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1. INTRODUKTION 

1.1 Allmän bakgrund 

År 1866 gav den ryske författaren Fjodor Dostojevskij ut sin roman ”Brott och straff” som 

handlar om den fattiga studenten Raskolnikov. Han beslutar sig för att mörda en gammal 

kvinna som är en girig pantlånerska. Han anser att hon är helt onyttig i samhället och att 

hon suger ut andra genom sin verksamhet. Hon har inget värde. Frågan om människans 

värde är ett centralt tema i boken. År 1905 gav den svenske författaren Hjalmar Söderberg 

ut sin roman ”Doktor Glas” där han bearbetar samma fråga på ett liknande sätt. Doktor Glas 

förälskar sig i patienten Helga, hustru till prästen Gregorius som misshandlar henne. Doktor 

Glas beslutar sig för att hjälpa kvinnan genom att inom ramen för sin medicinska 

verksamhet döda prästen. I båda dessa romaner gestaltas frågan om människans värde 

genom att beskriva hur en människa som skadar människor i sin omgivning upplevs inte ha 

lika värde som andra och därmed inte någon självklar rätt att leva. Att ämnet togs upp i 

litteraturen kan nog sägas vara en naturlig följd av Upplysningens ifrågasättande av alla 

gamla kunskaper och insikter, främst från den religiösa föreställningsvärlden. 

Sekelskiftespessimismen och det moderna projektet präglades av nihilism och upplösning 

av gamla tankestrukturer. Mycket i samhället blev fritt från sociala tabun och man fortsatte 

med naturalismens1 genomgripande dissekering av människans natur i yttre och inre 

hänseende. Frågan om människans värde kom också upp på agendan.  

Uppfattningen att människan har ett särskilt människovärde och att detta är lika för alla 

kommer regelbundet till uttryck i både offentliga och privata sammanhang. För att 

säkerställa att denna uppfattning realiseras i praktiken så talas det mycket om den och skrivs 

dokument om den. Det som ligger till grund för många sådana dokument är ytterst sett FN:s 

allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna där den första artikeln fastslår att 

människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.2 

                                                           
1 Här avses den litterära strömningen naturalismen som följde ur realismen under 1800-talets andra hälft. 

2 FN-förbundet UNA Sweden ”FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna”, http://www.fn.se/ 
fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-
rattigheterna-/ hämtad 2016-01-07 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/
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Statens Medicinsk-etiska råd gav 2012 ut andra upplagan av skriften Det svårfångade 

människovärdet där principen grundligt behandlas ur flera perspektiv.3 En viktig fråga är 

vilken grund som ger principen existensberättigande. Författarna själva upplevde i arbetet 

med skriften att den inte var lätt att fånga in och titeln på skriften vittnar tydligt om deras 

känslor. Frågan om människovärde är ett ämne som länge har intresserat mig. Jag vill i 

denna uppsats fördjupa mig i innebörden av principen om människans lika värde. 

1.2 Historiska föreställningar om människans värde 

Idén om människans inneboende värde har en tydlig koppling till världsreligionerna, men 

även till den grekiska filosofin. Gud, gudar eller världssjälen sätter värde på människan eller 

definierar människans värde, och detta är lika för alla. Ingmar Persson skriver i inledningen 

av sin bok Jämlikhet från början. Människovärdet i gen- och bioteknik att det sannolikt är i 

kristendomen som likavärdesdoktrinen har sina historiska rötter.4 Erwin Bischofberger och 

Helge Brattgård skriver följande i artikeln ”De historiska rötterna. Människovärdet i judisk-

kristen tradition” om kristendomens syn på människovärde. 

Jesus Kristus knyter människovärdet till människans existens och inte till hennes 

funktioner eller prestationsförmåga, hennes egenskaper eller goda gärningar. Gud 

älskar nämligen människan oberoende av vad hon kan uträtta.5  

Bischofberger skriver i artikeln ”De historiska rötterna. Den grekisk-stoiska filosofin” 

följande om de grekiska stoikernas syn på människans lika värde. 

Det allmänna förnuftet (koinos logos) som styr världens gång återspeglas i den 

enskildes förnuft. Alla människor får genom sitt förnuft (logos) del av den stora 

                                                           
3 Det svårfångade människovärdet – en debattskrift, Etiska vägmärken 4, upplaga 2, Stockholm, Statens 
Medicinsk-Etiska Råd 2012 

4 Ingmar Persson Jämlikhet från början. Människovärdet i gen- och bioteknik, Nora, Bokförlaget Nya Doxa 2004, 
s. 13 

5 Erwin Bischofberger och Helge Brattgård, ”De historiska rötterna. Människovärdet i judisk-kristen tradition” i 
Det svårfångade människovärdet – en debattskrift, Etiska vägmärken 4, upplaga 2, Stockholm, Statens 
Medicinsk-Etiska Råd 2012, s.83 
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världssjälen. Denna delaktighet medför ett för alla gemensamt väsen, en 

gemensam mänsklig natur. Det är på denna grundval som alla människor är lika.6 

Under renässansen lanserades idén om människans värdighet och respekten som bör visas 

människan. Man började gå från att anlägga ett individualistiskt perspektiv på principen om 

människovärde till att anlägga ett samhällsperspektiv. Människans värde och värdighet 

ansågs göra att hon har rättigheter att behandlas väl och lika i samhället. Under 

upplysningstiden övergick man till en vetenskaplig världsbild och verklighetsuppfattning. 

