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Förord 

Vad menar vi egentligen med människovärde? I vilken föreställnings-
värld är begreppet förankrat? Går det att med logisk argumentation 
precisera dess innehåll? Vilka är de vanligaste "tankekullerbyttorna"? 
Finns det något gemensamt som alla kan vara överens om? Rådet 
försöker i denna skrift belysa dessa frågor. Den ska ses som en för-
djupning och ett inlägg i den debatt som ständigt måste föras för 
att tanken om alla människors lika värde ska hållas levande.  

Skriften gavs ursprungligen ut 1991 och ges nu ut i en ny upplaga. 
Vissa avsnitt har omarbetats och ett längre avsnitt om diskussioner 
inom islam om människovärdet har tillkommit. Flertalet av avsnitten 
är dock oförändrade. Namngivna författare står själva för innehållet. 
Ansvarig redaktör för denna upplaga av skriften är professor Göran 
Hermerén, sakkunnig i rådet. 
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Inledning 

Hela vårt demokratiska styrelseskick är uppbyggt kring före-
ställningen om alla människors lika värde. Begreppet människo-
värde intar också en central plats i den etiska debatten och är en 
självklar förutsättning för hälso- och sjukvårdslagstiftningens 
stadganden om en vård på lika villkor. Tanken att alla människor 
har ett egenvärde just för att de är människor utgör också grunden 
för och innebörden i internationella deklarationer och konventioner 
om mänskliga rättigheter. Synsättet har vunnit bred anslutning i 
vårt samhälle och tagit sig tydliga politiska uttryck sedan mitten 
av 1800-talet. Det tar sig i uttryck också i konventioner som har 
tillkommit till exempel Europarådets biomedicinkonvention 
(1997) och FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (2006).  

Om man ser hur människovärdesbegreppet har tolkats i ett 
historiskt perspektiv, finns det inte fog för att säga att det är mer 
hotat i dag än tidigare. Snarare är det så att medvetenheten om 
alla människors lika värde har ökat och medfört stigande för-
väntningar på att det ska tas krafttag för att förverkliga idéerna. 
Samtidigt är det så att nya teknologier har inneburit ett behov av 
ökad observans – det gäller inte minst inom hälso- och sjuk-
vården samt i samband med insatser vid livets början och livets 
slut. 

Statens medicinsk-etiska råd konstaterar i skriften Etik – en 
introduktion att "enligt den humanistiska människosynen är 
människan något annat och vida mer än hennes biologiska eller 
ekonomiska värde. Det är nämligen med avseende på människo-
värdet som alla människor är lika. Att respektera en människas 
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människovärde innebär, att man alltid och under alla omständig-
heter betraktar och behandlar henne som en individ, dvs. som 
den hon är i sig och inte i egenskap av det hon har eller gör". 

Olika utgångspunkter 

Det förhållandet att det finns en allmän uppslutning kring dekla-
rationerna om de mänskliga rättigheterna behöver ju inte inne-
bära att ordet människovärde alltid har samma innebörd för alla 
människor. Utifrån kristen tro uppfattas människovärdet som en 
gåva av Gud. I enlighet med naturrättsliga traditioner kan varje 
människa ses som bärare av medfödda och inneboende rättig-
heter, givna av "naturen". Man kan också betrakta uppfattningen 
om människovärdet som ett resultat av en historisk process som 
lett fram till en övertygelse om att ett gemensamt människo-
värdesbegrepp behövs för att vi ska kunna överleva i en gemen-
skap som ger förutsättningar för en hygglig tillvaro för alla. 

Människovärdet är också ett av de fundament som grupper 
har för att driva sina krav på delaktighet i ett gott liv. 

Olika människor betonar olika argument beroende på vilken 
ståndpunkt de intar i utgångsläget. 

När vi inom Statens medicinsk-etiska råd bestämde oss för att 
försöka utarbeta en skrift om människovärde, trodde vi nog att 
det skulle bli svårt men att vi ändå var överens om det mesta. 
Men under diskussionerna visade det sig att begreppet inte var 
vare sig lättfångat eller okontroversiellt. Skilda utgångspunkter i 
fråga om tro, ideologi, kunskapssyn och erfarenheter kunde ibland 
få oss att överväga det meningsfulla i företaget. 

Lika värde – inte lika värdefull 

En av stötestenarna i diskussionen har bl.a. varit den bristande 
semantiska överensstämmelsen mellan uttrycken "alla har ett lika 
värde" och "alla är inte lika värdefulla" i alla sammanhang. Det har 
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bl.a. framhållits att begreppet "värde" och "värdefull" leder tankarna 
fel. Man borde i stället använda begreppen "värdighet" och "värdigt", 
dvs. betona att alla har rätt till ett människovärdigt liv. Svårig-
heten att i enkla termer fånga in hur rätten till ett värdigt liv 
skulle tolkas, fick oss att använda de invanda begreppen och att 
genom exempel belysa vad vi menar. 

Utgångspunkten har därvid varit att den provokativa tesen 
"alla människor har samma människovärde, men alla är inte lika 
värdefulla i alla livssituationer" visar det som karakteriserar 
människovärdet: Det är ett axiom (en grundsanning) som har 
accepterats av flertalet i vårt samhälle. Det innefattar alla männi-
skor oberoende av om de är onda eller goda och oberoende av 
deras förmåga eller lämplighet i vissa utpekade sammanhang, till 
exempel vid uttagning till landslaget i fotboll eller vid val av 
äktenskapspartner. Det är ingen kränkning av andra människors 
människovärde att människor värderas olika i sådana samman-
hang. 

Diskussionerna i rådet blev dock ett tydligt exempel på värdet 
av att föra en dialog om vilken värdegemenskap som råder. 
Statens medicinsk-etiska råd kan lika lite som någon annan ge en 
enkel förklaring till ordet människovärde. Vi vill stimulera läsaren 
till egna överväganden om begreppets innebörd – var och en 
måste hitta sin egen tonart utifrån en personlig övertygelse om 
varför vi behöver människovärdesbegreppet. 

Några begrepp 

I den offentliga debatten talas det ofta om människovärde utan 
närmare precisering. Det talas också om mänskligt liv, mänskliga 
rättigheter och människosyn. Hur förhåller sig dessa begrepp till 
varandra? Är de identiska? 

I den etiska teoribildningen framhåller man skillnaden mellan 
egenvärde och instrumentellt värde. Med egenvärde menas något 
som är gott i sig. Instrumentellt värde är ett gott medel som 
används för att förstärka egenvärdet. 
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Med människosyn menas olika antaganden om vilka krafter 
som styr det mänskliga handlandet. Är människan i grunden ond 
eller god? Är hennes drivkraft i livet egoistisk eller altruistisk? 
Är människan enbart en biologisk varelse eller mer än en biolog-
isk varelse? Är hon fri och ansvarig med förmåga att träffa egna 
val eller är hon enbart styrd av förutbestämda yttre och inre 
impulser? 
Människovärdet är en komponent i människosynen. Människo-
synen är sålunda ett vidare begrepp. 

Människovärde förutsätts vara ett egenvärde som alla männi-
skor har. Det går inte att leda i bevis att det existerar eftersom 
det inte kan bli föremål för empirisk observation och prövning. 

Människovärde och mänskligt liv borde rimligen vara begrepp 
som överlappar varandra. Detta är dock inte alldeles självklart. 
Det finns olika uppfattningar om när människovärdet tillkom-
mer en varelse i vardande eftersom det är kopplat till olika upp-
fattningar om när livet börjar. 

De mänskliga rättigheterna är knutna till människovärdes-
begreppet. Många likställer människovärde med mänskliga rättig-
heter. De mänskliga rättigheterna är den miniminivå som sam-
hället måste garantera för att människovärdet ska kunna förverk-
ligas i den enskilda människans tillvaro. De mänskliga rättig-
heterna är på så sätt det instrument som tydliggör människo-
värdets innehåll så att det blir möjligt att konstatera när en 
kränkning av det sker. 

