alltid hantera information korrekt. Baserat på 

                                                
67  Kurt W Rothschild. Ethics and Economic Theory. Ideas – Models – Dilemmas. 
Aldershot: Edward Elgar Publ. 1993. s. 30. Se även Malin Löfstedts avhandling Modell, 
människa eller människosyn? En analys av kritiska perspektiv på bilden av människan i 
neoklassisk ekonomisk teori där kritiken mot neoklassisk ekonomisk behandlas utifrån 
detta perspektiv. Malin Löfstedt. Modell, människa eller människosyn? Diss. Acta 
universitatis upsaliensis. Uppsala Studies in Social Ethics No. 31. 2005. 
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empiriska belägg och empirisk forskning utgår man från att människan 
har vissa kognitiva brister (jämför begränsad rationalitet (WR3)). 
Människan antas även ha moraliska övertygelser som kan komma i 
konflikt med egenintresset och hon antas hon påverkas av sina känslor.  

Faktorer som agenters kognitiva brister, et cetera, så påverkar enligt 
beteendeekonomin möjligheten för ekonomiska teorier att förklara och 
predicera individers och gruppers beteenden utifrån den neoklassiska 
ekonomiska teorins grundantagande. Ett exempel på ett fenomen som 
inte kan förklaras med hjälp av rationalitetsantagandet är finansiella kriser. 
Nobelpristagaren Paul Krugman har i ett flertal studier visat att finansiella 
kriser föregås av en kedja irrationella beteenden. 68 Krugman och andra 
beteendeekonomer menar att homo economicus därmed inte är en fruktbar 
ekonomisk modell.  

Den förenklade synen på människan antas av dess kritiker även ge 
upphov till felaktiga antaganden beträffande hur individer de facto fattar 
beslut när det kommer till ekonomiska frågor. I artikeln ”Rational fools. A 
Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory” från 1977 
ifrågasätter Amartya Sen modellens prediktions- och förklaringsförmåga. 
Sen menar att homo economicus är dåligt empiriskt underbygg och att 
modellens orealistiska antaganden gör att dess prediktionskraft behöver 
ifrågasättas.69  

Vi såg tidigare att teorin om avslöjade preferenser menar att vi 
utifrån antagandet att agenten är egenintresserad kan sluta oss till att 
denne kommer att handla i enlighet med sin preferensordning, det vill 
säga göra det denne föredrar mest. Enligt Sen leder sådana teorier till att 
egenintresserade och rationella beteenden reduceras till en och endast en 
konsistent preferensordning som ska reflektera agentens alla intressen och 
förklara dennes val.70  

Att reducera rationella och egenintresserade motiv till en konsistent 
preferensordning är enligt Sen problematiskt av flera skäl: För det första 
kommer det inte att ge en fullständig bild av hur människor fattar beslut. 
Det ät lätt att föreställa sig situationer där agenter väljer att göra sådant 

                                                
68 Se exempelvis Paul Krugman. ”Financial Crisis in the International Economy” i (red.) 
Martin Feldstein. The Risk of Economic Crisis. Chicago: University of Chicago press. 
1991.  
69 Amartya Sen. ”Rational Fools. A Critique of the Behavioral Foundations of Economic 
Theory”. Philosophy & Public Affairs. Vol. 6. No. 4. 1977. 317-344. s. 322.  
70 Ibid. s. 323f. 
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som de inte föredrar. För det andra, eftersom agentens preferenser 
identifieras utifrån hur denne faktiskt väljer (jämför filosofisk egoism) 
begränsas möjligheten att testa modellens prediktionskraft. Det finns inte 
något empiriskt test som kan avgöra om en handling har utförts på 
egenintresserade grunder eller inte. Sammantaget leder det enligt Sen till 
att såväl förklaringar som prediktioner blir triviala och utan innehåll. 71  

2.3.1 Kritiken mot homo economicus – inte en ny företeelse 

Kritiken mot det neoklassiska grundantagandet är dock inte någon ny 
företeelse. Tvärtom har kritiken funnits parallellt med den neoklassiska 
ekonomiska teorin sedan slutet av 1800-talet då samhällsvetare som 
Thorstein Veblen och John R. Commons utvecklade den institutionella 
ekonomiska analysen som en kritik mot den neoklassiska ekonomiska 
teorin och dess abstraktioner av mänskliga beteenden. De menade att 
man inte kan studera ekonomiska företeelser isolerat då de är en del av ett 
större sammanhang där även icke-ekonomiska företeelser ingår.72  

Institutionell ekonomisk teori menar att individers ekonomiska 
beteenden formas av institutioner. Teorin pekar på att andra faktorer än 
egenintresset kan ligga bakom människors handlande. Den bild som homo 
economicus målar upp av människan, som egenintresserad och 
nyttomaximerande är enligt teorin allt för förenklad. Det är inte rimligt att 
tänka sig att individen för varje enskild handling beräknar egennyttan av 
de olika val den ställs inför. Individers beteenden är mycket mer 
komplexa än så.  

Vidare förekommer olika typer av institutionella normer i samhället 
som den handlande individen behöver ta hänsyn till i val av 
handlingsalternativ. Genom att inte ta hänsyn till samhällets institutioner, 
hur dessa påverkar människors handlingar, samt hur institutioner 
förändras över tiden, så begränsas den neoklassiska teorin när det 
kommer till att förklara människors beslut som rör ekonomiska spörsmål. 

                                                
71  Ibid. Sen behandlar även detta i Amartya Sen. ”Behaviour and the Concept of 
Preference”. Economia. New Series. Vol. 40. No. 159. 1973. 241-249. 
72 John R. Commons. "Institutional Economics". American Economic Review Vol. 21. 
1931. 648–657; John R. Commons. Institutional Economics: Its Place in Political 
Economy, Macmillan. 1986. (1934). 
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Institutionell ekonomisk analys brukar delas upp i en äldre och en 
yngre skola. Till den äldre institutionella teorin hör samhällsvetare som 
Thorstein Veblen och John R. Commons. I den yngre skolan, den nya 
institutionella ekonomiska teorin, finner vi ekonomer och 
ekonomhistoriker som Nobelpristagarna Ronald Coase och Douglass C. 
North. Den yngre institutionella teorin förkastar till skillnad från den äldre 
skolan inte den neoklassiska utgångspunkten, men de hävdar att teorin 
behöver kompletteras så att den även tar hänsyn till den roll institutioner 
spelar vid ekonomiskt beslutsfattande.  

Ronald Coase artikel ”The Nature of the Firm” betraktas ofta som 
startpunkten för den nya institutionella ekonomiska teorin. I denna 
mycket inflytelserika artikel introducerar Coase begreppet 
transaktionskostnad i den ekonomiska analysen.73 Coase stämmer följande 
fråga: Om den fria marknaden är perfekt varför existerar då företag? 
Coase menar att om den fria marknaden vore perfekt så skulle det inte 
finnas några skäl att skapa organisationer, exempelvis företag. De varor 
och tjänster som den som driver en verksamhet behöver kan ju trots allt 
köpas på den öppna marknaden. Coase svar varför företag ändå bildas är 
att det är transaktionskostnaden som styr och att företagsbildning 
reducerar dessa kostnader. Varje köp av en tjänst på marknaden innebär 
att det som tjänsten erbjuder måste granskas och kontrakt måste skrivas. 
Det är en process som kostar i både tid och pengar. Enligt Coase är 
transaktionskostnaderna av mycket stor betydelse för den institutionella 
strukturen i samhället, vilket påverkar människors och företags 
ekonomiska handlingar.  

                                                
73 Budskapet i ”The Nature of the Firm” är framförallt att visa att företag uppstår som en 
konsekvens av marknadens höga transaktionskostnader. Företagsbildning reducerar dessa 
kostnader. Artikeln kom att få stor betydelse för synen på den neoklassiska ekonomiska 
teorin. Coase hävdar i artikeln att den neoklassiska ekonomiska teorins antagande om det 
ekonomiska systemet som ett självreglerande system inte är tillräckligt för att förklara 
ekonomiska fenomen som varför företag bildas och hur de organiseras. Coase förklaring 
till varför företag bildas är förekomst av höga transaktionskostnader för marknadens 
aktörer, vilka reduceras genom företagsbildning. Ronald Coase. ”The Nature of the Firm”. 
Economica. New Series, Vol. 4. No. 16. 1937. 386-405. Coase har dock själv utsatts för 
kritik av bland annat Harold Demsetz, som menar att inte heller Coase teori lyckas förklara 
varför företag och liknande organisationer bildas. Som bäst, menar Demsetz, ger oss en 
teori om transaktionskostnader en ökad förståelse av den typen av organisationer, men det 
ger oss inte en fullständig förklaring. Coase teori ger oss istället grunden varpå en mer 
adekvat och fruktbar ansats till förståelse och förklaring av ekonomiska fenomen kan 
byggas. Harold Demsetz. ”The Theory of the Firm Revisited. Journal of Law, Economics, 
& Organization. Vol. 4. No. 1. 1988. 141-161.  
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I artikeln ”The New Institutional Economics” utvecklar Coase sin 
kritik av homo economicus: 

[W]e study the circulation of the blood without a body.  In 
saying this I should not be thought to imply that these 

analytical tools are not extremely valuable.  […] I think we 
should use these analytical tools to study the economic 
system.  I think economists do have a subject matter: the study 
of the working of the economic system, a system in which we 
earn and spend our incomes. The welfare of a human society 
depends on the flow of goods and services, and this in turn 
depends on the productivity of the economic system.  Adam 
Smith explained that the productivity of the economic system 
depends on specialization (he says the division of labor), but 
specialization is only possible if there is exchange - and the 
lower the costs of exchange (transaction costs if you will), the 
more specialization there will be and the greater the 
productivity of the system.  But the costs of exchange depend 
on the institutions of a country: its legal system, its political 
system, its social system, its educational system, its culture, and 
so on.  In effect it is the institutions that govern the 
performance of an economy, and it is this that gives the “new 
institutional economics” its importance for economists.74 

Bristen hos den neoklassiska ekonomiska teorin är enligt Coase att den 
utelämnar centrala aspekter av det som teorin avser att studera. En viktig 
del av nationalekonomisk teori är pristeori där man med hjälp av lagarna 
om utbud och efterfrågan studerar hur priset på en vara bestäms. En 
sådan analys blir enligt Coase bristfällig när den utelämnar vad som 
faktiskt avgör vilka varor och tjänster som bjuds ut till försäljning på 
marknaden. 75 Trots det så vill inte Coase göra sig av med de neoklassiska 
grundantagandena. Istället vill han till dessa addera en teori om 
institutioner. Faktorer som lagar, sedvänjor och andra normer påverkar de 
ekonomiska agenternas kostnader och därmed vad som bjuds ut på 
                                                
74 Ronald Coase. ”The New Institutional Economics”. The American Economic Review. 
Papers and Proceedings of the Hundred and Tenth Annual Meeting of the American 
Economic Association. Vol. 88. No. 2. 1998. 72-74. s. 73. 
75 Ibid. s. 72. 
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marknaden och en fruktbar ekonomisk teori måste därför omfatta även 
sådana.  

I Institutionerna, tillväxten och välståndet presenterar Douglass C. North 
huvuddragen i en institutionell ekonomisk teori. North invänder mot 
antagandet att den ekonomiska människan är egenintresserad och 
rationell. Empiriska undersökningar, menar North, visar att individers 
preferenser inte är fullt så stabila som neoklassikerna hävdar. Vidare är 
individernas handlingsmotiv betydligt mer komplexa än vad 
neoklassikerna antar. Det senare gör enligt North att den neoklassiska 
ekonomiska teorins verktyg inte kan hantera vissa frågor som den ställs 
inför på ett fruktbart sätt eftersom inte alla handlingar motiveras av 
individernas egenintresse.76  

Även North kritiserar neoklassisk ekonomisk teori för att inte ta 
hänsyn till transaktionskostnader. Individer som agerar på marknaden har 
inte tillgång till fullständig information vilket antas av neoklassikerna. 
Bristen på fullständig information kräver att samhällets institutioner 
utfärdar restriktioner i form av lagar och andra normer.77 Dessa formella 
restriktioner förser samhällets individer med information om hur andra 
sannolikt kommer att handla. Det är information som enligt North är 
nödvändig för att uppnå samarbetslösningar och för att förhindra att 
konflikter uppstår. Vidare ger det upphov till lägre 
transaktionskostnader.78 

                                                
76  Douglass C. North. Institutionerna, tillväxten och välståndet. Sv. övers. Hans O. 
Sjöström. Stockholm: SNS-förlag. 1997. (1990). kap. 3. Douglass C. North. Att förstå 
ekonomi i förändring. Sv. övers. Ingemar Karlsson. Stockholm: SNS-förlag. 2006. (2005). 
77 Ibid. Enligt Douglass North är institutionerna de ramar varinom mänsklig interaktion 
äger rum och begränsar individers handlingsalternativ genom såväl formella som 
informella restriktioner. De formella restriktionerna består av skrivna regelverk (juridiska, 
ekonomiska och politiska), medan de informella restriktionerna består av beteendenormer 
och konventioner. De begränsningar som finns inbäddade i institutionerna syftar till att 
minska osäkerheten i beslutssituationer genom att införa en stabil och förutsebar struktur. 
Institutionerna är dock i ständig – om än långsam – förändring. Genom att betrakta 
institutionell förändring i en historisk kontext blir det möjligt att förklara varför samhällen 
kommit att utvecklas åt olika håll, exempelvis varför vissa institutioner har lett till 
ekonomisk tillväxt medan andra har lett till stagnation eller till och med till ekonomisk 
nedgång. 
78 Alla institutioner är dock inte av det slag att de medför lägre transaktionskostnader. 
Vissa institutioner kan även komma att höja dem menar North. Det är sammansättningen 
av formella och informella restriktioner. tillsammans med ett fungerande rättssystem i 
övrigt som avgör om transaktionskostnaderna på sikt blir låga eller inte. Douglass C. 
North. ibid. Se även Douglass C. North. Att förstå ekonomi i förändring. Sv. övers. 
Ingemar Karlsson. Stockholm: SNS-förlag. 2006. (2005). 



 34 

Den institutionella ekonomin anlägger också ett historiskt perspektiv 
på institutioner. Institutioner är i ständig förändring, men hur 
institutionerna kan förändras och vilka nya institutioner som uppstår och 
som kan uppstå begränsas av redan befintliga institutioner. En ekonom 
som har utövat stort inflytande är Geoffrey M. Hodgson som i ett flertal 
arbeten avhandlat vikten av en historisk analys av ekonomiska och andra 
samhälleliga fenomen.  

En av Hodgsons huvudteser är att den samhälleliga utvecklingen är 
path-dependent – vägvalsberoende.79 Begreppet vägvalsberoende innebär att 
de institutioner som tidigare har utformats begränsar möjligheterna för 
vilka nya institutioner som kan komma att formas och hur befintliga 
institutioner kan förändras. För att kunna analysera ekonomiska fenomen 
måste vi enligt Hodgson förstå hur de institutioner som utgör 
begränsningar för individers och företags ekonomiska handlande har 
uppkommit. En sådan analys måste vara historisk då den kräver att vi går 
tillbaka i tiden och reder ut det nät av faktorer som har kommit att 
påverka de institutioner som vi har idag.80  

Hodgson menar att samhällsvetenskaper som exempelvis 
nationalekonomin begår misstaget att bortse från den komplexa och 
vägvalsberoende historiska process som har format och fortsatt forma 
institutioner. Istället antas inom nationalekonomisk analys institutioner 
och begrepp som ”marknaden”, ”kontrakt” och ”konkurrens” vara 
allmängiltiga oavsett vad för ekonomiskt system som analyseras. Detta 
trots att sådana institutioner är resultatet av en serie historiska händelser, 
snarare än allmängiltiga fenomen.81  

Vad den institutionella analysen erbjuder är en ekonomisk teori som 
innehåller fler faktorer än egenintresse och rationalitet och som enligt 
teorins företrädare på ett mer tillförlitligt sätt kan förklara och predicera 
ekonomiska fenomen och handlingar. Den adderar faktorer som 
transaktionskostnader, antagandet om komplexa motiv och instabila 

                                                
79 Geoffrey M. Hodgson. How Economics Forgot History. The Problem of Historical 
Specificity in Social Science. London & New York: Routledge. 2001. Path-dependence 
som fenomen introducerades av Paul A. David i slutet av 60-talet och utvecklades i 
artikeln ”Clio and the Economics of QWERTY”. The American Economic Review. Vol. 
75. No. 2. Papers and Proceedings of the Ninety-Sevent Annual Meeting of the American 
Economic Association. 1985. 332-337. 
80 Geoffrey M. Hodgson. How Economics Forgot History. The Problem of Historical 
Specificity in Social Science. London & New York: Routledge. 2001. 
81 Ibid. 
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preferenser, samt ett antagande om en vägvalsberoende historisk process 
som formar ekonomiska och andra samhälleliga institutioner – vilket är 
antaganden homo economicus inte omfattar.  

2.3.2 Kritiken av egenintresset som norm 

En väsentlig kritik mot homo economicus går ut på att modellen implicerar en 
normativ teori om att vi bör handla egenintresserat. Vi kunde tidigare se 
att antagandet att individer är egenintresserade (psykologisk egoism eller 
upplyst egenintresse) kombinerat med rationalitetsantagandet som leder 
till en sådan normativ princip. Såväl Jon Elster som Kenneth Arrow har 
hävdat att rational choice theory (RCT) först och främst är en normativ teori i 
kraft av att den säger att vi bör välja de handlingsalternativ som på bästa 
sätt realiserar våra önskade mål.82 En liknande uppfattning företräds av 
Daniel M. Hausman och Michael S. McPherson som menar att  

[d]espite the fact that utility theory [homo economicus] makes no 
subjective claims about what people should prefer, it remains a 
normative theory concerning how people ought to choose, 
rather than a positive theory of how people do choose or 
merely a model or a definition. It lays down conditions that 
choices and preferences ought to satisfy. It is not a positive 
theory because it says nothing about to what extent people are 
rational, and it is not merely a model or definition, because 
rationality is itself a normative notion. To define what rational 
preferences and choices are, is ipso facto to say how one ought 
rationally to prefer and to choose.83  

Huruvida det är rimligt att betrakta rationalitet som ett normativt begrepp 
är dock omtvistat. John Broome menar att rationalitet visserligen kräver 
vissa saker av oss, till exempel att vi inte har motstridiga preferenser, samt 
att vi även måste vilja uppnå det som vi uppfattar som nödvändiga medel 
till de mål som vi vill uppnå.84 Men, menar Broome, rationalitet är inte 

                                                
82 Jon Elster. (red). Rational Choice. Oxford: Basil Blackwell Publ. 1986. ss. 1; 22. 
83  Daniel M. Hausman & Michael S. McPherson. Economic Analysis and Moral 
Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. 1996. s. 29.  
84 John Broome. “Is Rationality Normative?”. Disputatio. Vol. 2. No. 23. 2007. 161-178. s. 
161. 
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normativt i betydelsen att det också formar ett normativt skäl (ett böra) 
för oss att utföra de handlingar som utgör det vi uppfattar som 
nödvändiga medel till våra önskade mål.85  

För att kunna hävda att rationalitet också formar normativa skäl för 
handling så måste frågan ”Varför bör jag göra det som är (instrumentellt) 
rationellt?” besvaras. Christine M. Korsgaard menar att för att en 
instrumentell princip (till exempel att det finns skäl att utföra de 
handlingar som är medel till våra mål) ska kunna betraktas som en 
normativ princip så måste den kombineras med en princip som säger 
något om vilka mål vi bör sträva efter. 86  

Låt oss dock acceptera att rationalitet åtminstone är ett normativt 
begrepp i en ”minimal” betydelse, det vill säga att det konstituerar en 
norm för hur vi bör handla. Detta implicerar att individen bör välja de 
handlingsalternativ som på bästa sätt realiserar dennes önskade mål. Det 
innebär att agenten bör vara konsistent i fråga om hur han eller hon 
rangordnar sina preferenser och/eller är konsistent mellan sina 
preferenser och faktiska val. Detta leder till att homo economicus implicerar 
en normativ teori på det sätt som Elster, Arrow, samt Hausman och 
McPherson argumenterat för.  

2.4 SUMMERING OCH SLUTSATSER 

I det här kapitlet har jag analyserat och preciserat det neoklassiska 
ekonomiska grundantagandet om homo economicus, vilket är antagandet att 
individer är rationella och motiveras av sitt egenintresse. Syftet har 
framförallt varit att undersöka vad antagandet att individer motiveras av 
sitt egenintresse innebär, men även rationalitetsantagandet har berörts. 

                                                
85 Ibid. s. 161. 
86  Christine M. Korsgaard. ”The Normativity of Instrumental Reason” i Essays on 
Practical Reason and Moral Psychology. Oxford: Oxford University Press. 2008. s. 35. 
Enligt Korsgaard krävs det att en instrumentell princip kombineras med en princip om 
eftersträvansvärda mål eftersom den förra inte kan vara vägledande och motiverande på 
samma gång: “[I]f you hold that the instrumental principle is the only principle of practical 
rationality, you cannot also hold that desiring something is a reason for pursuing it. The 
principle: 'take as your end that which you desire' is neither the instrumental principle itself 
nor an application of it. If the instrumental principle is the only principle of practical 
reason, then to say that something is your end is not to say that you have reason to pursue 
it, but at most to say that you are going to pursue it.” Ibid. 
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I avsnitt 2.2  undersökte jag vad homo economicus gör anspråk på att 
vara: en empirisk tes, en analytisk kategori, eller en normativ princip. Jag 
undersökte även olika tolkningar av modellens grundantaganden. Jag hade 
redan i inledningen till kapitel 2.2 beskrivit homo economicus som en modell, 
som ett knippe antaganden som endast är ”sanna” eller som är varken 
sanna eller falska, och som syftar till att säga något om annat än teoretiska 
förhållanden. Ett flertal tolkningar som inte var av detta slag kunde 
identifieras. 

I analysen av homo economicus utgick jag från Simon Blackburns 
indelning i vad homo economicus antas utgöra: en empirisk tes, en analytisk 
kategori eller en normativ princip. Framförallt fokuserade jag på 
antagandet att individer motiveras av sitt egenintresse. 

Några innebörder visade sig vara mer kvalificerade än andra. Jag 
sammanfattar här enbart antagandet att individer motiveras av sitt 
egenintresse: Den position som kallades för filosofisk egoism avfärdades 
helt eftersom den inte utgör ett antagande om egenintresserade motiv 
överhuvudtaget. Psykologisk egoism ifrågasattes som en hållbar empirisk 
tes eftersom den utgör ett allt för orealistiskt antagande om den mänskliga 
naturen. Det psykologisk-egoistiska antagandet har dock använts frekvent 
av nationalekonomer för analysen av ekonomiska fenomen och den 
kraftigt förenklade bilden av människan snarast har betraktats som en 
fördel när det har kommit till att skapa en fruktbar vetenskaplig 
ekonomisk modell. Antagandet att individer motiveras av sitt egenintresse 
är vid en sådan användning inte en empirisk tes, utan jag argumenterade 
för att det istället utgör en analytisk kategori. Avslutningsvis kunde inte 
etisk egoism, att individer bör handla egenintresserat, ensamt kvalificeras 
som en tolkning av antagandet att individer motiveras av sitt egenintresse. 

Psykologisk egoism som en analytisk kategori tillsammans med 
upplyst egenintresse som en empirisk tes kvarstår som de enda rimliga 
tolkningarna av antagandet att individer motiveras av sitt egenintresse. 
Upplyst egenintresse är förenligt med homo economicus som en empirisk tes 
och går ut på antagandet att individer ultimat motiveras av sitt 
egenintresse, men att de samtidigt inser att de även måste göra gott mot 
andra för att maximera sitt egenintresse i det långa loppet. Utöver dessa 
behandlades även rationalitetsantagandet där WR1b och WR3, två 
varianter av rationalitet som maximering av sitt upplysta egenintresse var 
plausibla tolkningar. Dessa två utgör inte renodlade 
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rationalitetsantaganden, utan förutsätter även antagandet att individer 
motiveras av sitt egenintresse. 

Ett andra syfte var att stipulera en användning av begreppet 
egenintresse som kan relateras till det neoklassiska ekonomiska antagandet 
att individer motiveras av sitt egenintresse. Jag har hävdat att rationalitet 
som maximering av egenintresset (WR1b) och begränsad rationalitet 
(WR3) inte utgör renodlade antaganden om att individer maximerar deras 
egenintresse, utan är positioner som förutsätter både antagandet att 
individer är rationella och egenintresserade. De två tolkningarna, som 
utgör rena antaganden om att individer motiveras av egenintresset är 
upplyst egenintresse och i viss utsträckning även psykologisk egoism. 
Gemensamt för upplyst egenintresse och psykologisk egoism är att de 
båda är positioner som utgör ett antaganden om att individer är ultimat 
egenintresserade och att de vid val av handlingsalternativ tar ställning till 
om handlingen kommer att maximera agentens egenintresse. Psykologisk 
egoism som jag har tolkat som en analytisk kategori gör gällande att 
individer heller inte är kapabla att handla på annat sätt. Psykologisk 
egoism är en rimlig tolkning av nationalekonomins grundantagande att 
individer motiveras av sitt egenintresse. Eftersom det är en analytisk 
kategori som inte säger något om verkliga förhållanden så kommer jag 
dock inte annat än i undantagsfall att vidare referera till den tolkningen av 
”egenintresse” i avhandlingen. Psykologisk egoism är därför inte den 
betydelsen av ”egenintresse” som jag vidare kommer att använda mig av i 
denna avhandling. 

Upplyst egenintresse tolkade jag som en empirisk tes om att den 
handlande agenten även tar hänsyn till andra individers mål och intressen, 
även om denne ultimat motiveras av sitt egenintresse. Även upplyst 
egenintresse är en rimlig tolkning av hur begreppet egenintresse används 
inom neoklassisk ekonomisk teori. Med ”egenintresse” kommer jag därför 
att avse antagandet att individer ultimat motiveras av sitt upplysta 
egenintresse.   

Ett tredje syfte var att redogöra för den kritik som har förts fram 
mot homo economicus. Kritiken handlade framförallt om att homo economicus 
utgör en för snäv grund för att predicera och förklara ekonomiska 
handlingar och andra ekonomiska fenomen. Här refererade jag bland 
annat till Krugman som framförallt kritiserar det han menar är ett 
bristfälligt rationalitetsantagande. Jag refererade även till Amartya Sen 
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samt till den institutionella teorin som har hävdar att homo economicus utgör 
en för snäv grund för att kunna ge upphov till fruktbara förklaringar och 
prediktioner av ekonomiskt handlande. 

Ett fjärde syfte var att redogöra för diskussionen om den 
neoklassiska ekonomiska teorin och dess grundantagande att individer 
motiveras av egenintresset implicit även utgör en normativ teori eller 
åtminstone för med sig vissa normativa antaganden. Det senare har 
hävdats av bland annat Daniel M. Hausman, Michael S. McPherson, och 
Jon Elster.87  

                                                
87  Daniel M. Hausman & Michael S. McPherson. Economic Analysis and Moral 
Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. 1996. s. 29; Jon Elster. (red). 
Rational Choice. Oxford: Basil Blackwell Publ. 1986. ss. 1; 22. 
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KAPITEL 3 

EKONOMISKT HANDLANDE 

Syftet med det här kapitlet är att klargöra den betydelse som begreppet 
ekonomiskt handlande kommer att ha i denna undersökning. Homo 
economicus antas utvärdera och välja handlingsalternativ utifrån 
alternativens kapacitet att maximera egenintresset. I föregående kapitel 
undersökte jag vad ett sådant antagande närmare kunde innebära. Jag 
stipulerade där en användning av begreppet egenintresse; antagandet att 
individer ultimat motiveras av sitt upplysta egenintresse.  De handlingar 
som utförs utifrån sådana motiv kommer jag att kalla för ekonomiskt 
handlande. I det här kapitlet avser jag undersöka termen närmare för att 
klargöra vad den innebär. 

3.1 BEGREPPET EKONOMISKT HANDLANDE 

Ekonomiskt handlande är en term som förekommer i ekonomisk 
litteratur såväl som i den ekonomiska och politiska debatten och i 
vardagsspråket. Trots det förekommer sällan försök att definiera termen. 
Sociologen Max Weber är en av få som har föreslagit en definition. I 
Economy and Society ger han följande förslag på bestämning av begreppet: 

Action will be said to be ”economically oriented” so far as, 
according to its subjective meaning, it is concerned with the 
satisfaction of a desire for ”utilities”. ”Economic action” is any 
peaceful exercise of an actor’s control over resources which is 
in his main impulse oriented towards economic ends. ”Rational 
economic action” requires instrumental rationality in this 
orientation, that is, deliberate planning”. 1 

Weber menar att ekonomiska handlingar är instrumentellt orienterade 
handlingar, det vill säga handlingar som syftar till att leda fram till 
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specifika mål. Weber kallar dessa mål för ”ekonomiska”, dock utan att 
precisera vad han avser med det. På ett annat ställe i samma text säger han 
dock att ”the most essential aspect of economic action for practical 
purposes is the prudent choice between ends.” 88  Med ”ekonomiskt 
handlande” tycks således Weber avse ett rationellt handlande som syftar 
till måluppfyllelse, dock utan att säga något om agentens motiv.  

Den innebörd som jag avser att ge termen ekonomiskt handlande 
skiljer sig från Webers. I det som följer kommer jag att redogöra för min 
användning av termen och hur jag avgränsar den från andra typer av 
handlingar. En avgränsning av termen ekonomiskt handlande kräver ett 
väl avgränsat handlingsbegrepp. Jag inleder därför med att behandla 
handlingsbegreppet. Jag väljer där att redogöra för några av de egenskaper 
som vanligen pekas ut som centrala i ett handlingsbegrepp. Därefter 
föreslår jag en innebörd av termen ekonomiskt handlande.  

3.2 HANDLINGSBEGREPPET 

I det här avsnittet redogör jag för begreppet ”handling”. Min redogörelse 
bygger främst på Harry G. Frankfurts handlingsbegrepp. Frankfurt anses 
vara en av de främsta experterna på Descartes filosofi och har flitigt 
behandlat problemet om viljans frihet. I sin analys av viljans frihet har 
Frankfurt lämnat värdefulla bidrag till handlingsteorin. 

HANDLING SOM INTENTIONELLA RÖRELSER 
Vad är en handling för något? Vad skiljer handlingar från händelser? 
Framstående handlingsteoretiker som Georg Henrik von Wright, Donald 
Davidson, Michael Bratman, Jennifer Hornsby och Harry G. Frankfurt 
pekar ut intentionalitet som ett centralt kriterium för ”handling”.89 Georg 
Henrik von Wright menar att handling är något som äger rum viljemässigt 

                                                
88 Max Weber. Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology. (red.) Guenther 
Roth & Claus Wittich. New York: University of California Press. 1968. s. 65.  
89 Georg Henrik von Wright. Norm and Action. A Logical Enquiry. London: Routledge & 
K. Paul. 1963; Donald Davidson. ”Psychology as Philosophy” i Donald Davidson. Essays 
on Actions and Events. Oxford: Clarendon Press. 1984. (1980); Jennifer Hornsby. Actions. 
London: Routledge & Kegan Paul. 1980; Michael Bratman. Intentions, Plans, and 
Practical Reason. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1987; Harry G. Frankfurt. 
”The Problem of Action” i (red.) Alfred R. Mele. The Philosophy of Action. New York: 
Oxford University Press. 1997. 
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– ”at will” 90 . Donald Davidson, en av 1900-talets mest betydande 

filosofer, uttrycker något liknande när han säger att "[…] happenings 
cease to be actions or behavior when there is no way of describing them 
in terms of intentions”.91 En liknande uppfattning återfinns hos Harry G. 
Frankfurt som menar att ”[t]he problem of action is to explicate the 
contrast between what an agent does and what merely happens to him, or 
between the bodily movements that he makes and those that occur 
without his making them”.92  

Enligt Frankfurt utgörs handlingar av ändamålsenliga och 
viljemässiga rörelser hos en agent. Sådana rörelser kallar Frankfurt för 
intentionella, vilket enligt honom utgör själva kärnan i ett handlande. 
Upphör ändamålet med den rörelse som agenten utför så upphör också 
handlandet. Det är framförallt genom att studera intentionaliteten i en 
rörelse som vi kan avgöra om den är en handling.93 Det som är avgörande 
för att bedöma en handlings natur är således det handlande subjektets 
intention. 