Synen på människans värde kopplades då allt tydligare till mänskliga rättigheter. 

…varje person är bärare av ursprungliga, medfödda eller inneboende (inherent) 

rättigheter. Människorna har ’av naturen’, det vill säga utifrån ett ursprungligt 

naturtillstånd där alla är lika, samma rätt till liv, personlig frihet och trygghet. 

Det är alltså inte en mäktig granne eller staten eller någon institution som 

förlänar henne dessa rättigheter. Att människorna enligt sin ursprungliga natur 

har samma grundläggande värde och därför är jämlika ges ytterligare en 

motivering. De är jämlika i kraft av sitt förnuft som gör dem i stånd att tänka 

och att handla rationellt. Detta ger dem inte bara insikten att bevara sig själva 

utan också att tillsammans med andra gestalta ett socialt och fredligt liv.7  

 

Under 1800-talet börjar religionen att successivt förlora sin maktställning och kristendomens 

absoluta sanningsanspråk ifrågasätts på allvar när Charles Darwin 1859 presenterar sin 

evolutionsteori som en vetenskaplig förklaring till världens uppkomst.8 Allt som inte kan 

bevisas med vetenskaplig metod avfärdas. De grundläggande värden i tillvaron som 

religionen och humanismen förespråkat som objektiva sanningar tas också upp för 

granskning. I slutet av 1800-talet lanserade så Axel Hägerström sin värdenihilistiska teori som 

innebär att värde inte existerar i objektiv bemärkelse utan enbart är uttryck för subjektiva 

                                                           
6 Bischofberger ,“De historiska rötterna. Den grekisk-stoiska filosofin” i Det svårfångade människovärdet – en 
debattskrift, s.86 

7 Bischofberger ,“Från människovärde till mänskliga rättigheter” i Det svårfångade människovärdet – en 
debattskrift, s. 113 

8 Charles Darwin, The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in 
the Struggle for Life, London, John Murray 1859 
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känslor och attityder. Att säga att människor har ett värde är varken sant eller falskt utan bara 

ett uttryck för en inställning hos den som säger det. Hägerström avvisade även naturrättsläran 

och menade att det inte finns någon rätt eller några rättigheter som är objektivt givna av 

naturen.9 Det nihilistiska synsättet har av sociologen Francesco Alberoni beskrivits på 

följande sätt. 

 

…det finns ingenting, det kan inte finnas någonting överhuvudtaget i denna 

värld av fakta, förmåner och intressen som kan ligga till grund för ett omdöme 

om vad som är högt eller lågt, ädelt eller ovärdigt, beundransvärt eller föraktligt. 

Våra moraliska grundbegrepp, våra värdebegrepp är främmande för 

vetenskapens värld. [---] Vetenskapen kan inte finna värden eller ändamål.10  

 

En aspekt på värde som någonting föränderligt är tids- och kulturaspekten. Detta kan även 

gälla i religiösa och vetenskapliga omdömen. Någonting kan anses ha ett värde under en 

tidsepok och inom en viss kultur. Några hundra år senare anses samma typ av företeelse ha ett 

helt annat värde. Lars Bergström konstaterar i Grundbok i värdeteori att ”värdeomdömen som 

folk accepterar tycks variera kraftigt från ett samhälle till ett annat, och från en historisk epok 

till en annan”.11 När det gäller människans värde så är slaveri ett exempel på att det genom 

historien i många kulturer funnits en helt annan uppfattning och tillämpning än den som råder 

idag. De människor som hölls som slavar betraktades inte som fullvärdiga mänskliga varelser 

och de ansågs enbart ha sitt värde utifrån att de kunde fungera som arbetskraft. Idag hävdar vi 

att varje människa har ett värde och att det är lika för alla, men historiskt sett så har inte detta 

synsätt varit utbrett. Till sitt försvar skulle då kanske gångna tiders företrädare hävda att alla 

människor visst har ett värde, det vill säga de som kan betraktas som människor. Slavarna 

betraktades som varelser som var lägre stående än människor. I det avseendet skulle synsätten 

då och nu överensstämma. Alla varelser som definieras som människor har ett värde och det 

är lika för alla.  

 

                                                           
9 Axel Hägerström, ”Om moraliska föreställningars sanning”, Stockholm, Bonnier, 1911 

10 Francesco Alberoni, Värden, Göteborg, Bokförlaget Korpen 1997, s. 45 

11 Lars Bergström, Grundbok i värdeteori (Andra upplagan), Stockholm, Thales 2004, s. 14 
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Genom historien så har människan betraktat sig själv som unik i skapelsen och har därmed 

uppfattat sitt eget värde som unikt i jämförelse med allt övrigt i naturen. Enligt Bibelns 

skapelseberättelse så skulle människan råda över allting på jorden. ”Var fruktsamma och 

föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar 

och över alla djur som myllrar på jorden”.12 Detta har tagits som tecken på en särskild 

upphöjdhet eller utvaldhet. I och med evolutionsteorins inträde på det mänskliga tänkandets 

arena så betraktas människan endast som en del bland många i naturen, dock högre 

intellektuellt utvecklad än övriga arter. Dan Egonsson konstaterar i sin bok Filosofiska essäer 

om människovärde att det unika med människan i jämförelse med andra arter är att människan 

är ”det enda slaget av varelse som kan tilldela detta värde till andra varelser, eftersom hon än 

en gång är den enda kända varelse som har en uppfattning om grunden för värdet, nämligen 

arttillhörighet”.13 

 

1.3 Syfte, tes och disposition 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka principen om människors lika värde, vilken typ 

av värde det är och i vad detta värde kan tänkas ha sin grund. Utredningen kommer att inledas 

med redogörelser av begreppet lika, olika typer av värden samt idén om människors lika värde. 