Några kärnpunkter i diskussionen om människovärdet 

Efter de samtal som har förts under tillkomsten av denna skrift 
har rådet funnit att följande punkter kan utgöra en plattform för 
fortsatta diskussioner: 

 Människovärdet är knutet till existensen, inte till funktioner 
eller egenskaper. 
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 Människovärdesbegreppet är ett normativt axiom som inte 
kan bevisas genom empirisk undersökning eller prövning. 

 Människovärdet innebär att alla människor har vissa funda-
mentala rättigheter (rätt till liv, frihet, personlig säkerhet och 
ett värdigt liv) som ska respekteras och att i dessa avseenden 
är ingen förmer än någon annan. 

 Människovärdet utesluter inte möjligheten att värdera männi-
skors egenskaper, lämplighet eller kvalifikationer i ett visst 
bestämt sammanhang. En sådan rangordning kränker inte 
andra människors människovärde. 

Läsanvisningar 

Kapitlet "Några tankar om människovärdet" innehåller dels citat 
ur enskilda människors upplevelser av hur människovärdet har 
kränkts dels citat ur artiklar och böcker som på olika sätt har 
behandlat synen på människovärdesbegreppet. Avsikten är att 
avsnittet ska vara ett underlag för läsarens egna reflektioner över 
upplevelser och ståndpunkter i relation till människovärdet. 

Kapitlet "Lika värde – Lika rätt" av Barbro Carlsson belyser 
människovärdets betydelse som plattform för de krav personer 
med funktionsnedsättning har för att förverkliga den lika rätten i 
sin vardag. 

I kapitlet "Att formulera sitt människovärde" redogör Per 
Christian Jersild för de ställningstaganden som hans försök att 
ringa in människovärdesbegreppet grundar sig på. 

I kapitlet "Det oinskränkta människovärdet" synar Erwin 
Bischofberger och Helge Brattgård sina argument för människo-
värdet och ställer dem i relation till andra uppfattningar. 

I kapitlet "Det svårfångade människovärdet" tar Göran Hermerén 
upp och prövar hållfastheten i de teoretiska argumenten för 
människovärdet i relation till de logiska och allmänmänskliga 
krav som bör ställas på ett så allmänt omfattat begrepp. Avsnittet 
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utmynnar i ett förslag till en minimidefinition av begreppet 
människovärde. 

I kapitlet "De historiska rötterna" ger inledningsvis Erwin 
Bischofberger och Helge Brattgård en återblick på framväxten av 
människovärdesbegreppet i ett teologiskt perspektiv. Där behandlas 
kortfattat de grundläggande tankarna i Gamla och Nya testamentet. 
De pekar också på hur den nutida utvecklingen inom kyrkan 
ansluter till den teologiska traditionen. I ett andra avsnitt redovisas 
synen på människovärdet i den klassiska filosofin – med ton-
vikten lagd på den grekisk-stoiska filosofin. Därefter redovisar 
Mohammad Fazlhashemi några huvudpunkter i den islamska 
diskussionen om människovärdet. 

Kapitlet "Från människovärde till mänskliga rättigheter" av 
Erwin Bischofberger belyser utvecklingen från medeltiden – över 
upplysningen och naturrätten – fram till det politiska genom-
brottet och våra dagars erkännande av de mänskliga rättigheterna. 

Kapitlet "Människovärdet i svensk tillämpning" ger en kort 
resumé över hur människovärdestanken fick fotfäste i svensk 
politik och hur den har tagit sig uttryck i svensk lagstiftning.  

En lista med ordförklaringar samt en lista över referenslitteratur 
återfinns i slutet av boken. Listan tar endast upp översiktslitteratur. 
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Några tankar om människovärdet 

Delvis reviderad artikel från Statens-medicinsk-etiska råd 1991 

I bland annat den moralfilosofiska litteraturen hittar man olika 
utgångspunkter för att ringa in och tolka innebörden i begreppet 
människovärde. En ofta åberopad tolkning står Ingemar Hedenius 
för. Vad som ska innefattas i begreppet sammanfattar han på 
följande sätt: 

Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla 
människor har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få 
dem respekterade och att ingen människa i detta avseende är förmer 
än någon annan. Denna princip kan också uttryckas med orden, att 
människors lika värde ingenting annat är än att alla har precis 
samma rätt till en människovärdig tillvaro. 

I kommentaren till definitionen framhåller han: 

Alltså är människovärdet ett ideal. Detta är ej uppnått, så länge det 
finns människor vilkas mänskliga rättigheter ej respekteras. Många 
tillerkänns inte sitt människovärde, och i verkligheten har de då inte 
detta värde. Ändå har alla människovärde, i den meningen att alla 
har ett människovärde som borde respekteras.  

(Om människovärde, 1982) 

Harald Ofstad har i flera böcker och artiklar diskuterat frågor 
om människosyn och människovärde ur ett samhällsperspektiv. 
Han menar att trots våra bekännelser till människors lika värde, 
präglas vårt samhälle i hög grad av ett socialdarwinistiskt synsätt, 
som bland annat innehåller föreställningar om att det är nyttigt 
för mänskligheten att de ”starka” segrar över de ”svaga”. 
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Tränger vi igenom samhällets fasad, klichéerna och de konvention-
ellt accepterade bilderna upptäcker vi ett samhälle som i hög grad 
praktiserar socialdarwinism. Kampen för tillvaro är inbyggd i samhälls-
organisationen. Några får kunskap, rikedom och makt, andra är 
fattiga och maktlösa. Några stiger till toppen, andra sjunker. Och 
samhällets värderingar är tydliga: den som lyckas i samhällskampen 
är bra därför att han lyckades. Den som förlorar är värdelös därför 
att han förlorade. 

Ofstad menar att vår syn på våra medmänniskor måste bottna i 
solidariteten och han utvecklar tankegången på följande sätt: 

Vi kan uppleva lust och glädje och lycka, men vi kan också få ett liv i 
smärta och lidande. Det är gemensamt för oss alla. 
    Med detta som utgångspunkt är det irrationellt att säga att det är 
viktigt att X:s liv är bra, men inte att Y:s liv är det. Skall vi värdera 
olika, måste vi kunna peka på en olikhet mellan X:s och Y:s liv som 
ger grundlag för skilda värderingar. Om vi inte ska hamna i värderings-
mässig absurditet, måste vi följaktligen acceptera att det principiellt 
är lika viktigt att vem som helsts liv är bra som att ens eget liv är 
det. Att X är en annan person än jag är ingen grund till någon slags 
rangordning. 

(Moraliskt ansvar och solidaritet, 1988) 

Kritik mot människovärdesbegreppet 

Mot föreställningarna om människors lika värde har också riktats 
kritik. Torbjörn Tännsjö analyserar bland annat begreppet mot 
bakgrund av våra föreställningar om sjukt och friskt. 

Tanken att allas liv har samma värde är som en idé om opartiskhet. 
Den säger då att vems liv som står på spel inte ska spela någon roll. 
Om det är kungen som behöver en ny lever så går han inte före 
Pettersson med mindre än att han är yngre, har fler barn som är 
beroende av honom eller har en bättre prognos än Pettersson. Men 
uppfattad som en tanke om att det är lika bra att leva sjuk som frisk, 
med svår smärta som utan, med sina önskningar ständigt frustrerade 
som uppfyllda, är den grotesk. Den är moraliskt grotesk. Det är 
också en tanke som knappast någon i praktiken omfattar. Inom 
vårdområdet är de flesta beslut uttryck för bestämda värderingar av 
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olika liv, av vissa (former av) liv som bättre än andra. Varför skulle 
vi annars sträva efter att bota sjukdomar? 

(Vårdetik, 1990) 

Ingmar Persson gör sig till tolk för liknande tankegångar i en artikel 
om människovärdet. 