AGENS 
En handling måste även ha en agens, en verksam eller utlösande faktor. En 
agens kan vara en individs önskningar eller begär. För att en individ ska 
kunna uppfylla villkoret att vara en agens krävs förmågan att agera utifrån 
sina önskningar och begär – förmågan till vad Frankfurt kallar för en 
första ordningens viljeakt.94 Såväl personer som andra individer kan ha 
förmågan till viljeakter av första ordningen. Det är dock enbart personer 

                                                
90 Georg Henrik von Wright. Norm and Action. A Logical Enquiry. London: Routledge & 
K. Paul. 1963. s. 35f Georg Henrik von Wright beskriver relationen mellan handling och 
händelse på följande sätt:”The notion of a human act is related to the notion of an event, 
i.e. a change in the world. […] It would be right, I think, to call acts a kind of species of 
events. An act is not a change in the world. But many acts may quite appropriately be 
described as the bringing about or effecting (’at will’) of a change. To act is, in a sense to 
interfere with ’the course of nature”. 
91 Donald Davidson. ”Psychology as Philosophy” i Donald Davidson. Essays on Actions 
and Events. Oxford: Clarendon Press. 1984. (1980). 
92 Harry G. Frankfurt. ”The Problem of Action” i (red.) Alfred R. Mele. The Philosophy of 
Action. New York: Oxford University Press. 1997. s. 42 
93 Ibid. s. 45f. 
94 Harry G. Frankfurt. ”Freedom of the Will and the Concept of a Person” i Harry G. 
Frankfurt. The Importance of What We Care About. Philosophical Essays. Cambridge: 
Cambridge University Press. 1998. s. 12; 16f. 
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som har förmåga till viljeakter av andra ordningen, vilket utgörs av 
förmågan att kunna reflektera över sina önskningar och begär.95  

Individer som enbart har förmågan till viljeakter av den första 
ordningen kallar Frankfurt för wantons. Det som skiljer en wanton från en 
person är (bland annat) att en wanton inte har förmågan att reflektera över 
sina önskningar. Det kan poängteras att en wanton inte är en varelse som 
med nödvändighet svarar reflexmässigt på sina begär och vid varje 
önskning som är av första ordningen huvudlöst agerar på denna. En 
wanton kan resonera rationellt över vilka medel som är mest effektiva för 
att uppnå det mål som den första ordningens önskning är uttryck för. 
Däremot reflekterar inte en wanton över vilka önskningar som driver 
denne att agera. 

HANDLING OCH UNDERLÅTELSE 
Enligt Frankfurt utgörs handlingar av intentionella rörelser. Ett problem 
med en sådan position är att den utesluter underlåtelser, det vill säga när 
en agent avsiktligt förhåller sig passiv trots att vederbörande hade kunnat 
ingripa och därmed förändrat ett givet händelseförlopp.96  

Distinktionen mellan handling och underlåtelse är välkänd inom 
etiken. Intuitivt gör många en moralisk skillnad mellan att handla och att 
underlåta att handla, men det råder inte någon konsensus om huruvida 
distinktionen anses som meningsfull att upprätthålla. Konsekvensetiker 
hävdar som bekant att distinktionen saknar betydelse eftersom det enligt 
deras mening inte är relevant huruvida konsekvenserna är en följd av en 
handling eller en underlåtelse. Non-konsekventialister tenderar istället att 
upprätthålla distinktionen mellan handling och underlåtelse och menar att 
det i allra högsta grad är relevant huruvida det som har inträffat är en följd 
av en agents ingripande eller inte eftersom det är överträdelser av förbud 
eller kränkningen av vissa värden som förtjänar moraliskt klander.97  

                                                
95 Ibid. s. 12. 
96  Se exempelvis Alan Donagan som beskriver ett handlingsbegrepp som omfattar 
underlåtelser. Donagan menar att en handling kan beskrivas antingen som en agents aktiva 
intervention eller som att avstå från ett sådant ingripande. När en agent avstår från att 
intervenera så menar han att det kan beskrivas som ett passivt handlande. Alan Donagan. 
The Theory of Morality. 3 uppl. Chicago: The University of Chicago Press. 1980. (1977). 
s. 43. 
97 Se exempelvis Frances Myrna Kamm. ”Nonconsequentialism” i (red.) Hugh LaFollette 
& Ingmar Persson. The Blackwell Guide to Ethical Theory. Chichester: Wiley-Blackwell 
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För Frankfurt torde det inte vara meningsfullt att upprätthålla 
distinktionen mellan handling och underlåtelse. Ett av Frankfurts 
viktigaste bidrag inom filosofin är hans argument mot inkompatibilismen 
– uppfattningen att determinism är oförenligt med den fria viljan.  

Inkompatibilisterna menar att Principen om alternativa möjligheter (PAP) 
utgör ett starkt skäl för uppfattningen att determinism är oförenligt med 
den fria viljan. Principen säger att en agent kan vara ansvarig för en 
handling om och endast om agenten kunde ha handlat på annat sätt. 
Frankfurt antas dock ha vederlagt PAP genom att peka på att det finns 
fall där en tvingad agents val ändå är fritt eftersom det sammanfaller med 
dennes avsikter och viljeattityder.98 Det centrala för att ett beteende ska 
vara en handling tycks hos Frankfurt därför inte ligga i hur eller under 
vilka premisser den utförs, utan främst i agentens avsikter och 
viljeattityder.  

Jag menar att underlåtelser i vissa fall kan uppfattas på ett 
motsvarande sätt, det vill säga att en underlåtelse att ingripa vid en 
händelse är en handling när händelsen ifråga sammanfaller med agentens 
intentioner: Ponera att en händelse inträffar och denna sammanfaller med 
en agents avsikter och viljeattityder. Agenten har förmåga att ingripa och 
bryta händelsen, men eftersom den sammanfaller med hans avsikter och 
viljeattityder så låter han den fortgå. När det finns en avsikt att låta 
händelsen fortlöpa, trots att agenten hade kunnat förhindra det, är det 
rimligt att uppfatta det som ett passivt handlande. 

Uppfattningen att även underlåtelser kan vara handlingar ifrågasätter 
”rörelser” som ett kriterium för ”handling”. Istället för att tala om 
handlingar som rörelser kan det vara lämpligt att tala om dem som 
mentala och/eller fysiska aktiviteter vilka omfattar såväl handlingar som 
underlåtelser. 

Baserat på Frankfurts handlingsbegrepp, men med modifikationen 
att istället för rörelse tala om mental och/eller fysisk aktivitet, så föreslår 
jag följande handlingsbegrepp:  

  

                                                                                                                                  
Publ. 2013. (2000). Kamm hävdar där att oenigheten mellan konsekventialister och non-
konsekventialister framförallt består i hur de ser på underlåtelser. 
98 Harry G. Frankfurt. "Alternate Possibilities and Moral Responsibility". The Journal of 
Philosophy. Vol. 66. No. 23. 1969. 829-839. 
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En händelse H är en handling om och endast om 

(1) H utförs av agent med förmåga till viljeakter av den första 
ordningen 
(2) H är intentionell 
(3) H är en mental och/eller fysisk aktivitet 

3.3 VAD INNEBÄR DET ATT KLASSIFICERA ETT HANDLANDE SOM 
EKONOMISKT? 

Termen ’ekonomisk handlande’ tycks ha något olika betydelser beroende 
på i vilket sammanhang den används. Jag stipulerar här en särskild 
betydelse: ekonomiskt handlande som ett handlande där agentens 
intention är att maximera sitt upplysta egenintresse.  

Vi har sett nationalekonomin beskrivas som studiet av människans 
användning av knappa resurser i förhållande till hennes obegränsade 
önskningar.99 Kan ekonomiskt handlande antas omfatta de val agenten 
gör i relation till knappa resurser och obegränsade önskningar? 

Ekonomiskt handlande som hushållning med knappa resurser har 
sitt ursprung i grekiskans oikonomia som brukar översättas med 
sparsamhet eller hushållning. Begreppet har sina rötter i Aristoteles, 
särskilt i hans verk Politiken. Enligt Aristoteles innebär oikonomia sådant 
handlande som syftar till hushållets försörjning. Det omfattar vårdande av 
egendom samt produktion av de nödvändigheter som hushållet behöver 
för att det och dess medlemmar ska överleva.100 I vissa fall kan inte 
hushållet ensamt tillfredsställa alla medlemmars behov vilket gör att 
någon form av förvärv eller affärsverksamhet, chrematistike, blir nödvändig. 
Endast sådana verksamheter som syftar till hushållets överlevnad är vad 
Aristoteles kallar för naturliga och därmed också moraliskt acceptabla. 
Syftar däremot förvärvandet till att skapa ett mervärde som går utöver det 
behov som hushållet har så är förvärvandet onaturligt och därmed också 
orätt. 101  Onaturlig affärsverksamhet, chrematistikis, beskriver Aristoteles 

                                                
99 Se bland annat Richard G. Lipsey et al. Economics. 12 uppl. Reading: Addison-Wesley 
Publ. 1999. s. 4f. 
100 Aristoteles. Politiken. Sv. övers. Karin Blomqvist. Sävedalen: Paul Åströms förlag. 
2003. 1253b4. 1256b8-9 
101 Ibid. 1257a9. Även om Aristoteles accepterar viss form av affärsverksamhet, i den mån 
den är nödvändig för hushållet, så är denna verksamhet normalt förknippad med girighet 
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som en verksamhet som motiveras av penninghunger eller girighet, där 
syftet med affärsverksamheten är att generera pengar för pengarnas skull.  

I nutida nationalekonomi finns ”ekonomi” som oikonomia i viss mån 
kvar men har kommit att utvidgats till att omfatta även andra områden än 
hushållet. Vidare handlar den neoklassiska ekonomiska betydelsen om hur 
individer (med begränsade resurser) väljer att handla för att maximera 
egenintresset, vilket är en utvidgning och ett avsteg från den aristoteliska 
betydelsen av oikonomia.  

Ekonomiskt handlande kan antas omfatta handlingar där agentens 
intention är tillfredsställandet av sitt ultimata egenintresse. I kapitel 2 
identifierades och analyserades olika betydelser av det neoklassiska 
ekonomiska antagandet att individer motiveras sitt egenintresse. Såväl 
upplyst egenintresse som psykologisk egoism gör gällande att individer 
motiveras av sitt ultimata egenintresse, samt att de inte är kapabla till 
annat.  

En sådan bestämning av begreppet är dock problematisk. För det 
första för det med sig att alla handlingar som motiveras av agentens 
egenintresse är ekonomiska handlingar. För det andra: om vi antar att 
agenter inte är kapabla till annat än att handla så att deras egenintresse 
maximeras så blir som en konsekvens alla de handlingar vi utför 
ekonomiska handlingar. Det är en absurd följd av en sådan bestämning av 
”ekonomiskt handlande”. Således måste begreppet preciseras ytterligare. 

Det är inte ett rimligt antagande att människan är egenintresserad i 
alla aspekter av livet och det är heller inte rimligt att anta att människan 
inte är kapabel till annat handlande. Ett mer rimligt antagande att göra är 
att människan ter sig sådan i vissa aspekter och i specifika kontexter.  

 Jag kommer att använda termen ”monetärt sammanhang” för de 
aspekter av livet eller de specifika sammanhang där maximering av 
egenintresset är särskilt förekommande. Med sådana sammanhang avser 
jag affärslivet, på marknaden, men även enskilda individers 
privatekonomi.  

                                                                                                                                  
och en strävan efter överflöd eftersom affärsmannen genom handel avser skapa ett 
mervärde eller vinst. Handel i syfte att skapa ett mervärde är ett uttryck för en överdriven 
penninghunger. Det är inte längre tillfredsställandet av hushållets behov som är målet för 
handeln utan snarare pengar. Ett sådant förfarande är enligt Aristoteles omoraliskt eftersom 
vinst är resultatet av att en av parterna har tagit ut ett för högt pris för sin vara. 
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3.4 SLUTSATSER 

I det här kapitlet har jag redogjort för att ekonomiskt handlande kan antas 
omfatta handlingar där agentens/homo economicus intention är att maximera 
sitt upplysta egenintresse. För att ett ekonomiskt handlande inte ska 
komma att omfatta alla de handlingar som en agent utför måste 
antagandet att individer är egenintresserade kompletteras med att 
människan endast ter sig sådan i vissa avseenden och i specifika kontexter.  

Jag hävdade att marknaden, ekonomiska verksamheter och andra 
monetära sammanhang där vinstmaximering är centralt för de handlingar 
som utförs är exempel på sammanhang där agentens motiv i stor 
utsträckning kan sägas vara att maximera sitt upplysta egenintresse.  

Med ekonomiskt handlande menar jag således följande:  

En händelse EH är en ekonomisk handling om och endast om 

(1) H utförs av agent med förmåga till viljeakter av den första 
ordningen 

(2) H är intentionell 
(3) H är en mental och/eller fysisk aktivitet 
(4) H ultimat motiveras av ett upplyst egenintresse i ett monetärt 

sammanhang 
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KAPITEL 4 

EGENINTRESSE OCH MORAL 

Finansmannen Ivan F. Boesky (1937) ska under en föreläsning som han 
höll 1985 på UC Berkeley ha sagt ”Greed is all right, by the way I think 
greed is healthy. You can be greedy and still feel good about yourself”.102 
Girighet är det ekonomiska motivet i sin extremform och så som det 
kommer till uttryck hos aktörer som Boesky har det bidragit till att skapa 
en nidbild av affärsverksamheter och dess aktörer som lovsjungandes 
profitmotivet och den hänsynslösa egoismen.103 Det har också skapat en 
bild av själviskhet som en nödvändig komponent för att göra goda 
affärer.104  

I föregående kapitel stipulerade jag en betydelse av ”ekonomiskt 
handlande”. Jag beskrev det som ett handlande som ultimat motiveras av 
ett upplyst egenintresse i monetära sammanhang. I det här kapitlet 
behandlar jag frågan om ett sådant handlande är förenligt med ett etiskt 
berättigat handlande.  

Jag inleder med att redogöra för moralbegreppets omfattning. Ett 
problem med moralbegreppet är att det är svårt att avgränsa. Initialt tycks 
det oss självklart vad moral är och inte är. I en mer lös betydelse så 
handlar moral om vad som är rätt och fel, rätt och rättvist, vad som är 
gott, och så vidare. Vi påstår att det är fel att orsaka andra människor 
skada och lidande. Vi påstår att det är orättvist att män tjänar mer än 
kvinnor för likvärdigt arbete. Men vad betyder det? Vilka är de egenskaper 
som gör att vi kallar vissa handlingar för rätt medan vi kallar andra 
handlingar för orätt? Vad gör dem till moraliska respektive omoraliska 

                                                
102 Se bl.a Richard L. Brandt et al. Capital Instincts: Life As an Entrepreneur, Financier, 
and Athlete. Hoboken New Jersey: John Wiley & Sons. 2003. s. 103  
103  Richard McCarty. ”Business and Benevolence”. Business & Professional Ethics 
Journal. Vol. 7. No. 2. 1988. 63-83 s. 63. 
104 Ibid. 
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handlingar? Det är först när vi försöker att precisera vad moral är som det 
blir uppenbart att det är ett begrepp som är svårt att avgränsa.  

Den undersökning som jag gör av moralens omfattning kommer på 
grund av svårigheten att avgränsa moralbegreppet att fokusera på de 
egenskaper hos begreppet som kan antas komma i konflikt med den 
neoklassiska ekonomiska teorins grundantagande att individer ultimat 
motiveras av sitt upplysta egenintresse). Jag begränsar min undersökning 
till några befintliga och vanligen accepterade systematiseringar av 
moralbegreppet.  

Efter att ha redogjort för moralbegreppet och de egenskaper som 
kan antas komma i konflikt med egenintresserade intentioner kommer jag 
att analysera relationen mellan moraliskt och ekonomiskt handlande 
närmare. Det gör jag genom att undersöka tre ståndpunkter: (i) Moraliskt 
handlande som oförenligt med ekonomiskt handlande; (ii) Moraliskt 
handlande som förenligt med ekonomiskt handlande, samt (iii) 
Ekonomiskt handlande som ett amoraliskt handlande. 

4.1 MORALBEGREPPET – AVGRÄNSNING OCH UTGÅNGSPUNKTER 

Det främsta skälet till varför det är svårt att avgränsa moralbegreppet är 
att ”moral” är en mångtydig term.  

”Moral” kan användas värderande, där moral står i kontrast till 
omoral, eller så kan det användas för att avgränsa moral från icke-moral, 
det vill säga som en analytisk kategori. Vi talar i det senare fallet om att 
peka ut egenskaper hos exempelvis handlingar, principer och omdömen. 
Syftet med en sådan användning av moralbegreppet är att skilja det 
moraliska från det icke-moraliska. Vidare kan moralbegreppet användas 
deskriptivt för att referera till individers värderingar eller gruppers 
sedvänjor och moralkoder.  

William K. Frankena gör i artikeln ”The Concept of Morality” ett 
förslag till systematisering av moralbegreppet (MB) genom att peka ut två 
olika synsätt vad gäller MB:s omfattning105: 

                                                
105 Utöver de två synsätt beträffande moralbegreppets omfattning som jag här tar upp så 
redogör Frankena för ytterligare två synsätt. De utgörs av kombinationer av de två synsätt 
som jag tar upp och bidrar således inte till att identifiera ytterligare egenskaper hos 
”moral”, varför jag utelämnar dessa i redogörelsen.  
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I. FORMELLT MB: En princip P utgör en moralisk princip MP om och 
endast om  

(i) Agenten A uppfattar P som preskriptiv 
(ii) A universaliserar P 
(iii) A uppfattar P som definitiv, slutgiltig, överordnad andra P, samt 

auktoritativ106 

II. MATERIELLT MB: En princip P utgör en moralisk princip MP om och 
endast om den uppfyller (i)-(iii) ovan, samt 

(iv) Inkluderar omdömen om handlingar som varandes rätta eller 
orätta, goda eller dåliga (och så vidare) baserat på den effekt 
sådana handlingar har för andra människor eller för 
mänskligheten i stort. 107 

En avgränsning av moralbegreppet i enlighet med I. ovan innebär att man 
med ”moral” avser en analytisk kategori, en avgränsning av moral från 
icke-moral. Enligt Frankena är en sådan avgränsning formell då den inte 
för med sig några omdömen (regler, principer, ideal, och så vidare) 
beträffande hur vi bör handla.  

Frankena nämner R. M. Hare som ett exempel på en filosof som 
förespråkar ett formellt moralbegrepp. 108  Enligt Hare har moraliska 
omdömen tre nödvändiga, och tillsammans tillräckliga, logiska 
egenskaper: preskriptivitet, universaliserbarhet och överordning. 

PRESKRIPTIVITET  
Det första kravet, att moraliska omdömen är preskriptiva, sluter sig Hare 
till genom en undersökning av hur moralord som ”gott”, ”rätt”, ”orätt” 
och ”bör” används. Studerar vi användningen av sådana begrepp finner vi 
enligt Hare att deras primära användning är att ge råd, instruktioner och 
handlingsvägledning.109  Användningen av moralord är med andra ord 
uppmanande. När vi uttalar ett värdeomdöme för det med sig en 

                                                
106 William K. Frankena. ”The Concept of Morality”. The Journal of Philosophy. Vol. 63. 
No. 21. American Philosophical Association Eastern Divison Sixty-Third Annual Meeting. 
1966. 688-696. s. 688. 
107 Ibid. s. 689. 
108 Ibid. s. 689. 
109 Richard M. Hare. Language of Morals. London: Oxford University Press. 1972. (1964). 
s. 155. 
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uppmaning att agera i enlighet med omdömet. Att säga ”Jag bör göra X” 
implicerar enligt Hare en viljeattityd – att man vill att handlingen ska 
utföras.110  

UNIVERSALISERBARHET 
Med universaliserbarhet menar Hare att den som utfärdar ett moraliskt 
omdöme också förbinder sig att utfärda samma omdöme vid alla andra 
tillfällen där liknande omständigheter råder. Yttrar jag det partikulära 
moraliska omdömet ”Ivan Boesky gjorde fel när han använde ännu inte 
offentliggjord information vid köp och försäljning av aktier” så förbinder 
jag mig att gå med på en universell moralisk princip av följande slag: ”För 
alla x: x gör fel om x (under omständigheterna O) använder ännu inte 
offentliggjord information vid köp och försäljning av aktier.” Detta följer 
enligt Hare ur moralordens logiska innebörd eftersom ”[...] the meaning 
of the word ’ought’ and other moral words is such that a person who uses 
them commits himself thereby to a universal rule”.111  

Om språket ska förbli meningsfullt kan vi enligt Hare inte hävda att 
vi bör utföra handlingen H vid tillfälle 1 för att sedan vid ett annat tillfälle, 
tillfälle 2, under samma omständigheter, påstå att vi inte bör göra H. Hare 
gör en liknelse med hur vi tillskriver ett föremål en viss färg. Kallar jag 
föremålet för ”rött” så förbinder jag mig att kalla alla andra föremål, som 
har samma färg, för "röda". Samma sak gäller moralomdömen menar 
Hare: Kallar jag X för ”gott” så förbinder jag mig att kalla alla andra X för 
”goda”.112  Vi kan alltså inte fälla olika omdömen om objekt som vi 
erkänner är identiska i alla relevanta avseenden utan att motsäga oss 
själva. Det är en logisk/begreppslig sanning.  

ÖVERORDNING 
Låt oss gå till Hares tredje kriterium – överordning. Det som skiljer 
moraliska principer från andra slags principer, och det som skiljer 
moraliska omdömen från andra värdeomdömen är enligt Hare att 
moraliska principer (eller omdömen) inte kan åsidosättas. Hare skriver att  

[t]o treat principles as overriding, then, is to let it always 
override other principles when they conflict with it, and in the 

                                                
110 Ibid. s. 168 ff. 
111 Richard M. Hare. Freedom and Reason. Oxford: Oxford University Press. 1963. s. 30. 
112 Ibid. s. 15. 
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same way, let it override all other prescriptions, including non-
universalizable ones (e.g. plain desires).113  

En preskription uppfattas med andra ord som överordnad när en agent 
alltid låter den vara överordnad andra principer och preskriptioner i 
händelse av konflikt mellan dem. Till skillnad från etiska omdömen kan 
estetiska omdömen vara såväl preskriptiva som universaliserbara, utan att 
för den skull vara överordnade andra omdömen.  

En avgränsning av moralbegreppet i enlighet med II. ovan, som ett 
materiellt moralbegrepp, innebär att utöver egenskaperna (i)-(iii), så 
definieras ”moral” även genom ett materiellt kriterium som pekar ut 
handlingar som rätta eller orätta. ”Moral” som en analytisk kategori kan 
enligt denna position inte skiljas från ”moral” som ett värdepåstående 
eller ett värdeomdöme. Enligt detta sätt att avgränsa moralbegreppet på 
utgörs moral inte bara av universaliserbara preskriptioner som överordnas 
andra preskriptioner. Det innehåller även omdömen om handlingar som 
varandes rätta eller orätta, samt krav på att handlingens påverkan på 
levande varelser tas med i beräkningen när vi överväger hur vi ska handla. 
Frankena nämner filosofer som Stephen Toulmin, Peter Singer och Kurt 
Baier som förespråkare för ett sådant moralbegrepp.114  

UNIVERSALISERBARHET SOM OPARTISKHET 
En vanligt förekommande tolkning av universaliserbarhetskravet är att det 
för med sig krav på opartiskhet. En sådan tolkning ses bland annat hos 
Immanuel Kant som menar att partiska handlingar (som egenintresserade 
handlingar) inte kan universaliseras och att sådana handlingar därför inte 
kan betraktas som moraliskt rätta. Även James Rachels ger uttryck för en 
sådan syn när han formulerar det han kallar för de ”moraliska 
minimikrav” som varje etisk teori måste acceptera:  

We may note two main points [about the nature of morality]: 
first, that moral judgments must be backed up by reason; and 

                                                
113 Ibid. s. 56. 
114 William K. Frankena. ”The Concept of Morality”. The Journal of Philosophy. Vol. 63. 
No. 21. American Philosophical Association Eastern Divison Sixty-Third Annual Meeting. 
1966 s. 688-696. 689. 
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second, that morality requires the impartial consideration of 
each individual’s interests.115  

Är kriterierna (i)-(iii) för det formella moralbegreppet tillräckliga för 
att kunna avgränsa moral från icke-moral?  

Frankena kritiserar det formella moralbegreppet för att inte kunna 
skilja moralomdömen från andra preskriptiva omdömen (exempelvis 
estetiska omdömen).116 Frankena menar att de formella kriterierna (i)-(iii) 
inte utgör en tillräckligt snäv ram för att utesluta handlingar och 
omdömen som inte är av moralisk natur. 117  Enligt Frankena kan en 
estetisk princip (som ”Man bör inte kombinera färgerna rött och rosa”) 
kvalificera sig som en moralisk princip så länge den kan universaliseras 
och inte kommer i konflikt med någon annan princip som är överordnad. 
Ett formellt moralbegrepp som omfattar (i)-(iii) tycks således inte vara 
tillräckligt för att avgränsa moral från icke-moral. I den fortsatta 
argumentationen kommer jag därför att utgå ifrån att ett renodlat formellt 
moralbegrepp inte låter sig formuleras. Istället är ”moral” ett begrepp som 
både omfattar formella och materiella, värderande, kriterier.  

4.1.1 The moral point of view 

The moral point of view är en syn på moralens natur som innebär att 

anyone taking this point of view is […] committing himself to 
the impartial promotion of ”the interest of everyone alike”, 
where no one’s interests (including those of the agent himself) 
are given more importance than anyone else’s interest. On this 
view, moral principles are easily and naturally contrasted with 
principles of prudence; the egoist, by definition, has no moral 
principles since he does not care about promoting ”the 
interests of everyone alike.118 

                                                
115 James Rachels. The Elements of Moral Philosophy. 5 uppl. (red.) Stuart Rachels. New 
York: McGraw-Hill. s. 11. 
116 William K. Frankena. ”The Concept of Morality”. The Journal of Philosophy. Vol. 63. 
No. 21. American Philosophical Association Eastern Divison Sixty-Third Annual Meeting. 
1966. 688-696. s. 690f. 
117 Ibid. s. 691. 
118 James Rachels. ”Evaluating From a Point of View”. Journal of Value Inquiry. Vol. 6. 
No. 2. 1972. 144-157. s. 144. 
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Vi såg tidigare att Frankena nämnde Stephen Toulmin och Kurt Baier 
som exempel på filosofer som förespråkar ett materiellt moralbegrepp. 
Låt oss därför ta en närmare titt på deras syn på ”moral”.  

Såväl Toulmin som Baier har varit betydelsefulla för utformandet av 
den syn på ”moral” som brukar omnämnas the moral point of view. The moral 
point of view var en reaktion som blommade upp i mitten av 1900-talet mot 
att etiken kommit att handla om språkfilosofi och logik.  

Toulmin intresserar sig framförallt för moraliskt beslutsfattande och 
den moraliska argumentationens rättfärdigande. Han invänder mot hur 
etik under den första halvan av 1900-talet kom att reduceras till metaetik. 
Framförallt invände Toulmin mot en syn på etik som undersökande 
moralordens logiska status och innebörd, snarare än att behandla frågan 
om vad som utgör ett förnuftigt moraliskt resonemang.119  Metaetiska 
undersökningar som endast analyserar moralordens egenskaper riskerar 
bli missriktade enligt Toulmin. Han menar att grunden för moraliska 
resonemang inte kan finnas i en diskussion om moralordens innebörd. 
För att bringa klarhet i hur moraliska resonemang kan rättfärdigas 
behöver frågeställningen ändra fokus från en undersökning av 
moralordens logiska egenskaper och innebörd till att istället identifiera en 
moralisk utgångspunkt, a moral point of view. Enligt Toulmin innebär det att 
etiken först och främst måste ställa frågor som ”Vad är moral?” och ”Vad 
skiljer en moralisk utgångspunkt från andra utgångspunkter?” Först när vi 
har en något så när klar bild av detta kan vi gå vidare och undersöka vad 
som karaktäriserar ett förnuftigt moraliskt synsätt.120  

The moral point of view är en syn på moralens natur som innebär att när 
någon yttrar ett moraliskt omdöme så uttrycker denne en preferens 
utifrån en särskild point of view. Att acceptera en viss point of view, en 
utgångspunkt, är att acceptera de principer som utgångspunkten grundar 
sig på.121 Att acceptera en moral point of view är i sin tur att besvara 
normativa frågor som ”Vad bör jag göra?” utifrån den moraliska 
utgångspunktens grundläggande principer. 

                                                
119 Stephen Toulmin. The Place for Reason in Ethics. Cambridge: Cambridge University 
Press. 1968. s. 5. Se även. Kai Nielsen.”The Moral Point of View Theories”. Critica. 
Revista Hispanoamericana de Filosofia. Vol. 31. No. 93. 1999. 105-116. s. 106. 
120  Stephen Toulmin. The Place for Reason in Ethics. Cambridge: Cambridge University 
Press. 1968. s. 5.  
121 Kurt Baier. The Moral Point of View. A Rational Basis of Ethics. Ithaca, NY: Cornell 
University Press. 1958. s. 184. 
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Vilka är då den moraliska utgångspunktens grundläggande principer? 
Vad är moral? Baier ställer i sin bok The Moral Point of View. A Rational 
Basis of Ethics från 1958 upp tre kriterier för vad som kännetecknar en 
moralisk utgångspunkt:  

(i) Att individer agerar utifrån principer P och inte utifrån 
tumregler som syftar till att främja egna mål.  

(ii) Att P kan universaliseras. 
(iii) Att P syftar till det gemensamma bästa.122 

Det första kriteriet innebär att om en individ accepterar en moralisk 
utgångspunkt och agerar utifrån den så kommer individen att handla 
utifrån principer och inte utifrån tumregler som syftar till att främja 
dennes egenintresse. 123  

Baier inleder med att förklara varför en moralisk utgångspunkt inte 
kan vara förenlig med att främja egna mål: Även om det som är i en 
individs egenintresse kan vara förenligt med det som är gott, med det som 
är rationellt och med andra skäl varför vi bör handla på det ena eller det 
andra sättet, så finns det andra aspekter av egenintresset som är direkt 
oförenligt med ”moral”. Moral syftar enligt Baier till att behandla och lösa 
intressekonflikter, något som principer som grundar sig på egenintresse 
inte lyckas med. 124  Att en egenintresserad princip inte lyckas lösa 
intressekonflikter beror på att de kan komma att föreskriva ett handlande 
som står i direkt konflikt med vad som är i någon annan persons intresse. 
125 Det kan vi se när vi försöker pröva en princip om att var och en först 
och främst bör se till sitt egenintresse:  

Ponera att handlingen H maximerar person P1:s egenintresse. 
Enligt den egenintresserade handlingsprincipen bör P1 utföra 
H. Ponera även att H innebär att P1 gör något som 
oundvikligen skadar en annan person P2. P2 hyser i sin tur en 
mycket stark önskan om att inte bli skadad, det vill säga ¬H. 