Efter detta presenteras olika egenskaper som kan tillskrivas varje människa och det kommer att 

prövas för var och en av dessa egenskaper om den kan utgöra basen för det lika människovärdet.  

De egenskaper som kommer beröras är de som jag främst har stött på i litteratur om människans 

natur och värde: prestationsförmåga, varje människa har förmåga att utföra handlingar efter 

intellektuella överväganden och beslut vilket ger henne förtjänster, personlighet, varje 

människa har unika karaktärsdrag, moralisk medvetenhet, varje människa har förmåga att göra 

ställningstaganden som inte är instinktstyrda i praktiska situationer, relationella egenskaper, 

varje människa har behov av tillhörighet samt står i relation till den speciella mänskliga 

gemenskapen, arttillhörighet, alla människor delar i grunden samma genetiska uppsättning. 

Tesen är att endast två av dessa egenskaper utgör möjliga kandidater till att ligga till grund för 

ett lika människovärde. Det återstår att undersöka om dessa egenskaper verkligen är 

värdegrundande. Den uppgiften ligger dock utanför ramarna för denna uppsats. 

                                                           
12 1 Mosebok 1:28, Bibel 2000 

13 Dan Egonsson, Filosofiska essäer om människovärde, Nora/Falun, Bokförlaget Nya Doxa 1999, s. 12 
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2. UTREDNING 

2.1 Begreppet lika 

I principen om människors lika värde är ordet lika centralt. Innebörden är att exakt alla 

mänskliga individer står på exakt samma nivå i fråga om värde. Ruth Chang har i ”Parity, 

Interval Value and Choice” beskrivit begreppet ”lika” som ett begrepp bestående av en 

trikotomi av relationer: ”bättre än”, ”sämre än” och ”lika bra”. En fjärde relation som hon 

tycker bör ingå om man bedömer två eller flera parter som lika är jämlikhet. De parter som 

bedöms vara lika är varken bättre eller sämre än varandra. De är inte heller lika bra eller 

lika dåliga. Jämlikheten har inte en relativ aspekt i sig. Hon konstaterar att det kan förefalla 

omöjligt att jämföra två parter som inte är sämre än varandra och inte heller är lika bra. Hon 

hävdar dock att det är nödvändigt att kunna jämföra för att kunna avgöra om jämlikhet 

existerar mellan parter.14 Detta kan tillämpas i frågan om det lika människovärdet. Enligt 

principen existerar det total jämlikhet mellan människor avseende värde. Ingen har högre 

eller lägre värde än någon annan. Alla bör behandlas lika.  

Ingmar Perssons beskrivning av likavärdesrelationens transitivitet kommer också att kunna 

tillämpas i denna utredning om människovärdesprincipen. Persson förklarar att om X är 

likvärdig med Y och Y är likvärdig med Z så följer det att X är likvärdig med Z.15 Det som 

avses med ”lika” i det här sammanhanget som behandlar värdejämförelser är en så kallad 

ekvivalensrelation. X är likvärdig X (reflexivitet). Om X är likvärdig Y så är Y likvärdig X 

(symmetri). Om X är likvärdig Y och Y är likvärdig Z så följer att X är likvärdig Z 

(transitivitet). I en relation mellan olika objekt så kan det dock vara i vissa avseenden eller 

vid vissa tidpunkter som de är likvärdiga. X kan tänkas vara likvärdig Y enbart med 

avseende på P och Y vara likvärdig Z enbart med avseende på Q. Av detta följer att X inte 

är likvärdig Z. Principen om människors lika värde implicerar en transitivitet där alla 

människor (X, Y, Z osv.) är likvärdiga med avseende på detta speciella värde genom hela 

deras liv, från födelse till död. I fokus för denna utredning står i vilket avseende och vid 

vilka tidpunkter människor har lika värde. 

                                                           
14 Ruth Chang, ”Parity, Interval Value and Choice” Ethics Vol. 115, 2005, s. 331ff 

15 Persson, s. 117. 
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2.2 Olika typer av värden 

Värden kan delas in i, å ena sidan, intrinsikala och extrinsikala värden och, å andra sidan, 

finala och instrumentella värden.  

Intrinsikalt värde avser ett inneboende värde som något har i sig själv, i kraft av sina inre 

egenskaper, sin egen natur, och oberoende av yttre omständigheter. Wlodek Rabinowicz 

och Toni Rønnow-Rasmussen redogör i sin artikel ”A Distincion in Value: Intrinsic and 

For Its Own Sake” för G.E. Moores beskrivning av intrinsikalt värde som något som 

supervenerar på inre egenskaper hos objektet som har detta värde. Dessa egenskaper är inre 

komponenter som sammantaget konstituerar objektet och de kan inte vara något som bara 

finns vid vissa tillfällen eller som förändras. Sammantaget utgör de objektet och värdet är 

beroende av dessa.16 Extrinsikalt värde har ett objekt genom åtminstone en relationell 

egenskap. Objektet har ett värde genom något annat som det på något sätt står i relation till. 