Blotta antydan om att handikappade skulle ha ett lägre värde än 
genomsnittsmänniskan slår många som skandalöst cynisk. Men 
bakom pompösa uttalanden om lika värde döljer sig ofta hyckleri 
eller inkonsekvens, för vilka blivande önskar inte ett barn fritt från 
handikapp? Och anser inte många att ett konstaterat handikapp – 
som t.ex. Downs syndrom – hos ett foster rättfärdigar abort även i 
ett sent stadium där abort av normalt foster betraktas som utesluten? 
Sådana uppfattningar harmonierar dåligt med likavärdesprincipen.  
    Motståndet mot en värdemässig degradering av handikappade kan 
vara rotat i missuppfattningen att denna automatiskt skulle legiti-
mera att dessa människor förvägras extra bidrag och understöd och i 
stället behandlas sämre än genomsnittet. De som är benägna att dra 
en dylik slutsats tycks se på dessa extra omsorger som en slags 
belöningar efter förtjänst – en helt orimlig ståndpunkt. Jag har tidig-
are åskådliggjort att man från min utgångspunkt mycket väl kan 
motivera att speciella omsorger ägnas sjuka och handikappade: det 
gagnar allas intresse att det existerar ett socialt ”försäkringssystem” 
som undsätter dem som råkar i olycka. 

Några bilder ur verkligheten 

Många av oss har accepterat begreppet människovärde som en 
självklar förutsättning för våra relationer till vår omgivning utan 
att reflektera över varför och hur denna kunskap har förmedlats 
till oss. 

Ändå kan många peka på personliga upplevelser av den art 
som innebär en påtaglig känsla av att ens eget eller andras 
människovärde kränks, både inom hälso- och sjukvården och 
utanför. Här nedan ges några exempel. 
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Om långvården 

Ibland dyker minnen upp av det gångna året särskilt intensivt. Som 
när jag skulle byta ut lasarettsavdelningen mot sjukhemmet. Då för-
svann det definitiva hoppet om en normal tillvaro. För min inre syn 
målade jag upp min tillvaro som långvårdspatient men den kunde 
inte komma i närheten av verkligheten. Den var värre genom sin 
dödande monotoni och därigenom att det fanns så många själsligt 
defekta som jag inbillade mig var spegelbilder av mig själv och till 
det bidrog väl alla som behandlade mig som barn eller idiot. Så 
uppfattade jag det i alla fall. 

(Carl-Erik Åhgren: Förlamningen, 1986) 

Om barn 

Barnläkaren Gisela Dahlqvist har i en artikel i Läkartidningen 
(nr 49/89) gett en tankeställare: 

Historien och tyvärr också nutiden uppvisar många exempel på att 
barn inte anses ha samma mänskliga rättigheter som vuxna. Det 
finns filosofer och debattörer som på fullt allvar hävdar att människo-
värdet uppnås som en gradvis process. Detta tycks vara kopplat till 
en primitiv instinkt att värdera den individ lägre som inte kan 
kommunicera sina behov på den – för tillfället – makthavandes 
språk. Den som inte kan uttrycka sina behov blir inte hörd och 
anses därför inte ha några behov eller rättigheter. 
    Ett för medicinen relevant exempel är att man så sent som på 
1970-talet inte ansåg att späda barn behövde anestesi i samband med 
operativa ingrepp då de inte ansågs kunna uppleva smärta. Först 
sedan man kunnat bevisa att barn vid operationer reagerade fysiolog-
iskt på smärta på samma sätt som vuxna, t.ex. med puls- och blod-
trycksstegring, har effektiv smärtlindring införts också vid operationer 
på mycket späda och underburna barn. 

Om gamla 

Min tidigaste upplevelse av människovärde gäller min farfars föräldrar 
dvs. gammelfarmor och gammelfarfar. De bodde på undantag innan-
för köket hos farfar och farmor. 
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    Men det förekom inte att de var med när vi barnbarn hälsade på 
eller någon annan kom på besök. De bodde i sitt rum och det upp-
togs väldigt onådigt när jag som 6–7 åring ville gå in till dem. Och 
jag kommer också ihåg att en gång spillde gammelfarmor på sin 
klänning och hur rädd hon blev. 
    Jag smög mig in bakvägen för att få sitta i deras rum en stund och 
bli bjuden på karameller och småkakor. Fortfarande 50 år efteråt 
kan jag i detalj komma ihåg hur deras rum såg ut och höra vägg-
klockans tickande. 
    Upplevelsen av att de inte fick vara med har suttit kvar genom 
åren, jag kände att det var fel. 

(Margitta Edgren, riksdagsledamot) 

Om läkarrollen 

”När upplever Du att människovärdet kränks i Ditt arbete?” 
Frågan ställdes till en grupp allmänläkare som samlats för att 
diskutera sitt arbete utifrån begreppen människovärde och 
människosyn. Några svar och problemområden som nämndes 
var: 

När jag möter den demente patienten på sjukhemmet. Han skriker 
och jag förstår inte varför och vet inte vad jag skall göra. De åtgärder 
jag vidtar är sällan heller till någon egentlig hjälp för patienten. 

När jag möter en patient som är invandrare och jag inte förstår vad 
som är problemet men ändå upplever att patienten mår dåligt och 
skulle behöva min hjälp. 

Att drabbas av HIV/AIDS kan i sig vara uttryck för en kränkning 
av människovärdet. Det är svårt att meddela en person svar på ett 
positivt HIV-test. 

När jag möter en patient av motsatt kön och vi inte förstår varandras 
utgångspunkter. 

När jag får dubbla budskap från den politiskt-administrativa ledningen 
för hälso- och sjukvården. 

(Sven-Olof Andersson (red.): Lidandet och makten, 1990) 
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Om kriminalvård 

Vid biskopsvisitation i Tidaholm gjorde jag ett längre besök på 
fängelset där. Jag bad interner att delge sina intryck av behandlingen. 
De gjorde det i form av diabilder. Flera av dem gav sina upplevelser i 
nonfigurativ gestalt. Det var en inblick i hur människovärdet går 
förlorat innanför murarna. Men det starkaste intrycket gjorde inte 
bilderna. Det fick jag genom att den som visade dem använde en 
nyckelknippa, som han rasslade med, när han bad att få ”nästa bild”. 
Samtalet efteråt rörde sig mest kring denna symbolhandling. ”Så 
kallar man på oss när vi ska låsas in”. Upplevelse av kränkt människo-
värde hade för mig fått ännu en dimension. 

(Helge Brattgård, biskop em.) 

Om personer med psykisk funktionsnedsättning 

I samband med att psykiatriska vården här i Västerbotten skulle 
omstruktureras inträffade följande episod. 
    En villa stor och rymlig med vacker trädgård blev helt plötsligt till 
salu på grund av att ägaren fick, en ny befattning på annan ort. 
Landstinget ville förvärva fastigheten som ingick i en grupp av villa-
bebyggelse i ett lugnt område. Villafastigheten låg på lagom avstånd 
från befintligt mentalsjukhus, varifrån utslussning av patienter skulle 
ske. Patienterna hade under lång tid aktivt tränats och stimulerats 
för eget boende. 
    Det som då inträffade var att namnlistor började cirkulera i 
bostadsområdet. Man uppmanade villaägarna att motsätta sig lands-
tingens förvärv av fastigheten, om syftet var att f.d. mentalpatienter 
skulle bo där. Man åberopade bl.a. rädsla hos barn i området och 
riskerna med att träffa f.d. mentalpatienter efter mörkrets inbrott. 
Värdet på närbelägna villor förväntades sjunka kraftigt. Villaägarnas 
förening förberedde en uppvaktning hos landstingsråden, som dock 
aldrig kom till stånd. 
    Det finns alltså grupper av svenska medborgare, länsbor och 
t.o.m. blivande grannar som har ett lägre människovärde beroende 
på medfött handikapp eller förvärvad sjukdom. Den upplevelsen tog 
tid att bearbeta. 