En princip som grundar sig på tillfredsställandet av individers egenintresse 
kan föreskriva handlingar som är i strid med andra individers intressen. 

                                                
122 Ibid. s. 201. 
123 Ibid. s. 191. 
124 Ibid. s. 190. 
125 Ibid. s. 187f. 
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Baier menar moralbegreppets första kriterium, att individer ska handla 
utifrån principer P och inte utifrån tumregler som syftar till att främja 
egna mål, är ett formellt krav, då egenintresserade principer inte kan 
upprätthålla konsistenta handlingsnormer och att tillämpningen av sådana 
principer riskerar att leda till motsägelser. Frågan är dock om exemplet 
ovan utgör en motsägelse. H är visserligen i konflikt med ¬H eftersom H 
och ¬H inte kan uppfyllas samtidigt. Men eftersom P1 inte har någon 
önskan om ¬H så kan knappast ¬H utgöra en handlingsprincip för P1. 
Alltså kan P1 utföra H utan att det kommer i konflikt med den 
grundläggande principen att individer bör agera egenintresserat. 

Låt oss istället pröva ett annat exempel. Kan egenintresserade 
principer resultera i motsägelser om vi prövar ett fall där P1 och P2 
önskar H för sig själv men där det inte finns utrymme för både P1 och P2 
att erhålla H? Baier ger följande exempel: 

Let B and K be candidates for the presidency of a certain 
country and let it be granted that it is in the interest of either to 
be elected, but that only one can succeed. It would then be in 
the interest of B but against the interest of K if B were elected, 
and vice versa, and therefore in the interest of B but against the 
interest of K if K were liquidated, and vice versa. But from this 
it would follow that B ought to liquidate K, that it is wrong for 
B not to do so, that B has not ”done his duty” until he has 
liquidated K; and vice versa. Similarly, K, knowing that his own 
liquidating is in the interest of B and therefore anticipating B’s 
attempts to secure it, ought to take steps to foil B’s endeavors. 
It would be wrong for him not to do so. He would ”not have 
done his duty” until he had made sure of stopping B. It follows 
that if K prevents B from liquidate him, his act must be said to 
be both wrong and not wrong – wrong because it is the 
prevention of what B ought to do, his duty, and wrong for B 
not to do it; not wrong because it is what K ought to do, his 
duty, and wrong for K not to do it. But one and the same act 
(logically) cannot be both morally wrong and not morally 
wrong. 

Det finns ett antal underförstådda antaganden i Baiers resonemang. Dels 
förutsätter han att om en person P1 har en plikt att utföra en handling så 
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har andra individer P2, P3, Pn en plikt att inte intervenera när P1 gör det 
som är plikt. Vidare är inte ”K bör likvidera B” och ”B bör likvidera K” 
logiskt motstridiga handlingsprinciper för K respektive B. För K finns det 
ingen motsägelse i att formulera ”K bör likvidera B” bara för att B 
formulerar principen ”B bör likvidera K”. Snarast tycks det utgöra ett 
annat slags praktiskt problem för K respektive B, nämligen vem som 
hinner döda den andra först. En logisk motsägelse uppstår istället när K 
respektive B försöker att universalisera handlingsprinciperna. Det är helt 
inte möjligt att universalisera två motstridiga handlingsprinciper. 
Invändningen mot egenintresset som en grund för etiska principer är 
således snarast en följd av Baiers andra kriterium, kravet på 
universaliserbarhet.  

Det andra kriteriet, att P kan universaliseras, innebär att de principer 
som en individ uppfattar som moraliska är principer som ska gälla för 
alla.126 En lokal föreskrift, gällande för en individ i syfte att maximera 
dennes egenintresse, eller gällande för ett fåtal medlemmar i en grupp, kan 
därför inte utgöra en etisk princip.127 

Det tredje kriteriet, att P syftar till det gemensamma bästa (for the good 
of everyone alike), ställer krav på etiska principers innehåll.128 Tillämpningen 
av etiska principer ska befrämja det gemensamma bästa. Få principer är 
dock av det slaget att de faktiskt leder till något gott för alla, vilket Baier 
själv understryker. Däremot kan en princip vara i allas lika intresse129.  

Ett test för vilka principer som är av detta slag är att betrakta dem 
utifrån ett opartiskt perspektiv, till exempel den gyllene regeln. Innehållet i 
en etisk princip får enligt Baier inte vara sådant att en tillämpning av den 
inte kan bedömas som i allas lika intresse utifrån ”en oberoende, opartisk, 
fördomsfri, objektiv, rationell, oegenintresserad betraktare”.130 Ett sådant 
opartiskt förhållningssätt ger en grund för varför en handling är rätt eller 
orätt. Genom att utgå från den opartiske betraktarens perspektiv kan vi 
bedöma handlingars moraliska värde, oavsett om den lokala moralen i ett 
samhälle anger handlingarna som fel eller inte. 

Det tredje kriteriet ska inte tolkas som ett alternativt sätt att uttrycka 
universaliserbarhetskravet på. Universaliserbarhetskravet är ett formellt 
                                                
126 Ibid. s. 195. 
127 Ibid. s. 196. 
128 Ibid. s. 200f. 
129 Ibid. s. 201. 
130 Ibid. s. 201. Min översättning. 
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kriterium medan ”for the good of everyone alike” är ett materiellt 
kriterium som säger att de handlingar som föreskrivs av moraliska 
principer syftar till att leda till det allmänna bästa/vara i allas lika intresse. 

MORALBEGREPPET – EN SUMMERING 
The moral point of view beskriver moralens främsta uppgift som att reda ut 
intressekonflikter. Tillsammans med Baiers krav på att individer agerar 
utifrån etiska principer och inte utifrån tumregler, att etiska principer 
måste vara universaliserbara, samt att principer ska vara i allas lika intresse 
leder det till en antitetisk relation mellan moralbegreppet och det 
neoklassisk-ekonomiska begreppet egenintresse. 

4.2 RELATIONEN MELLAN MORALISKT OCH EKONOMISKT 
HANDLANDE 

I det här avsnittet undersöker jag i vilken utsträckning ett ekonomiskt 
handlande kan vara etiskt berättigat. Med ”ekonomiskt handlande” avser 
jag här den i tidigare kapitel stipulerade betydelsen, det vill säga handlingar 
som ultimat motiveras av agentens egenintresse i ett monetärt 
sammanhang. 

I föregående avsnitt undersökte jag moralbegreppets omfattning. The 
moral point of view gav stöd för tesen att moral inte kan grundas på 
egenintresset. Detta behöver dock inte föra med sig att inte några 
egenintresserade handlingar kan rättfärdigas moraliskt. Exempelvis kan 
det som bör göras sammanfalla med egenintresserade viljeattityder hos 
agenten.  

För att utöka undersökningen av relationen mellan moral och ett 
egenintresserat handlande så kommer jag att titta på några förekommande 
uppfattningar om relationen mellan moral och ekonomiskt handlande. 
Mina exempel kommer framförallt att tas från en affärsetisk kontext. 
Inom affärsetiken förekommer åtminstone tre förhållningssätt till 
relationen mellan etiskt och moraliskt handlande: 

1. Ekonomiskt handlande är oförenligt med ett moraliskt handlande  
2. Ekonomiskt handlande är förenligt med ett moraliskt handlande  
3. Det amoraliska förhållningssättet 



 60 

Jag inleder med att göra reda för de tre förhållningssätten. Därefter 
försöker jag att klargöra förhållandet mellan ekonomiskt och moraliskt 
handlande i de tre olika förhållningssätt som beskrivs. Framförallt är det 
av intresse att klargöra vilka faktorer som avgör huruvida ett  ekonomiskt 
handlande kan vara förenligt med ett etiskt berättigat handlande. Jag ger 
exempel på några företrädare för respektive förhållningssätt samt refererar 
till litteratur där de enskilda förhållningssätten tidigare har behandlats. 
Avslutningsvis diskuterar och kommenterar jag rimligheten i de 
resonemang som förts. 

4.2.1 Ekonomiskt handlande är oförenligt med moraliskt handlande 

Denna uppfattning hävdar att affärsverksamheter och de handlingar som 
utförs inom dessa verksamheter till sin natur är omoraliska eftersom de 
motiveras av ett egenintresse som går utöver ett reellt behov av resurser.  
Det är ett synsätt som återfinns bland annat hos Aristoteles som hävdar 
att handel i syfte att skapa ett mervärde är ett uttryck för en överdriven 
penninghunger.131 Det är inte längre tillfredsställandet av hushållets behov 
som är målet för handeln utan snarare rikedom.  

Som vi tidigare har sett gör Aristoteles en distinktion mellan 
naturliga och onaturliga former av förvärv. Endast sådana verksamheter 
som syftar till hushållets överlevnad är naturliga och därmed moraliskt 
acceptabla handlingar. Naturliga förvärv kan utgöras av det människan 
själv kan producera, men även av viss form av byteshandel. Den senare 
typen av förvärv anser Aristoteles vara naturlig när den syftar till att 
tillfredsställa människors naturliga behov.132  

Om bytes- eller penninghandeln istället syftar till att skapa ett 
mervärde som går utöver de behov som hushållet har är handeln onaturlig 
och därmed inte acceptabel. 133  Det är något som går utanför 
hushållningens uppgift, dess syfte.134 Affärsverksamhet som syftar till att 
skapa ett mervärde eller vinst är således något som enligt Aristoteles är 
omoraliskt och ett uttryck för en överdriven penninghunger.  

                                                
131 Robert E. Frederick. ”Preface” i (red.) Robert E. Frederick. A Companion to Business 
Ethics. Oxford: Blackwell Publ. 1999. s. xiii. 
132 Aristoteles. Politiken. Sv. övers. Karin Blomqvist. Sävedalen: Paul Åströms förlag. 
2003. 1256b. 
133 Ibid. 1257a9. 
134 Ibid. 1257b30 
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I Nikomachiska etiken behandlar Aristoteles bland annat distributiv 
rättvisa. Enligt Aristoteles utgörs orätta handlingar av att någon har fått 
för lite medan någon annan har fått för mycket.135 En transaktion där en 
agent har fått för mycket i ersättning för en vara är orätt eftersom denne 
har tagit ut ett för högt pris. Den som har fått betala ett för högt pris och 
därför har fått för lite har blivit orättvist behandlad.136 Chrematistike tycks 
således även vara orätt av på grund av att de transaktioner som äger rum 
inom sådana affärsöverenskommelser leder till oproportionerlighet.  

Huruvida ekonomiska handlingar per definition är omoraliska 
utifrån ett aristoteliskt synsätt beror på vilken betydelse av ”ekonomiskt 
handlande” som vi använder oss av. Refererar vi till oikonomia, som 
behandlades i kapitel 3, så är ekonomiskt handlande förenligt med ett 
moraliskt handlande. Om vi istället refererar till ett handlande som ultimat 
motiveras av agentens upplysta egenintresse så är istället ekonomiska 
handlingar chrematistike och därmed oförenliga med moral.  

Det bör dock inflikas att Aristoteles inte anser att egenintresserat 
handlande är problematiskt i sig. Aristoteles behandlar inte begreppet 
egenintresse explicit. Däremot återfinns begreppet eudaimonia, det goda 
livet, som har med människans funktion att göra. För att realisera sin fulla 
potentialitet som människa fordras den rätta karaktären, vilken erhålls 
genom övning. De handlingar som utförs i syfte att realisera den 
mänskliga funktionen kan sägas vara i människans egenintresse.  

Tolkar vi ”handlingar som motiveras av agentens egenintresse” som 
”handlingar som realiserar den mänskliga funktionen” (som leder till 
eudaimonia) så uppstår ingen konflikt mellan egenintresse och omoral. Det 
blir det däremot om vi med ”egenintresse” menar girighet eller själviskhet.  

4.2.2 Ekonomiskt handlande är förenligt med ett moraliskt handlande 

I affärsetisk litteratur förekommer uppfattningen att affärsverksamheter 
som sådana är etiskt neutrala. De etiskt klandervärda handlingar som 
utförs inom ramen för affärsverksamheter bör enligt uppfattningen 
klandras eftersom handlingarna som sådana är etiskt problematiska och 
för att individer handlar omoraliskt, inte för att verksamheten som sådan 

                                                
135  Aristoteles. Nikomachiska etiken. Sv. övers. Mårten Ringbom. 2 uppl. Göteborg: 
Daidalos. 1988. s. 133. 
136 Ibid. 
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skulle vara det.137 Det som etiskt ska bedömas enligt denna uppfattning är 
inte ekonomiska verksamheter som sådana utan hur enskilda agenter 
handlar inom dessa verksamheter.  

Norman E. Bowie och Ronald Duska har argumenterat för att 
affärsmotiv, att erhålla maximal vinst, inte nödvändigtvis är oförenligt 
med det som är moraliskt rätt.138 Två separata strategier (som i vissa fall 
kombineras) används för att argumentera för att ekonomiska och 
moraliska motiv kan vara förenliga. Antingen ifrågasätter man den 
påstådda antitetiska relationen mellan moral och egenintresse, eller så 
försöker man rättfärdiga ekonomiska/egenintresserade handlingar genom 
att påvisa dess positiva konsekvenser.  

Låt oss börja med den första strategin. I vilken utsträckning 
ekonomiskt handlande är förenligt med moraliskt handlande beror, som 
vi tidigare har angett, på hur vi definierar begreppen. Den mest välkända 
invändningen mot egenintresse som ett moraliskt motiv återfinns hos 
Immanuel Kant. Enligt Kant är det endast handlingar som utförs utav 
plikt som har ett moraliskt värde. Handlingar som utförs utav plikt utförs 
utifrån en god vilja, vilket innebär en vilja att handla i enlighet med plikten 
även när den kommer i strid med våra böjelser. Omoraliska är de 
handlingar som står i strid med det som är plikt, och moraliska är de 
handlingar som utförs utav plikt. Egenintresserade handlingar kan 
sammanfalla med det som är plikt, men kan aldrig vara moraliska 
handlingar eftersom de har motiverats av en böjelse och inte av den goda 
viljan. 139  Pliktenliga handlingar som motiveras av egenintresset saknar 
således moraliskt värde, vilket beskrivs av Kant på följande sätt: 

Det är visserligen pliktenligt, att en köpman icke tager för 
mycket betalt av en oerfaren köpare, och där det är stor 
omsättning, gör icke heller en förståndig köpman något sådant 
utan håller ett bestämt och för alla lika pris, så att ett barn kan 
köpa hos honom lika säkert från någon annan. Man blir alltså 
ärligt betjänad; men detta är icke på långt när tillräckligt för att 

                                                
137  Robert E. Frederick. ”Preface” i (red.) Robert E. Frederick. A Companion to Business 
Ethics. Oxford: Blackwell Publ. 1999. s. xiii. 
138 Norman E. Bowie. Business Ethics. A Kantian Perspective. Malden, Mass.: Blackwell 
Publ. 1999; Ronald Duska. ”Business Ethics. Oxymoron or Good Business?”. Business 
Ethics Quarterly. Vol. 10. No. 1. 111-129. 
139 Immanuel Kant. Grundläggning av sedernas metafysik. Sv. övers. Gustaf Leffler. Lund: 
Daidalos. 1987. (1785). s. 39. 
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man därför skulle få tro, att köpmannen har handlat på detta 
sätt av plikt och principer om ärlighet; hans egen fördel fordrar 
det; men att han dessutom skulle hysa en omedelbar välvilja för 
sina kunder, så att han liksom av kärlek skulle lämna något 
billigare till den ena än till den andra, låter sig icke här antagas. 
Alltså hade handlingen här icke utförts varken av plikt eller av 
en omedelbar böjelse för den samma utan blott i egennyttigt 
syfte.140 

En affärsidkares verksamhet kan således inte antas ha något moraliskt 
värde enligt Kant. Norman E. Bowie menar dock att det ändå går att 
formulera en kantiansk etik som, givet vissa förutsättningar, tillåter 
profitmotiv. Bowie menar att maximal vinst till och med kan vara plikt. 
Som exempel tar han aktiebolag, vilka syftar till att ge maximal vinst till 
aktiebolagets ägare. Den kontraktssituation som råder mellan aktieägarna 
och företagets VD kan enligt Bowie ses som ett löfte om att aktieägarnas 
vinst ska maximeras. En VD skulle därför kunna sägas ha en moralisk 
förpliktelse gentemot aktieägarna, som förväntar sig att denne ska arbeta 
för maximal utdelning till företagets ägare.141  

Ett annat försvar för egenintresserade motiv är att argumentera för 
att sådana motiv är värdeneutrala i vissa kontexter. Exempel på tillfällen 
när egenintresserade motiv är neutrala skulle kunna vara när man frivilligt 
deltar i spel och spelet går ut på att maximera egenintresset. Så länge vi 
håller oss till spelets regler, som alla spelare har samtyckt till, kan vi sägas 
agera etiskt acceptabelt eftersom alla deltagare strävar efter att vinna och 
maximera sitt egenintresse. 142  Samma sak skulle kunna gälla inom 
affärsverksamheter.  

De som hävdar det senare menar att affärsverksamheter inte är 
välgörenhet utan syftar till att maximera verksamheternas vinst. Så länge 
agenterna följer ”spelets regler” genom att respektera 
konkurrenslagstiftning, inte lurar sina kunder och/eller underleverantörer, 
et cetera, är den själviskhet och de vinstmotiv som omgärdar 

                                                
140 Ibid. s. 36. 
141 Norman E. Bowie. Business Ethics. A Kantian Perspective. Malden, Mass.: Blackwell 
Publ. 1999. s. 142ff. 
142  Richard McCarty. ”Business and Benevolence”. Business & Professional Ethics 
Journal. Vol. 7. No. 2. 1988. 63-83. s. 64. 
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affärsverksamhet moraliskt godtagbara.143 Ett egenintresserat handlande i 
en sådan kontext blir, enligt Richard McCarty som argumenterar för 
uppfattningen, moraliskt problematiskt först när det leder till att andra 
människors moraliska och juridiska rättigheter kränks, och/eller när det 
hindrar andra från att uppfylla moraliska och juridiska skyldigheter 
gentemot deras medmänniskor.144 

Den andra strategin för att argumentera för att ekonomiska och 
moraliska motiv är förenliga går ut på att visa att ekonomiska handlingar 
och deras bakomliggande motiv ger upphov till positiva konsekvenser 
som rättfärdigar handlandet. Ett exempel är Adam Smiths hypotes om en 
osynlig hand. Tillfredsställandet av egenintresse hålls här fram som ett 
handlingsideal, som ett instrument för det allmänna bästa. En variant på 
Smiths tes har förts fram av filosofen H.B. Acton, som menar att 

[...] the very structure or system of free exchange in a society 
with division of labor and limited resources is one in which 
what each party produces is for some others to have in return 
for what the producer would like to have from them. 
Benefitting oneself by providing what others need is the raison 
d’etre of the whole affair. It is not that the good of others is a 
contingent by-product of selfishness, but that each party can 
only benefit himself by benefitting others.145  

Att ekonomiska handlingar och marknaden som sådan leder till att 
nyttan maximeras är ett konsekventialistiskt argument. Genom att visa på 
fördelar med en marknadsekonomi och de verksamheter som där 
återfinns, samt genom att visa att de positiva konsekvenserna väger över 
de negativa, rättfärdigas profitmotivet.  

4.2.3 Ekonomiskt handlande är amoraliskt 

Etik och ekonomi, ett moraliskt handlande och ett ekonomiskt 
handlande, ses ibland som två helt separata områden med helt skilda 
diskurser. Ekonomiska handlingar är enligt denna position amoraliska, 

                                                
143 Ibid 
144 Ibid.  
145  Harry Burrows Acton. The Morals of Markets: An Ethical Exploration. London: 
Longman. 1971. s 15f. 
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vilket innebär att det inte går att applicera några etiska aspekter på denna 
typ av handlingar. Detta synsätt betecknas som The separation thesis, 
uppfattningen att etikens och ekonomins områden är helt separata och att 
ekonomiska handlingar och beslut inte har något som helst moraliskt 
innehåll. Tesen har formulerats på lite olika sätt, men inom affärsetiken 
refereras ofta till R. Edward Freemans formulering av den, vilken lyder på 
följande sätt:  

THE SEPARATION THESIS (ST): The discourse of business and the 
discourse of ethics can be separated so  that sentences like, ’x is 
a business decision’ have no moral content, and ’x is a moral 
decision’ have no business content.146 

Affärsetikern Patricia H. Werhane menar att det är en bristfällig 
tolkning av Adam Smiths teori om den osynliga handen som har lett fram 
till föreställningen om The separation thesis. Werhane menar att Smith inte 
sällan tolkas som att han i Wealth of Nations och i The Theory of Moral 
Sentiments beskriver två helt separata aktörer med separata handlingsmotiv. 
Enligt denna tolkning skulle Smith genom att separera den ekonomiska 
agenten i Wealth of Nations från den moraliska människan som behandlas i 
The Theory of Moral Sentiments ha uteslutit moraliska motiv och känslor som 
relevanta för den ekonomiska agenten. Resultatet har blivit att Smith har 
kommit att tolkas som om han menade att människans egenintresserade 
handlingar ensamt kommer att leda till en maximal nytta för alla. Enligt 
Werhane har detta i sin tur lett till att man skiljer mellan etik och ekonomi 
hos Smith och antar att dessa är separata mentala modeller med helt 
skilda tillvägagångssätt och med två helt skilda strävanden.147 

Ett exempel på en position som tar avstamp i The separation thesis är 
Milton Friedmans påstående att företags enda förpliktelser är att öka 
vinsten för dess aktieägare.148 I såväl boken Captialism and Freedom från 
1962 som artikeln ”The Social Responsibility of Corporation is to 

                                                
146 R. Edward Freeman. ”The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions”. 
Business Ethics Quarterly. Vol. 4. No. 4. 1994. 409-421. s. 412. 
147 Patricia Werhane. Adam Smith and His Legacy for Modern Capitalism. Oxford: Oxford 
University Press. 1991. Se även Patricia H. Werhane. ”Business Ethics and the Origins of 
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Blackwell. 1999. s. 334. 
148 Milton Friedman. “The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits”. 
New York Times Magazine. 13 September. 1970. 
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Increase Its Profits” från 1979 argumenterar Friedman mot företags och 
direktörers moraliska och sociala ansvar. Friedman menar att även om 
uppfattningen att ett företags VD har ett moraliskt och samhälleligt 
ansvar som går utöver det lagen kräver har blivit mer accepterat så är det 
enligt honom inte ett synsätt som är förenligt med kapitalism: 

It shows a fundamental misconception of the character and 
nature of a free economy. In such an economy, there is one 
and only one social responsibility of business – to use resources 
and engage in activities designed to increase its profits so long 
as it stays within the rules of the game, which is to say, engages 
in open and free competition, without deception and fraud.149 

Vi kan kalla Friedmans syn på relationen mellan etik och ekonomi för den 
kapitalistiska synen. Den kapitalistiska synen förnekar inte att det finns 
vissa normer som en VD (och ett företags styrelse) bör följa. Det är dock 
inte frågan om moraliska sådana, utan utgörs av samhällets lagar och 
kapitalismens spelregler.  

Friedmans kapitalistiska syn kan ses som en vidareutveckling av 
Adam Smiths begrepp om den osynliga handen, om marknaden som ett 
självreglerande system. Det som skiljer Friedman från Smith är synen på 
relationen mellan etik och ekonomi. Medan Friedman inte finner något 
utrymme för etiska perspektiv på ekonomiskt handlande så menar Adam 
Smiths att ett fungerande ekonomiskt system måste kompletteras med ett 
system om moraliska dygder och principer. 

Ett gemensamt antagande som Friedman och Smith gör är dock att 
specialisering (division of labour) maximerar den allmänna nyttan. Thomas 
Donaldson menar att antagandet kan appliceras på såväl individen som 
företaget och att företag bör specialisera sig på en effektiv produktion i 
syfte att maximera vinsten och inte försöka göra vad de är dåligt rustade 
att göra.150 Detta är också ett resonemang som Friedman för i artikeln 
”The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits”.  

Anledningen till varför företag enligt Friedman inte har något 
moraliskt eller socialt ansvar gentemot samhället annat än att följa lagen 
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och kapitalismens spelregler är att företagsledare och styrelseproffs inte 
har kompetensen att bedöma vad som är i ett samhälles intresse och hur 
samhälleliga problem bäst ska lösas.151 Vidare skulle enligt Friedman ett 
scenario där en företagsledare använder aktieägarnas pengar till 
välgörande ändamål kunna liknas vid stöld eftersom välgörenhet inte är 
syftet den verksamhet han eller hon leder.152 Istället är företagsledaren 
förpliktigad att maximera aktieägarnas vinst då det dels hör till dennes 
kompetensområde, samt att det också är vad aktieägarna enligt Friedman 
betalar denne att göra.  

Friedmans syn på företagsledares/företags moraliska ansvar för med 
sig en mycket snäv syn på moralen. Han antar att det är moraliskt 
tillräckligt att handla i enlighet med lagstiftningen och kapitalismens 
spelregler. Detta är dock ett förhållningssätt som har ifrågasatts. En 
omfattande diskussion om företags samhälleliga ansvar, CSR, talar för att 
en sådan uppfattning idag är förlegad. Dels finns det goda skäl att anta att 
företag och företagsledare har ett tämligen omfattande moraliskt och 
socialt ansvar gentemot såväl anställda som andra intressenter. Att 
företag, särskilt multinationella företag, har stor påverkan på samhället de 
verkar i och att en del företag till och med har större makt än många 
mindre stater är ett argument för att sådana företags ansvar sträcker sig 
utanför det som lagen och kapitalismens spelregler kräver. Dessutom, den 
VD som säger sig inte ha tillräcklig kunskap om den omgivning som 
företaget verkar i och inte har tillräcklig kunskap om sin egen bransch och 
den påverkan på individer eller på miljön som företaget kan ha kommer 
heller sannolikt inte att kunna driva ett framgångsrikt företag.  

The separation thesis utgår som vi har sett från föreställningen att 
vinstmaximering och moral är oförenliga. Detta är en föreställning som 
har ifrågasatts av bland annat R. Edward Freeman. Enligt R. Edward 
Freeman är det en missuppfattning som bygger på en föreställning om att 
en ekonomisk verksamhet antingen är moraliskt acceptabel eller lönsam, 
det vill säga, att göra gott och att maximera vinsten är oförenligt.153 Att 
detta är ett ohållbart förhållningssätt framkommer även i en studie av 
James C. Collins och Jerry I. Porras. Collins och Porras nämner ett antal 
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företag som förändrat sin verksamhet i syfte att driva en moraliskt 
acceptabel verksamhet och som har överlevt trots förändringar i 
ledningen, utveckling av nya produkter och olika konjunkturcykler.154 Vad 
vi lär oss av att studera branschorganisationer är enligt författarna att de 
mest framgångsrika organisationerna är de som har lyckats integrera 
moraliska mål med målet att uppnå lönsamhet. Enligt Collins och Porras 
så visar ett flertal studier på att det bästa (längst överlevande och mest 
lönsamma) företagen inte är de företag som primärt fokuserar på 
lönsamhet.155  

4.3 ÄR EKONOMISKT HANDLANDE FÖRENLIGT MED MORAL? NÅGRA 
SLUTSATSER 

I föregående kapitel avgränsade jag en särskild betydelse av ekonomiskt 
handlande: ett handlande som ultimat motiveras av ett upplyst 
egenintresse i ett monetärt sammanhang. I vilken utsträckning är ett 
sådant handlande förenligt med ett moraliskt handlande?  

Jag inledde med att redogöra för moralbegreppet och använde mig 
av Frankenas distinktion mellan ett formellt och ett materiellt 
moralbegrepp. ”Moral” är ett begrepp som är notoriskt svårt att avgränsa. 
Filosofer som R. M. Hare menar att preskriptivitet, universaliserbarhet och 
överordning är tillräckliga kriterier för att avgränsa moral från icke-moral. 
The moral point of view accepterar å sin sida formella krav som 
universaliserbarhet men menar att det inte är tillräckligt utan att ett 
moralbegrepp även måste kunna reda ut intressekonflikter och även ha ett 
normativt innehåll.  

Utifrån min redogörelse av moralbegreppet antog jag att det finns en 
konflikt mellan moral och egenintresse. Det främsta skälet var att 
egenintresserade principer inte kan universaliseras. Kravet på 
universaliserbarhet för med sig att en individ inte kan göra undantag för 
sig själv. Jag antog även att ”moral” är ett begrepp som både omfattar 
deskriptiva och värderande kriterier.  
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Efter att ha redogjort för moralbegreppet undersökte jag några 
förekommande uppfattningar om relationen mellan moral och 
ekonomiskt handlande: 

1. Ekonomiskt handlande är oförenligt med ett moraliskt handlande  
2. Ekonomiskt handlande är förenligt med ett moraliskt handlande  
3. Det amoraliska förhållningssättet  

Kommer ett moraliskt handlande i konflikt med ett ekonomiskt 
handlande? Enligt den systematisering av moralbegreppet som både 
Frankena och Baier gör innehåller ett moralbegrepp flera komponenter 
som kommer i konflikt med egenintresserade motiv. Ett formellt 
moralbegreppet utgör dock restriktioner när det kommer till 
egenintresserade motiv.  

Jag beskrev tidigare the moral point of view som en position som menar 
att egenintresset inte kan utgöra kärnan i en moraluppfattning eftersom 
det moraliskt rätta ibland tvingar oss att göra avsteg från det som 
egenintresset kräver av oss. Enligt Baier utgör inte de formella villkoren 
tillräckliga villkor för att avgränsa moral från icke-moral, utan ett 
moralbegrepp behöver även omfatta moralens främsta uppgift, vilket 
enligt Baier är att lösa intressekonflikter. Moralbegreppet måste även ha 
ett materiellt innehåll, vilket tog sig uttryck i att etiska principer ska syfta 
till det gemensamma bästa/vara i allas lika intresse. 