17 Finalt värde är ett icke-instrumentellt värde hos ett objekt som värderas för sin egen skull, 

och inte för något annats skull.18 Det kan antingen vara ett intrinsikalt finalt värde och då är 

det oberoende av något annat, eller så kan det vara ett extrinsikalt finalt värde och då är det 

åtminstone delvis beroende av något annat. Instrumentellt värde avser det värde något har 

för något annats skull, exempelvis genom att vara ett medel till något gott, något som har 

värde för sin egen skull eller annat instrumentellt värdefullt.  

Dessa fyra typer av värde kan kopplas till varandra på olika sätt. Rabinowicz och Rønnow-

Rasmussen behandlar exempelvis en distinktion som filosofer under senare år har 

formulerat mellan intrinsikalt värde å ena sidan och finalt värde å andra sidan. Distinktionen 

anses traditionellt sett, enligt Rabinowicz och Rønnow-Rasmussen, vara utan någon stor 

betydelse. Man har förutsatt att de två typerna av värde sammanfaller. Att värdera någonting 

                                                           
16 Wlodek Rabinowicz and Toni Rønnow-Rasmussen, “A Distinction in Value: Intrinsic and For Its Own Sake”, 
Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 100, 2000, s. 34 

17 Michael J., Zimmerman, "Intrinsic vs. Extrinsic Value", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/value-intrinsic-
extrinsic/, §6 

18 Rabinowicz and Rønnow-Rasmussen, s. 33 

http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/value-intrinsic-extrinsic/
http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/value-intrinsic-extrinsic/
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för sin egen skull, finalt, kan tyckas vara detsamma som att värdera det för de egenskaper 

det har i sig själv, det vill säga att värdera det intrinsikalt på basis av dess inre egenskaper. 

Det har länge varit en allmän uppfattning att finala värden med nödvändighet är intrinsikala. 

Rabinowicz och Ronnow-Rasmussen redogör för en tes som har formulerats hos Shelly 

Kagan, John O’Neill och Christine Korsgaard och som även Rabinowicz och Ronnow-

Rasmussen själva försvarar. Tesen är att det finns finala värden som inte är intrinsikala.19  

Korsgaard föreslår att istället för att ställa intrinsikalt värde mot instrumentellt värde, som 

ofta filosofer har gjort, så bör instrumentella värden ställas mot finala värden och 

intrinsikala värden ställas mot extrinsikala värden.20 Kagan menar att någonting som har ett 

värde för sin egen skull kan vara värdefullt på grund av att det har relationella egenskaper. 

Någonting kan ha ett värde för sin egen skull exempelvis på grund av sin relation till ett 

specifikt objekt, en händelse eller en person. Detta skulle då klassas som ett finalt värde och 

även som ett extrinsikalt värde.21 Det här kan tillämpas på människovärdet om människan 

har ett värde för sin egen skull och detta värde supervenierar på de relationella egenskaper 

som alla människor delar. 

Oavsett vilket slag av värde som avses så kan det konstateras att ett värde på någonting X 

alltid beror på en egenskap eller en uppsättning av egenskaper som X har. Detta är filosofer 

överens om oavsett vilken metaetisk position de har. Om två entiteter X och Y har lika värde 

så måste basen för detta värde vara samma, det vill säga det måste gå att identifiera någon 

egenskap eller en uppsättning av egenskaper hos både X och Y som är fullt lika och därför 

ligger till grund för detta värde. För att denna eller dessa egenskaper ska vara helt lika så är 

en förutsättning att de är beständiga och inte varierande och/eller tillfälliga.22 Vissa värden 

på objekt kan bedömas vara lika enbart vid en viss tidpunkt och således vara tillfälliga, men 

när det gäller människovärdet så ingår det i principen att alla individer besitter detta lika 

                                                           
19 Ibid, s. 34 

20Zimmerman 2015, §3 

21 Shelly Kagan, “The Limitis of Well-being” i The Good Life and the Human Good, Ellen Frankel Paul, Fred D. 
Miller Jr, Jeffrey Paul (eds), Cambridge, Cambridge University Press, 1992, s. 184 

22 Persson, s. 69-70 
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värde från födelse till död, oavsett omständigheter. Det kan därmed inte vara tillfälligt, utan 

måste betraktas som beständigt. 

 
2.3 Människors lika värde 

FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna fastslår att människovärdet är lika för alla 

och att det är okränkbart. Ingen är bättre eller sämre än någon annan, utan alla människor 

är jämlika. Värdet är låst på samma nivå för alla och kan inte sänkas. 

Dan Egonsson konstaterar att en stor del av människans tillvaro går ut på att göra skillnad 

på folk trots att vi är tämligen överens om att alla har lika värde.23 Ingemar Hedenius 

konstaterar i sin bok Om människovärde att det är ett problem att idén om människors lika 

värde är så oklar.  

Man yttrar sig som om alla har människovärde, ehuru många saknar det. Alla har 

det egentligen, men verkligheten är sådan att de flesta ändå inte har det. [---] Vissa 

värden existerar, säger vi, och menar att vad som finns är vissa ideal. Men dessa 

ideal måste realiseras, annars finns de inte i verkligheten utan bara i våra tankar. 