(Mary Frank, landstingsråd) 
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Om skuggor ur det förflutna 

I Gallneukirchen i Österrike avhölls i januari, 1991 en minnes-
högtid. 

Den 13 januari 1941 bortfördes 60 handikappade människor från 
Diakonisjukhuset till förintelselägret Schloss Hartheim. De avrättades 
sedemera inom ramen för den s.k. eutanasi-aktionen (”Aktion 
Barmhärtighetsdöd”). Senare under januari hämtades ytterligare 
invånare, som gick samma öde till mötes. Inalles dödades i Hartheim 
18 000 handikappade och psykiskt sjuka människor. Andra offer var 
fysiskt sjuka och arbetsoförmögna människor. Från Hartheim kom 
efter några dagar eller månader dödsbesked från berörd myndighet. 
Alla de efterlevande föräldrarna fick ett brev med ungefär lika-
lydande innehåll: 
    Vi måste med beklagande meddela att er son/dotter, som för kort 
tid sedan intogs här, plötsligen har avlidit i ett svårt epileptiskt anfall 
(lunginflammation, blindtarmsinflammation, andningsförlamning m.m.). 

(Översättning från Lutherische Welt – Information 3/91) 

Om att möta de utsatta 

Den första stora medvetna upplevelse som kom mig att fundera 
kring begreppet människovärde var mottagandet år 1945 i juni 
månad av en hel båtlast fångar från koncentrationslägret Belsen i 
Tyskland. Fångarna kom till Norrköping där jag tjänstgjorde som 
intendentaspirant. 
    F 13 fick i uppdrag att ha hand om utspisningen. Vi var så okunniga 
eller oskyldiga, att vi lagade makaroner och falukorv som välkomst-
måltid till personer som visade sig vara ”ben-rangel” med en vikt av 
omkring 30 kg och som inte kunde äta annat än buljong om de 
matades med sked. Som ansvarig för transporterna fick jag en chock-
artad upplevelse vid åsynen av dessa människovrak, en upplevelse 
som jag aldrig kunnat glömma. 
    Samtidigt är jag okänslig nog att i dag i stort sett kunna avskärma 
mig från all information om båtflyktingarnas situation i Hongkong, 
svältkatastroferna i Afrika m.m. 

(Carl-Edvard Sturkell, lagman) 
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Om attityder i Sverige 

Inom teologiska institutionen i Uppsala genomfördes en stort 
upplagd undersökning om livsåskådningar i Sverige. 

Ett frågekomplex gällde människors lika värde. Inställningen 
testades med frågor om medborgarnas rätt till sjukvård, då resurs-
erna är begränsade. Som exempel kan nämnas att 74 % ansåg, att 
en ung människa bör få företräde till vård framför en gammal 
och 29 % menade, att en svensk bör gå före en utlänning, som 
alls inte skulle tillerkännas en sådan förmån. 47 % ansåg att 
lotten i detta fall skulle få avgöra. 
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Lika värde – lika rätt  
Barbro Carlsson 

Delvis reviderad artikel – 1991 

Vi bor i ett land där vi ofta talar om att alla människor har 
lika värde. 
 
Vi bor i ett land där vi lika ofta talar om att välfärd och trygg-
het, att demokrati och inflytande skall gälla för alla. 
 
Och eftersom vi bor i detta land där välfärd och demokrati 
råder, så talar vi ofta om de svaga och utsatta som står utanför – 
de som välfärden ännu inte hunnit ikapp, de gamla, de handi-
kappade, de långvarigt sjuka, flyktingarna. 
 
Vi ifrågasätter ingen människas värde eller rätt till ett gott liv. Vi 
ifrågasätter inte öppet. Vi bejakar i ord. Gör vi det i handling? 
 
Under årens lopp har människor i min omgivning ofta sagt: ”Jag 
ser inte ditt handikapp utan jag ser dig som människa.” Jag har 
egentligen inte funderat så mycket på det där utan tänkt: ”Vad 
bra, jag är en av dem. Min gamla polioskada, som jag levt med 
sen jag var barn och som gjort mig alltmer orörlig under senare 
år, har liten betydelse. Det är allt annat som räknas.” Tills en dag 
när samma kommentar upprepas och jag inser att genom att 
skilja ut mitt rörelsehinder blir mitt människovärde heller inte 
erkänt helt och fullt eftersom mycket av mina erfarenheter, min 
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utveckling präglas av att vara människa med ett bestående och 
livslångt funktionshinder. Det är nu som jag förstår skillnaden i 
innebörden mellan att bli accepterad ”trots mitt handikapp” och 
att verkligen bli sedd och erkänd ”med mitt handikapp”. Det 
innebär att när vi ser människan som delar – det normala och det 
avvikande – så har vi också ifrågasatt människovärdet genom att 
förneka att det så kallade normala får sitt värde genom våra 
avvikelser och olikheter. 

Ett annat tecken på detta är ett i vårt samhälle etablerat sätt 
att tala om och verka för integrering – framför allt inom skolan. 
Under en följd av år har en starkt utbredd integreringssträvan 
utgått från det vi ansett vara den normala gruppen i vilken vi 
ambitiöst velat integrera det handikappade barnet eller den vuxne 
på den så kallade normala gruppens villkor, ofta med isolering 
som följd. Vi har villkorat delaktigheten genom att inte från 
början värdera allas förutsättningar som lika värdefulla. Vi har 
genom detta reducerat värdet och livserfarenheten hos de männi-
skor som vi säger ska integreras. 

Jag vill med detta peka på hur goda ambitioner kan leda fel 
när deras värderingsgrund är oklar. De bidrar till att befästa våra 
fördomar och ifrågasätta människovärdet. Även om syftet är ett 
annat ser vi det som skiljer i stället för det som förenar, det som 
är olikt i stället för likt. På så sätt kan vi utan risk skjuta ifrån oss 
frågor om andras livsvillkor med känslan av att de inte handlar 
om mig. Vi kan bli experter på andras livssituation utan att förstå 
att det också är vår egen som berörs. Vi gör människor till objekt 
och fortsätter att tala om de svaga och utsatta som står utanför. 
De är några som finns på avstånd. De är något diffust och okänt. 

I vårt sätt att tala om svaga och utsatta ligger en värdering av 
att det gäller människor som vi tar hand om och som får leva på 
villkor som andra bestämmer. Om vi i stället skulle utgå från en lik-
het rymmande våra olikheter tror jag att vår förmåga att beskriva 
mänskliga erfarenheter i termer så att de blir igenkännbara och 
gripbara kommer att öka. Vi får lättare att se och förstå att varje 
människa i sin livssituation har unika erfarenheter som hon med 
vårt inbördes stöd måste få möjlighet att tolka och använda. Får 
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människor stöd i sin omgivning att se sina egna erfarenheter som 
värdefulla byggs självkänslan upp. Vi växer när vi inser att vi alla 
har samma värde som människor. Att det är utifrån detta faktum 
vi ställer våra anspråk. Det handlar om att vara någon man räknar 
med – någon som har betydelse för andra. För att känna egen-
värde krävs delaktighet i det som allmänt anses vara värdefullt 
och viktigt. 

I sin bok ”En erfarenhet rikare. En bok om att bli döv” säger 
författaren Bo Andersson:  

Talar man oupphörligt om människor – det må sedan gälla handi-
kappade, invandrare eller andra grupper – som problem, då blir de 
också till sist problem. Gör man sig i stället mödan att tala om dem 
som människor (låt vara med hjälpbehov av det ena eller andra 
slaget) då ökar man väsentligt deras möjligheter att bli och vara just 
människor. 