En intressant fråga är hur vi ska se på förhållandet mellan moral och 
sådana egenintresserade motiv som äger rum inom ”spelets regler”. Vi såg 
tidigare ett försvar för profitmotivet som går ut på att själviskhet i vissa 
kontexter är moraliskt neutralt. I spel som går ut på att vinna är det svårt 
att hävda att själviskhet (inom ramen för spelets regler) är problematiskt 
så länge alla deltagare har accepterat reglerna och håller sig till dem. 
Affärsverksamheter skulle enligt detta argument kunna sägas vara en typ 
av spel. Egenintresserade spelhandlingar SH skulle då kunna sägas vara 
förenliga med ett moraliskt handlande om och endast om 

(1) SH uppfyller kriterierna (i)-(iii), 
(2) deltagande i SH är grundat på samtycke, samt 
(3) SH är i allas lika intresse 

Analogin med ett spel bör dock användas med försiktighet. 
Affärsverksamheter utgör sällan isolerade verksamheter som enbart 
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påverkar individer som frivilligt deltar. För att besvara frågan om 
egenintresserade handlingar och verksamheter är förenliga med ett etiskt 
handlande måste verksamheterna även utvärderas utifrån den effekt de 
har på människor, deras känslor och intressen, samt för mänskligheten i 
stort. I nästa kapitel behandlas Rawls institutionella teori som en teori 
som kan erbjuda ett sätt att systematisera ”spelregler” som omfattar alla 
som påverkas av dylika verksamheter och inte bara de som gynnas av 
dem. 
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KAPITEL 5 

EN RAWLSIANSK MORALTEORI 

I det här kapitlet utvecklar jag grunderna till den etiska analysen av 
egenintresserat/ekonomiskt handlande. Vi såg i förra kapitlet att 
universaliserbarhetskravet för med sig att moral inte kan grunda sig på 
egenintresserade principer. Vi såg också att det finns skäl att anta att ett 
formellt moralbegrepp inte fångar moralens område till fullo. Ett 
moralbegrepp behöver omfatta såväl deskriptiva och värderande kriterier. 
Vilka dessa värderande kriterier är beror på vilken etisk teori som hålls för 
rimlig. Vidare utesluts/accepteras egenintresserade motiv i större eller 
mindre utsträckning beroende på vilken etisk teori som tillämpas. 

Syftet med detta kapitel är att utveckla en etisk teori som på ett 
rimligt sätt kan integrera egenintresserade motiv (upplyst egenintresse) 
genom att relatera diskussionen till en befintlig teori som gör reda för 
såväl formella som materiella kriterium för moral. Jag hävdar att John 
Rawls teori om rättvisa uppfyller detta syfte.  

Rawls teori om rättvisa utgör dock inte en heltäckande etisk teori. I 
A Theory of Justice beskriver Rawls framförallt ett politiskt-ekonomiskt 
rättvisebegrepp och det är också en politisk-filosofisk teori som 
formuleras. Detta blir ännu tydligare i hans senare verk, Political liberalism, 
från 1993. I A Theory of Justice formulerar dock Rawls också några 
moraliska principer för individer. Fokus i det här kapitlet är därför att 
redogöra för dessa principer och beskriva och klargöra den moralteori för 
individer som Rawls utvecklar i A Theory of Justice.  

Syftet med kapitlet är att redogöra för en koherent moralteori som 
kan ge substantiella svar på normativa moraliska och politisk-filosofiska 
frågor – det vill säga även förse moralbegreppet med ett specifikt innehåll. 
Vidare är syftet att undersöka vilket utrymme en etisk teori av det slag 
som Rawls erbjuder ger egenintresserade handlingar.  
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Jag inleder med att beskriva Rawls rättviseteori som en 
kontraktsteori som tar sin utgångspunkt i Immanuel Kants moralfilosofi. 
Därefter redogör jag för centrala delar av Rawls rättviseteori. Här försöker 
jag även, med hjälp av G. A. Cohens resonemang om incitaments-
argumentet och tolkningen av Rawls differensprincip undersöka vilket 
utrymme som Rawls teori ger egenintresserade motiv och handlingar. Jag 
försöker därefter sammanfatta en rawlsiansk moralteori för individer för 
att även där undersöka relationen mellan moraliskt och egenintresserat 
handlande.  

5.1 NÅGRA INLEDANDE KOMMENTARER OM KONTRAKTSETIK 

Vad kräver moralen av oss? Varför är vi förpliktigade att följa dess krav? 
Enligt kontraktsetiska teorier utgörs etikens utgångspunkt av de regler 
eller principer som följer ur en överenskommelse mellan individer som 
ingår i en gemenskap. Kontraktsetiska teorier ger svar på båda frågorna 
ovan: Vad moralen kräver av oss bestäms av innehållet i 
överenskommelsen och vi är förpliktigade att följa dess krav eftersom vi 
har accepterat den. Hur överenskommelsen går till, vilka procedurer som 
omgärdar den, samt varför vi överhuvudtaget ska gå med på den, är dock 
frågor som inte kan besvaras på samma enkla sätt. Olika kontraktsetiska 
teorier ger skilda svar på vad syftet med överenskommelsen är, vad som 
motiverar individer att acceptera den, samt vilka villkor som bör ställas på 
kontraktssituationen och de avtal som sluts.156 

De tidiga kontraktsteoretikerna begränsade frågeställningen till 
varför vi alls bör lyda staten eller någon annan styrande makt. Varför alls 
gå med på att styras? Svaret är att utan någon politisk styrning och 
kontroll finns det inga formella hinder mot att kränka individers naturliga 
fri- och rättigheter.157 Gemensamt för klassiska kontraktsteoretiker som 
Thomas Hobbes, John Locke och Immanuel Kant är att de föreställer sig 
ett naturtillstånd som existerar före samhället. Människor antas vara födda 
fria och i naturtillståndet existerar inte någon politisk styrning av 
individers handlingar.  

                                                
156 Will Kymlicka. “The Social Contract Tradition” i (red.) Peter Singer. A Companion to 
Ethics. Oxford: Blackwell Publ. 1993. s. 186. 
157 Ibid. s. 187. 
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Naturtillståndet beskrivs hos de tidiga kontraktsteoretikerna på olika 
sätt: Hobbes målar upp naturtillståndet som ett oreglerat tillstånd där 
människor som till sin natur är egoistiska och maktlystna ständigt hamnar 
i konflikt med varandra.158 Locke menar istället att det är ett tillstånd som 
genomsyras av en naturlig lag enligt vilken varje individ har fullständig rätt 
till sin frihet och egendom. 159  För att förhindra människor från att 
inkräkta på andra individers frihet och egendom ligger rätten att 
upprätthålla den naturliga lagen i varje individs händer. Den som gör 
något ont får därför straffas av andra i proportion till förbrytelsen.160 
Naturtillståndet är dock enligt Locke mycket osäkert och individer är 
ständigt utsatta för andras ingrepp på deras frihet och egendom. För att 
skydda sin egendom väljer individer därför att ingå i en 
samhällsgemenskap och ställa sig under ett styrelseskick med normer och 
lagar för rätt och orätt och med en rättsapparat som genomdriver lagen.161  

Även hos Kant är individens frihet kärnan i naturtillståndet. Kant 
menar att varje rationell individ i naturtillståndet har en inneboende och 
absolut rätt till frihet, men att den kan begränsas av andra individers 
handlingar.162  

Ett generellt metodologiskt problem för de klassiska kontrakts-
teorierna är enligt Will Kymlicka att det kontrakt som framställs endast är 
hypotetiskt. Varför skulle vi vara förbundna till ett kontrakt som inte 
finns och en överenskommelse som faktiskt aldrig har ägt rum? Inte ens 
om vi accepterar ett hypotetiskt kontrakt kan vi enligt Kymlicka vara 

                                                
158 Thomas Hobbes. Leviathan. (red.) C. B. MacPherson. London: Penguin Classics. 1985. 
(1651). Kapitel XIII. Hobbes menar att det finns framförallt tre orsaker som i relation till 
människans natur leder till tvister: konkurrens, brist på självtillit, och ära eller heder. Detta 
leder till att individer kommer att försöka sätta sig över andra människor och därigenom 
tillskansa sig makt. Naturtillståndet kommer därför obönhörligen att leda till ett allas krig 
mot alla. Ett sådant tillstånd skulle för att citera Hobbes, göra livet ”poor, nasty, brutish 
and short”. Ibid. s. 186. 
159 John Locke. Andra avhandlingen om styrelseskicket. En essä angående den civila 
styrelsens sanna ursprung, räckvidd och mål. Sv. övers. Eva Backelin. Göteborg: 
Daidalos. 1998. s. 40. 
160 Ibid. s. 41f. 
161 Ibid.  s.  108.  
162 Med ”frihet” avser Kant här inte viljans frihet utan snarast friheten att inte begränsas av 
andra människors val. Immanuel Kant. The Metaphysics of Morals. (red.) Mary Gregor. 
Cambridge Texts in the History of Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. 
1996. Se exempelvis 6: 230; 6:368; 6:382. 
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bundna av ett det eftersom ett hypotetiskt kontrakt inte är något kontrakt 
alls.163  

Moderna kontraktsteorier trycker dock sällan på det hypotetiska 
kontraktet som något i sig moraliskt bindande enligt Kymlicka. Istället tar 
de tillvara på andra delar: (1) att moraliska förpliktelser är på förhand 
överenskomna normer och något som uppstår i mötet mellan fria och 
jämlika personer, samt (2) att de ömsesidiga förpliktelserna är avsedda att 
skydda dessa personers intressen.164  

Rawls teori om rättvisa är en kontraktsteori som har sina rötter i 
Immanuel Kants konstruktivism. Konstruktivister förnekar det som den 
moraliska realismen hävdar, nämligen att det finns vissa moraliska fakta 
eller egenskaper som människor, exempelvis med hjälp av intuitionen, kan 
upptäcka och som i sin tur kan ge en grund för etiken. Kant var av 
uppfattningen att vi inte kan säga någonting om världen utanför våra 
sinnen och vår erfarenhet eftersom den inte är upptäckbar för oss, och så 
gäller också för kunskap om moraliska fenomen. Vi kan säga något om 
hur världen framträder för oss, men ingenting om hur världen faktiskt 
är.165 Det enda sätt varpå vi kan nå kunskap om moralfrågor är enligt 
Kant genom att vi använder oss av vårt förnuft och ur det konstruerar en 
grundval för etiken.  

Oavsett vilka normer, övertygelser eller föreställningar om världen 
som människor bygger sina etiska resonemang på, ska det vara möjligt för 
andra att följa med och förstå hur den som för resonemanget tänker. Det 
är en förutsättning för varje form av kommunikation. Ur detta följer att 
de etiska principer som appliceras på moraliska problem måste följa 
samma struktur och vara möjliga att tillämpa och följa för de individer 
som berörs av dem.166  

Rawls inleder sitt kontraktsetiska resonemang med att föreställa sig 
en ursprungsposition, en hypotetisk tillvaro som existerar före samhället 
och dess institutioner. I ursprungspositionen antas alla rationella individer 
befinna sig bakom en okunnighetens slöja där de är ovetandes om sina 

                                                
163 Will Kymlicka. “The Social Contract Tradition” i (red.) Peter Singer. A Companion to 
Ethics. Oxford: Blackwell Publ 1993. s. 187. 
164 Ibid. s. 188. 
165 Immanuel Kant. Kritik av det rena förnuftet. Sv. övers. Jeannette Emt. Stockholm: 
Thales. 2004.  
166  Onora O’Neill. Towards Justice and Virtue. A Constructive Account of Practical 
Reasoning. Cambridge: Cambridge University Press. 1996. s. 59ff. 
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positioner och förmågor i ett framtida samhälle. Utifrån dessa premisser 
ska individerna bestämma vilka rättviseprinciper och villkor som skall 
gälla för ett verkligt samhälle. Ursprungspositionen utgör således formella 
begränsningar för vilka etiska principer som kommer att väljas.167 I stora 
drag innebär Rawls kantianska tolkning att det som parterna i 
ursprungspositionen kommer överens om överensstämmer med det som 
en individ (motiverad av den goda viljan) kommer fram till då 
vederbörande prövar sina maximer mot Kants kategoriska imperativ.168 
De rättviseprinciper som återfinns i Rawls teori om rättvisa 
överensstämmer med andra ord med ett kantiansk rättvisebegrepp. Rawls 
säger själv att 

[…] a Kantian doctrine joins the content of justice with a 
certain conception of the person; and this conception regards 
persons as both free and equal, as capable of acting both 
reasonably and rationally, and therefore as capable of taking 
part in social cooperation among persons so conceived. In 
addressing the public culture of a democratic society, Kantian 
constructivism hopes to invoke a conception of the person 
implicitly affirmed in that culture, or else one that would prove 
acceptable to citizens once it was properly presented and 
explained.169 

Kants kontraktualism framhåller opartiskhet som grundläggande för 
ett moraliskt förhållningssätt. Kant betonar att alla personer är moraliskt 
jämlika vilket leder till krav på opartisk omsorg om varje persons 
intressen. Detta motiverar i sin tur idén om ett samhällskontrakt i syfte att 
inte kränka, utan istället att främja, deras intressen.170  Denna typ av 
kontraktsteori använder idén om ett samhällskontrakt för att förstå och 
utveckla det inneboende moraliska värde som Kant menar att varje 
person äger.  

                                                
167 Ibid. s. 112. 
168 Thomas Pogge. John Rawls. His Life and Theory of Justice. Eng. övers. Michelle 
Kosch. Oxford: Oxford University Press. 2007. s. 189. 
169  John Rawls. ”Kantian Constructivism in Moral Theory” i John Rawls. Collected 
Papers. (red.) Samuel Freeman. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1999. s. 
306.  
170 Will Kymlicka. “The Social Contract Tradition” i (red.) Peter Singer. A Companion to 
Ethics. Oxford: Blackwell Publ. 1993. ss. 188; 192. 



 

 76 

Rawls relaterar sin idé om ursprungspositionen till Kants autonomi-
begrepp på flera sätt. Det finns dock inte utrymme här att göra reda för 
det kantianska inflytandet i sin helhet. Centralt är dock hur Rawls låter 
den kantianska uppfattningen att autonomi innebär att själv välja principer 
för sitt handlande utgöra grunden för ursprungspositionens utformning.171 

5.2 RAWLS OCH THE MORAL POINT OF VIEW 

Rawls utarbetar inte några egna resonemang kring the moral point of view, 
men säger i en fotnot att han delar den Baierska synen på 
moralbegreppets omfattning.  

Den formella begränsning för vilka principer som kan komma att 
väljas i ursprungspositionen utgör kallar Rawls för the concept of right. Han 
gör dock inte klart för den exakta formuleringen av the concept of right, men 
säger i en fotnot att han i sin framställning utgår från den Baierska 
definitionen av moralbegreppet.172 Vad Rawls kallar för the concept of right 
tycks därför till stor del överensstämma med Baiers framställning av The 
moral point of view som vi nyss har behandlat. Rawls vill dock addera ett 
fjärde kriterium. Rawls menar att ett ytterligare kriterium för ”moral” är 
att moraliska principer överordnas andra principer.173 Detta såg vi tidigare 
var något som Frankena pekade ut som ett formellt kriterium och som 
har sin utgångspunkt i Richard M. Hares behandling av moralbegreppet.  

The moral point of view, eller närmare bestämt de villkor som the concept 
of right utgör, leder hos Rawls fram till fem villkor för vilka principer som 
kan komma att väljas i ursprungspositionen:  

(i) Principerna måste vara generella  
(ii) Principerna måste vara universella i sin tillämpning 

                                                
171 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 222.  
172 Ibid. s. 113n.  
173  I den uppställning som Baier gör i The Moral Point of View förekommer inte 
överordning som ett kriterium för moral, åtminstone tycks det inte ges samma vikt som 
preskriptivitet och universaliserbarhet. Dock tycks Baier på vissa ställen mena att 
överordning har en betydelse för moralens omfattning, men det är enligt min mening oklart 
vilken roll denna egenskap har. Exempelvis nämner Baier moraliska principers 
överordning över icke-moraliska principer som något som avgör hur pass genuina agentens 
egna moraliska övertygelser är och huruvida agenten agerar utifrån en god vilja eller inte. 
Se Kurt Baier. The Moral Point of View. A Rational Basis of Ethics. Ithaca, NY: Cornell 
University Press. 1958. s. 185. 
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(iii) Principerna måste vara offentliga 
(iv) Det måste finnas villkor som klargör hur konkurrerade anspråk 

ska rangordnas 
(v) Principerna ska uppfattas som överordnade 

Det första villkoret innebär att principerna som väljs inte får vara 
villkorade och därmed knutna till viss person, grupp eller generation.174 
Det är ett villkor som innebär att moraliska principer gäller lika för alla 
och som överensstämmer med Baiers villkor.  

Rawls andra villkor, som är ett krav på universaliserbarhet, innebär 
att principer måste gälla för alla rationella varelser (moraliska agenter). 
Villkoret begränsar även hur komplexa principerna kan vara, samt för 
med sig logiska krav som att principer inte kan vara självmotsägande eller 
självupphävande. 175 Samma villkor utesluter därför egoism av samma skäl 
som Baier angav ovan.  

Det tredje villkoret, att principerna måste vara offentliga, följer 
naturligt ur Rawls kontraktsteori eftersom de principer som ska väljas 
uteslutande handlar om principer som redan är allmänt kända eftersom 
Rawls gör antagandet att samtliga individer i ursprungspositionen 
kommer att välja dem.176  

Vi såg hos Baier att han menade att en av The moral point of views 
uppgifter var att reda ut intressekonflikter. Rawls fjärde villkor, att 
principerna måste innehålla villkor för hur konkurrerande anspråk ska 
kunna rangordnas, följer direkt ur denna uppgift.177  

Avslutningsvis innebär det femte villkoret att rättviseprinciper 
överordnas lagstiftning, sedvänja och liknande sociala normer.178 Det är 
ett villkor som inte återfinns hos Baier. Däremot kunde vi se att 
överordning återfinns som ett villkor hos såväl Frankena som Hare. 

Samtliga Rawls fem villkor är formella och säger därför inget om 
moraliska principers innehåll. Dock utgör de villkor för vilka principer 
som kan väljas bakom okunnighetens slöja och därmed också indirekt 
villkor för vilka regler som kommer att gälla i ett samhälle.  

                                                
174 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 113. 
175 Ibid. s. 113.  
176 Ibid. s. 115. 
177 Ibid. s. 115f. 
178 Ibid. s. 116f. 
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5.3. RAWLS TEORI OM RÄTTVISA 

5.3.1 Rättvisans förutsättningar 

Utanför ursprungspositionen kommer människor, enligt Rawls, att ha 
”conflicting and incommensurable conceptions of the good, each 
compatible with the full autonomy and rationality of human persons”.179 
Trots att samhället är ett gemensamt projekt är det märkt av konflikter 
mellan individers intressen liksom brist på erkännande av dessa. 
Konflikterna har bland annat sin grund i olika uppfattningar om hur 
resurserna i den sociala gemenskapen bör fördelas. För att enas om 
gemensamma principer måste därför individerna i samhället först enas om 
ett gemensamt rättvisebegrepp som kan utgöra en grund utifrån vilken 
frågor som rör fördelning kan avgöras.180 

De konflikter som uppstår kan enligt Rawls härledas till objektiva 
respektive subjektiva faktorer. Exempel på objektiva faktorer är det 
faktum att ett samhälles resurser är begränsade vilket gör att det råder 
konkurrens om dem, samt att samhällets geografiska avgränsning för med 
sig att många individer lever tillsammans på ett begränsat utrymme. Den 
utsatthet som enskilda individer i samhället kan utstå, liksom de hot som 
samhället kan utsättas för utifrån ger skäl för individerna att samarbeta.181 
De subjektiva faktorerna utgörs av förutsättningar som är knutna till 
faktorer hos enskilda individer, såsom deras livsplaner och föreställningar 
om det goda (conceptions of the good).  

Individernas föreställning om vad som är gott (deras conception of the 
good) innebär enligt Rawls en uppfattning om vad som är värdefullt för 
(och i) ett mänskligt liv. Det består av ”a more or less determinate scheme 
of final ends, that is, ends that we want to realize for their own sake, as 
well as attachments to other persons and loyalties to various groups and 
associations”. 182  Olika föreställningar om det goda kan även vara 
avhängiga olika religiösa eller filosofiska livsåskådningar, eller moraliska 
föreställningar om världen.183 Ytterligare subjektiva förutsättningar som 

                                                
179 John Rawls. ”Social Unity and Primary Goods” i John Rawls. Collected Papers. (red.) 
Samuel Freeman. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1999. s. 412. 
180 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 6. 
181 Ibid. s. 109f. 
182 John Rawls. Political Liberalism. New York: Colombia University Press. 1993. s. 19 
183 Ibid. s. 19 
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Rawls menar kan påverka den mänskliga samvaron är mänskliga svagheter 
som brist på kunskap eller bristande omdöme vilka kan leda till 
konflikter.184  

De subjektiva och objektiva faktorerna kallar Rawls för rättvisans 
förutsättningar och de utgör tillsammans villkoren för både möjligheten och 
nödvändigheten av mänsklig samverkan.185  Rättvisans förutsättningar är en 
term som ursprungligen myntades av David Hume. Hume avsåg med 
termen de bakgrundsvillkor som är nödvändiga och tillräckliga för att 
rättvisa mellan parter i samhället ska kunna uppstå.  

5.3.2 Ursprungspositionen och okunnighetens slöja 

Ursprungspositionen syftar till att i ett tankeexperiment avgöra vilka 
principer som bör vara vägledande för samhällets institutioner för att 
avgöra frågor om exempelvis fördelning av knappa resurser. Rawls 
beskriver ursprungspositionen på följande sätt: 

The idea of the original position is to set up a fair procedure so 
that any principles agreed to will be just. The aim is to use the 
notion of pure procedural justice as a basis of theory. Somehow 
we must nullify the effects of specific contingencies which put 
men at odds and tempt them to exploit social and natural 
circumstances to their own advantage. Now in order to do this 
I assume that the parties are situated behind a veil of ignorance. 
They do not know how the various alternatives will affect their 
own particular case and they are obliged to evaluate principles 
solely on the basis of general considerations.186 

Rättvisans förutsättningar motiverar formulerandet av rättviseprinciperna 
och det är även rättvisans förutsättningar som motiverar 
ursprungspositionen. Genom att ställa sig bakom okunnighetens slöja kan 
individerna i samhället komma överens om rättviseprinciper som inte 
färgas av individernas egna livssituationer och egna livsmål. I 
ursprungspositionen antas därför alla rationella individer befinna sig 

                                                
184 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 110. 
185 Ibid. s. 109. 
186 Ibid. s. 118. 
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bakom en okunnighetens slöja där de är ovetandes om sina positioner och 
förmågor i ett framtida samhälle. Bakom en okunnighetens slöja, utan 
kunskap om vilka de är och hur valet kommer att påverka deras egen 
specifika situation, väljer individerna principer som ska reglera alla 
framtida överenskommelser men också vilka former för statsstyre som 
kan etableras:  

[N]o one knows his place in society, his class, position or social 
status; nor does he know his fortune in the distribution of 
natural assets and abilities, his intelligence and strength, and the 
like. Nor, again, does anyone know his conception of the good, 
the particulars of his rational plan of life, or even special 
features of his psychology such as his aversion to risk or 
probability to optimism or pessimism. More than this […] 
parties do not know the particular circumstances of their own 
society. That is, they do not know its economic or political 
situation, or the level of civilization and culture it has been able 
to achieve. The persons in the original position have no 
information as to which generation they belong. These broader 
restrictions on knowledge are appropriate in part because 
questions of social justice arise between generations as well as 
within them.187  

Okunnighetens slöja spelar en avgörande roll för Rawls teori. Den 
försäkrar oss om att varje part i ursprungspositionen har samma 
utgångspunkt och garanterar därmed jämlikhet. Den frigör också parterna 
från deras samhälleliga bakgrund, kön, ålder, sociala ställning och 
intellektuella förmågor när de ska välja principer. Om samhället känner de 
endast till att det karaktäriseras av rättvisans förutsättningar, det vill säga 
det faktum att materiella resurser är begränsade och att det inom 
samhället kan återfinnas varierande livsåskådningar och uppfattningar om 
det goda (conceptions of the good).188  

I ursprungssituationen antas parterna vara rationellt egenintresserade 
och försöker således att maximera sin egennytta genom att säkerställa att 
de får en så god livssituation som möjligt även om det skulle visa sig att 

                                                
187 Ibid. s. 118. 
188 Ibid. s. 118f. 
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de kom att höra till dem som har det sämst ställt i samhället.189 När 
egenintresserade motiv kombineras med okunnighetens slöja övergår 
motiven till att bli gemensamma i och med att varje individ bakom 
okunnighetens slöja måste identifiera sig med varje annan människa i 
gemenskapen.190 På så sätt skapar ursprungspositionen också en jämlik 
utgångspunkt för formulerandet av samhällets grundläggande principer. 
Okunnighetens slöja ger därmed upphov till en skälig utgångspunkt för 
ett rättvist samhälle.  

5.3.3 Valsituationens formella förutsättningar 

I A Theory of Justice introducerar Rawls begreppet rättvisa som skälighet. 
Parterna kommer gemensamt överens om hur ramarna för en rimlig 
livsplan ska konstitueras samtidigt som villkoren är lika för alla. Rättvisa 
som skälighet är inte det enda alternativ som är möjligt att välja för de 
individer som har som mål att formulera vilka principer som ska reglera 
samhället. Situationen i ursprungspositionen är underställd vissa formella 
begränsningar avseende vilka alternativ som finns tillgängliga. Dessa 
restriktioner kallar Rawls för the formal constraints of the concept of right, vilket 
jag har valt att översätta med ”valsituationens formella förutsättningar”.  

Restriktionerna gäller inte enbart val av rättviseprinciper, utan även 
val av andra etiska principer. 191  Ursprungspositionens formella 
begränsningar (the concept of right) har redan behandlats. Vi konstaterade 
redan i 5.2, när Rawls syn på moralbegreppet behandlades, att denna del 

                                                
189 Jag har valt formuleringen ”maximera sin egennytta” trots att Rawls inte använder 
samma formulering när han beskriver de antaganden han gör om parterna i 
ursprungssituationen. Jag tolkar det dock som att det är vad han avser. Rawls säger på s. 
111 i A Theory of Justice att ”First of all, I shall of course, assume that the persons in the 
original position know that these circumstances of justice obtain. This much they take for 
granted about the conditions of their society. A further assumption is that these parties try 
to advance their conception of the good as best as they can, and that in attempting to do 
this they are not bound by prior moral ties to each other.” Rawls kan dock inte mena att 
parterna i ursprungssituationen (om vi med den avser att parterna samtidigt befinner sig 
bakom en slöja av okunnighet) försöker att framhålla sin egen uppfattning om vad som är 
gott. Detta eftersom Rawls på annat ställe (s. 118) säger att parterna, i ursprungssituationen 
bakom okunnighetens slöja inte har kännedom om sin egen livsplan och uppfattning om 
vad som är gott (Nor, again, does anyone know his conception of the good, the particulars 
of his rational plan of life). 
190 Will Kymlicka. “The Social Contract Tradition” i (red.) Peter Singer. A Companion to 
Ethics. Oxford: Blackwell Publ 1993. s. 192. 
191 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 112 
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av Rawls teori bygger på The moral point of view. Enligt Rawls utgörs 
begränsningarna av krav på att ett samhälles principer måste vara 
generella, universella, offentliga, kunna rangordna konkurrerande anspråk, 
samt vara överordnade andra normativa principer.192 Det som följer ur 
rättviseprinciperna har enligt Rawls prioritet över de överväganden som 
den handlande individen gör på basis av sitt egenintresse.193 

5.3.4 Två moraliska förmågor 

Människors moraliska förmågor är centralt för Rawls teori. Rawls antar att 
medborgarna är rationella samt att de har en förmåga (1) att utveckla ett 
sinne för rättvisa (sense of justice), samt (2) att kunna forma en uppfattning 
om det goda (conception of justice).  

Ett sinne för rättvisa utgörs enlig Rawls dels av förmågan att i 
praktiken kunna omsätta det allmänna rättvisebegreppet och dels att göra 
detta av egen vilja eller önskan, vilket innebär att kunna förstå och handla 
utifrån rättviseprinciperna och dess krav. 194 Att kunna forma en 
uppfattning om det goda innebär att ”the capacity to form, to revise, and 
rationally to pursue a conception of one’s rational advantage of good”.195 
Av de två moraliska förmågorna följer att människorna är fria och jämlika. 
Frihet och jämlikhet (det vill säga sociala primära nyttigheter) är en 
förutsättning för att överhuvudtaget kunna förverkliga sina livsplaner.196  

Antagandet om de två moraliska förmågorna, tillsammans med ett 
antagande om individernas rationalitet, ger en förutsättning för att 
parterna i ursprungspositionen ska vilja gå samman i en gemenskap 
formad av rättviseprinciperna. De utgör förutsättningarna för att vissa 
rättviseprinciper kommer att väljas framför andra.  

                                                
192 Ibid. s. 112.  
193 Ibid. s. 117.  
194 Rawls skriver att sinnet för rättvisa innebär att individen har ”… the capacity to 
understand, to apply, and to act from the public conception of justice which characterizes 
the fair terms of social cooperation. Given the nature of the political conception as 
specifying a public basis of justification, a sense of justice also expresses a willingness, if 
not a desire to act in relation to others on terms that they also can publicly endorse.” John 
Rawls. Political Liberalism. New York: Colombia University Press. 1993. s. 19. 
195 Ibid. s 19. 
196 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 78.  
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Enligt Rawls måste en rättviseteori kunna generera sitt eget stöd och 
på så sätt bidra till en stabil föreställning om rättvisa. 197  Principer 
genererar sitt eget stöd när de principer som väljs i ursprungspositionen är 
samma principer som möjliggör för individerna i samhället att utveckla ett 
sinne för rättvisa. Att principer genererar sitt eget stöd ger enligt Rawls 
upphov till en vilja att handla i enlighet med principerna.198  

Jag kommer inte närmare gå in på Rawls moralpsykologi och på hur 
Rawls menar att människor utvecklar ett sinne för rättvisa. Istället 
kommer jag att knyta Rawls idé om ett sinne för rättvisa till hans krav på 
att rättviseuppfattningar ska vara stabila, eller snarare att parterna i 
ursprungspositionen kommer att välja en uppsättning principer som är 
stabila, framför principer som inte är det.  

Att en rättviseuppfattning är stabil innebär att parterna behåller sin 
rättviseuppfattning samt sin tilltro till och vilja att handla i enlighet med 
de valda rättviseprinciperna även när det sker förändringar i samhället. I 
de fall samhället drabbas av ekonomiska eller politiska kriser ska 
medborgarnas förtroende för dess rättviseprinciper och institutioner inte 
rubbas. 199  När parterna i ursprungspositionen väljer rättviseprinciper 
måste de därför även ta principernas relativa stabilitet med i beräkningen. 
Parterna måste överväga i vilken utsträckning som rättviseuppfattningen, i 
jämförelse med andra uppfattningar, beskriver ett möjligt och hållbart 
system för samhälleligt samarbete, eftersom endast en stabil 
rättviseuppfattning kommer att upprätthålla och utveckla människors 
sinne för rättvisa. 

5.3.5 Rättviseprinciperna 

Vilka principer kommer då att väljas i ursprungspositionen bakom 
okunnighetens slöja? Rawls menar att individerna kommer att välja 
följande två principer:  

  

                                                
197 Ibid. ss. 119; 230. 
198 Ibid. ss. 154; 398. 
199 Ibid. s. 397. 
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Första principen 
Varje person ska ha lika rätt till det mest omfattande system av 
grundläggande friheter som är förenliga med ett motsvarande 
system av frihet för alla.200 

Andra principen 
Sociala och ekonomiska ojämlikheter bör utformas så att de 
både är (a) till största möjliga fördel för de sämst ställda i 
samhället, och (b) kan utgör ställningar och positioner som alla 
kan konkurrera om på villkor som kan beskrivas som jämlika.201 

Den första principen kallar Rawls för frihetsprincipen (the principle of equal 
liberty). De grundläggande friheterna menar Rawls är politisk frihet (rätten 
att rösta och inneha offentliga ämbeten), yttrande- och 
organisationsfrihet, samvets- och tankefrihet (frihet från psykologiskt 
tvång och misshandel), personlig integritet, rätten till egendom, samt 
frihet från godtycklig arrestering.202 Den andra principen består i sin tur av 
två principer, differensprincipen (the difference principle) och principen om 
skälig jämlikhet ifråga om möjligheter (the principle of fair equality of 
opportunity). 