Så är det med alla värden som är ideal.24 

Vi talar om att alla har lika människovärde trots att många inte upplever att det är ett värde 

som respekteras eller realiseras i den praktiska verkligen. Anledningen till det är troligen 

det som Egonsson beskriver, det vill säga att den mänskliga tillvaron är fylld av att vi gör 

skillnad på varandra vilket orsakar skillnader även i upplevelsen av vårt människovärde. Vi 

kan hävda att vi inte alltid är lika värdefulla i alla situationer i alla människors ögon. Om 

människor ändå bedöms ha ett slags lika värde så måste det finnas någon egenskap eller 

uppsättning av egenskaper som finns hos alla människor och som ger upphov till detta 

samma värde. I nästa avsnitt ska jag redogöra för olika egenskaper som vanligtvis används 

för att beskriva en människa och ställa dem i relation till begreppet lika för att undersöka 

vilken eller vilka av dessa mänskliga egenskaper som skulle kunna ligga till grund för 

människans lika värde. 

                                                           
23 Egonsson, s. 53 

24 Ingemar Hedenius, Om människovärde, Stockholm, Bonniers 1982, s. 11f 
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2.4  Lika värde utifrån lika egenskaper 

2.4.1 Prestationsförmåga 

En mänsklig egenskap som alla har är att kunna handla, att utföra prestationer av olika slag. 

Det som en människa presterar kan komma andra till gagn och utifrån sina handlingar görs 

hon förtjänt av ett visst värde, en viss aktning. De personer i omgivningen, som får del av 

resultatet av prestationen, sätter värdet på individen och avgör att denne är berättigad till ett 

visst värde. Ingmar Persson beskriver det som att en människa bidrar till det subjektiva 

värdet av andras liv.25 Exempel på personer vars prestation renderar ett värde för en stor del 

av omgivningen kan vara politiker, idrottsutövare och artister. En politiker kanske fattar 

beslut och leder ett land vilket påverkar samhällsmedborgarna. De främsta politiska ledarna 

i ett land har livvaktsskydd på grund av sitt värde som just politiska ledare. En idrottsutövare 

som har framgångar vinner inte bara medaljer åt sig själv, utan ger även ära till invånarna i 

det land hon representerar. Idrottsprestationen skapar en stolthet hos landsmännen och 

därav ges idrottaren ett särskilt värde. En världsartist som komponerar och framför musik 

får ett värde genom att hennes musikaliska produktion är till glädje och betydelse för många 

människors liv.  

En person med god prestationsförmåga har stora möjligheter att skaffa kunskap, 

maktposition och förmögenhet. Det är vanligt att man, utan att känna till en persons 

handlingar, på basis av dessa tre företeelser värderar personen högre än andra. Spontant 

utgår man från att en person som är kunnig, som har en viktig position i yrkeslivet och har 

stora ekonomiska och materiella tillgångar, är en person som har god förmåga att handla på 

ett sätt som är till nytta för andra människor. 

Det förefaller inte vara denna egenskap som människors lika värde grundar sig i, eftersom 

människor aldrig presterar helt lika och därmed inte får lika förtjänster, varken inom samma 

område eller i samma omfattning. Om man mäter värdet av en prestation i förhållande till 

personer som gagnas så kan det lätt konstateras att en enskild individs prestation kan spela 

stor roll för några eller många människor, samtidigt som den kanske spelar en obetydlig 

                                                           
25 Persson, s.19 
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eller obefintlig roll för andra människor. Det kan också vara så att en individs prestation har 

en negativ inverkan på personer. Det finns otaliga exempel på politiker som kritiseras för 

att den politik de driver inte gagnar alla medborgare. Det finns artister vars musik och 

scenframträdande provocerar människor och skapar olust. Det finns företagsledare som 

använder tvivelaktiga metoder för att öka sin vinst och får ut stora summor i bonus, vilket 

inte sällan skapar förakt hos människor i samhället. Att bedöma någonting, i det här fallet 

människors prestation, som lika skulle enligt Chang innebära att parterna som jämförs 

varken är bättre eller sämre än varandra. Enligt ekvivalensrelationens transitivitet så skulle 

det innebära att operasångaren Kalles prestation är likvärdig tondöve Olles prestation som 

är likvärdig stumme Pelles prestation som i sin tur är likvärdig operasångaren Kalles. När 

det gäller människors prestation kan vi dock konstatera att det inte råder någon egalitet och 

jämlikhet mellan människor. Detta visar sig i de förtjänster som vi tilldelar olika grad av 

prestationer hos våra medmänniskor. Det går inte att hävda att det är utifrån denna typ av 

egenskaper som alla människor har lika värde, då prestationer liksom prestationsförmåga 

inte är lika hos alla människor. Ett människovärde baserat på prestationsförmågan i sig är 

ett intrinsikalt värde, medan ett människovärde baserat på själva prestationerna och 

förtjänsterna är ett instrumentellt värde. Människan har ett värde genom att hennes 

handlingar kan leda till någonting värdefullt för henne själv och/eller andra människor. 