Hoten mot människovärdet skiftar från tid till annan. I våra 
västerländska samhällen blir de mera synliga i tider av påfrest-
ningar i samhällsekonomin. I vår egen samhällsutveckling kan vi 
se hur krafter verkar för egennyttan och hur detta leder till ett 
fjärmande från det gemensamma, från ett solidariskt synsätt. 
Därmed är fältet öppet för ett kortsiktigt tänkande där det är 
viktigare att tala om effektivitet och resultat mätt i pengar än om 
kvalitet i vård och omsorg. Att tala om effektivitet och lönsam-
het med företagstermer är falskt och leder våra tankar fel. Målet 
för en social välfärd kan aldrig vara att sälja ut vård och omsorg 
till den lägstbjudande. Effektivitet inom den sociala välfärden 
kan enbart betyda att vi säkrar tillgången till god vård och 
omsorg i den omfattning som behövs i förhållande till var och 
ens behov. Det handlar om rätten till liv och levnad, bort från 
godtycke och välgörenhet. 

Inslag av gångna tiders välgörenhetstänkande finns fort-
farande kvar och präglar den diskussion som i dag förs om sam-
hällsverksamheter. Ett välgörenhetstänkande som präglas av ett 
ensidigt givar- och mottagarförhållande, där mottagaren måste 
ställa upp på givarens villkor, där det är givaren som är den aktive 
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och ansvarige. Ett tänkande som också hämmar utvecklingen i 
demokratisk riktning. 

När omsorg betraktas som en börda för samhället förstärks 
en värdeskala som delar in människor i nyttiga och onyttiga, i 
värdefulla och mindre värdefulla. Ser vi det så, blir vi benägna att 
skilja ut och ifrågasätta människor som vi betraktar som onyttiga. 
I praktiken innebär det att vi rangordnar vår konsumtion av 
välstånd. Det är självklart för dem som vi betraktar som nyttiga 
att ta för sig under det att andra får stå tillbaka. 

Det är också på förställningen om den unga, starka, friska 
människan som vi grundar vår planering i samhället. Vi skapar 
genom detta en situation där alla andra krav upplevs som avvikande, 
tillkommande, särskilda, speciella. De är inte självklara och normala. 

Vi lever således fortfarande i ett samhälle där den gamla före-
ställningen om närande och tärande hålls vid liv. Där duglighet 
och framgång är honnörsord. Där vår egen myt om den friska, 
starka och lyckliga människan riskerar att bli ett hot mot våra liv, 
eftersom en del av oss säger att de hellre väljer att dö än att leva 
med en långvarig funktionsnedsättning eller att bli gamla och 
sjuka. 

Det är också mot denna bakgrund som det finns anledning att 
diskutera människovärde och den nya genteknik och foster-
diagnostik som kan förändra, sålla och välja bort. 

Jag lyssnade en tidig morgon på andakten i radion. Det var en 
sjukhuspräst som berättade om sina upplevelser på en förlossnings-
avdelning. Han berättade om en fyrtioårig kvinna som väntade på 
att föda sitt barn. Och jag kan fortfarande höra honom säga: 
”Hon känner sig helt lugn eftersom hon med fosterdiagnostikens 
hjälp vet att barnet har stora chanser att födas till ett menings-
fullt liv”. Jag kommer ihåg att han sa det utan minsta lilla skymt 
av tvivel på att hindren för ett meningsfullt liv inte skulle vara 
undanröjda. Sjukhusprästens tolkning av ett meningsfullt liv är 
inte unik. Det är vår föreställning om en frisk och felfri människa 
som vi förknippar med en meningsfull tillvaro. 

Det är därför det finns anledning att reflektera över om före-
komsten av en abortinriktad fosterdiagnostik i ett samhälle som 
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vårt riskerar att förstärka en elitistisk människosyn där föraktet 
för svaghet ligger på lur och där vi blir allt mindre benägna att 
acceptera varje människas rätt till ett värdigt och gott liv. 

Massmediernas sätt att ofta privatisera i stället för att med-
vetandegöra förstärker detta synsätt ytterligare. Den allmänna 
framtoningen som ofta ges av till exempel handikapp är att det är 
en individfråga. Det är det enskilda människoödet man riktar in 
uppmärksamheten på. Den svaga människan lyfts fram men 
också den heroiska, dvs. det heroiska tonas fram trots svagheten. 
Genom att framhäva det heroiska hos vissa utvalda slås fast att 
den som vill klarar sig. Uppfattningen om att det är ett individu-
ellt problem förstärks. Handikappet ses inte relaterat till männi-
skors omgivning och förhållanden och brister i samhället. 

Att bli utanförställd och isolerad kränker människovärdet och 
leder till tvivel på rätten att leva. Ett gott och värdigt liv däremot, 
innebär att bli delaktig i verklig och djupare mening. Det kan 
gälla mycket näraliggande sammanhang i vårt dagliga liv likaväl 
som att bli delaktig i samhälls- och arbetsliv. 

Den som lever med nedsatt funktionsförmåga i ett eller flera 
avseenden lever i ett beroendeförhållande som är starkare än det 
beroende av varandra och de materiella förutsättningar vi alla 
delar. Dessa villkor präglar livet och den dagliga tillvaron. För 
människor som lever med stora funktionsnedsättningar styrs 
därmed tillvaron mer av andras villkor än de egna, villkor som 
inte lämnar stort utrymme för självbestämmande, utveckling och 
ansvar. Det komplexa intressefält som ligger utanför individen är 
starkt och svårbalanserat för den som är helt beroende av andra 
för sin dagliga existens. När beroendet ökar nära intill ett bero-
ende i alla avseenden, ökar också värdet av varje möjlighet att 
skapa utifrån egna förutsättningar och förväntningar. Det vill 
säga ju större beroende desto större betydelse har det för indi-
viden att kunna göra något av egen vilja. Innebörden av ett gott 
och värdigt liv blir då ytterst att kunna göra något av sin dag – 
kunna genomföra något man själv önskar och planerar. 
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Det blir därför innebörden i beroendets hierarki och förtryck 
som blir viktig att analysera när vi talar om människovärde och 
rätten till ett gott liv. 

När vi diskuterar det materiella innehållet i rätten till ett gott 
liv – i rätten att bestämma över den dagliga tillvaron – bör vi 
främst ta fasta på och analysera sådana förhållanden och situa-
tioner där förtryck gärna uppstår – där de demokratiska inslagen 
är små eller saknas. Det gäller miljöer som präglas av institution-
ella mönster med fasta rutiner och villkor som beskär möjlighet-
erna att utveckla egna vanor och intressen. Med ett sådant per-
spektiv ser vi kanske tydligare än annars vems värderingar som 
styr planering och verksamheter. Det ger oss verkliga förutsätt-
ningar att pröva vår hållning till människovärde och solidaritet. 

Människovärde och välfärd hänger ihop. Vår svenska välfärd 
är unik såtillvida att den har skapat förutsättningar för en själv-
ständig tillvaro för ett långt större antal medlemmar än vad 
många andra samhällen förmått. Den skiljer sig från andra välfärds-
system genom att den i så hög grad strävat efter generella insatser 
som omfattar alla och har därigenom skapat förutsättningar för 
att alla ska vara beredda att stödja den. Det har också i stora drag 
varit ganska lätt att komma överens om målen för välfärdspolitiken. 

När det gällt att förverkliga målen har det varit betydligt 
svårare att komma överens. Då har vi ställts inför frågan: några 
eller alla? Eller kanske oftast: ganska många eller nästan alla. 
Eller som man ofta uttrycker det: så långt möjligt. Villkoren blir 
snabbt många och svåra att bemästra. Skiljelinjen mellan ett ego-
istiskt synsätt och ett solidariskt blir tydlig. 

Ju fler som omfattas av målet desto större krav på solidaritet 
människor emellan. Ju färre desto lättare att förena med ett ego-
istiskt synsätt. Kort uttryckt: ett solidariskt förhållningssätt leder 
till att kretsen ökar. Ett egoistiskt ger upphov till en liten privili-
gierad krets. 