Differensprincipen reglerar fördelningen av inkomst och välfärd. 
Den kräver att samhälleliga institutioner utformas så att en ojämlik 

                                                
200 Ibid. s. 266. I Political Liberalism från 1993 reviderar Rawls sin formulering av den 
första principen. Han ersätter formuleringen “the most extensive total system of equality 
compatible with a similar system of liberty for all” med “a fully adequate scheme of equal 
basic liberties which is compatible with a similar scheme of liberties for all”. John Rawls. 
Political Liberalism. New York: Colombia University Press. 1993. s. 291. Skälet till att 
Rawls ändrar formuleringen är enligt honom själv att formuleringen i A Theory of Justice 
inte klargör att det är en uppsättning av olika friheter som han talar om i principen, inte 
begreppet ”frihet” som sådant. John Rawls. Justice as Fairness. A Restatement. (red.) Erin 
Kelly. London: Belknap. 2001. s. 42. Rawls menar att det finns en uppsättning av friheter 
som är grundläggande villkor som är nödvändiga för att individerna i samhället ska kunna 
utöva förmågan till ett sinne för rättvisa och förmågan att utforma livsplaner och 
uppfattning om det goda. John Rawls. Political Liberalism. New York: Colombia 
University Press. 1993. ss. 293; 313. De grundläggande friheter som beskrivs i Political 
Liberalism är “political liberty, freedom of thought, freedom of association, liberty of 
conscience, freedoms specified by the liberty of person and integrity of person, and rights 
and liberties covered by the rule of law”. John Rawls. Political Liberalism. New York: 
Colombia University Press. 1993. s. 291.  
201 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 53 
202 Ibid. ss. 53; 266 
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fördelning av inkomst och välfärd resulterar i största möjliga nytta för de 
som har det sämst ställt i samhället. Enligt Rawls är differensprincipen i 
hög grad en egalitär princip eftersom den kräver att fördelningen ska vara 
jämlik om inte en ojämlik fördelning är till fördel för dem som har det 
sämst ställt. 203  Principen tillåter inte en förändring av samhälleliga 
och/eller ekonomiska institutioner som ökar rikedomen hos dem som 
redan har hög välfärd om förändringen inte samtidigt förbättrar 
situationen hos dem som är socialt missgynnade. 

Principen om skälig jämlikhet ifråga om lika möjligheter kräver att 
alla ska ges lika möjligheter att kunna inneha politiska eller andra 
offentliga ämbeten. Principen introduceras av Rawls för att rätta till vissa 
defekter som de formella kraven på jämlikhet kan ge upphov till. Oavsett 
vilka naturliga talanger vi har så ska var och en ges möjligheten att 
utveckla de förmågor som krävs för att kunna inneha politiska ämbeten 
och andra viktiga poster.204  

Enligt Rawls har den första principen lexikalisk prioritet över den 
andra. Det betyder att den andra principen (differensprincipen och 
principen om skälig jämlikhet ifråga om lika möjligheter) ska tillämpas 
inom ramarna för den första principens villkor. Inom den andra principen 
har principen om skälig jämlikhet ifråga om lika möjligheter prioritet över 
differensprincipen.205  

Rättviseprinciperna har samhällets grundstruktur (the basic structure of 
society) som sitt främsta föremål. Med samhällets grundstruktur avser 
Rawls större samhälleliga och ekonomiska institutioner som samhället 
bygger på. 206 Rawls gör inte helt klart vad han avser med institutioner i 
allmänhet, men det antyds att det bland annat handlar om ett offentligt 
regelsystem (public system of rules) som fördelar makt, rättigheter och 
skyldigheter till olika positioner i ett samhälle. Det sker genom att 
regelsystemet reglerar handlingar som tillåtna eller förbjudna, liksom att 
det utformar sanktioner som är tillämpbara när regelsystemet åsidosätts.207 
Mer allmänt kan institutioner även referera till en vid uppsättning av 

                                                
203 Ibid. s. 65f. 
204 John Rawls. Justice as Fairness. A Restatement. (red.) Erin Kelly. London: Belknap. 
2001 s. 43f. 
Ibid. s. 43ff. 
206 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 47f. 
207 Ibid. s. 47f. 
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sociala praktiker som exempelvis marknader, egendomsrätt, spelregler och 
ritualer.208 Vi kan också tänka oss att aktiemarknaden är att betrakta som 
en institution, det vill säga som företeelser styrda av bestämda 
regelsystem. Men det är oklart om Rawls menar att det omfattas av vad 
han menar med begreppet.  

Vilka institutioner utgör då samhällets grundstruktur? Frågan är 
viktig eftersom det är institutionerna och hur de verkställs som 
rättviseprinciperna framförallt appliceras på. Enligt Rawls utgörs 
samhällets grundstruktur av den politiska konstitutionen, samt samhällets 
huvudsakliga ekonomiska och sociala bas. Med den politiska 
konstitutionen torde Rawls avse samhällets grundlag. Samhällets 
huvudsakliga ekonomiska och sociala bas innebär samhällets ekonomiska 
system (till exempel marknadsekonomi eller planekonomi) tillsammans 
med idéer om hur samhällets resurser bör fördelas (till exempel 
välfärdsstat eller nattväktarstat).  

5.3.6 Vad motiverar valet av principer? 

Om parterna i ursprungspositionen inte vet något om de intressen som de 
kommer att ha efter det att den osynliga slöjan har dragits bort, hur kan 
de då vara motiverade att välja Rawls rättviseprinciper framför andra 
principer?  

Enligt Rawls väljer individerna principer utifrån hur pass väl de 
förser dem med så kallade primära sociala nyttigheter. Primära sociala 
nyttigheter är nyttigheter som rättigheter, friheter, möjligheter, 
inkomst/rikedom och självrespekt.209 Karakteristiskt för primära sociala 
nyttigheter är att de är knutna till individens välfärd. Det är sådana 
nyttigheter som en rationell individ kommer att vilja välja oavsett 
vederbörandes övriga livsmål. De är medel till mål oavsett vilka mål 
individen har.210 Eftersom de enskilda individerna i ursprungspositionen 
inte har kännedom om sina intressen när de befinner sig bakom 
okunnighetens slöja så är det rationellt att välja sådana principer som 
möjliggör individers måluppfyllelser vilka dessa än är:  

                                                
208 Ibid. s. 48. 
209 Ibid. s. 79.  
210 Ibid. ss. 79; 223.  
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Regardless of what an individual’s rational plans are in detail, it 
is assumed that there are various things which he would prefer 
more of rather than less. With more of these goods men can 
generally be assured of greater success in carrying out their 
intentions and in advancing their ends, whatever these ends 
may be.211  

Det räcker inte med att kunna forma livsplaner utifrån en uppfattning om 
vad som är gott. Vederbörande måste ha resurser för att kunna försöka 
genomföra sina planer och det är alltså det som de primära sociala 
nyttigheterna möjliggör. Parterna i ursprungspositionen kommer således 
att välja Rawls två rättviseprinciper av rationella skäl. Den första principen 
garanterar grundläggande rättigheter och friheter hos individerna i 
gemenskapen och möjliggör olika livsmål. Den andra principen erbjuder 
rättvis och jämlik möjlighet till utbildning, arbete och andra 
förutsättningar som behövs för att individerna ska kunna realisera sina 
mål och intressen. 

5.4 IDEAL OCH ICKE-IDEAL TEORI 

Rawls gör en distinktion mellan ideal och icke-ideal teori som är central 
för förståelsen av hur hans teori ska tillämpas på faktiska förhållanden.  

I hans ideala teori om rättvisa formuleras principer utifrån ett 
antagande om strikt efterlevnad. Med det avses ett antagande om att de 
principer som har valts bakom okunnighetens slöja kommer att 
respekteras. Den ideala teorin målar således upp vad Rawls kallar för ett 
välordnat samhälle, ett samhälle så som det kan komma till uttryck under 
ideala förhållanden.212  

Med ett välordnat samhälle avser Rawls ett samhälle där det finns ett 
gemensamt rättvisebegrepp, där samhällets grundläggande struktur med 
goda skäl kan antas tillfredsställa rättviseprinciperna, samt där samhällets 
medborgare har en verkningsfull känsla för rättvisa, vilket gör det möjligt 
för dem att förstå och tillämpa rättviseprinciperna, samt för det mesta agerar 
i enlighet med de krav som rättviseprinciperna ställer på individen.213 

                                                
211 Ibid. s. 79. 
212 Ibid. s. 216.  
213 Ibid. 
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Vad gäller faktiska förhållanden, hur samhällets grundläggande 
strukturer de facto är ordnade och hur människor väljer att förhålla sig till 
rättviseprinciperna, skiljer sig i större eller mindre utsträckning från idealet 
om strikt efterlevnad. För att kunna göra reda även för principernas 
tillämpning under sådana förhållanden lyfter Rawls fram det han kallar för 
icke-ideal teori. Icke-ideal teori syftar till att uttrycka de principer och 
regler som ska kunna vägleda beslutsfattande under icke-ideala 
förhållanden, det vill säga när individerna i ett samhälle (i) inte efterlever, 
(ii) endast delvis efterlever, eller (iii) inte kan efterleva principerna som 
formuleras i den ideala teorin.  

Uppdelningen av Rawls teori om rättvisa i en ideal och en icke-ideal 
teori gör det klart att hans teori inte beskriver ett ouppnåeligt ideal, utan 
att dess principer måste kunna appliceras på ett faktiskt samhälle. De 
frågor som behandlas i icke-ideal teori är samma frågor som vi brottas 
med i den reella världen. Icke-ideal teori kan därför ses som länken mellan 
Rawls ideala teori om rättvisa och hur institutioner i den reella världen bör 
utformas.214 

Exakt hur principer under icke-ideala förhållanden bör utformas 
beror på omständigheterna i det faktiska samhälle som de ska appliceras 
på. De bör dock vara utformade för att kunna leda till ett välordnat 
samhälle. Men även om målet – att realisera principerna i den ideala 
rättviseteorin – är klart, så är det inte uppenbart hur orättvisor i 
existerande samhällen bör angripas. En regel som kan utläsas hos Rawls är 
att särskilt allvarliga orättvisor bör åtgärdas före mindre allvarliga dito.215 
Vad avgör vilka orättvisor som är särskilt allvarliga? Hur rangordnar vi 
sådana orättvisor? 

Enligt Rawls kan den ideala teorin, idén om ett välordnat samhälle, 
”help to clarify the goal of reform and to identify which wrongs are more 
grievous and hence more urgent to correct”216: 

Viewing the theory of justice as a whole, the ideal part presents 

                                                
214 Ibid. s. 8. Se även a.a §§ 25; 39. Rawls skriver bland annat att ”[the] ideal part presents 
a conception of a just society that we are to achieve if we can. Existing institutions are to 
be judged in the light of this conception. Where the ideal theory dictates the objective, 
nonideal theory dictates the route to that objective (from whatever imperfectly just 
condition a society happens to occupy”. Ibid. s. 216. 
215 John Rawls. Justice as Fairness. A Restatement. (red.) Erin Kelly. London: Belknap. 
2001. s. 13. 
216 Ibid.  
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a conception of a just society that we are to achieve if we can. 
Existing institutions are to be judged in the light of this 
conception and held to be unjust to the extent that they depart 
from it without sufficient reason. The lexical ranking of the 
principles specifies which elements of the ideal are relatively 
more urgent, and the priority rules this ordering suggests are to 
be applied to nonideal cases as well. Thus as far as 
circumstances permit, we have a natural duty to remove any 
injustices, beginning with the most grievous as identified by the 
extent of the deviation from perfect justice.217 

Den lexikala ordningen mellan rättviseprinciperna gäller således även när 
principerna ska tillämpas på faktiska icke-ideala förhållanden. 
Överträdelser mot frihetsprincipen anses som mer allvarliga än 
överträdelser mot principen om skälig jämlikhet ifråga om lika 
möjligheter, vilken i sin tur anses som allvarligare än överträdelser mot 
differensprincipen. Överträdelser gentemot frihetsprincipen bör således 
åtgärdas före överträdelser mot principen om skälig jämlikhet ifråga om 
lika möjligheter, och så vidare. 

Förutom regeln att allvarliga överträdelser bör åtgärdas före mindre 
allvarliga överträdelser sätter Rawls upp ytterligare kriterier för vilka 
åtgärder som kan rättfärdigas för att på sikt komma tillrätta med 
orättvisor i samhället: 

Nonideal theory asks how this long-term goal might be 
achieved, or worked toward, usually in gradual steps. It looks 
for policies and courses of action that are morally permissible 
and political possible as well as likely to be effective.218 

En åtgärd som syftar till att reglera en orättvisa måste således 

(i) vara moraliskt tillåten 
(ii) vara politiskt genomförbar 
(iii) vara sannolikt effektiv 
(iv) reglera grövre överträdelser framför mindre sådana 

                                                
217 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 216. 
218 John Rawls. Law of Peoples. With "The Idea of Public Reason Revisited”. Cambridge: 
Harvard Univ. Press. 1999. s. 89. 
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Rawls förklarar inte vad som exakt avses med (i)-(iv) och han utvecklar 
heller inte hur de vid behov ska vägas mot varandra – eller om det ens ska 
vägas mot varandra. När är till exempel en åtgärd moraliskt tillåten? Är 
det när den realiserar rättviseprinciperna eller är det tillräckligt att 
åtgärden banar väg för ett ”mer” idealt system än det befintliga? Måste en 
och samma åtgärd uppfylla samtliga kriterier eller är det tillräckligt att den 
uppfyller ett eller några av dem? Om det är tillräckligt med ett eller några 
av dem, finns det någon specifik prioriteringsordning vilken eller vilka av 
dem som bör uppfyllas först? Om detta lämnar Rawls inget tydligt svar. 
Dock tycks han mena att en rättfärdigad åtgärd inte behöver leda till ett 
omedelbart realiserande av rättviseprinciperna, utan att det är tillräckligt 
att åtgärden är ett steg på vägen. Detta då Rawls skriver att strävan efter 
ett realiserande av rättviseprinciperna är ett långtidsmål som “might be 
achieved, or worked toward, usually in gradual steps”.219 

Det finns ytterligare svårigheter när det kommer till hur vi ska gå till 
väga för att i ett icke-idealt samhälle realisera rättviseprinciperna. Det som 
ger upphov till orättvisor i samhället kan variera vilket gör att 
appliceringen av rättviseprinciperna enligt den lexikala ordning som Rawls 
föreskriver kan behöva sättas ur spel. Korruption och extrem fattigdom är 
exempel på tillstånd som kräver andra åtgärder än vad som krävs för att 
kompensera för orättvisor som beror på individers olika talanger. Vid 
extrem fattigdom finns det inga resurser att realisera den ideala rättvisan. 
Att under sådana omständigheter tillämpa rättviseprinciperna i enlighet 
med den lexikala prioritetsordning som Rawls föreskriver 
(frihetsprincipen först, därefter principen om skälig jämlikhet ifråga om 
lika möjligheter, och sist differensprincipen) blir meningslöst eftersom 
omständigheterna i ett sådant samhälle inte ”allow the effective 
establishment of rights”.220  

Frågan är dock om ovan nämnda åtgärd när det inte finns resurser 
att realisera rättviseprinciperna verkligen ska tolkas som ett avsteg från 
den lexikala prioritetsordning som annars råder. Enligt A. John Simmons 
så är det frihetsprincipen själv som motiverar avsteget från 
frihetsprincipens lexikala prioritet då det är en åtgärd som är ”necessary to 

                                                
219 Ibid. 
220 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 132. 
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prepare the way for a free society”. 221  Det är således fortfarande 
frihetsprincipen som går först. Detta tycks vara en tolkning som 
överensstämmer med vad Rawls själv skriver gäller i de fall 
omständigheterna inte möjliggör ett realiserande av rättviseprinciperna: 

 It is only when social circumstances do not allow the effective 
establishment of these basic rights that one can concede their 
limitation; and even then these restrictions can be granted only 
to the extent that they are necessary to prepare the way for the 
time when they are no longer justified. The denial of the equal 
liberties can be defended only when it is essential to change the 
conditions of civilization so that in due course these liberties 
can be enjoyed.222 

5.5 G. A. COHENS KRITIK AV INCITAMENTSARGUMENTET 

I det här avsnittet kommer jag att fördjupa mig i en frågeställning som rör 
tolkningen av differensprincipen. Vad jag intresserar mig för här är 
huruvida differensprincipen tillåter extra-incitament. Syftet är att 
undersöka i vilken utsträckning den rawlsianska teorin kan ge utrymme 
för handlingar som motiveras av egenintresset. 

Enligt differensprincipen kan ojämlikhet accepteras om det är till 
gagn för de sämst ställda i samhället. En konsekvens av principen är att 
den tillåter att vissa särskilt talangfulla individer belönas extra givet att det 
leder till att de till följd av belöningen agerar på ett sätt som gynnar dem 
som har det sämst ställt. Att ojämlikheter och ojämlikhetsskapande 
incitament kan rättfärdigas genom att de är till gagn för de sämst ställda i 
samhället brukar även kallas för incitamentsargumentet. Tanken bakom 
detta är att om man belönar de individer som har hög förmåga att 
producera genom att betala dem en högre lön vid ökad produktivitet så 

                                                
221 A. John Simmons. ”Ideal and Nonideal Theory”. Philosophy & Public Affairs. Vol. 38. 
No. 1. 2010. 5-36. s. 13f. ”It is only when social circumstances do not allow the effective 
establishment of these basic rights that one can concede their limitation; and even then 
these restrictions can be granted only to the extent that they are necessary to prepare the 
way for the time when they are no longer justified. The denial of the equal liberties can be 
defended only when it is essential to change the conditions of civilization so that in due 
course these liberties can be enjoyed”.  
222 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 132. 



 

 92 

kommer extra resurser att skapas som kan omfördelas i samhället så att de 
som har det sämst ställt får det bättre än vad de annars skulle ha haft.  

Att differensprincipen tillåter att vissa belönas efter förtjänst är inte 
anmärkningsvärt. Ett fungerande samhälle behöver individer som utför 
viktiga samhällsfunktioner. I vissa fall är det arbete som funktionerna 
kräver obekvämt eller kräver lång och dyr utbildning. Att de individer 
som utför sådana uppgifter får kompensation för att de utbildat sig eller 
utför särskilt obekväma eller komplicerade arbetsuppgifter är rimligt. En 
sådan kompensation skulle heller inte ge upphov till ökad ojämlikhet.223  

Rawls position har dock kritiserats för att den även tillåter extra-
incitament, vilket är incitament som vissa av de särskilt talangfulla eller 
produktiva individerna i samhället kräver för att de har en bra 
förhandlingsposition och därmed ser möjligheten att öka sin inkomst, 
vilket inte är samma sak som att kompenseras för särskilt obekväma 
uppgifter eller för en lång och dyr utbildning.  

Filosofen G. A. Cohen har kritiserat Rawls formulering av 
differensprincipen på dessa grunder. Cohen accepterar differensprincipen 
som en princip för jämlikhet, men ifrågasätter att principen skulle 
acceptera extra-incitament.  

Cohens främsta skäl att uppmärksamma differensprincipen är att 
visa hur det han kallar för institutionell egalitarism (en uppfattning som 
han tillskriver Rawls) riskerar att komma undan de krav som rättvisan 
rimligen ställer. Enligt Cohen leder inte Rawls teori endast till ett 
upprättande av regler som följer ur rättvisa institutioner. Cohen menar 
även att det ur Rawls teori följer vad han kallar för ett egalitärt ethos som 
genomsyrar det vardagliga livet inom ramarna för de politiska 
rättviseprinciperna.224 Förekomsten av ett sådant ethos skulle enligt Cohen 
bland annat leda till att extra-incitament inte kan ingå i en teori om 
rättvisa. Jag ska återkomma till det Cohen kallar för ett egalitärt ethos, men 
låt oss först titta på Cohens kritik av Rawls formulering av 
differensprincipen. 

                                                
223G.A. Cohen. Rescuing Justice and Equality. Cambridge: Harvard University Press. 
2008. s. 105. Kok-Chor Tan. Justice, Institutions, and Luck. The Site, Ground, and Scope 
of Equality. Oxford: Oxford University Press. 2012. s. 52.  
224 G.A. Cohen. Rescuing Justice and Equality. Cambridge: Harvard University Press. 
2008. ss. 74; 123; 132 
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5.5.1 Cohens två tolkningar av differensprincipen  

I Rescuing Justice and Equality argumenterar Cohen för att det inte är 
nödvändigt att tolka Rawls differensprincip på ett sätt som gör att den 
tillåter extra-incitament. Enligt Cohen måste vi skilja mellan olika former 
av ojämlikhet för att klargöra frågan. Dels måste vi skilja mellan (i) 
ojämlikheter som är nödvändiga och som inte har med individernas egna 
val att göra och (ii) ojämlikhet som är resultatet av individers 
intentioner.225  

Distinktionen ger enligt Cohen utrymme för två olika tolkningar av 
differensprincipen, en strikt och en lös tolkning. Den strikta tolkningen 
ger endast utrymme för sådana ojämlikheter som är strikt nödvändiga för 
att öka välfärden hos de sämst ställda (och därmed inte för extra-
incitament) medan den lösa tolkningen även tillåter incitament utöver vad 
som är nödvändigt.226 Enligt Cohen går det att finna stöd för såväl den 
strikta som den lösa tolkningen hos Rawls, vilket tyder på att Rawls ger 
uttryck för två olika och oförenliga synsätt. 

I. DEN STRIKTA TOLKNINGEN 
Cohen menar att vi finner stöd för en strikt tolkning av differensprincipen 
i Rawls moralpsykologi. I Rawls välordnade samhälle kommer individer, 
stimulerade av de två rättviseprinciperna, att handla utifrån sitt sinne för 
rättvisa. Medborgarna i ett välordnat samhälle antas hos Rawls vara 
fullkomligt och helhjärtat motiverade att handla i enlighet med 
rättviseprinciperna eftersom ett accepterande av rättviseprinciperna för 
med sig en motivation att handla i enlighet med dem.227 De har enligt 
Rawls “a highest-order desire, their sense of justice, to act from the 
principles of justice”.228 

Som vi tidigare kunde se har människan enligt Rawls två moraliska 
förmågor varav den ena utgörs av ett sinne för rättvisa som i sin tur 
utgörs av förmågan och motivationen att i praktiken kunna omsätta 
rättviseprinciperna. Influenserna från Kant är tydliga – oavsett egna mål 
                                                
225 Ibid. s. 68. Cohen skriver att han skiljer mellan ”inequalities that are necessary, apart 
from human choice, to make the worst off better off, and inequalities that are necessary to 
that end only given what some people’s intentions are”. 
226 Ibid. s. 68f. 
227 Ibid. ss. 69; 74. 
228  John Rawls. ”Kantian Constructivism in Moral Theory” i John Rawls. Collected 
Papers. (red.) Samuel Freeman. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1999. s. 
320.  
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kommer individer motiverade av rättviseprinciperna att handla utifrån 
dessa:  

The principles of justice are […] analogous to categorical 

imperatives. […] By a categorical imperative Kant understands 
a principle of conduct that applies to a person in virtue of his 
nature as a free and equal rational being. The validity of the 
principle does not presuppose that one has a particular desire 

or aim. […] it directs us to take certain steps as effective means 
to achieve a specific end. To act from the principles of justice is 
to act from categorical imperatives in the sense that they apply 
to us whatever in particular our aims are.229  

Individerna i det välordnade samhället skulle enligt Cohen inte kräva en 
utdelning eller ersättning för sitt arbete som överstiger en rimlig 
kompensation för den ansträngning som krävs för dess utförande om de 
verkligen accepterade rättviseprinciperna. De skulle vara motiverade att göra det 
som krävs för att de sämst ställda i samhället skulle få det bättre ställt. 
Individerna skulle därmed handla i enlighet med differensprincipen 
oavsett om det maximerade deras egennytta eller inte. De skulle inte 
utnyttja situationen för att få så stor utdelning som möjligt.230  

I uppfattningen om att det finns motivation att handla i enlighet med 
det han menar är kärnan i differensprincipen finner således Cohen stöd 
för den strikta tolkningen. En sådan tolkning skulle i sin tur inte ge stöd 
för extra-incitament. Den utesluter dock inte incitament i form av 
kompensation för de uppoffringar som vissa talangfulla individer måste 
göra för att kunna utföra det arbete som kommer att gynna dem som har 
det sämst ställt. Exempel på sådana incitament skulle kunna vara en högre 
lön för arbeten som kräver en lång och svår utbildning eller kompensation 
för att utföra svåra och obekväma arbeten. Poängen här är att utan några 
incitament alls så skulle det inte finnas några, eller tillräckligt med, 
individer som frivilligt vill utföra vissa nödvändiga sysslor som positivt 
påverkar välfärden hos dem som har det sämst ställt. Som en konsekvens 
av det tillåter differensprincipen sådana incitament som utgörs av 

                                                
229 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 222f. 
230 G.A. Cohen. Rescuing Justice and Equality. Cambridge: Harvard University Press. 
2008. s. 75f. 



 

 95 

kompensation för speciella bördor. Individerna i samhället, som verkligen 
accepterar differensprincipen, kommer heller inte att kräva ersättning 
utöver sådan kompensation. Det är detta som Cohen avser när han säger 
att differensprincipen tillämpad kommer att leda till ett egalitärt ethos hos 
individerna i samhället. Även om talangfulla människor har möjlighet att 
kräva en hög ersättning för att låta sina talanger komma andra människor 
till gagn så gör de inte det eftersom de är motiverade av 
differensprincipen.  

II. DEN LÖSA TOLKNINGEN  
Den kantianska tolkningen av Rawls teori, särskilt argumentet att den som 
fullständigt accepterar rättviseprinciperna varken skulle vilja ha eller kräva 
någonting utöver en rimlig kompensation för att utföra sitt arbete, styrker 
den strikta tolkningen av differensprincipen. Trots det menar Cohen att 
Rawls ändå ger utrymme för en lös tolkning, vilken tolererar ojämlikheter 
som är resultatet av egenintresserade handlingar:  

On the lax interpretation of what the difference principle 
demands, it is satisfied when everyone gets what she can 
through self-seeking behavior in a market whose rewards are so 
structured by taxation and other regulation that the worst off 
are as well off as any scheme of taxed and regulated market 
rewards can make them.231  

I den lösa tolkningen av differensprincipen tillåts extra-incitament och 
den ojämlikhet som följer därur så länge det ger upphov till inkomster 
som, till exempel genom beskattning, kan omfördelas i samhället och 
resultera i att de som har det sämst ställt får det så bra så möjligt.  

Två villkor avgör hur stor den ersättning som en individ erhåller kan 
vara utan att kränka differensprincipen i dess lösa tolkning: (i) Individens 
marknadvärde (det pris som någon är beredd att betala för individens 
arbete), samt (ii) att ojämlikheten gagnar dem som har det sämst ställt. 
Några restriktioner för hur mycket de som har det sämst ställt måste 
gagnas för att differensprincipen ska kunna rättfärdiga den ojämlikhet 
som extra-incitament ger upphov till finns inte. Den ojämlikhet som 
uppstår kan på så sätt bli i princip hur stor som helst.  

                                                
231 Ibid. s. 74. 
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Enligt Cohen leder den lösa tolkningen av differensprincipen till ett 
icke-egalitärt samhälle. Differensprincipen är i sin lösa tolkning ingen 
rättviseprincip, menar Cohen. Den hanterar inte den orättvisa som de 
som har det sämst ställt i samhället utsätts för. Istället är det en princip 
som har som uppgift att begränsa eller ekonomiskt kompensera för den 
orättvisa som individers egenintresserade och maximerande beteende på 
marknaden ger upphov till.232 

5.5.2 Tillåter Rawls teori om rättvisa extra-incitament?  

Cohen menar att det finns utrymme för båda tolkningarna av 
differensprincipen, men att differensprincipen i sin lösa form inte kan 
förstås som en rättviseprincip. Cohen menar att de individer som 
verkligen har accepterat rättviseprinciperna inte kommer att kräva extra-
incitament. I det avseendet är Cohens tolkning rimlig. Hållbarheten i 
Rawls teori om rättvisa hänger mycket på hans resonemang om individers 
sinne för rättvisa. Försvagar vi argumentet om individers sinne för rättvisa 
så urholkas även skälen varför individerna i ursprungssituationen skulle 
välja rättviseprinciperna. Det jag ifrågasätter i Cohens argumentation är 
om det är differensprincipen som sådan i det som han kallar för den 
strikta tolkningen som utesluter extra-incitament.  

Differensprincipen lyder som bekant att ”sociala och ekonomiska 
ojämlikheter bör utformas så att de är till största möjliga fördel för de 
sämst ställda i samhället”. Om jag tolkar Cohens argument korrekt så 
menar han att differensprincipen som mest kan acceptera en ojämlik 
fördelning av resurser som uppgår till den ersättning som är 
nödvändig/tillräcklig för att kompensera för att sådant arbete som gynnar 
alla om det blir utfört. Ersättning utöver detta utgörs av extra-incitament 
och den ojämlikhet som uppstår till följd av att extra ersättning utbetalas 
är inte till fördel för dem som har det sämst ställt. Givet att sådana extra-
incitament inte är till fördel för dem som har det sämst ställt så kan de 
inte motiveras av differensprincipen och individerna (som har accepterat 
rättviseprinciperna) kommer heller inte att vara motiverade att kräva 
sådana extra-incitament.  

                                                
232 Ibid. s. 84. 
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I Justice, Institutions, and Luck. The Site, Ground, and Scope of Equality 
invänder Kok-Chor Tan mot Cohens tolkning. Han menar att Cohens 
tolkning kommer i konflikt med Rawls frihetsprincip och dess krav på att 
ge individerna det utrymme som krävs för att de ska kunna leva ett 
meningsfullt liv.233 Tan menar att om det inte finns utrymme för andra 
incitament än de som kompenserar för extra betungande eller svåra 
uppgifter så kommer det heller inte att finnas något utrymme för individer 
att utveckla intressen eller ägna sig åt yrken som inte har någon direkt 
samhällsnytta: 

[…] it is out of recognition of the importance of the freedom 
of occupational choices and the diverse valuable ends and 
conceptions of the good life that persons have that Rawls 
provides room for incentives in his principle. A just society will 
need persons of special skills to perform socially beneficial 
tasks; but a just society also has to recognize that persons are 
free to pursue a diversity of ends, including occupational 
choices, that need not have any egalitarian consequence.234 

Frihetsprincipens prioritet över differensprincipen kräver att individerna i 
ett samhälle är fria att utifrån sina egna uppfattningar om vad som är gott 
utveckla sina intressen och välja yrken utan att överväga dess nytta för 
dem som har det sämst ställt. Det finns inte ett enda värdefullt mål, utan 
en mångfald av värdefulla mål.235 Frihet att välja yrke, intressen och andra 
liknande saker motiverar den lösare tolkningen av differensprincipen.  