2.4.2 Personlighet 

En mänsklig egenskap är att ha en personlighet, en inre hållning, karaktärsdrag som präglar 

människan och i sin tur påverkar omgivningen. En människas personlighet kan vara präglad 

både av positiva och negativa karaktärsdrag, till exempel generositet eller snikenhet, 

optimism eller pessimism, tolerans eller intolerans. Det är omöjligt att en personlighet, en 

inre hållning skulle vara lika hos alla människor och uppfattas liknande av alla i 

omgivningen. Att hävda att alla människor på grund av sin personlighet är lika, och därmed 

har lika värde, skulle innebära att alla är lika generösa, lika optimistiska eller lika toleranta 

vid samma tidpunkter gentemot sin omgivning. Det säger sig själv att det inte råder någon 

egalitet och jämlikhet mellan människor avseende deras personlighet och dess betydelse för 

andra människor. Det går alltså inte att hävda att det är utifrån egenskapen personlighet som 

alla människor har lika värde, då även denna egenskap är varierande. Ett människovärde 

baserat på den specifika personligheten med unika karaktärsdrag kan betraktas som ett 

intrinsikalt värde människan har i sig själv baserat på hennes dygder eller laster, hennes 
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goda eller onda egenskaper. Det kan också vara ett instrumentellt värde. Människan har ett 

värde genom att hennes personlighet, hållning och karaktärsdrag kan leda till någonting 

värdefullt för henne själv och/eller andra människor. En öppen och optimistisk hållning 

skapar exempelvis en positiv grundkänsla hos individen själv samt sprider en positiv anda 

i mötet med andra. 

2.4.3 Moralisk medvetenhet 

John Rawls har anfört idén om att det är egenskapen av moralisk varelse som konstituerar 

en människa och att detta ger henne ett unikt och lika värde. Han menar att människor är 

jämlika i kraft av att vara varelser som är kapabla att ha en känsla för rättvisa.26 Att moralisk 

medvetenhet skulle utgöra grunden för det lika människovärdet kan man invända emot 

genom att hänvisa till att små barn och mentalt handikappade personer inte har en sådan 

förmåga. Rawls bemöter detta genom att säga att det hos barn finns en potential att utveckla 

en moralisk personlighet. Vissa mentalt handikappade kan dock aldrig förvärva en moralisk 

personlighet och detta är ett problem som Rawls inte har någon lösning på.27 Persson 

konstaterar att det finns en variation i graden av moralisk medvetenhet även bland vuxna 

normalutvecklade personer. Vissa människor förefaller dessutom helt sakna potentialen att 

förvärva och utveckla sin moraliska personlighet. Persson riktar en fråga till Rawls som han 

inte tycker Rawls ger ett godtagbart svar på. ”Om förmågan att hysa moralisk personlighet 

är grunden till människors värde, varför förlänar inte förmåga att hysa en sådan personlighet 

i högre grad högre värde?”28 Frågan är relevant, då människor inte sällan uppskattas och 

värdesätts högre om de har ett tydligt etiskt förhållningssätt till sin omgivning, jämfört med 

om de har det i mycket låg grad. Enligt ekvivalensrelationens transitivitet skulle 

barnombudsmannen Tomas ha lika hög kapacitet till moralisk medvetenhet som 

bankrånaren Ted som skulle ha lika hög kapacitet till moralisk medvetenhet som hallicken 

Tord som i sin tur skulle ha lika hög kapacitet till moralisk medvetenhet som 

barnombudsmannen Tomas.  Eftersom människor inte när det gäller kapacitet till moralisk 

medvetenhet är helt lika, varken i lika hög eller lika låg grad, så råder ingen egalitet och 

                                                           
26 John Rawls, A Theory of Justice, Harvard, 1971, s. 19 

27 Persson, s. 42 

28 Ibid, s. 43 
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jämlikhet mellan människor på detta område. Det kan därmed inte bedömas vara denna 

egenskap som utgör grunden för människors lika värde. Även denna tredje typ av egenskap 

är tillfällig/varierande. Ett människovärde baserat på moralisk medvetenhet kan betraktas 

som ett intrinsikalt värde, något människan har i sig själv. Det kan också vara ett 

instrumentellt värde. Människan har ett värde genom att hennes moraliska medvetenhet kan 

styra hennes tankar och handlingar som i bästa fall skapar värdefulla situationer för henne 

själv och de hon möter och agerar gentemot. 

2.4.4 Relationella egenskaper 

2.4.4.1 Behov av gemenskap 

Behovet av att tillhöra en grupp är en intrinsikal egenskap som alla människor delar lika. 

Varje individ har behov av att stå i någon form av relation till andra människor för att 

överleva. Människan är inte bara en biologisk varelse utan även en social varelse, hon 

behöver få både fysiska och känslomässiga behov tillgodosedda för att existera. Forskaren 

Harry Harlow visade under 1960-talet genom experiment på apor att långvarig isolering 

från andra individer leder till depression, svält och i slutändan död.29 Att en människa blir 

utfryst, osynliggjord, av en grupp har kallats den sociala döden. En långvarig utfrysning 

leder inte sällan till självmord. Tillhörighet till en mänsklig gemenskap, att som individ 

känna delaktighet i gruppen, är alltså nödvändig för mänsklig fortlevnad. Redan tidigt lär 

vi därför våra barn att alla ska få vara med och leka eftersom vi anser att alla har samma 

rätt att leva. 

Det finns stora skillnader mellan individer när det gäller vilken omfattning relationer har 

och hur tillhörigheten till den mänskliga gemenskapen tar sig uttryck hos dem. Detta kan 

tänkas formas av tidigare beskrivna egenskaper som prestationer, personlighet och moralisk 

medvetenhet. En ytterlighet är personer som har många vänner och bekanta, som 

upprätthåller kontakten med dem, och dessutom ständigt söker nya kontakter. Den andra 

ytterligheten är personer som har få, kanske enbart någon vän eller släkting, som den har 

oregelbunden och/eller gles kontakt med. Ett människovärde som utgår från behov och 

förutsättningar till gemenskap kan snarast betraktas som ett instrumentellt värde då dessa 

                                                           
29 Harry Harlow, Robert O. Dodsworth, Margaret K. Harlow, "Total social isolation in monkeys" Proc Natl Acad 
Sci USA, 1965. 