Det finns ett starkt och nära samband mellan dessa förhåll-
ningssätt och möjligheterna att omsätta likavärdesprincipen i ett 
gott och värdigt liv för alla människor. 
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Kampen mellan ett solidariskt och ett egoistiskt synsätt 
pågår! Den blir också tydlig i en samhällsutveckling där tron på 
de gemensamma lösningarnas möjligheter håller på att under-
grävas och där människor lätt blir offer för ett kristänkande som 
hämmar handlingskraft och vilja till förändring. 

Välfärden bärs upp av den ömsesidiga viljan att ingen ska 
hamna utanför, att alla ska bli delaktiga genom att få det stöd 
och den hjälp vi behöver. Rätten till ett gott liv kan på det här 
sättet ses ur ett vidare välfärds- och samhällsperspektiv. Den kan 
också definieras i mera konkreta handikappolitiska rättighets-
termer som de formuleras av handikapprörelsen. Rätten till ett 
gott liv innebär rätten att kunna bestämma över den egna var-
dagen, rätten till ett eget boende, rätten till den praktiska dagliga 
hjälp man behöver, rätten till en fungerande sjukvård, rätten att 
kunna resa fritt, rätten till kultur, information, utbildning och 
arbete. 

Handikappolitiska krav av detta slag blir med nödvändighet 
övergripande och förenklade, eftersom de ska vara utgångspunkt 
för ett handikappolitiskt agerande i debatt och beslutande samhälls-
organ. Det gäller samtliga områden som berör oss som människor 
och samhällsmedborgare. 

Alla rättighetsdeklarationer till trots så står och faller väl-
färden med att den är solidarisk. Den kan aldrig bli en handels-
vara som låter sig produceras utan måste växa fram ur en värde-
gemenskap, i medvetande om att vi alla har del i den. 

En solidarisk välfärd rymmer ett skydd för situationer vi råkar 
i oberoende av om situationen gäller ett litet antal människor 
eller många. Välfärdens värde rymmer mer än vad som kan mätas 
i budgetmässiga termer. Människor som fortfarande lever mera 
utsatt och villkorligt än andra i det svenska samhället är också 
starkt medvetna om solidaritetens nödvändighet för trygghet 
och ett gott liv. 

Solidaritet bygger på ömsesidighet. För solidariteten finns 
inga gränser. Det innebär att den som är beroende av andra för 
sin existens också ska kunna ställa självklara krav på andra. Den 
som är starkt beroende av andra för att kunna överleva måste 
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därför ha rätt att kräva av andra människor att de ger det stöd 
som behövs. Solidariteten förutsätter en ständig prövning av rätt 
och rättvisa. Det är bara genom den som ett rättvist samhälle kan 
skapas. Den bygger på ömsesidighet, på att vi alla är jämlikar och 
har lika rätt. Genom ett solidariskt förhållningssätt får vi alla 
möjlighet att bidra med våra unika erfarenheter. Detta är djupare 
sett grundläggande för demokratisk utveckling. En utveckling 
där allas erfarenheter bedöms vara lika viktiga och nödvändiga 
för att berika mångfalden. Därmed blir människovärdet allmänt 
omfattat och erkänt. 
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Människan och hennes värde  
Per Christian Jersild 

Reviderad artikel – 2011 

Det finns begrepp som används flitigt särskilt i högtidliga samman-
hang och vars innebörd är oklar. Det tycks märkligt nog vara så 
att ju mer högstämt ett begrepp är, desto dunklare visar sig dess 
definition. Hit hör ord som människosyn och människovärde. 
Förutom att vara svårfångade är en annan egenskap förknippat 
med dessa honnörsord: det kan väcka ilska när man frågar folk 
vad de egentligen menar. Försök att klara ut begreppen ses inte 
sällan som en sorts helgerån. De får helt enkelt inte ifrågasättas. 

Människa 

Vad är en människa? Frågan kan synas naiv – det vet väl alla, det 
är ju bara att titta sig i spegeln. Krångligare än så bör det inte 
vara. Vi kan inte hålla på att relativisera begreppet människa utan 
att det ställer till problem. Om vi inte vet vad en människa är, 
hur ska vi då kunna tala om människovärde, människosyn och 
mänskliga rättigheter?  

Det finns i huvudsak två föreställningar om människans till-
komst. Den ena grundar sig i vår kultur på Bibelns skapelse-
berättelse. För inte så förskräckligt länge sedan – biskopen 
Ussher anger året till 4004 f.Kr. – skapade Gud först Adam och 
därpå Eva sedan han dagarna innan skapat den värld, djuren och 
all naturen, som människan skulle leva i och förvalta. En hel del 
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tror fortfarande på Bibelns skapelseberättelse, också i Sverige, 
särskilt inom frikyrkan, men i huvudsak är föreställningen vanlig 
utomlands, inte minst i USA. 

En modernare variant på skapelseberättelsen är att någon tid-
punkt inte anges. Det centrala är att Gud skapade människan 
som något särskilt skilt från djuren. Människan sägs vara Guds 
avbild vilket gör henne unik och är grunden för hennes särskilda 
människovärde. Denna uppfattning kan till och med förenas med 
den evolutionsbiologiska skapelseberättelsen, åtminstone i dess 
huvuddrag.  

Den evolutionsbiologiska skapelseberättelsen, darwinismen, 
menar däremot att människan är en art bland andra. Vi är närmast 
släkt med de stora aporna. Den blivande människan och den 
blivande schimpansen gick skilda vägar för ungefär sex miljoner 
år sedan. Sedan har den blivande människan passerat ett antal 
stadier ofta med så långa och krångliga namn att jag inte tänker 
ta upp dem här. Men för ungefär 200 000 år sedan hade männi-
skan nått det utvecklingsstadium i vilket vi fortfarande befinner 
oss. Vi fanns då i Afrika och för kanske 120 000 år sedan gav sig 
människan ut på vandringar som skulle föra henne runt det klot 
som redan till vissa delar var befolkat av förmänniskor och 
neanderthalare.  

Varför vi är den enda människoart som överlevt kan man 
fråga sig. Alla våra syskon och kusiner är försvunna. Om det är 
våra förfäder som haft ihjäl dem eller de gått under av andra 
orsaker vet vi inte så mycket om. Numera tillhör alla människor 
på jorden samma art. Men många av oss bär svaga genetiska spår 
efter neanderthalarna, vilket måste bero på att våra förfäder hade 
något ihop med dem. Ur biologisk synpunkt finns inget som 
helst belägg för att indela den moderna människan i olika ”raser”. 
Vi kan se litet olika ut utanpå men det har inget att skaffa med 
våra färdigheter. 

Nu räcker det inte med att beskriva människans tillkomst-
historia. Vi måste också fråga oss när det individuella människo-
livet börjar och när det upphör. De gränsdragningarna får nämli-
gen stora etiska konsekvenser, särskilt för frågan vem som bör 
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tilldelas människovärde. När blir en människa till? Många vill för-
lägga människolivets begynnelse till ”befruktningsögonblicket”, 
eftersom den blivande individen då anses få sin fulla genupp-
sättning. Men något sådant ögonblick existerar inte; också befrukt-
ningen är en process med, enligt senaste rapporten, fjorton steg. 
Vilket av stegen är då det angörande steget?  

I stället vill många förlägga begynnelsen till den tidpunkt då 
det befruktade ägget fastnar, implanteras, i livmoderväggen. Men 
också den föreställningen har sina komplikationer. Ägget kan 
nämligen dela sig så att vi får tvillingar. Enäggstvillingar har 
samma gener men växer upp till två självständiga individer. Det är 
också så att av de befruktade äggen går kanske uppemot 50 procent 
under; de växer aldrig till något foster. Om de äggen redan 
betraktas som individer med fullt människovärde står vi inför ett 
gigantiskt problem. Bör de inte räddas? 