Tan poängterar dock att differensprincipen trots detta inte är 
utformad för att tillåta själviskhet eller extra-incitament, utan endast att 
den ger utrymme för måluppfyllelser som inte har egalitära 
konsekvenser. 236  Att den ändå ger utrymme för själviskhet och 
möjligheten att kräva extra-incitament är en sidoeffekt, inte dess syfte. 
Tan stödjer sin tolkning av Rawls genom att referera till en formulering i 
Justice as Fairness. A Restatement:  

                                                
233 Kok-Chor Tan. Justice, Institutions, and Luck. The Site, Ground, and Scope of Equality. 
Oxford: Oxford University Press. 2012. s. 57. 
234 Ibid. s. 57. 
235 Ibid .s. 57. 
236 Ibid. s. 58. 
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The priority of liberty means that we cannot be forced to 
engage in work that is highly productive in terms of material 
goods. What kind of work people do, and how hard they do it, 
is up to them to decide in light of the various incentives society 
offers.237 

Tans tolkning tycks mig vara rimlig. Den strikta tolkningen av 
differensprincipen har dåligt stöd i Rawls egna arbeten i det avseende som 
Tan tar upp. Trots det är fortfarande Cohens påstående att individer med 
ett sinne för rättvisa motiveras av rättviseprinciperna viktigt. Tans 
invändning tycks dock bli att den strikta tolkningen primärt ska appliceras 
på frihetsprincipen eftersom den har prioritet över differensprincipen.  

Rawls arbeten talar med andra ord för att differensprincipen tillåter 
extra-incitament i vissa avseenden. Betyder det då även att teorin om 
rättvisa som sådan tillåter extra-incitament? Detta menar jag beror på vad 
vi menar med ”tillåta”. Differensprincipen ger helt klart ett utrymme för 
individer att kräva extra-incitament för sina insatser, men betyder det att 
sådana krav är moraliskt acceptabla? Tan betonar att differensprincipen 
inte verkar i enskildhet utan är underställd såväl frihetsprincipen som 
principen om skälig jämlikhet ifråga om lika möjligheter.  

Dessa principer är dessutom inte de enda restriktioner som Rawls 
formulerar i sin teori. I A Theory of Justice beskriver Rawls, om än ytligt, ett 
flertal moraliska principer för individer. I föregående kapitel kunde vi 
också se hur Rawls i en fotnot i A Theory of Justice beskriver ett 
moralbegrepp som han relaterar till Kurt Baiers syn på vad moral är.238 
Rawls relaterar också själv till detta moralbegrepp. Bland annat utarbetar 
han ett begrepp om det rätta (concept of right), som på många sätt påminner 
om the moral point of view. Hans begrepp om det rätta sätter upp 
begränsningar för vilka principer som kan formuleras bakom 
okunnighetens slöja i ursprungspositionen. En rekonstruktion av Rawls 
teori om rättvisa som fokuserar på hans moralteori och inte 
huvudsakligen på hans politiska filosofi kan ge oss en bättre grund att 
avgöra huruvida teorin tillåter extra-incitament och egenintresserade 
handlingar – och om så är fallet, i vilken utsträckning.  
                                                
237 Ibid. ss. 2; 58f. John Rawls. Justice as Fairness. A Restatement. (red.) Erin Kelly. 
London: Belknap. 2001. s. 64. 
238 Se John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999 
(1971). s. 113n. 
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5.6 EN RAWLSIANSK MORALTEORI FÖR INDIVIDER 

I det som följer kommer jag att redogöra för några etiska principer för 
individers handlande som återfinns i A Theory of Justice. Syftet är att återge 
en uttalad rawlsiansk en moralteori som även omfattar individers 
handlingar. Rawls två rättviseprinciper syftar som tidigare nämnts till att 
reglera samhällets grundläggande struktur och han menar att de i sin tur 
inte säger något om individers konkreta förpliktelser och skyldigheter.  

Trots att Rawls i A Theory of Justice utvecklar en politisk rättviseteori 
viker han ändå vid ett par tillfällen av från det politisk-filosofiska 
huvudspåret för att även behandla moraliska principer för individer. De 
sista två avsnitten av kapitel två i A Theory of Justice behandlar 
skälighetsprincipen (the prinicple of fairness) och principen om naturliga 
plikter (the principle of natural duties), vilka kan sägas vara två komponenter i 
en moralteori för individer. I kapitel fyra (§§ 51-59) fördjupas 
beskrivningen i samband med att Rawls behandlar frågan om hur 
individer bör förhålla sig till en orättvis lagstiftning och om civil olydnad 
någonsin kan rättfärdigas.  

Varför gör Rawls detta avsteg i sin redogörelse för en teori om 
rättvisa? Rawls poängterar inledningsvis att ett fullständigt begrepp om 
det rätta (concept of right) inte enbart kan omfatta samhällets grundläggande 
struktur, utan att det även måste inkludera principer för individer och 
principer för relationer mellan stater. 239  En vilja att utveckla ett 
fullständigt begrepp om det rätta och därmed sätta in rättviseteorin i ett 
större system kan således vara en förklaring.  

En annan förklaring ges av Frank Lovett som menar att en 
redogörelse för vilka moraliska krav som kan ställas på individer i relation 
till samhällets krav är nödvändig för att behandla frågan om civil olydnad, 
en fråga som Rawls ska ha varit mycket intresserad av.240  

Ett annat sätt att uttrycka det på är att säga att Rawls vill kunna 
belysa de åtgärder som den icke-ideala teorin kan kräva för att realisera ett 
välordnat samhälle. Frågan om civil olydnad belyser gränserna för den 
institutionella rättviseteori som är målet för A Theory of Justice. Rawls 

                                                
239 Ibid. ss. 93; 293. Relationen mellan stater, som Rawls behandlar i The Law of Peoples, 
kommer inte att behandlas här. 
240 Frank Lovett, Rawls’s A Theory of Justice. A Reader’s Guide. London: Continuum. 
2011. s. 128. 
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menar som vi tidigare har sett att grundtanken är att lagen, det som följer 
ur rättviseprinciperna, bör följas. I ett välordnat samhälle kommer frågan 
om huruvida civil olydnad kan rättfärdigas inte uppstå. Det är däremot en 
fråga som kan uppstå i ett samhälle där principerna inte respekteras av 
samhällets medborgare och blir därmed en fråga för den icke-ideala 
teorin. Genom att pröva frågan om civil olydnad kan rättfärdigas, och i så 
fall under vilka förutsättningar, kan Rawls pröva i vilken utsträckning den 
institutionella rättviseteorin kan kräva av enskilda individer att handla i 
enlighet med samhällets regler. 

5.6.1 Naturliga plikter och skälighetsprincipen 

Låt oss fokusera på de principer som gäller för individer. I figur 3 (s. 101) 
kan vi se den gren av begreppet om det rätta (concept of right) som omfattar 
individer.  

Rawls delar upp principer för individer i två olika deontiska 
kategorier, krav (requirements) respektive handlingar som är tillåtna men 
utan att vara förknippade med krav på individen (permissions). Handlingar 
som är tillåtna men som inte förknippas med krav delar Rawls upp i 
indifferenta respektive supererogativa handlingar. Indifferenta handlingar är 
handlingar som inte är moraliskt relevanta, medan supererogativa 
handlingar är handlingar som är beundransvärda men som inte kan 
avkrävas individen. 

Krav delas upp i naturliga plikter (natural duties) och förpliktelser 
(obligations). Naturliga plikter är moraliska plikter som inte är avhängiga 
institutionella regler, det vill säga de gäller oavsett överenskommelser och 
oavsett övriga normer och regler i samhället. Ernest Partridge föreslår att 
vi ska tolka Rawls begrepp ”naturliga plikter” som de moraliska 
minimikrav som vi människor är förbundna av i vår relation med 
andra.241Förpliktelser omfattas av de plikter som inte är naturliga, utan 
som är avhängiga någon form av överenskommelse. I stort utgörs 
förpliktelser av skälighetsprincipen (principle of fairness). 242  Ur 

                                                
241 Ernest DeAlton Partridge Jr. Rawls and the Duty to Posterity. Diss. Salt Lake City: 
University of Utah. 1976. s. 136f. 
242 Rawls säger dock angående skälighetsprincipen att ”I shall try to use this principle to 
account for all requirements that are obligations as distinct from natural duties”. Trots detta 
föreslår han i systematiseringen i figur 3 ovan en ytterligare princip, trohetsprincipen. John 
Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999 (1971). s. 96.  
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skälighetsprincipen härleder Rawls en trohetsprincip (principle of fidelity) 
som innebär att löften som utförs under acceptabla villkor (till exempel 
utan närvaro av tvång) ska hållas.243 Syftet med principen är att möjliggöra 
och stabilisera samarbetsavtal som är till ömsesidig nytta hos samhällets 
medborgare. 

Figur 3: Rawls system för ett fullständigt begrepp om det rätta 

  

Källa: John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 
1999. (1971). s. 94. 

NATURLIGA PLIKTER 
Låt oss börja med det Rawls kallar för naturliga plikter. Det som skiljer de 
naturliga plikterna från rättviseprinciperna är att de förra är tillämpliga 
direkt på individen och inte på samhällets grundstruktur. Naturliga plikter 
är något som alla omfattas av oavsett samtycke eller reciproka 
samarbeten. Naturliga plikter är därmed inte agentrelativa, utan är 

                                                
243 Ibid. s. 303ff. 
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universella och härleds ur kontraktssituationen.244 Enligt Rawls är det var 
och ens plikt att understödja och följa de regler och lagar som existerar i 
ett välordnat samhälle och likaså att arbeta för att framtida regler och 
lagar blir rättvist utformade. En naturlig plikt är plikten att handla i 
enlighet med reglerna i ett välordnat samhälle. Det är också den viktigaste 
naturliga plikten enligt Rawls, åtminstone sett utifrån rättviseteorins 
perspektiv.245  

De naturliga plikterna kan vara antingen negativa eller positiva. 
Rawls utvecklar inte något resonemang kring positiva och negativa 
naturliga plikter, utan nämner endast kort att de kan avgöras intuitivt. 
Oftast, menar Rawls, är distinktionen mellan dem endast aktuell när 
frågan om prioritet mellan dem ska avgöras. Negativa plikter har företräde 
framför positiva dito.246  

Rawls pekar även ut ytterligare några exempel på plikter som är 
naturliga och inte avhängiga av att det finns någon specifik relation mellan 
den som handlar och den som påverkas av handlingen: 

NEGATIVA NATURLIGA PLIKTER 
- plikten att inte orsaka skada 
- plikten att inte orsaka onödigt lidande 

POSITIVA NATURLIGA PLIKTER 
- plikten att upprätthålla rättvisan 
- plikten att hjälpa andra  
- plikten att visa ömsesidig respekt för andra 

                                                
244 Ibid. s. 99. David Boucher, som gör en Pufendorfsk läsning av Rawls, tycks dock göra 
en annan tolkning än att de naturliga plikterna härleds ur kontraktssituationen. Boucher 
menar att Rawls begrepp om naturliga plikter rimligen ska tolkas som plikter som kan 
härledas ur den naturliga lagen: ”The distinction made in A Theory of Justice between 
obligations and natural duties is the equivalent of Pufendorf ’s categories of congenital and 
adventitious obligations. Congenital obligations are enjoined directly by natural law and 
refer to those obligations we owe to God as our creator, and to each other by the mere fact 
that we are human”. David Boucher. ”Uniting What Right Permits with What Interest 
Prescribes: Rawls’s Law of peoples in Context” i (red.) Rex Martin & David A. Reidy. 
Rawls’s Law of Peoples. A Realistic Utopia? Oxford: Blackwell. 2006. s. 27.  
245 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 99; 293. 
246 Ibid. s. 98. 
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Plikten att inte skada och plikten att inte orsaka lidande kräver av oss att 
vi avstår från att göra sådant som orsakar andra människor skada och 
lidande och är således negativa plikter.247  

Plikten att upprätthålla rättvisan ”requires us to support and comply 
with just institutions that exist and apply to us […] to further just 
arrangements not yet established, at least when this can be done without 
too much cost to ourselves”.248 Plikten att upprätthålla rättvisan för med 
sig att individer är förpliktade att låta sig vägledas av de två 
rättviseprinciperna och det som följer därur.  

Plikten att hjälpa andra människor kräver att vi gör gott för andra 
när vi har möjlighet till det. Rawls ger ytterst få exempel på vilka 
handlingar som de naturliga plikterna föreskriver. I en passage i A Theory 
of Justice där Rawls skiljer mellan naturliga plikter och supererogativa 
handlingar får vi dock en bild av hur omfattande de naturliga plikterna är. 
Rawls skriver att 

[a] person who does a supererogatory act does not invoke the 
exemption which the natural duties allow. For while we have a 
natural duty to bring about a great good, say, if we can do so 
relatively easily, we are released from this duty when the cost to 
ourselves is considerable”.249  

Naturliga plikter är med andra ord åtminstone sådana moraliska plikter 
som inte innebär allt för stora uppoffringar. Hur vi ska avgöra vad som är 
en allt för stor uppoffring görs dock inte klart hos Rawls.  

Vidare ställer den positiva plikten att visa ömsesidig respekt för andra krav 
på individer att erkänna andra människors mål och livsplaner. Rawls gör i 
§ 29 i A Theory of Justice en kantiansk tolkning av principen när han säger 
att man använder andra människor som medel och inte som mål i sig om 
man skaffa sig själv fördelar genom att bryta mot en överenskommelse 
som grundar sig på att övriga parter håller sin del av 
överenskommelsen.250  Det innebär med andra ord att se saker och ting ur 
en annan människas perspektiv.251 Plikten att visa ömsesidig respekt för 

                                                
247 Ibid. 
248 Ibid. s. 99. 
249 Ibid. s. 100.  
250 Ibid. s. 156f. 
251 Ibid. s. 297. 
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andra är som tidigare har nämnts en naturlig plikt, varför den gäller 
oavsett om vi har accepterat den i en överenskommelse eller inte.   

Varför individerna skulle komma att välja just principer eller plikter 
som de ovan förklarar Rawls med att valet till stor del redan är givet då de 
moraliska principerna uppstår i ursprungspositionen. När individerna ska 
välja etiska principer så har de redan valt principer för samhällets 
institutioner. Möjliga valalternativ har således redan begränsats till dem 
som är kompatibla med rättviseprinciperna och som valdes i 
ursprungspositionen eftersom motstridiga principer för institutioner 
respektive individer skulle leda till ett inkoherent begrepp om det rätta 
(concept of right).252 Vidare kommer individerna i ursprungssituationen, trots 
att de antas vara ointresserade av andra individers intressen att välja 
sådana plikter som plikten att visa ömsesidig respekt. Skälet till det är 
enligt Rawls att individerna i ursprungssituationen är medvetna om vikten 
av gemenskap med andra individer: 

Everyone benefits then from living in a society where the duty 
of mutual respect is honored. The cost of self-interest is minor 
in comparison with the support for the sense of one’s own 
worth. Similar reasoning supports the other natural duties. […] 
While on particular occasions we are required to do things not 
in our own interest, we are likely to gain on balance at least 
over the longer run under normal circumstances. In each single 
instance the gain to the person who needs help far outweighs 
the loss of those required to assist him, and assuming that the 
chances of being the beneficiary are not much smaller than 
those of being the one who must give aid, the principle is 
clearly in our interest … Taking any natural duty by itself, the 
reasons favoring its adoption are fairly obvious. At least it is 
evident why these duties are preferable to no similar 
requirements at all.253  

Skälet att välja naturliga plikter, som att hjälpa andra och att visa 
ömsesidig respekt, är således en fråga om ett rationellt övervägande. Det 
är i individernas eget intresse att välja principer som ger upphov till en 
ömsesidig gemenskap framför principer som inte ger upphov till det.  
                                                
252 Ibid. s. 294. 
253 Ibid. s. 297f. 
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Som vi såg tidigare menar Rawls att givet att vi har samtyckt till 
principerna, det vill säga har valt dem i ursprungspositionen, så kommer 
vi också att vara motiverade att handla på det sätt som rättvisan kräver. 
Trots detta tar Rawls upp risken att vissa individer drar nytta av systemet 
och agerar fripassagerare. Risken att det finns individer som kan välja att 
inte respektera principerna, utan som ser fördelar med att dra nytta av att 
andra väljer att följa systemet. Den som är fripassagerare på systemet 
åtnjuter således de fördelar som en överenskommelse eller en gemenskap 
ger upphov till, men bidrar inte själv till att upprätthålla den.  

Rawls ser fripassagerare som något som riskerar att leda till 
instabilitet i överenskommelsen. Ju fler fripassagerare det finns desto 
större blir risken för den som faktiskt väljer att handla i enlighet med 
överenskommelsen. 254  Även om Rawls tycks vara bekymrad över 
problemet så utarbetar han ingen egentlig lösning på det. Istället förlitar 
han sig på att problemet inte uppstår givet att samhällets institutioner 
utformas på rätt sätt och inte gör det möjligt att vara fripassagerare på 
systemet.255 Huruvida Rawls antagande är rimligt kommer jag inte att ta 
upp här, men jag kommer att återkomma till frågan i kapitel 6 när Rawls 
teori tillämpas på skatteundandragande. 

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att de naturliga plikter som 
Rawls nämner och som jag här har tagit upp inte är uttömmande. 
Ytterligare principer och plikter kan i sin tur även härledas ur såväl de 
naturliga plikterna som ur andra plikter.  

SKÄLIGHETSPRINCIPEN 
Skälighetsprincipen kräver att varje individ i samhället är förpliktigad att 
göra det som krävs utifrån samhällets institutioner och dess regler och 
lagar. Rawls ställer upp två krav för att förpliktelsen ska gälla: (1) Att 
institutionerna ifråga är rättvisa, det vill säga överensstämmer med de två 
rättviseprinciperna, samt (2) att individen frivilligt har accepterat 
institutionerna eller frivilligt tagit del av de fördelar som de ger upphov 
till.256  

Skälighetsprincipen syftar till att upprätthålla ett ömsesidigt 
samarbete mellan samhällets individer. Rawls menar att de som frivilligt 

                                                
254 Ibid. s. 295f. 
255 Ibid. s. 296. 
256 Ibid. s. 96. 
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samarbetar med andra för att uppnå fördelar som är ömsesidiga samtidigt 
måste göra avkall på vissa av sina friheter. Det innebär i sin tur att alla 
som deltar i överenskommelsen måste uppfylla sin del i samarbetet för att 
det ska kunna fortgå. Alla måste göra sin rättmätiga del och ingen kan 
göra undantag för sig själv. Skälighetsprincipen länkar således samman 
enskilda individers förpliktelser att engagera sig i samhällets praktiker med 
de två rättviseprinciperna. Är institutionerna och de regler och lagar som 
följer ur dessa (och som är applicerbara på det som det reciproka 
samarbetet omfattar) rättvisa så är varje individ förpliktigad att göra det 
som lagarna och reglerna påbjuder.257  

Till skillnad från naturliga plikter uppkommer förpliktelser först efter 
att ett reciprocitetsförhållande föreligger mellan individen och en 
samhällelig institution. Individer är därför ålagda att uppfylla sina 
skyldigheter endast om de två ovan nämnda villkoren (1) och (2) är 
uppfyllda. Att notera är att ett av de krav som Rawls ställer upp i relation 
till skälighetsprincipen, att individen frivilligt har accepterat institutionerna 
eller frivilligt tagit del av de fördelar som de ger upphov till, innebär att 
kravet att följa institutioners regler och lagar inte nödvändigtvis omfattar 
alla. De som varken har samtyckt frivilligt eller tagit del av de fördelar 
som arrangemanget har gett upphov till kan därför inte sägas omfattas av 
dessa.  

5.6.2 Skyldigheter att handla i enlighet med en orättfärdig 
lagstiftning 

Som vi har sett finns det undantag från skyldigheten att handla i enlighet 
med det som rättviseprinciperna föreskriver. Eftersom skyldigheter 
uppstår först när reciprocitet föreligger mellan individen och de 
samhälleliga institutionerna är skyldigheterna också helt avhängiga av 
huruvida institutionerna är rättvisa eller inte. En individ har således inte 
några skyldigheter gentemot en orättvis regim som individen inte har 
samtyckt till.  

I ett rättvist samhälle är dock plikten till laglydnad ovillkorlig. Denna 
laglydnad omfattar även orättvisa lagar givet att de i övrigt är en del av en 
annars i huvudsak rättvis ordning: 

                                                
257 Ibid.  
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The injustice of a law is not, in general, a sufficient reason for 
not adhering to it any more than the legal validity of legislation 
(as defined by the existing constitution) is a sufficient reason 
for going along with it. When the basic structure of society is 
reasonably just, as estimated by what the current state of things 
allows, we are to recognize unjust laws as binding provided that 
they do not exceed certain limits of injustice.258 

Rawls poängterar att skyldigheten att lyda står i relation till den faktiska 
rättvisan hos institutionerna. Plikten att följa lagen antas alltså uppkomma 
på grund av att det är en av de principer som skulle komma att väljas av 
individen i ursprungspositionen. 

När kan då civil olydnad rättfärdigas? I samhällen som inte kan 
karaktäriseras av rättvisa torde frågan vara tämligen klar. Men hur är det 
med samhällen som är så gott som rättvisa, men där det ändå finns vissa 
orättvisor? Enligt Rawls kan civil olydnad och andra lagöverträdelser inte 
rättfärdigas i vare sig ett perfekt eller ett så nära nog perfekt rättvist 
samhälle. I fallet med orättvisor i ett så gott som rättvist samhälle uppstår 
motsättningar mellan olika plikter, dels plikten att lyda lagen och dels 
plikten att motverka de orättvisor som staten inte tycks kunna lösa.  

Som vi såg ovan har plikten att följa lagen en generell prioritet över 
andra principer när de kommer i konflikt med varandra. Rawls tycks dock 
anta att det ändå finns tillfällen när plikten att motverka orättvisor är 
starkare än plikten att lyda lagen. I de fallen blir civil olydnad som en 
politisk handling ett alternativ, men det är först efter att man på laglig väg 
har prövat att påverka den lagstiftning som man anser vara orättfärdig.  

Enligt Rawls är civil olydnad en politisk handling när den riktar sig 
mot den eller de som har den politiska makten i samhället med en vädjan 
om att den ska korrigera en lag som individen anser vara i strid med 
rättviseprinciperna (eller någon av dem), samt att individen tror att 
olydnaden kan rättfärdigas med stöd av dessa.259 

                                                
258 Ibid. s. 308. 
259 Ibid. s. 326ff. 
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5.7 EN MORALTEORI FÖR INDIVIDER 

I det som följer kommer jag att sammanfatta redogörelsen av Rawls teori 
om rättvisa och den moralteori för individer som han presenterar i A 
Theory of Justice. Avslutningsvis kommer jag att utifrån denna grund 
formulera en normativ teori som kan tillämpas på bedömningen av 
egenintresserade handlingar.  

Såväl Rawls teori om rättvisa som hans moralteori utgör delar av ett 
större normsystem. Systematiseringen i figur 3 ovan anger vilka typer av 
principer som måste väljas för att ett normsystem (conception of right) kan 
sägas utgöra en fullständig (om än dock inte uttömmande) teori.  

Rättviseteorin har prioritet över moralteorin. Eftersom principerna 
för samhällets grundstruktur väljs före principerna för individer så sätter 
den förra upp ramarna för vilka moralprinciper som kan väljas i 
ursprungspositionen. Rawls gör dock inte någon ingående analys av varför 
principerna för samhällets grundstruktur måste väljas före principer för 
individer. Han säger dock att det finns vissa skäl för varför principerna 
måste väljas i en viss ordning: 

[W]hile it would be possible to choose many natural duties 
before those for the basic structure without changing the 
principles in any substantial way, the sequence in either case 
reflects the fact that obligation presuppose principles for social 
forms. And some natural duties also presuppose such 
principles, for example, the duty to support just institutions. 
For this reason it seems simpler to adopt all principles for 
individuals after those for the basic structure. That principles 
for institutions are chosen first shows the social nature of the 
virtue of justice, its intimate connection with social practices 

[...].260 

Att plikter, som plikten att upprätthålla rättvisa institutioner, 
förutsätter förekomsten av principer som reglerar rättvisa institutioner är 
därför självklart. Finns det inga principer som reglerar vad en rättvis 
institution innebär blir en princip om att upprätthålla sådana principer 
meningslös. Rawls menar dock att det finns ytterligare skäl för varför 

                                                
260 Ibid. s. 93ff. 
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principer för samhällets institutioner väljs före principer för individer. 
Enligt Rawls föregår samhället individen eftersom individen, enligt Rawls 
inte till fullo går att förstå utanför en samhällelig kontext.261  

Även om rättviseprinciperna som väljs i ursprungspositionen är 
principer som är tänkta att appliceras på samhällets institutioner är det 
rimligt att betrakta rättviseprinciperna som komponenter i en rawlsiansk 
moralteori för individer. Precis som rättviseprinciperna så väljer 
individerna moralprinciper för individer bakom okunnighetens slöja i 
ursprungspositionen.  

Rättviseprinciperna fungerar som ett filter för vilka principer som 
kan väljas då de måste prövas mot frihetsprincipen, differensprincipen 
och principen om skälig jämlikhet ifråga om lika möjligheter. Således 
omfattas även indirekt individen av prioritetsordningen mellan 
rättviseprinciperna, det vill säga att frihetsprincipen har prioritet över de 
övriga två och principen om skälig jämlikhet ifråga om lika möjligheter 
har prioritet över differensprincipen. Vidare föreskriver 
skälighetsprincipen att rättviseprinciperna och de institutioner som följer 
ur dessa upprätthålls vilket gör att individerna även av detta skäl måste 
förhålla sig till rättviseprinciperna. De två första principerna som sätter 
ramarna för individers moraliska handlande är således rättviseprinciperna: 

Första principen 
Varje person ska ha lika rätt till det mest omfattande system av 
grundläggande friheter som är förenliga med ett motsvarande system 
av frihet för alla. 

Andra principen 
Sociala och ekonomiska ojämlikheter bör utformas så att (a) de är till 
största möjliga fördel för de sämst ställda i samhället, och (b) bara 
om de knyts till ställningar och positioner som alla kan konkurrera 
om på lika villkor. 

                                                
261 Ibid. s. 95. Varför Rawls menar att samhället föregår individen görs dock inte helt klart. 
Det är möjligt att Rawls föreställer sig att en mer ingående analys än den han gör i A 
Theory of Justice kan visa att så är fallet. Hade proceduren i ursprungspositionen varit en 
annan och vi istället inlett med val av principer för individer så är det möjligt att tänka sig 
att andra principer hade kunnat väljas, vilket hade kommit att påverka valet av övriga 
principer. Att Rawls inte mer ingående gör reda för varför principerna för institutioner ska 
väljas först är ett problem. Jag kommer dock inte här att behandla några alternativa skäl för 
varför principer för individer ska väljas först här. 
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Frihetsprincipen sätter upp gränser för hur mycket man får inskränka på 
andra människors frihet. Rättviseprinciperna tycks dock inte helt utesluta 
egenintresserade motiv. Vi såg att differensprincipen är formulerad på ett 
sätt som gör att den tillåter så kallade extra-incitament och därmed vissa 
egenintresserade motiv hos agenten.  

Syftet med differensprincipen hos Rawls är att erbjuda ett system 
som möjliggör en arbetsfördelning där de talangfulla kan motiveras att 
utföra ett arbete som på olika sätt förbättrar välfärden hos de som har det 
sämst ställt. Cohen menade emellertid att en egalitär teori av det slag som 
Rawls föreslår inte behöver göra en sådan tolkning av differensprincipen. 
Istället föreslår Cohen en striktare tolkning av principen som grundar sig 
på att individernas sinne för rättvisa inte kommer att kräva några extra-
incitament. Cohen menar även att en sådan tolkning ger utrymme för det 
egalitära ethos som en egalitär teori måste innehålla.  

Utifrån Tan argumenterade jag för att Cohens tolkning av Rawls 
teori inte tar hänsyn till den prioritetsordning som Rawls har satt upp för 
rättviseprinciperna. Som vi såg menar Tan att Cohens tolkning kommer i 
konflikt med frihetsprincipen då han inte inser att den har prioritet över 
differensprincipen. Drar vi Cohens resonemang till sin spets så skulle alla 
individer som till fullo accepterat differensprincipen inte känna sig 
motiverade att följa sina livsplaner och uppfattning om vad som utgör ett 
gott och meningsfullt liv annat än om dessa sammanfaller med vad som är 
till gagn för dem som har det sämst ställt. Istället skulle de känna sig 
motiverade att bortse från sina intressen och göra allt i sin makt för att 
göra situationen så bra som möjligt för dem som har det sämst ställt.  

Tan menar att det inte finns utrymme för en sådan tolkning av 
Rawls. Istället kräver frihetsprincipens prioritet över differensprincipen att 
individerna i ett samhälle ges frihet att, utifrån deras egen uppfattning om 
vad som är gott, välja sina intressen och sitt yrke utan att överväga dess 
nytta för de som har det sämst ställt. Utrymmet för extra-incitament är 
enligt Tan en konsekvens av legitima krav på friheten, som att kunna 
forma sin egen livsplan. Differensprincipen ger därmed inte utrymme för 
det egalitära ethos som Cohen efterfrågar i Rawls teori. 

Som vi såg formulerar dock Rawls även renodlade principer för 
individer. Rawls delar upp dessa i krav respektive handlingar som är 
tillåtna utan att vara obligatoriska. Det som är tillåtet men inte 
obligatoriskt finns med i Rawls struktur, men utgör inte moralprinciper. 
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Moralprinciperna utgörs istället av ett antal naturliga plikter, 
skälighetsprincipen och de principer (som trohetsprincipen) som följer ur 
denna.  

Skälighetsprincipen innebär som vi tidigare såg att varje individ i 
samhället är förpliktigad att göra det som krävs utifrån samhällets 
institutioner och dess regler och lagar, givet att institutionerna ifråga är 
rättvisa, samt att individen frivilligt har accepterat institutionerna eller 
frivilligt tagit del av de fördelar som de ger upphov till.  

Naturliga plikter är som vi tidigare såg moraliska plikter som 
appliceras direkt på individen. De är universella och härleds (väljs) ur 
kontraktssituationen. 262  Enligt Rawls är det var och ens plikt att 
understödja och följa de regler och lagar som finns i ett välordnat 
samhälle och likaså att arbeta för att framtida regler och lagar blir rättvist 
utformade. En naturlig plikt är plikten att handla i enlighet med reglerna i 
ett välordnat samhälle. Detta är också den viktigaste naturliga plikten 
enligt Rawls, åtminstone sett utifrån rättviseteorins perspektiv.263  

De naturliga plikterna delades in i negativa respektive positiva 
plikter:  

NEGATIVA NATURLIGA PLIKTER 
- plikten att inte orsaka skada 
- plikten att inte orsaka onödigt lidande 

POSITIVA NATURLIGA PLIKTER 
- plikten att upprätthålla rättvisan 
- plikten att hjälpa andra  
- plikten att visa ömsesidig respekt för andra 

Rawls sätter som vi tidigare såg inte upp någon explicit prioritetsordning 
mellan skälighetsprincipen och naturliga plikter. Han säger dock i 
samband med att han kategoriserar de naturliga plikterna som antingen 
positiva eller negativa att negativa naturliga plikter har prioritet. 