16 

 

behov och förutsättningar i sin tur skapar ett mer eller mindre värdefullt livsinnehåll. Denna 

egenskap hos människan, behovet av gemenskap samt förutsättningar för att upprätta och 

bibelhålla relationer är varierande. Orsaker till variationerna kan vara att behoven ser olika 

ut hos olika individer eller att förutsättningarna för att kunna ha en tillfredsställande 

gemenskap med andra människor inte är samma. Principen om det lika människovärdet kan 

därmed inte bygga på denna typ av egenskap. 

2.4.4.2 Tillhörighet som relationell egenskap 

Att tillhöra den mänskliga gemenskapen är inte bara ett behov utan en grundläggande 

egenskap som varje mänsklig individ besitter genom att faktiskt stå i förbindelse med denna 

gemenskap genom hela livet. På samma sätt som människan inte bara har ett behov av mat 

utan dagligen står i relation till sin föda. Den mänskliga gemenskapen är unik då den bygger 

på ömsesidighet, vilket förvisso även förekommer inom andra arters gemenskap, men även 

på gemensamma, intellektuellt övervägda, beslut. Oavsett den enskilda människans 

individuella kapacitet att bidra till denna gemenskap så står hon i relation till den. Hon 

innesluts i den enbart i kraft av att vara människa, oavsett ålder eller funktionsduglighet. 

Här finns en tydlig skillnad mot många andra djurarters gemenskap. Den flockmedlem som 

inte tillför gruppen något förlorar sitt värde och stöts ut av övriga flockmedlemmar. 

Människan däremot betraktas ha ett värde för sin egen skull samt på grund av att hon står i 

relation till den mänskliga gemenskapen. När ett barn föds och visar sig vara gravt 

handikappat med små möjligheter att överleva längre än sitt första levnadsår, så stöter vi 

inte ut barnet som många djur skulle göra med sin avkomma. Istället hanterar vårdpersonal 

och föräldrar det med respekt som man gör med alla människor, just bara på grund av att 

individen tillhör vår mänskliga gemenskap. I de allra flesta kulturer finns någon form av 

initiationsrit när ett människobarn har fötts, en rit som kan vara utformad på olika sätt men 

vars funktion är att markera inlemmandet av den nya individen i den mänskliga 

gemenskapen, ofta ingår det att barnets namn annonseras i samband med riten. Det finns 

också i de flesta kulturer någon form av rit i samband med döden, för att markera den 

avlidnes utträde ur gemenskapen. I riten ingår inte bara att ta farväl utan också att uttala de 

minnen av personen som de efterlevande bär på och som kommer bestå hos dem för resten 

av deras liv. 
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I avsnitt 2.2 ovan refererade jag till Shelly Kagan som påpekar att någonting som har ett 

värde för sin egen skull kan ha det på grund av att det har relationella egenskaper. Detta är 

tillämpbart på människovärdet, vilket ur ett sådant synsätt kan betraktas som finalt och 

extrinsikalt värde. Människan har ett värde för sin egen skull och detta värde supervenierar 

på de relationella egenskaper som alla människor delar. Detta kan utgöra en grund för det 

lika människovärdet. Varje människa tillhör automatiskt och på samma grund den 

mänskliga gemenskapen, oavsett individuella behov, förutsättningar och omfattning på 

relationer. Genom denna tillhörighet är alla människor lika värda och förtjänar samma 

respekt. 

2.4.5 Arttillhörighet 

En ytterligare aspekt av begreppet värde hos människan som ibland anges är att det är 

någonting som varje människa har blivit tilldelad, en slags dignitet eller värdighet, som hon 

har i sig själv.30 Detta värde har människan oavsett handlingar, prestation, förtjänst, 

personlighet, moralisk medvetenhet eller relationer. Vad har då människan i sig själv som 

inte är kopplat till dessa egenskaper? Den främsta och kanske enda gemensamma nämnaren 

mellan människor är genetisk likhet. Persson beskriver det som att vara människa är en 

essentiell egenskap i sig. Den gäller genom hela livet oavsett var människan befinner sig i 

sin utveckling och utesluter någon begränsning exempelvis att en människas celler genom 

mutation skulle börja likna en annan arts och den genetiska uppbyggnaden då inte längre 

vore identisk hos alla människor.31 Persson konstaterar att arter gradvis utvecklas ur olika 

raser. Det är fullt möjligt att ett flertal genetiska differenser inte var för sig är tillräckliga 

för artskillnad men tillsammans kan vara det. A kan tillhöra en annan ras än B men samma 

art. B kan tillhöra en annan ras än C men samma art. Följer man en sådan kedja så kan det 

så småningom uppstå att A och I tillhör olika arter. För att dra en gräns för vad som är en 

människa så är det när de genetiska skillnaderna är så pass små så att det inte uppstår en 

artskillnad.32  

                                                           
30 Margareta Edlund, Människans värdighet: ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen, Åbo, Åbo Akademis 
förlag 2002, s. 46 

31 Persson, s. 69-70 

32 Ibid, s. 115-118 
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I artikeln ”Att formulera sitt människovärde”, i en tidigare upplaga av Det svårfångade 

människovärdet, diskuterar Per Christian Jersild frågan om arttillhörighet som grund för 

människovärde. Han menar att detta synsätt, som han kallar äldre, står mot ett nyare synsätt 

som hävdar att man räknas som människa på grund av sina själsförmögenheter, sin 

välutvecklade hjärna, och att det är det som ger människan sitt värde.33 Den senare beskriver 

snarare en varierande egenskap hos människan, då alla inte har samma själsförmögenheter 

och lika välutvecklade hjärnor, medan arttillhörighet är en essentiell egenskap.  