Det är inte min mening att här raljera med andras djupa över-
tygelse. Men, vill jag påstå, det finns ingen enkel heltäckande 
definition på när människolivet börjar. Det går inte att utnämna 
människan till människa enbart grundat på hennes genupp-
sättning. Inte heller kan vi gärna påstå att allt som föds av en 
människa är en människa. Moderkakan är ingen människa. Dess-
utom är det ju så – om vi tror på Darwin – att den första 
människan rimligen måste ha haft förmänniskor, hominider, till 
föräldrar. Varifrån skulle hon annars komma?  

Kanske går det att komma lösningen närmare om vi i stället 
vänder blicken mot livets slut. När upphör människan vara 
människa? Den som är död är en död människa och kan rimligen 
inte omfattas av samma människovärde som vi som ännu är vid 
liv. Något dödsögonblick existerar knappast lika litet som ett 
befruktningsögonblick. Om inte kroppen massakreras, till exem-
pel vid en flygolycka, dör kroppen gradvis: hjärtat kanske stannar, 
syretillförseln till hjärnan upphör, efter några minuter börjar 
hjärnan slås ut medan andra organ, som njurarna, kan hålla sig 
vid liv betydligt längre. Av den anledningen har vi nu sedan ett 
par decennier ett nytt dödsbegrepp, hjärndöden. När så gott som 
hela hjärnan är obotligt skadad finns inte längre något med-
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vetande. Man brukar säga att ”personen”, det vi upplever som 
vårt Jag, är för alltid försvunnet. Hjärtat kan då ännu slå men ska 
kroppen leva vidare måste den få andningshjälp av en respirator. 
Människan är vid det laget ”hjärndöd”.  

Genom att använda personbegreppet kan man komma litet 
närmare definitionen vad en människa är. En människa är den 
som för det första har ett mänskligt genom, en artspecifik arvs-
massa, och antingen är eller är på väg att bli en person. Högre 
djur, som schimpansen, kan också sägas vara en person medan 
gravt skadade människor kanske inte längre är personer. Vilket 
många som finner det angeläget att upprätthålla en knivskarp 
gräns mellan människan och de andra djuren inte upplever som 
tillfredställande. 

För att återgå till livets början: när har fostret nått så långt att 
det kan förutsättas ha början på ett medvetande? Någonstans 
halvvägs i graviditeten. Innan dess har inte hjärnan hunnit organ-
isera sig så att det finns ett underlag för ett medvetande. På 
denna gräns bygger också svensk abortlagstiftning; kvinnan själv 
kan bestämma om abort upp till artonde veckan, inte längre. 
Foster som föds för tidigt kan i undantagsfall överleva från 
tjugoförsta-tjugoandra veckan.   

Alla håller förstås inte med om denna gränsdragning. Den 
som menar att livet börjar vid befruktningen anser också att den 
nybefruktade ägget och inte minst det unga fostret är en människa. 
Men också denna till synes enkla gräns ställer till problem. Om 
människovärdet är ett och odelbart och uppkommer vid befrukt-
ningen blir abort samma sak som mord. Forskning på befruktade 
ägg – som aldrig tillåts utveckla sig – fördöms också; det handlar 
ju om ”människor”.  

Jag tror inte man kan komma fram till konsensus om hur 
människan ska definieras. Vad vi bör kunna enas om är att vilken 
åsikt vi än har, så ställer den till komplikationer.   
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Värde 

Att äga ett värde betyder att vara viktig för någon, sig själv eller 
någon annan. Det som är värdefullt handskas man inte hur som 
helst med. Beträffande foster talar man om ett skyddsvärde. 
Skyddsvärdet blir starkare ju närmare fostret kommer den tid-
punkt då det kan överleva. Spädbarn har människovärde precis 
som vuxna människor. Till skillnad från skyddsvärde, som alltså 
kan graderas, är människovärde något absolut, ett begrepp av 
högre dignitet, som saknar prutmån. Människovärde är både 
uteslutande och inneslutande; antingen har man människovärde, 
eller så har man det inte. Människovärdet kan inte graderas. 
Högre djur kan vara personer men de har aldrig människovärde, 
möjligen rättigheter. 

Det sägs inte sällan att människovärde är ett ”inneboende” 
värde. Föreställningen grundas då i en religiös tankevärld där 
detta ”inneboende” värde har att göra med att människan sägs ha 
skapats till Guds avbild. Ibland används i stället för ordet värde 
uttrycket ”värdighet”. Skillnaden mellan värde och värdighet – 
om det finns någon – är oklar. Vad man kan konstatera är att 
värdighet ofta används i religiösa sammanhang. 

Ur en sekulär, icke-religiös utgångspunkt är det svårt att tala 
om ett ”inneboende” värde, en särskild egenskap som bara männi-
skan har men inga andra varelser besitter. Man behöver inte 
tänka sig det inneboende värdet som något fysiskt, som den 
svarta lådan i ett flygplan, men det är svårt att förklara detta inne-
boende värdes natur. Och när under utvecklingens gång skulle i 
så fall detta inneboende värde ha implanterats i oss? Om vi 
besitter detta inneboende värde; hur är det då med våra kusiner 
neanderthalarna, eller den omskrivna lilla hominiden Lucy?  

I högtidliga sammanhang är det vanligt med påståendet att 
”alla människor har ett människovärde”. Men är det sant? Är det 
inte snarare så att alla människor borde ha ett människovärde, men 
av olika orsaker är det tyvärr inte så. Politiskt förtryck, religiöst 
förtryck och förtryck av andra orsaker kan beröva människan 
hennes värde. Människovärde är något som bara kan uppnås om 
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man kämpar för det. Först i en demokrati finns hyggliga förut-
sättningar för påståendet att alla människor har samma värde. 
Men inte ens i ett land som Sverige gäller detta fullt ut. Människor 
som inte är svenska medborgare, asylsökande till exempel, behand-
las ofta inte som om de hade ett fullt människovärde. 

Rättighet 

Om ett värde inte är inneboende – hur ska det då beskrivas? Som 
en rättighet. Filosofen Ingemar Hedenius skrev: Att alla männi-
skor har samma värde är detsamma som att alla människor har 
samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respek-
terade och att ingen människa i detta avseende är förmer än 
någon annan.  

Varifrån kommer då dessa mänskliga rättigheter? Att kalla 
dem självklara är för mig ingen tillfredställande förklaring. Rättig-
heter uppstår inte ur ett tomrum eller kommer uppifrån. Rättig-
heter är något man tilldelas. Efter någon form av förhandlingar 
bestämmer en samling människor hur rättigheter ska fördelas. 
Ett centralt exempel är Förenta nationernas överenskommelse 
om vilka rättigheter en människa – alla människor – ska ha. 
Människovärdet är i det perspektivet alltså en förhandlingsfråga. 
Vilket för många säkert kan upplevas som inte bara futtigt utan 
också farligt: hur ska vi kunna lita på ett förhandlingsresultat? 
Har inte en etisk grundfråga här förvandlats till en fråga om 
politik? Jo, precis, det är just vad som hänt.  

Men vad är alternativet? Jag kan inte se annat än att alterna-
tivet är att föra in religiösa eller övernaturliga förklaringar och 
grunda människovärdet hos en högre makt. Det vill säga blanda 
religion och politik, vilket inte alltid faller väl ut. Särskilt inte i en 
globaliserad värld med flera olika religioner. Å andra sidan kan 
man påstå – jag gör det – att så länge man från religiöst håll 
respekterar de mänskliga rättigheterna fullt ut, så behöver det 
inte uppstå någon konflikt.  
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Vi må ha olika åsikter om vad en människa är och vad värdet 
kommer ifrån, men så länge vi arbetar för demokrati och mänsk-
liga rättigheter så spelar dessa skillnader ingen avgörande roll.  