Som tidigare har sagts är uppställningen av de naturliga plikterna 
ovan inte uttömmande. Det är rimligt att tänka sig en större uppsättning 
möjliga naturliga plikter. Vad som avgör om plikter är naturliga är om de 
skulle kunna väljas i ursprungspositionen samtidigt som de inte kommer i 

                                                
262 Ibid. s. 99. 
263 Ibid. s. 99; 293. 
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konflikt med rättviseprinciperna. Till syvende och sist handlar det om att 
pröva om den princip som väljs eller tillämpas kan vara en del av ett 
koherent system av plikter som regleras under rättviseprinciperna.  

Jag behandlade även kort frågan om man är förpliktigad i Rawls 
moralteori att handla i enlighet med en orättfärdig lag eller om civil 
olydnad kan rättfärdigas. Det är en viktig fråga eftersom den hos Rawls 
belyser gränserna för individernas förpliktelse att följa lagen. Rawls ger 
inte något riktigt tydligt svar på den frågan när det kommer till svåra fall, 
det vill säga när samhället är så gott som rättvist men ändå innehåller vissa 
orättvisor. Hans svar blir att även om den överordnade plikten är att följa 
lagen så finns det vissa tillfällen som det finns skäl att motverka orättvisor 
med hjälp av civil olydnad. Det är i de fall när orättvisorna är starkare än 
att lyda lagen. Det skulle vara fallet om orättvisorna beror på en 
lagstiftning eller andra regler som kommer i konflikt med 
rättviseprinciperna. Ett konkret svar blir att det enskilda fallet måste 
prövas mot rättviseprinciperna.  

5.8 UTRYMMET FÖR EGENINTRESSERADE MOTIV 

Vilket utrymme ger då den rawlsianska moralteorin handlingar som 
motiveras av agentens upplysta egenintresse? Det finns som vi har sett ett 
flertal komponenter i den rawlsianska teorin som reglerar 
egenintresserade motiv. Låt oss börja med att sammanfatta de 
komponenter som begränsar sådana motiv. 

Valsituationens formella begränsningar har här framhållits som 
grundläggande i en rawlsiansk moralteori. Situationen i ursprungs-
positionen underställs enligt Rawls vissa restriktioner. Dessa restriktioner 
bygger på The moral point of view och utgörs av krav på att ett samhälles 
principer måste vara generella, universella, offentliga, och kunna rang-
ordna konkurrerande anspråk, samt vara överordnade andra principer.  

I Kurt Baiers framställning, som Rawls baserar sitt moralbegrepp på, 
framhålls även moraliska principers förmåga att lösa intressekonflikter 
som ett villkor. Tillsammans förhindrar ovan nämnda restriktioner, 
särskilt kraven på generalitet, universaliserbarhet och förmåga att lösa 
intressekonflikter att egoistiska principer kan väljas i ursprungs-
positionen.  



 

 113 

Valsituationens formella begränsningar utesluter egenintresserade 
principer genom att förhindra att de principer som väljs i ursprungs-
positionen färgas av själviska motiv. Även om individerna som bakom 
okunnighetens skölja antas vara rationellt egenintresserade i bemärkelsen 
att de vill skapa en så bra utgångspunkt för en själv oavsett position i 
samhället så är den procedur där rättviseprinciperna väljs fri från själviska 
motiv.  

Vi har även sett att både naturliga som andra plikter utesluter, eller 
åtminstone begränsar, egenintresserade beteenden i stor utsträckning. 
Handlingar som skadar andra eller som orsakar onödigt lidande kan inte 
tillåtas. Vidare har vi positiva plikter att hjälpa andra och en plikt att visa 
andra människor respekt som bör följas även i de enskilda fall där det inte 
är fördelaktigt för individen, dock med begränsningen att plikten upphör 
om den är allt för ofördelaktigt för en själv. De naturliga plikterna för 
individer tillåter således att vi gör en avvägning mellan våra egna och 
andras intressen. 

Frihetsprincipen tillåter att individerna handlar i enlighet med sina 
livsplaner och ges friheten att själv forma en egen uppfattning om det 
goda livet. Frihetsprincipen har även som vi har sett lexikalisk prioritet 
över principen om skälig jämlikhet ifråga om möjligheter, samt över 
differensprincipen.  

Plikten att visa ömsesidig respekt för andra, plikten att hjälpa andra 
och plikten att inte orsaka skada och lidande begränsar dock både innehåll 
och utförandet av livsplanerna. Frihetsprincipen implicerar således inte ett 
utrymme för sådana egenintresserade handlingar som riskerar att orsaka 
andra människor skada och/eller lidande. Däremot tillåts individen väga 
sina egna intressen mot andras och låta sina egna intressen få företräde 
om plikten för med sig för stora uppoffringar för ens livsplaner. 
Sammantaget kan Rawls moralfilosofi för individer sägas innehålla både 
förbud och plikter som reglerar men inte utesluter egenintresserade motiv 
och handlingar. 
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5.9 EN RAWLSIANSK MORALTEORI SOM REGLERAR 
EGENINTRESSERADE HANDLINGAR: SLUTSATSER 

Utifrån den framställning som har gjorts av Rawls teori om principer för 
individer kan vi nu formulera följande villkor för egenintresserade 
handlingar: 

Egenintresserade handlingar (EH) är moraliskt legitima om och endast om: 

(i) EH inte kommer i konflikt med rättviseprinciperna (frihets-
principen, principen om lika möjligheter och differensprincipen) 

(ii) EH inte bryter mot lagen (skälighetsprincipen) 
(iii) EH inte orsakar skada (negativ naturlig plikt) 
(iv) EH inte orsakar onödigt lidande (negativ naturlig plikt) 
(v) EH inte innebär ett löftesbrott (trohetsprincipen) 

De villkor eller plikter som här ställs upp är både villkor som syftar till att 
upprätthålla tilltron till de i ursprungspositionen valda rättviseprinciperna 
och de institutioner som de i sin tur reglerar. Exakt vad det innebär att 
inte orsaka skada eller onödigt lidande har inte klargjorts här. Skadan eller 
lidandet kan vara av olika slag, till exempelvis fysisk, psykisk eller 
ekonomisk. Skadan kan också ha olika grader av allvar. Skadan eller 
lidandet kan också orsakas indirekt. Innebörden i ordet skada kan därför 
behöva kvalificeras och den eventuella förekomsten av skada kan även 
behöva sättas in i ett sammanhang. Hur ska vi till exempel bedöma fall 
där kommersiella produkter orsakar fysisk skada på en konsument som 
själv har valt att köpa produkten? Kan den som framställer och/eller 
säljer en sådan kommersiell produkt klandras om en frivillig konsument 
av produkten skadas?  

Det är svårt att föreställa sig ett förbud mot samtliga produkter som 
kan riskera att orsaka skada. Trots allt konsumeras även sådana produkter 
av konsumenter eftersom de upplever ett värde i det. Det verkar inte 
rimligt att påstå att inte någon produktion av kommersiella produkter 
(som syftar till vinst) som kan riskera att orsaka skada kan vara moraliskt 
legitim eftersom produkten kan orsaka skada och onödigt lidande. Vad 
som istället kan vara rimligt att påstå är att producenten har en plikt att 
minimera risken för skada och lidande, till exempel genom att göra 
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produkten så säker som möjligt och också informera konsumenten om 
eventuella risker.  

Den rawlsianska moralteorin innehåller även vissa positiva naturliga 
plikter som kan vara applicerbara på egenintresserade handlingar. Positiva 
naturliga plikter får endast underlåtas om de kommer i konflikt med en 
eller flera negativa naturliga plikter (och indirekt även med 
rättviseprinciperna).  

Enligt de villkor som ställs upp i den rawlsianska teorin bör vi visa 
andra människor ömsesidig respekt genom att behandla andra så som vi 
själva vill bli behandlade. Vi bör även hjälpa andra människor närhelst vi 
kan. Det är dock inte alltid som positiva naturliga plikter är applicerbara 
på möjliga handlingsalternativ. Det är först när vi tvingas välja mellan att 
hjälpa någon annan och att handla egenintresserat som frågan om 
huruvida det egenintresserade handlandet är moraliskt legitim blir aktuell.  

När det gäller den positiva naturliga plikten att visa andra människor 
respekt och behandla dem så som vi själva vill bli behandlade är det dock 
en plikt som gäller för varje handling, i varje kontakt med andra 
människor: 

(vi) EH måste vara förenlig med respekt för den som kan komma 
att påverkas av handlingen. 

Utöver de naturliga plikter som här har behandlats så är det möjligt att 
tänka sig ytterligare plikter som är möjliga att välja i ursprungspositionen 
och som kan vara en del av en koherent uppsättning plikter för individer. 

Syftet med det här kapitlet har varit återge den moralteori och de 
moraliska principer för individer som återfinns i John Rawls A Theory of 
Justice. Moralteorin är till viss del avhängig de principer som väljs för 
samhällets institutioner då dessa antas väljas först i ursprungspositionen 
och på så sätt sätter upp ramarna för vilka moralprinciper eller plikter som 
sedan kan väljas. Vissa principer (som skälighetsprincipen) väljs dock inte 
separat, utan följer direkt ur valet av rättviseteorierna. Tillsammans formar 
moralteorin både påbud och förbud, vilka har redogjorts för.  
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KAPITEL 6 

EN ETISK ANALYS AV EKONOMISKT 
HANDLANDE: BESKATTNING OCH 

SKATTEUNDANDRAGANDE 

I det här kapitlet tillämpas den rawlsianska moralteorin för individer som 
utvecklats i kapitel 5 på frågor om beskattning och skatteundandragande. 
Kapitlet kommer även att behandla vissa politisk-filosofiska aspekter av 
skatteundandragande Syftet med kapitlet är att vidare undersöka om ett 
egenintresserat handlande kan vara etiskt berättigat, men också att pröva 
den rawlsianska teorin som en bedömningsgrund för ett egen-
intresserat/ekonomiskt handlande. Med egenintresserat handlande avses 
här, i enlighet med den tidigare stipulerade användningen ett handlande 
där den handlande individen ultimat motiveras av sitt upplysta 
egenintresse. Med ekonomiskt handlande avses liksom som tidigare 
sådana handlingar där agentens ultimata motiv är att maximera sitt 
upplysta egenintresse i ett monetärt sammanhang.  

6.1 BESKATTNING 

Det svenska skattesystemets utformning präglas av en rad skattepolitiska 
mål. En huvudsaklig uppgift för det svenska skattesystemet är att 
finansiera offentliga utgifter. Det är beskattningens fiskala syfte. 
Skattesystemet finansierar även transfereringar, det vill säga överförandet 
av ekonomiska resurser från en samhällsgrupp till en annan för att täcka 
svaga gruppers särskilda behov. Utöver det grundläggande fiskala syftet 
tilldelas skattesystemet tre kompletterande syften:  
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 (1) Stabiliseringspolitiskt syfte (för att uppnå samhällsekonomisk 
balans)  
(2) Fördelningspolitiskt syfte (för att jämna ut inkomstfördelningen)  
(3) Allokeringspolitiskt syfte (effektivisering av resursallokeringen)  

Dessa generella formuleringar om skattesystemets syften säger dock inget 
om hur stort skattetrycket bör vara; hur samhällets ekonomi bör 
balanseras med hjälp av beskattning; hur resurser bör fördelas; hur 
effektivitets- och fördelningsmål bör vägas mot varandra, och så vidare. 
Beroende på olika politisk-filosofiska idéer om hur samhället bör vara 
utformat, vilka värden som bör realiseras eller vilka politiska mål som är 
rimliga att realisera kan beskattningen i praktiken ta sig olika uttryck. Ett 
specifikt syfte som vissa specifika skatter kan ha, till exempel punktskatter 
på energianvändning, tobak och alkohol, är tänkta att fungera som 
styrmedel för att med hjälp av ekonomiska incitament påverka individers 
beteenden. Omvänt kan också skattelättnader införas i syfte att stimulera 
ett önskvärt beteende. 

6.2 SKATTEUNDANDRAGANDE 

6.2.1 Definitioner, omfattning och problembild 

Skattebrott av normalgraden definieras i 2 § i Skattebrottslagen (1971:69) 
som en handling där en skattskyldig person lämnar oriktig uppgift eller 
underlåter att lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven 
uppgift till myndighet och därigenom ”ger upphov till fara för att skatt 
undandras [...], felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas”.264 Skattebrotten 
har ökat under hela 2000-talet. 2013 uppgick skattebrotten till 17 900 
anmälda brott, vilket kan jämföras med omkring 5 500 anmälda brott år 
2003 och omkring 12 000 anmälda brott är 2007.265  

                                                
264 Skattebrotten delas upp i skattebrott av normalgraden (2 §), skatteförseelse (ringa 
skattebrott) (3 §); grovt skattebrott (4 §); vårdslös skatteuppgift (5 §); skatteavdragsbrott (6 
§); skatteredovisningsbrott (7 §): vårdslös skatteredovisning (8 §), samt försvårande av 
skattekontroll (10 §). SFS 1971: 69. Skattebrottslag. Stockholm: Finansdepartementet.  
265  Brottsförebyggande rådet. ”Bedrägerier och ekobrott”. Hämtad 2014-08-10 från 
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/bedragerier-och-ekobrott.html.; Linda Källman. 
”Ekonomisk brottslighet” i Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Brå-rapport 
2008: 23. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 2008. Mörkertalet är stort eftersom endast 
en bråkdel av alla som undanhåller skatt blir anmälda för misstanke om skattebrott. 
Skatteverket har gjort beräkningar av det totala skattefelet och uppskattar att det uppgår till 
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Skatteundandragande utgör en vid kategori av handlingar som syftar till 
att minska den skatt som ska betalas in till staten. Termen 
skatteundandragande kan syfta på olika saker. Ibland syftar den på lagliga 
åtgärder för att minska skatten, det vill säga det som brukar kallas för 
skatteplanering. Ett annat sätt att använda termen på är att låta det 
omfatta både lagliga och olagliga försök att undanhålla staten skatt, det vill 
säga såväl skatteplanering som skattebrott. 266  1  I engelskspråkig 
skattelitteratur skiljer man mellan tax evasion och tax avoidance. Det förra 
står för olagligt undandragande av skatt, det vill säga uttalade skattebrott. 
Det senare står för sådana undandraganden där skattskyldiga individer 
utnyttjar skattesystemet för att göra fördelaktiga avdrag (även de fall där 
skatteundandragandet uppenbart står i strid med lagstiftarens avsikt). 
Såväl tax evasion som tax avoidance brukar dock betraktas som 
oegentligheter i form av skatteöverträdelser. 267  Jag kommer i det här 
kapitlet att använda termen skatteundandragande för att omfatta såväl 
lagliga som olagliga försök att undanhålla staten skatt.  

En typ av skatteundandragande är det som kallas för svartarbete. 
Svartarbete innebär att löner betalas ut utan att de redovisas till 
beskattning. Ofta, men inte alltid, föreligger ett anställningsförhållande 
som inte uppges till myndigheterna. Det räknas även som svartarbete när 
en företagare inte redovisar sin försäljning av varor och tjänster korrekt.268 
Problematiken kring svartarbete handlar dock inte enbart om att företag 
anlitar svart arbetskraft. Det handlar även om privatpersoner som köper 
svarta tjänster. Omfattningen av det svarta arbetet har uppskattats till 
omkring 5 procent av BNP (115-120 mdkr).269  

Skatteundandragande utgör ett betydande problem för samhället och 
riskerar att underminera beskattningens syften. Det förs en livlig debatt 
                                                                                                                                  
ca 133 miljarder kronor per år. Med det totala skattefelet avses dock både skattebrott och 
icke uppsåtliga fel. Hur stor andel av det totala skattefelet som utgörs av skattebrott och 
annat uppsåtligt skatteundandragande är därför oklart.  
Skatteverket. Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok 2008. Stockholm: Skatteverket. 
2008. s 242. 
267 Michael Wenzel. "The Impact of Outcome Orientation and Justice Concerns on Tax 
Compliance. The Role of Taxpayers’ Identity". Journal of Applied Psychology. Vol. 87. 
No. 4. 2002. 629-645. s. 4f. "When taxpayers try to find loopholes with the intention to 
pay less tax, even if technically legal, their actions may be against the spirit of the law and 
in this sense considered noncompliant." 
268Brottsförebyggande rådet. Organiserat svartarbete i byggbranschen. Brå-rapport 2007: 
27. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 2007. 
269 Skatteverket. Svartköp och svartjobb i Sverige. Del 1: Undersökningsresultat. SKV 
rapport 2006: 4. Stockholm: Skatteverket. 2006. s. 43f. 
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om svartarbete och skatteundandragande i media. Några exempel på 
negativa konsekvenser som svartarbete ger upphov till är bland annat 
följande: 

FÖRLORADE SKATTEINTÄKTER  
Svartarbete riskerar att leda till minskade skatteintäkter som skulle kunna 
användas för att finansiera den allmänna välfärden. Det kränker därmed 
beskattningens fiskala och fördelningspolitiska syfte. Det råder dock inte 
någon konsensus om hur mycket pengar samhället förlorar. Eftersom 
pengarna är svarta så måste de tvättas alternativt användas till 
konsumtion. Konsumeras de svarta pengarna så leder det i sin tur till 
ökade inkomster hos andra personer, vilket ger upphov till nya 
skatteintäkter.  

Oavsett hur det förhåller sig med den ekonomiska skadan till följd 
av skatteundandragande riskerar dock skatteundandragande föra med sig 
andra samhällsekonomiska negativa effekter, såsom ineffektiv eller 
missriktad resursallokering. 

SNEDVRIDEN KONKURRENS 
Svartarbete och annan form av skatteundandragande riskerar att slå ut 
seriösa företag. De företag som följer skattereglerna blir lidande när andra 
företag fuskar genom att de företag som inte betalar skatt eller inte lika 
mycket skatt som de laglydiga företagen får större vinstmarginal och 
konkurrensen blir snedvriden i och med att inte alla kan sälja sina tjänster 
på lika villkor. De seriösa företagen riskerar således att trängas ut från 
marknaden.  

NEGATIV PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLSMORALEN OCH SAMHÄLLETS 
FUNKTIONSSÄTT 
En negativ konsekvens av skatteundandragande som förs fram i diverse 
rapporter från bland annat Skatteverket är dess påverkan på 
”samhällsmoralen och samhällets funktionssätt”. 270  Exakt vad 
”samhällsmoralen och samhällets funktionssätt” innebär görs inte klart, 
men det kan tolkas som väl fungerande samhälleliga institutioner som 
samhällets medborgare har tilltro till, vilket antas hotas av 
skatteundandragande.  
                                                
270 Skatteverket. Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok 2009. Stockholm: Skatteverket. 
2009. s. 241. 
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Systemet med beskattning bygger på att samhällets medborgare 
följer de regler som syftar till att upprätthålla välfärden. Den som fuskar 
med skatten gör undantag för sig själv och agerar fripassagerare på 
systemet genom att åtnjuta de fördelar som en samhällsgemenskap ger 
upphov till utan att själv bidra till att upprätthålla den. Det senare riskerar 
leda till bristande tilltro till samhällets grundstruktur och viljan att handla i 
enlighet med dess regler. 

6.2.2 Skatteundandragande som ett ekonomiskt handlande 

Den neoklassiska ekonomiska teorin gör anspråk på att förklara och 
förutse individers och gruppers handlingar med hänvisning till antagandet 
att individer är rationella och motiveras av egenintresset. Ekonomen Gary 
Becker har genom sin tillämpning av rational choice theory analyserat vitt 
skilda typer av handlingar, som äktenskap, familjebildning och 
brottslighet, med hjälp av ekonomiska modeller som homo economicus.271 Så 
gäller också skatteundandragande, där han menar att det finns en positiv 
relation mellan skatteundandragande och högt skattetryck: 

Note that tax avoidance as well as tax evasion tends to rise as 
the marginal tax rate increases. That is, with higher tax rates, 
individuals and businesses are both more likely not to report 
some of their income to the tax authorities, and also to search 
harder for ways to reduce how much of their income they are 
obligated to report.272 

Antagandet att det finns en positiv relation mellan skatteundandragande 
och ett högt skattetryck har fått stöd i ett flertal studier, såväl teoretiska 
som empiriska.273 Michael G. Allingham och Agnar Sandmo bygger vidare 

                                                
271 Se bland annat Gary Becker. ”Crime and Punishment: An Economic Approach”. 
Journal of Political Economy. Vol 76. No. 2. 1968. 169-217. 
272 Gary Becker. ”Why So Little Tax Evasion?”. The Becker-Posner Blog. A Blog By Gary 
Becker and Richard Posner. 2007. Hämtad 2014-08-10 från http://www.becker-posner-
blog.com/2007/11/why-so-little-tax-evasion-becker.html. 
273 Se bland annat Richard Cebula & Edgar L. Feige. "America’s Underground Economy: 
Measuring the Size, Growth and Determinants of Income Tax Evasion in the U.S". MPRA 
Paper 29672. Munich: University Library of Munich. 2011; Joel B. Slemrod. ”An 
Empirical Test for Tax Evasion”. Review of Economics & Statistics. Vol. 67. No. 2. 1985. 
232-238; Jonathan Skinner & Joel B. Slemrod. ”An Economic Perspective on Tax 
Evasion”. National Tax Journal. Vol. 38. No. 3. Emerging Issues in Tax Policy. 1985. 
345-353. 
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på idéer från Becker i artikeln ”Income Tax Evasion: A Theoretical 
Analysis" där de analyserar den individuella skattebetalarens beslut 
beträffande när det är rationellt för denne att undandra skatt:  

The taxpayer has the choice between two main strategies: (1) 
He may declare his actual income. (2) He may declare less than 
his actual income. If he chooses the latter strategy his payoff 
will depend on whether or not he is investigated by the tax 
authorities. If he is not, he is clearly better off than under 
strategy (1). If he is, he is worse off. [...] We shall assume that 
the tax-payer´s behaviour conforms to the Von Neumann-
Morgenstein axiom for behaviour under uncertainty.274 

Den ekonomiska analysen av skatteundandragande tar sin utgångspunkt i 
antaganden om homo economicus och behandlar därmed skatte-
undandragande (och likaså beslutet att avstå från att undandra skatt) som 
ett ekonomiskt handlande så som det definierades i kapitel 3.  

6.2.3 Vilka åtgärder kan minska skatteundandragande? 

Skattebrotten upptäcks så gott som uteslutande genom att 
skattemyndigheten gör fördjupade kontroller av de skatteskyldigas 
deklarationer eller andra uppgifter som lämnats till myndigheten. 
Framförallt upptäcks skattebrott vid revision. Studier som exempelvis 
Michael G. Allingham och Agnar Sandmo visar dessutom att 
benägenheten att med hjälp av olagliga medel undandra skatt tydligt 
påverkas av risken att bli upptäckt. En hög risk för upptäckt för således 
med sig en lägre benägenhet att fuska med skatten än vad som skulle ha 
varit fallet om risken för upptäckt var låg. 

Det påstås ibland att lagar och regler som är förenliga med det s.k. 
allmänna rättsmedvetandet i större utsträckning kommer att efterföljas än 

                                                
274  Michael G. Allingham & Agnar Sandmo. ”Income Tax Evasion: A Theoretical 
Analysis”. Journal of Public Economics. Vol. 1. No. 3-4. 1972. 323-338. s. 323. Von 
Neumann och Morgansterns teori om förväntad nytta som Allingham och Sandmo 
refererar till är en variant av den neoklassiska ekonomiska teorin som täcker in aspekter 
som risk och osäkerhet. Teorin om förväntad nytta formulerades 1944 av von Neumann 
och Morganstern och teorin tar sin utgångspunkt i antaganden om homo economicus. John 
von Neumann & Oskar Morganstern. Theory of Games and Economic Behavior. (60th 
Anniversary Commemorative Edition). New Jersey: Princeton University Press. 2007. 
(1944).  
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ett system av lagar som uppfattas som orättvisa eller orättfärdiga. Det 
allmänna rättsmedvetandet kan beskrivas som ett kollektivt medvetande 
om det rätta relaterat till en viss normativ ordning, exempelvis en 
lagstiftning. Att en lagstiftning eller ett normsystem är förenligt med det 
allmänna rättsmedvetandet innebär en markering av att ”rätten kommer 
underifrån”.275  

En vanlig tanke är att diskrepansen mellan ett samhälles lagar och 
regler och det allmänna rättsmedvetandet inte får vara för stor.276 Det som 
hävdas är att lagar och andra normer som inrättas utan att ha ett stöd i det 
allmänna rättsmedvetandet anses vara ”sådd på hälleberget” då de inte 
integreras i medborgarnas värderingar om vad som är rätt och rättvist, 
vilket i förlängningen kan ha en negativ påverkan på såväl lagstiftningens, 
som samhällets, legitimitet. Detsamma torde gälla normer för hur 
samhällets välfärd skall distribueras.277  

Av det som ovan har sagts så tycks det finnas åtminstone två 
strategier för att minska skatteundandragande: (1) Påverka incitamenten 
att undandra skatt genom mer ingående och tätare kontroller, samt (2) 
införliva en lagstiftning som överensstämmer med rättsmedvetandet hos 
dem som undandrar skatt och därmed påverka incitamenten att undandra 
skatt. 

I avsnitt 6.4 kommer jag att analysera skattereduktion för husarbete 
som har införts som en strategi för att försöka stävja svarta arbeten, 
nyttjandet av svart arbetskraft, samt för at stimulera tillkomsten av fler 
vita tjänster.  

                                                
275  Hans-Gunnar Axberger. “Det allmänna rättsmedvetandet”. Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet/Fritze. 1996. ss. 16-37, citat s. 36. 
276 Se exempelvis Ulla Bondeson. Rationalitet i rättssystemet. En antologi. Stockholm: 
LiberFörlag. 1979; Hans-Gunnar Axberger. ”Det allmänna rättsmedvetandet”. Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet/Fritze. 1996. ss. 16-37. 
277 Ulla Bondeson. Rationalitet i rättssystemet. En antologi. Stockholm: LiberFörlag. 1979; 
Liber; Hans-Gunnar Axberger. ”Det allmänna rättsmedvetandet”. Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet/Fritze. 1996. ss. 16-37. 
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6.3 EN RAWLSIANSK SYN PÅ BESKATTNING OCH 
SKATTEUNDANDRAGANDE278 

I det här avsnittet redogör jag för en rawlsiansk syn på beskattning utifrån 
rättviseteorin, samt diskuterar vilken roll beskattning spelar för 
realiserandet av rättviseprinciperna i Rawls teori om rättvisa. Jag kommer 
att argumentera för att följande principer i den rawlsianska moralteorin 
som behandlades i kapitel 6 ger stöd för beskattning: 

(1) differensprincipen  
(2) principen om skälig jämlikhet ifråga om lika möjligheter 

Vidare kommer jag att argumentera för att skyldigheten att betala skatt 
indirekt följer ur: 

(3) skälighetsprincipen 
(4) den naturliga plikten att upprätthålla rättvisan   

6.3.1 Vad motiverar beskattning hos Rawls och vad är det moraliska 
problemet med skatteundandragande? 

Låt mig inleda med en redogörelse om hur beskattning kan motiveras hos 
Rawls. Ett av beskattningens huvudsakliga syften är som tidigare nämnts 
det fiskala syftet. För att upprätthålla rättviseprinciperna krävs någon 
form av central administration som utkräver skatt för att kunna bekosta 
genomförandet av detta. Vidare motiverar differensprincipen beskattning 
eftersom den kan ses som in inkomstfördelningsprincip.  

Differensprincipen säger att ett välordnat samhälle endast får ge 
upphov till sådana ojämlikheter som gagnar dem som har det sämst 
ställt.279 Ett argument för beskattning utifrån differensprincipen skulle 

                                                
278 Trots att Rawls arbeten i stor utsträckning behandlar fördelningsrättvisa, så ägnar han 
inte mer än några få sidor åt att behandla olika tillvägagångsätt när det kommer till att 
omfördela resurser på i syfte att kompensera för naturgivna ojämlikheter. Metoden för 
omfördelning av resurser är avhängig vilket system som samhället grundas på och hur dess 
institutioner är utformade. Beskattning beskrivs därför enbart som ett sätt att vid behov 
omfördela resurser på. 
279 Med ett välordnat samhälle avser Rawls, vilket vi kunde se i kapitel 5, ett samhälle där 
det finns ett (1) gemensamt (public) rättvisebegrepp, där (2) samhällets grundläggande 
struktur med goda skäl kan antas tillfredsställa rättviseprinciperna, samt där (3) samhällets 
medborgare har en verkningsfull känsla för rättvisa, vilket gör det möjligt för den att förstå 
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kunna vara att ojämlika inkomster kan rättfärdigas genom att de i sin tur 
genererar skatteintäkter som kan omfördelas till de grupper i samhället 
som har det sämst ställt och som leder till att de som har det sämst ställt 
får det bättre. 

Beskattning i syfte att omfördela samhällets resurser för att de som 
har det sämst ställt ska få det så bra som möjligt kan även motiveras 
direkt ur differensprincipen.  

Differensprincipen är en princip för jämlikhet: Enligt principen kan 
dock ojämlikhet, till exempel extra-incitament i form av högre löner och 
andra belöningar, accepteras om det är till gagn för de sämst ställda i 
samhället. Tanken bakom detta är, som vi kunde se i kapitel 5, att om 
man belönar de individer som har hög förmåga att producera genom att 
betala dem en högre lön vid ökad produktivitet så kommer extra resurser 
att skapas som kan omfördelas i samhället så att de som har det sämst 
ställt får det bättre än vad de annars skulle ha haft.  

Den ojämlikhet som differensprincipen under vissa förutsättningar 
kan acceptera får dock inte misstas för ett villkor som måste uppfyllas för 
att omfördelning av resurser överhuvudtaget ska kunna ske. Är 
beskattning till gagn för dem som har det sämst ställt så är det också 
rättfärdigat av differensprincipen.   

Även principen om skälig jämlikhet ifråga om lika möjligheter kan 
motivera beskattning. Principen ifråga kräver att alla ska ges möjligheten 
att tillträda offentliga positioner i samhället, som att inneha politiska och 
andra offentliga ämbeten. I kapitel 5 kunde vi se att principen kunde ges 
två olika tolkningar: Enligt en formell tolkning så innebär principen att 
ingen ska hindras från att tillträda ett ämbete och att tillsättning ska göras 
med hänsyn till meriter. Enligt en materiell tolkning av principen ska den 
betraktas som ett krav att alla, oavsett deras naturliga talanger, ska ges 
möjlighet att utveckla de förmågor som krävs för att tillträda olika 
positioner i samhället.280 Det inbegriper bland annat rätt till utbildning.  

Om principen om skälig jämlikhet ifråga om lika möjligheter ska 
kunna garantera reell jämlikhet är det rimligt att ge den en materiell 
tolkning. Det för bland annat med sig att varje individ ska ges lika 

                                                                                                                                  
och tillämpa rättviseprinciperna, samt för det mesta agerar i enlighet med de krav som 
rättviseprinciperna ställer på individen.    
280 John Rawls. Justice as Fairness. A Restatement. (red.) Erin Kelly. London: Belknap. 
2001. s. 43f. 
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möjligheter till likvärdig utbildning. Det för med sig omkostnader för 
samhället vilket motiverar beskattning. 