Människovärdet tycks, enligt Egonsson, inte kunna ha sin grund i någonting annat än 

arttillhörigheten, den genetiska identiteten.34 Det jag antar att han vill poängtera är att vi 

måste nå den punkt där det inte finns något utrymme för enskilda åsikter och bedömningar. 

Om ett människovärde är lika för alla så måste kärnan i detta vara helt fri från värdering 

och det vi då definitivt inte kan diskutera är huruvida vi är människor i högre eller lägre 

grad. Antingen är vi genetiskt sett människor eller inte och om vi är det så besitter vi detta 

människovärde. Arttillhörighet skulle alltså kunna utgöra grunden för det lika 

människovärdet. Ett sådant människovärde kan betraktas som ett finalt och intrinsikalt 

värde, ett värde som varje människa har i sig själv och för sin egen skull oavsett handlingar, 

prestation, förtjänst, personlighet, moralisk medvetenhet eller relationer.  

  

                                                           
33 Per Christan Jersild, “Att formulera sitt människovärde” I Det svårfångade människovärdet – en debattskrift, 
Etiska vägmärken 4, upplaga 1:3, Stockholm, Statens Medicinsk-Etiska Råd 1993, s.38-39 

34 Egonsson, s. 22 
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3. SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka principen om alla människors lika värde, 

vilken typ av värde det är och i vad detta värde kan tänkas ha sin grund. Tesen var att endast 

två av dessa egenskaper utgör möjliga kandidater till att ligga till grund för ett lika 

människovärde. I undersökningen har begreppet lika, olika typer av värden samt idén om 

människors lika värde inledningsvis redogjorts för. Därefter har jag presenterat olika 

egenskaper som kan tillskrivas varje människa och prövat om de kan ligga till grund för det 

lika människovärdet. De egenskaper som prövats är prestationsförmåga, personlighet, 

moralisk medvetenhet, relationella egenskaper och arttillhörighet. 

 

En slutsats som kan dras av utredningen är att egenskaper som rör prestationsförmåga, 

personlighet, moralisk medvetenhet, behov av mänsklig gemenskap samt former för 

tillhörighet till den mänskliga gemenskapen, inte kan antas vara egenskaper som principen om 

alla människors lika värde grundar sig på eftersom dessa inte är exakt lika i omfattning för 

alla människor. De är varierande och/eller tillfälliga. Ett människovärde baserat på dessa 

egenskaper kan, men behöver inte, betraktas som ett instrumentellt värde, det vill säga en 

människas unika personlighet, förmågor och relationer kan användas som medel för något 

annat värdefullt.  

 

En andra slutsats är att den relationella egenskapen som handlar om det faktum att varje 

människa som föds innesluts i den unika mänskliga gemenskapen och står i förbindelse med 

denna genom hela livet, oavsett sin kapacitet att bidra med något, är en egenskap som kan 

utgöra en grund för det lika människovärdet. Varje människa ingår i gemenskapen enbart i 

kraft av att vara människa och utgångspunkten är densamma för alla, oavsett ålder och 

funktionsduglighet. Det är en beständig egenskap. Människovärdet baserat på denna 

relationella egenskap kan betraktas som finalt och extrinsikalt, då människan har ett värde för 

sin egen skull och det värdet supervenierar på de relationella egenskaper som alla människor 

delar lika och som handlar om att stå i relation till, att ha en tillhörighet till, den mänskliga 

gemenskapen. För att kunna fastslå att denna egenskap ligger till grund för det lika 

människovärdet måste det finnas en sådan tillhörighet som är lika för alla och om det 

verkligen förhåller sig så återstå att visa. 
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En tredje slutsats är att egenskapen av artens genetiska likhet kan utgöra en grund för det lika 

människovärdet. Denna egenskap delar nämligen alla människor och där råder det jämlikhet. 

Antingen tillhör du homo sapiens eller så gör du det inte. Det är en beständig egenskap. 

Människovärdet baserat på denna egenskap kan betraktas som ett intrinsikalt och finalt värde, 

det vill säga människan har genom sin tillhörighet till arten homo sapiens ett värde i sig själv 

och för sin egen skull oavsett yttre kopplingar till sin omvärld, och detta är lika för alla 

människor. En invändning här kan vara att det finns ett visst mått av godtycklighet i att lyfta 

in arttillhörighet. Varför skulle själva arttillhörigheten vara relevant när vi talar om värde hos 

individer? Om vi träffade på varelser som vi uppfattade vara precis som oss, men ändå visade 

sig tillhöra en annan art, så kan man fundera över varför de inte skulle kunna anses ha samma 

värde som människan. 

 

Av de fem mänskliga egenskaper som har prövats så är det alltså enbart två som klart kan 

bedömas som möjliga kandidater till ligga till grund för ett lika människovärde. Dessa två är 

beständiga egenskaper. Det lika människovärdet baserat på den relationella egenskapen är ett 

finalt och extrinsikalt värde och baserat på arttillhörighet ett finalt och intrinsikalt värde. 

Tesen är styrkt. Det återstår dock att undersöka om dessa två egenskaper verkligen är 

värdegrundande. 
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