6.3.2 Vad motiverar skyldigheten att betala skatt? 

Framförallt två principer motiverar att individer har en skyldighet att 
betala skatt: Skälighetsprincipen samt den naturliga plikten att upprätthålla 
rättvisan. Givet att beskattning kan motiveras genom de argument som 
har getts ovan, så implicerar skälighetsprincipen att varje individ som 
enligt lagen är skyldig att betala skatt också har en moralisk skyldighet att 
göra det. Skälighetsprincipen är som vi tidigare har sett en princip om rent 
spel som föreskriver att alla individer har en moralisk skyldighet att 
samarbeta för att upprätthålla den överenskommelse som har tillkommit i 
ursprungspositionen. Detta innebär bland annat att följa de lagar som 
stiftas i samhället under förutsättning att (1) institutionerna ifråga är 
rättvisa, samt (2) att individen frivilligt har accepterat institutionerna till 
exempel genom att frivilligt ha tagit del de fördelar som de ger upphov 
till.  

Den naturliga positiva plikten att upprätthålla rättviseprinciperna kan 
även den motivera ett krav på individer att betala skatt. Om 
rättviseprinciperna motiverar beskattning så för det även med sig att det 
även finns en moralisk plikt för individer att betala den skatt i den 
omfattning som principerna kräver. 

De två principerna, skälighetsprincipen och den naturliga plikten att 
upprätthålla rättvisan, kan tyckas vara i det närmaste identiska. Det som 
skiljer dem åt, vilket gjordes klart i kapitel 5, är dock att de skyldigheter 
som den förra principen ger upphov till är avhängiga en institutions 
regler, medan den senare är en plikt som direkt motiveras av 
rättviseprinciperna. 

De fyra rawlsianska principer som här har tagits upp ger även svar 
på vad som är det moraliska problemet med skatteundandragande: (1) 
Skatteundandragande kränker differensprincipen och riskerar att 
underminera (den materiella) principen om skälig jämlikhet ifråga om lika 
möjligheter. (2) Skatteundandragande kränker skälighetsprincipen och 
plikten att upprätthålla rättvisan. Vidare är skatteundandragande 
problematiskt enligt den rawlsianska teorin på grund av att det (3) strider 
mot teorins grundläggande rättviseidé. Den som fuskar med skatten gör 
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undantag för sig själv och ställer sig utanför det system som ska se till att 
även de som har det sämst ställt får det så bra som möjligt. På grund av 
(3) riskerar skatteundandragande även (4) att störa samhällets 
funktionssätt genom att ekonomiska resurser undanhålls statsapparaten.  

Det är rimligt att tänka sig att skatteundandragande slår extra hårt 
mot tilltron till samhällsstrukturen (rättviseprinciperna) i ett rawlsianskt 
grundat samhälle eftersom skatteundandragande direkt ifrågasätter den 
fördelningspolitik som följer ur differensprincipen. Skatteundandragande 
innebär att vissa individer agerar som fripassagerare på systemet.  

Den som agerar som fripassagerare åtnjuter de fördelar som en 
överenskommelse eller en gemenskap ger upphov till, men utan att själv 
bidra till att upprätthålla den. En fripassagerare ser enbart till sitt 
egenintresse och nyttjar systemet på ett sätt som inte kan accepteras 
utifrån den rawlsianska teorin. Vi såg i kapitel 5 att Rawls ser förekomsten 
av fripassagerare som något som riskerar att leda till instabilitet i 
samhällets överenskommelse. Instabilitet innebär att det ömsesidiga 
samarbetet riskerar att falla sönder. Ju fler individer som agerar som 
fripassagerare desto större blir riskerna för de som försöker upprätthålla 
rättviseprinciperna. Enligt Rawls motiverar dock individernas sinne för 
rättvisa individerna att upprätthålla rättviseprinciperna så länge de 
upplever att andra också gör det. Minskar antalet individer som väljer att 
följa reglerna kraftigt så urholkas dock motivationen för övriga att göra 
detsamma.281 

6.4 EN ETISK ANALYS AV RUT-AVDRAGET 

6.4.1 RUT-avdraget 

Skatteundandragande kan som vi noterat inte rättfärdigas i den 
rawlsianska teorin. Vi har dock sett att skattebrotten utgör en mycket stor 
andel av de ekonomiska brotten i Sverige och att det är en brottstyp som 
är stadigt ökande.  

Från statligt håll har man försökt att minska förekomsten av 
skattebrott med hjälp av riktade insatser mot särskilt utsatta branscher. 
RUT- och ROT-avdragen infördes som försök att minska svartarbete och 

                                                
281 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). ss. 236; 295f. 
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köp av svarta tjänster genom att ge incitament att istället sälja och köpa 
tjänster vita. Avdrag för hushållsnära tjänster (RUT) infördes 2007 och 
subventionerar vissa tjänster i hemmet. Mot slutet av 2008 utvidgades 
avdraget till att omfatta även hantverkstjänster i bostaden, ett så kallat 
ROT-avdrag.282 

Skatteverket har initierat ett flertal undersökningar om svenskarnas 
attityder till svartarbete och annat skatteundandragande. I en 
attitydundersökning från år 2006 kan man utläsa att det vid den 
tidpunkten fanns en tämligen accepterande inställning bland allmänheten 
till köp av svarta tjänster i hemmet. Tjänster som reparation av bil, köp av 
hantverkstjänster och barnvaktstjänster var något som ofta köptes svart 
och som ansågs vara något som ”alla” gjorde.283  

De tillfrågade som hade köpt svarta tjänster hade sällan dåligt 
samvete för det, utan var snarast nöjda över att ha gjort en god affär som 
alla inblandade tjänat på. 284 Kostnaden för tjänsten ansågs med andra ord 
som ett tyngre vägande skäl än att följa lagen. Det kan tolkas som att 
köparna av svarta tjänster vid tidpunkten gjorde ett rationellt övervägande 
där de vägde fördelarna med att köpa tjänsten svart jämfört med att köpa 
tjänsten vitt.285 

Enligt neoklassisk ekonomisk teori ses skatter i regel som kostnader 
som det är rationellt att försöka undvika. 286  Genom att reducera 
beskattningen för köp av hushållsnära tjänster var förhoppningen att 
kunder i allt större utsträckning skulle börja efterfråga vita tjänster och 
företagare i allt större utsträckning skulle börja erbjuda sina tjänster vitt. 
Genom att göra det mer prisvärt och enklare att anlita vit arbetskraft 
hoppades man att kunna svälta ut de svarta tjänsterna. Införandet av 
RUT- och ROT-avdragen syftar således till att ge incitament till 
laglydighet, framförallt med hjälp av ekonomiska incitament. 

                                                
282 Skatteverket. Om RUT och ROT och vitt och svart. SKV rapport 2011: 1. Stockholm: 
Skatteverket. 2011. 
283  Skatteverket. Svartköp och svartjobb i Sverige. SKV rapport 2006:4. Stockholm: 
Skatteverket. 2006. 
284 Skatteverket. Om RUT och ROT och vitt och svart. SKV rapport 2011:1. Stockholm: 
Skatteverket. 2011 s. 26. 
285 Ibid. 
286 Michael Wenzel. Motivation or Rationalisation? Causal Relations Between Ethics, 
Norms and Tax Compliance. Canberra: Centre for Tax System Integrity, Research School 
of Social Sciences. 2005. s. 1. 



 

 129 

Vad har då resultatet hittills blivit? En undersökning från 2011 visar 
att 326 000 personer köpte RUT-tjänster år 2010 och antalet köpta 
arbetstimmar uppskattas till 7,6 miljoner. 287  Jämfört med den 
svartarbetskartläggning som gjordes år 2005 har antalet hushåll som köper 
svarta städtjänster minskat med 10 procent och antalet köpta svarta 
timmar har minskat mellan 10-12 procent.288 Attitydundersökningar visar 
att synen på svartarbete har ändrats jämfört med år 2006. I 
undersökningen från 2011 svarar visserligen en grupp på 11 procent att de 
alltid skulle välja det billigaste alternativet oavsett om det var svart eller 
vitt. Däremot säger hela 88 procent av de tillfrågade att de anser att det är 
fel att köpa städtjänster svart, jämfört med undersökningen från år 
2006.289 Detta måste ses som en märkbar attitydförändring. Det betyder 
att åtgärden har haft en inte oansenlig inverkan på köp av svarta tjänster.  

RUT-avdraget är dock inte utan kostnader. De administrativa 
kostnaderna för Skatteverkets hantering av utbetalningarna av RUT-
avdraget har uppskattats till att omfatta omkring 110 miljoner kronor per 
år. 290  I den beräkningen är dock inte kostnaden för själva avdraget 
inräknad.  

6.4.2 Kritik av RUT-avdraget 

RUT-avdraget har utsatts för en del kritik. Debatten, som har kallats 
pigdebatten, har varit betydligt mer laddad än debatten som föregick 
ROT-avdraget. RUT-avdraget sätter fokus på en rad dilemman som rör 
jämställdhet och jämlikhet mellan samhällsgrupper.291  Inför införandet av 
RUT-avdraget uttrycktes för en oro att RUT-avdraget skulle motverka 
jämställdhet och jämlikhet.  

En annan kritik mot RUT-avdraget rör det faktum att 
hushållstjänster i allt större utsträckning används för anhörigomsorg och 
hemtjänst och dessa privata tjänster undergräver kvaliteten i hemtjänsten 
och vården av gamla. Anna Gavanas har undersökt äldre människors 
                                                
287 Skatteverket. Om RUT och ROT och vitt och svart. SKV rapport 2011:1. Stockholm: 
Skatteverket. 2011. s. 8.  
288 Ibid. s. 11. 
289 Ibid. s. 19. 
290 Ibid. s. 18.  
291 Anna Gavanas & Catharina Calleman. ”Introduktion” i Anna Gavanas & Catharina 
Calleman. Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering. 
Stockholm: Makadam. 2013. s. 11.  
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konsumtion av hushållstjänster efter införandet av RUT-avdraget. Enligt 
Gavanas finns det en samverkan mellan äldres användning av 
hushållstjänster och privatiseringen av omsorgen i form av tilläggstjänster 
i den privata omsorgsvården. Äldre människor har därmed delvis övergått 
till att vara kunder på en marknad, från att tidigare ha varit mottagare av 
omsorg. 292 Valmöjligheten för äldre att erhålla RUT-tjänster är dessutom 
avhängig vilken inkomstgrupp som de hör till. Gavanas menar att 
eftersom äldre som har en högre inkomst får en högre hemtjänstavgift så 
får de också en större fördel jämfört med äldre med låg inkomst när det 
kommer till nyttjandet av RUT-avdraget: Ju högre hemtjänstavgift desto 
större fördelar får en höginkomsttagare av att välja RUT, vilket gör att 
höginkomsttagare i slutänden kan få en lägre kostnad för hemtjänst 
jämfört med en låginkomsttagare.293 

En tredje kritik riktar sig mot avdrag för läxläsning. Under 2012 
utökades som tidigare nämnts RUT-avdraget till att även omfatta läxhjälp. 
En skillnad mellan städbranschen, som är den bransch som säljer flest 
RUT-tjänster, och läxläsningsbranschen är att i den förra branschen så har 
svartarbete utgjort ett stort problem, vilket inte har varit fallet med den 
senare.  

Då det krävs en månadslön på 24 000 till 26 000 kr för att kunna 
nyttja skatteavdraget maximalt så finns det en risk att det är barn i familjer 
som redan har det gott ställt som får hjälp av RUT-subventionerad 
läxhjälp. Visserligen kan familjer med lägre inkomst också nyttja 
skatteavdraget, men inte i lika stor utsträckning. Familjer med mycket låg 
inkomst eller som helt är utan inkomst står dock utanför möjligheten att 
få skattesubventionerad läxhjälp.  

Barn i utsatta familjer riskerar därmed inte få samma möjligheter till 
läxhjälp som barn i välbärgade familjer vilket kan cementera klyftorna i 
samhället, eller till och med bidra till att dessa ytterligare ökas. Det är en 
risk som även framhålls av Statens skolverk i deras remiss till regeringens 
lagförslag (prop. 2102: 13/14) om att låta hushållsavdraget omfatta 
läxhjälp. I remissen uttrycks en oro över att förslaget bara kommer att nå 
elever med resursstarka föräldrar. De ser hellre att mer insatser görs i 

                                                
292  Anna Gavanas. ”Svart och vitt i äldres omsorgspussel. Hushållstjänster och 
privatisering av äldreomsorgen i Stockholm” i Rena hem på smutsiga villkor? 
Hushållstjänster, migration och globalisering. Stockholm: Makadam. 2013. ss. 84; 86. 
293 Ibid. s. 86f. 
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skolan som kommer alla elever till gagn.294 

6.4.3 Vad avgör vilka åtgärder som bör göras för att minska 
skatteundandragande? 

Skatteundandragande utgör ett stort problem i samhället och påverkar 
såväl skattesystemet som samhället och enskilda individer både direkt och 
indirekt på ett negativt sätt. Utifrån ett rawlsianskt perspektiv är 
skatteundandragandet allvarligt då det kränker centrala etiska principer. 
Det innebär att det kan finnas skäl att se över såväl skattesystemet som 
enskilda skattepolitiska åtgärder så att de bättre överensstämmer med den 
rawlsianska ideala teorin och därmed i större utsträckning realiserar 
rättviseprinciperna. 

I kapitel 5.4 kunde vi se att Rawls gör en distinktion mellan ideal och 
icke-ideal teori vilket är centralt för förståelsen av hur hans teori ska 
tillämpas på faktiska förhållanden. Det icke-ideala samhället utmärks av 
att det inte helt uppfyller Rawls krav på ett välordnat samhälle och att 
rättviseprinciperna endast delvis tillfredsställs. I Rawls ideala teori om 
rättvisa formuleras principer utifrån ett antagande om det ideala 
förhållandet att rättviseprinciperna strikt kommer att efterlevas. Med det 
avses ett antagande om att de principer som har valts bakom 
okunnighetens slöja kommer att respekteras.  

Vad gäller faktiska förhållanden, hur samhällets grundläggande 
strukturer de facto är ordnade och hur människor väljer att förhålla sig till 
rättviseprinciperna, skiljer sig i större eller mindre utsträckning från idealet 
med strikt efterlevnad. Icke-ideal teori syftar till att uttrycka de principer 
eller regler som ska kunna vägleda beslutsfattande under icke-ideala 
förhållanden, det vill säga när individerna i ett samhälle (i) inte efterlever, 
(ii) endast delvis efterlever, eller (iii) inte kan efterleva principerna som 
formuleras i den ideala teorin.   

I det här avsnittet kommer jag att referera till distinktionen mellan 
ideal och icke-ideal teori för att undersöka om RUT-avdraget kan 
motiveras utifrån den rawlsianska teorin i syfte att minska 
skatteundandragande och/eller generera resurser till staten.  

                                                
294 Prop. 2012:13/14 Skattereduktion för läxhjälp. Stockholm: Finansdepartementet. 2012. 
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Exakt hur samhällets institutioner bör utformas beror som vi tidigare 
har sett på omständigheter i det faktiska samhället. De bör dock vara 
utformade så att de har möjlighet att leda till ett välordnat samhälle. Rawls 
ställde som vi tidigare kunde se upp fyra krav som åtgärder för att komma 
tillrätta med icke-ideala förhållanden måste uppfylla. Åtgärden bör:  

(i) vara moraliskt tillåten 
(ii) vara politiskt genomförbar 
(iii)    vara sannolikt effektiv 
(iv) reglera grövre framför mindre grova överträdelser av 

rättviseprinciperna  

Utöver dessa fyra krav gäller fortfarande den lexikala ordningen mellan 
rättviseprinciperna. Det innebär åtgärder mot överträdelser mot 
frihetsprincipen bör prioriteras före överträdelser mot principen om skälig 
jämlikhet ifråga om lika möjligheter, vilken i sin bör prioriteras före 
överträdelser mot differensprincipen. 

Även om den rawlsianska teorin erbjuder en struktur för hur 
åtgärder ska bedömas så var det som vi såg i kapitel 5 oklart hur Rawls 
tänker sig att teorin ska användas i praktiken. Rawls ger oss inte något 
klart och tydligt svar på åtgärder som bör utföras för att 
rättviseprinciperna skall realiseras i praktiken. Det torde dock vara rimligt 
att tolka honom som att det kan räcka med att en åtgärd gör det möjligt 
för rättvisan att sammantaget realiseras i större utsträckning än tidigare, givet 
att det inte kommer i konflikt med realiserandet av en lexikalt överordnad 
princip. Rawls säger apropå valet av olika åtgärder för att försöka komma 
tillrätta med orättvisor att: 

[i]n practice we must usually choose between several unjust, or 
second best, arrangements; and then we look to nonideal 
theory to find the least unjust scheme. Sometimes this scheme 
will include measures and policies that a perfectly just system 
would reject. Two wrongs can make a right in the sense that 
the best available arrangement may contain a balance of 
imperfections, an adjustment of compensating injustices.295 

Det handlingsalternativ som bör utföras behöver med andra ord inte vara 
                                                
295 John Rawls. A Theory of Justice. rev. uppl. Oxford: Oxford University Press. 1999. 
(1971). s. 247. 
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det som är närmast den ideala rättvisan. Viktigare är att åtgärden har goda 
möjligheter att bidra till att realisera den ideala rättviseteorin – även om 
det alternativet kortsiktigt för med sig stora klyftor och orättvisor – samt 
att åtgärden också kompenserar för de orättvisor som uppstår i samhället 
till följd av den.  

6.4.4 En rawlsiansk analys av RUT-avdraget  

De frågor som vi bör ställa oss är därför följande: 
 

(1) Är RUT-avdraget moraliskt tillåtet enligt Rawls teori eller strider 
det mot någon av rättviseprinciperna?  
(2) Är RUT-avdraget politiskt genomförbart?  
(3) Är RUT-avdraget sannolikt effektivt? 
(4) Reglerar RUT-avdraget grövre överträdelser framför mindre 
grova överträdelser? 

RUT-avdraget kan gälla en rad olika tjänster. För att underlätta analysen 
väljer jag att fokusera på avdrag för städhjälp och läxläsning.  

SKATTEREDUKTION FÖR STÄDHJÄLP 
Vi såg tidigare att det vid införandet av RUT-avdraget fanns en oro över 
att det skulle motverka strävanden i jämlikhet och jämställdhet. En oro 
handlade om att det riskerade befästa en föreställning om att typiska 
kvinnotjänster inte var värda att betala särskilt mycket pengar för.  

Huruvida införandet av husavdraget har motverkat strävanden i 
jämlikhet och jämställdhet är svårt att uttala sig om då det inte finns några 
undersökningar som kan ge en bild av hur RUT-avdraget har påverkat 
synen på städtjänster. Farhågan om ökad ojämlikhet verkar dock vara 
obefogad, åtminstone i avseendet vem det är som köper städtjänster. Den 
största grupp som köper städtjänster är barnfamiljer och äldre.296  En 
undersökning från Skatteverket från 2014 visar även att det inte är de 
mest välbärgade som gör avdrag för hushållsnära tjänster utan sju av tio 
köpare av städhjälp har en månadslön under 32 000 kronor.  

Sammantaget tycks det som att skatteavdraget för städhjälp inte 

                                                
296 Anna Gavanas. ”Svart och vitt i äldres omsorgspussel. Hushållstjänster och privatisering 
av äldreomsorgen i Stockholm” i Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, 
migration och globalisering. Stockholm: Makadam. 2013. s. 84. 
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kränker Rawls rättviseprinciper. Kostnaderna för att subventionera 
städavdraget är dock svåra att bedöma. Som en brasklapp är det därför 
värt att tillägga att skatteavdraget i vissa undersökningar har bedömts som 
mycket kostsam för samhället även efter det att man har räknat med 
intäkterna till följd av att nya jobb har skapats. En sådan utveckling kan – 
om det leder till att de som har det sämst ställt inte får det bättre – inte 
rättfärdigas enligt differensprincipen.  

Skatteavdraget för städhjälp har dock, som vi har sett, minskat 
förekomsten av svart arbete och även påverkat attityden till användandet 
av svarta tjänster. Det har med andra ord lett till att såväl 
skälighetsprincipen som plikten att upprätthålla rättvisan respekteras i 
större utsträckning när det gäller frågan att erbjuda och sälja svarta 
tjänster. Skatteavdrag för städhjälp kan således även att räknas som en 
åtgärd som reglerar en tämligen grov överträdelse av rawlsianska 
rättviseprinciper, vilket motiverar åtgärden. 

SKATTEREDUKTION FÖR LÄXHJÄLP 
En skillnad mellan städbranschen och läxläsningsbranschen är att den 
förra branschen har varit svårt drabbad av skatteundandragande. Det har 
funnits ett omfattande svartarbete som nu har styrts om mot en i 
huvudsak vit marknad. När det gäller läxläsning har det inte funnits någon 
tidigare marknad att tala om – varken en vit eller svart sådan – och det är 
därför synnerligen tveksamt om skatteavdrag för läxhjälp har lett till några 
förbättringar på det området. Skattereduktion för läxhjälp tycks således 
inte uppfylla kravet på sannolik effektivitet. 

Att det inte har funnits någon uttalad svart marknad för läxläsning 
gör det svårt att utifrån en rawlsiansk teori motivera ett skatteavdrag för 
läxläsning. Att en ny marknad skapas, som ger upphov till arbetstillfällen 
och därmed till beskattningsbara inkomster, kan dock utgöra ett 
rawlsianskt argument för RUT-avdrag för läxhjälp. Än så länge är dock 
läxhjälpsbranschen så pass liten att en framtida effekt av den beträffande 
arbetstillfällen och skatteintäkter är svår att bedöma.  

De nackdelar som ett skatteavdrag för läxläsning riskerar att ge 
upphov till i form av ökade klyftor i samhället står i konflikt med den 
rawlsianska principen om skälig jämlikhet ifråga om lika möjligheter. Om 
det enbart är barn i förhållandevis välbeställda familjer som i praktiken 
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kan utnyttja subventionerad läxhjälp undermineras idén om att individer i 
samhället ska ges lika möjligheter och kränker därmed principen om skälig 
jämlikhet ifråga om lika möjligheter. Vissa barn kommer att få ett 
försprång vilket gynnar dem när det kommer till tillsättningen av tjänster 
och ämbeten i samhället. Utifrån den aspekten kan inte skattereduktion 
för läxhjälp anses vara etiskt berättigat.  

Skattereduktion för läxhjälp kan betraktas som omfördelning av 
samhällets resurser. Som vi såg i 5.3.5 så tillåter inte differensprincipen 
förändringar av samhälleliga och/eller institutioner som ökar rikedomen 
hos dem som redan har hög välfärd om inte förändringen samtidigt 
förbättrar situationen hos dem som har det sämst ställt. Skattereduktion 
för läxhjälp gynnar sannolikt inte dem som har det sämst ställt och torde 
därför strida mot differensprincipen.  

Åtgärder ska syfta till att förbättra för dem som har det sämst ställt, 
inte bidra till en ökad ojämlikhet. Det är således mycket som talar för att 
skattereduktion för läxhjälp inte kan rättfärdigas.  

6.5 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

I kapitlet har jag argumenterat för att den rawlsianska teorin inte kan 
rättfärdiga skatteundandragande, utan att skatteundandragande för med 
sig ett antal etiska problem då det kränker ett flertal centrala rawlsianska 
principer. Jag har med hjälp av den rawlsianska teorin identifierat fyra skäl 
för varför skatteundandragande är moraliskt problematiskt:  

1. Det kränker differensprincipen 
2. Det kränker principen om skälig jämlikhet ifråga om lika 

möjligheter.  
3. Det kränker skälighetsprincipen 
4. Det kränker den naturliga plikten att upprätthålla 

rättvisa.  

Då skatteundandragande är ett stort problem finns det, bland annat 
utifrån en rawlsiansk teori, starka skäl till att göra en översyn av 
skattesystemet och enskilda lagar som kan minska skatteundandragandet. 

Jag har undersökt RUT-avdraget som en åtgärd som har införts för 
att minska köp och försäljning av svarta hushållsnära tjänster. I 
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utformningen av RUT-avdraget har man antagit att individer motiveras av 
ekonomiska incitament, sitt egenintresse, när de väljer att köpa billigare 
svarta tjänster framför vita tjänster. Genom att erbjuda skattereduktion 
för hushållsnära tjänster och på så sätt minska skillnaden i pris mellan 
svarta och vita tjänster får såväl köpare som säljare av sådana tjänster 
incitament att välja vitt. 

Jag redogjorde även för den metod som den rawlsianska teorin 
erbjuder för att analysera åtgärder som syftar till att korrigera brister i hur 
rättviseprinciperna efterlevs och kan efterlevas. Den metod som erbjuds 
brister dock delvis i tillämpbarhet till följd av att det är oklart hur olika 
faktorer ska vägas mot varandra.  

Avslutningsvis undersökte jag hur en rawlsiansk moralteori bedömer 
RUT-avdraget för städtjänster och läxhjälp som ett verktyg för att kunna 
realisera rawlsianska rättviseprinciper. Jag fann att skatteavdraget för 
städtjänster kunde motiveras utifrån den rawlsianska teorin. Skatteavdrag 
för läxhjälp bedömdes dock som en etiskt oberättigad åtgärd eftersom 
den inte tycks bidra till att de som har det sämst ställt får det bättre. 
Tvärtom verkar det finnas en överhängande risk att barn i vissa 
samhällsgrupper av ekonomiska skäl inte skulle kunna ta del av utökad 
läxhjälp vilket strider mot den materiella principen om skälig jämlikhet 
ifråga om lika möjligheter. 

Jag har även försökt att visa att den rawlsianska teorin erbjuder en 
metod för att analysera åtgärder som syftar till att åtgärda brister när det 
kommer till realiserandet av rättviseprinciperna. Metoden innebär att 
åtgärder prövas mot fyra kravpunkter som de måste uppfylla: (i) åtgärden 
får inte strida mot rättviseprinciperna; (ii) åtgärden måste vara politiskt 
genomförbar; (iii) åtgärden måste vara sannolikt effektiv (leda till ökad 
rättvisa); samt (iv) reglera grövre överträdelser framför mindre grova 
sådana.   

Metoden behöver dock utvecklas för förbättrad tillämpbarhet. Det 
är bland annat oklart vilken relationen är mellan (i)-(iv). Hur de till 
exempel ska vägas mot varandra och om något krav har företräde, 
alternativt om samtliga krav måste vara uppfyllda för att en åtgärd ska 
anses vara rättfärdigad. 
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SUMMARY 

ETHICS AND ECONOMIC ACTION:  
AN INQUIRY OF MORALITY AND SELF-

INTEREST 

Over the last decades, media has reported on a number of corporate 
scandals (Enron, WorldCom, and Tyco in USA, and Bofors, Skandia, and 
Systembolaget in Sweden – just to mention a few examples). Corporate 
scandals, managerial misbehavior, and other types of misconduct in 
business have often been explained with reference to greed and self-
interest.  

Peter Singer argues in his How Are We to Live. Ethics in an Age of Self-
Interest that neoclassic economics’ view of man, homo economicus, both 
allows and encourages individuals to maximize their self-interest, as 
professionals as well as in their private lives. Singer asks if such a 
conception offer the best life for us, and if this is the way we should live. 
Is the pursuit of self-interest really what we should aim at? And what is 
the role of ethics among individuals assumed to be motivated by their 
ultimate self-interest?  

The aim of this thesis is to discuss the assumed antithetical relation 
between ethics and self-interest. The theoretical starting point of the 
inquiry is homo economicus, the neoclassical economics’ assumption that 
individuals are rational and ultimately motivated by their self-interest. 
Ethics is on the other hand often argued to contrast with self-interest. 
Instead of acting out of self-interested motives, the moral agent does the 
opposite and takes the role as an impartial spectator and only acts out of 
principles that can be made universal.  

In this thesis I deal with the question of whether self-interested 
actions can be morally justified. I am especially concerned with the 
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neoclassical economics’ assumption that individuals are motivated by their 
ultimate self-interest, and if this particular view on self-interest can be 
morally justified.  

In chapter 2 I identify and analyze different meanings of “self-
interest” found in economics literature. The starting point is the 
economic view of man, homo economicus. I argue that self-interest, in this 
context, must be understood as an enlightened self-interest. In contrast to 
a narrow self-interest, the agent motivated by enlightened self-interest will 
not act on his immediate desires, but rather do what he believes is 
ultimately in his self-interest in the long run.  

The purpose of chapter 3 is to clarify the term “economic action”. 
Economic action, or economic agency, is a term that is often found in 
literature but is seldom defined. I make a short analysis of the term and 
suggest that the term can be stipulated in the following way:  

An event E is an economic action, if and only if:  

(1) E is performed by an agent capable of first-order volitions  
(2) E is intentional 
(3) E is a mental and/or physical act  
(4) E is ultimately motivated by the enlightened self-interest in a 

monetary context.   

The suggested stipulation draws on a Frankfurtian concept of action. 
Chapter 4 has two purposes. The first purpose is to outline a 

concept of morality. The second purpose is to further examine if the 
proposed concept of morality conflicts with self-interest. The conception 
of morality that is elaborated in chapter 4 is “the moral point of view”. 
“The moral point of view”, as it is formulated by Kurt Baier and William 
K. Frankena, is the view that morality can be distinguished from other 
point of views in that the former requires that anyone who commits him- 
or herself to a moral point of view is thereby committing him- or herself 
to the view of an ”independent, unbiased, impartial, objective, 
dispassionate, disinterested observer”. On this view, moral principles are 
contrasted with self-interest and principles of prudence. Nevertheless, 
self-interest is only disqualified as a moral principle, it does not disqualify 
as a motive for action.  

That self-interest does not disqualify as a motive for action is shown 
in chapter 5 where I elaborate on a rawlsian moral theory for individuals. 
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Rawls difference principle states that inequalities can be allowed so long 
as they improve the situation for those who are worst off. This has often 
been interpreted to justify giving talented people incentives to produce 
more. The rationale of this incentive argument is that if the talented are 
rewarded for their efforts they will be motivated to work harder and there 
by produce more, which will benefit those who are worst off. Thus, self-
interested behavior is not ruled out as a motive for action from a moral 
point of view as long as it improves the situation for those who are worst 
off.  

However, G. A. Cohen has criticized the incentive argument, 
arguing that there is support for a strict interpretation of Rawls’s 
difference principle that does not allow for extra incentives. Cohen argues 
that the people in a rawlsian well-ordered society, really endorsing the 
difference principle, will be motivated to do what will make the worst off 
better off. Therefore, they will not demand extra incentives.  

I argue that Cohen is mistaken and that Rawls’s difference principle 
do allow for extra incentives and my argument is that it does so due to the 
principle of equal liberty’s priority over the difference principle.  

My conclusion is that the difference principle does allow for extra 
incentives and therefore for (at least some) self-interested behavior, but I 
also conclude that Rawls formulates other moral principles for individuals 
that restrict self-seeking behavior and that such behavior therefore only 
can play a minor role in Rawls’s theory.  

In chapter 6 the rawlsian moral theory is applied to economic action. 
I discuss if it can ever be morally justified to evade or to avoid taxation. I 
argue that tax evasion/tax avoidance violates several rawlsian moral 
principles: (i) the difference principle, (i) the principle of fair equality of 
opportunity, (iii) the principle of fairness, and (iv) the natural duty to 
uphold just institutions.  

Chapter 6 also deals with the question whether tax deduction for 
domestic service work, “RUT”, is justified from a rawlsian moral theory. 
“RUT” was introduced as a measure to overcome tax evasion by altering 
black-market work into white-market work. The tax deduction for 
domestic services will make the same services cheaper, and (assuming that 
individuals will maximize their self-interest) therefore stimulate white-
market work. By applying the rawlsian theory, I argue that tax deduction 
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for some domestic work (house cleaning) is justified, while deduction for 
the much-debated homework help is not justified. 
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