Men om någon, kanske med darr på rösten, använder begrepp 
som människovärde eller människosyn – fråga för säkerhets skull 
gärna vad vederbörande egentligen menar. 
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Det oinskränkta människovärdet 
Erwin Bischofberger 

Helge Brattgård 

Ej reviderad artikel – 1991 

När vi funderar över termen människovärde och söker oss till 
vad den kan rymma och röja tar vi vår utgångspunkt i vår moral-
iska intuition. Vilka betydelsefragment döljer sig i detta dunkla 
ord? Till en början tycks det antyda att varje människa bär i sig 
ett oförytterligt egenvärde som sätter sin prägel på henne som 
existerande person. Detta egenvärde har hon inte på grund av 
vissa egenskaper eller funktioner utan på grund av sin blotta 
existens. Det behövs inga särskilda inträdeskriterier för att man 
ska bli accepterad i den mänskliga gemenskapen. Bra eller dåliga 
funktioner är ovidkommande i fråga om människovärdet. En 
människa kan vara skadad, ytterst svag, onyttig, frånstötande och 
är ändå i oinskränkt besittning av sitt människovärde. 

Att kränka människovärdet 

Utifrån denna första spontana iakttagelse går vi vidare till frågan, 
på vilket sätt man skulle kunna åskådliggöra den grovt skisserade 
idén om människovärdet. Vi tänker då osökt på manifesta kränk-
ningar av människor såsom olika former av diskriminering, för-
följelse, tortyr. Den ofta dolda innebörden av vad man menar när 
man uttalar ordet människovärde lyser ofta klarast när detta värde 
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hotas eller kränks. Att misshandla ett barn, att vansköta en patient, 
att systematiskt förnedra en människa, att sprida falska rykten 
om henne, att döma henne på felaktiga grunder innebär en kränk-
ning av hennes människovärde. 

Den kanske mest förkastliga kränkningen av människovärdet 
sker när man söker tvinga en människa att handla mot sin egen 
övertygelse. Att söka undergräva hennes moraliska integritet 
eller att förgripa sig på hennes samvete är att kränka människo-
värdet. Varje människa har nämligen en inneboende (inherent) 
rätt till åsikts- och religionsfrihet. Det är därför som ingen männi-
ska får göras till föremål för någon annans subjektiva godtycke 
eller manipulation. Det skulle vara motsatsen till vad man anser 
höra till respekten för hennes människovärde. Att det faktiskt 
förekommer ger inte skäl för att det får förekomma. Man kan, 
men får inte kränka människovärdet. Denna term avser alltså inte 
bara en – ofta diffust och otydligt uppfattad – verklighet som vi 
dagligen möter och kan beskriva i vår konkreta erfarenhet, i 
synnerhet när man kränker den. Människovärdet är också, och 
framför allt, ett etiskt riktmärke som ska vägleda vårt handlande 
och som vi inte får sätta oss över. Vi menar alltså att vår erfarenhet 
om faktiskt förekommande mångfaldiga kränkningar av människo-
värdet rymmer en inbyggd premiss eller förutsättning, en kanske 
ibland slumrande moralisk kunskap, det vi också kallar samvete. 
Vi har ett ofrånkomligt ansvar för varandra. Och när vi redovisar 
detta resonemang förstår vi också att vår moraliska intuition har 
gått vidare till en etisk reflektion. 

Samma sakförhållande kan vi uttrycka på något annorlunda 
sätt. En människa vi möter är inte bara ett stumt objekt som vi 
skulle kunna betrakta och behandla som luft. Varje människa bär 
med sig en inneboende vädjan om att bli respekterad för sin egen 
skull. Därmed får människovärdet en förpliktigande innebörd: 
det finns inte bara där i ett relationslöst tomrum, det finns där 
för att bli upptäckt, kringgärdat med respekt och skyddat av 
medmänskligt ansvar. Människovärdet är och har i historien allt-
mer lyfts fram som ett normativt begrepp som ska impregnera 
hela vår syn på och vårt handlande mot varandra. 
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Att respektera människovärdet 

Vår uppfattning om människovärdet ska alltså påverka vårt för-
hållningssätt mot varandra. I enlighet med etiskt språkbruk kan 
man säga, att människovärdet är en etisk princip som har inne-
börden av ett riktmärke för mänskligt handlande, på engelska 
förtydligat genom termen action guideline. Denna handlings-
princip ska styra förhållandet till alla människor: Att vara frisk 
eller sjuk, svart eller vit, rik eller fattig, arbetsför eller handi-
kappad, klartänkt eller utvecklingsstörd, asket eller missbrukare, 
ung och stark eller gammal och senildement, innanför eller utan-
för livmoderväggen: Dessa olikheter rymmer inte någon skillnad 
i fråga om människovärdet som ett villkorslöst krav. 

Den etiska människovärdesprincipen har alltså giltighet obero-
ende av vilka andra (icke-etiska) värden eller intressen en männi-
ska lyckas förverkliga i sitt liv, t.ex. hälsa, välstånd, ägodelar, 
kunskaper, färdigheter och prestationer. Man kan inte gärna 
påstå att god hälsa och rikedom ökar hennes människovärde, 
medan sjukdom och fattigdom skulle minska det. Människo-
värdet kan inte graderas och inte delas ut i portioner. Det kan 
inte heller öka eller minska. På människovärdesnivån är alla männi-
skor lika – medan vi på funktionsnivån är olika. Människovärdes-
principen som hävdar alla människors lika värde som personer är 
själva grundbulten i vår humanistiska kultur. 

När vi alltså knyter människovärdet till en människas existens 
och inte till hennes funktionsduglighet – om vilket det torde råda 
stor enighet i vårt samhälle – då dyker nästan osökt frågan upp från 
vilken tidpunkt i livet vi ska hävda och värna om människovärdet. 
Från befruktningen, från implantationen i livmodern, från neural-
rörets framväxt och mätmöjligheten av fostrets hjärnaktivitet, 
från den avslutade organformationen efter graviditetens 8:e vecka, 
från livsdugligheten utanför livmodern, från födelsen, från tid-
punkten för förmågan till logiskt tänkande, från puberteten och 
könsmognaden? 

Vi har frågat en hel rad svenska och utländska forskare, före-
trädesvis kliniska genetiker och embryologer, om de utifrån strikt 
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biologiska kriterier (kännetecken) kunde dra någon gräns eller 
tröskel efter befruktningen där människan skulle gå över från att 
ha varit något till att bli någon. Ingen har kunnat ange någon 
sådan gräns. De framhåller tvärtom att någon sådan gräns inte 
går att fastställa. Denna upplysning är inte obetydligt när vi 
söker formulera en välgrundad ståndpunkt. Och eftersom expert-
erna på området inte kan ge oss någon gräns står presumtionen 
(den grundade förmodan) för att genombrottet till människans 
personblivande sker vid själva befruktningen. Olikt alla andra 
faser i livets fortsatta förlopp är det som sker i befruktningen 
något radikalt nytt, något som inte fanns innan, något som alltså 
visar diskontinuitet i förhållande till föräldrarnas sädes- och ägg-
cell. Eller kanske rättare sagt: Sädes- och äggcell är något var för 
sig, medan befruktningen leder till att någon börjar leva. 

Visserligen har den nya mänskliga varelsen vid befruktningen 
ännu ingen kunskap om sin existens och inget medvetande om 
sitt unika väsen. Den finns där i sin yttersta fattigdom, men redan 
utrustad med hela den utvecklingspotential som steg för steg 
leder till ett alltmer omfattande personligt liv. Det som händer i 
det befruktade äggets (zygotens) senare liv som blastem, embryo, 
foster och framfött barn är att människan blir vad hon redan är 
på det mest rudimentära genetiska stadiet. Den franske genetikern 
Jérôme Lejeune, ledande expert på området (han upptäckte bl.a. 
trisomi 21) lär oss att vi från början var vad vi nu har blivit till i 
varenda cell. 

Att hävda människovärdet 

Vi vet mycket väl att ståndpunkten är lika omstridd som den är 
ofrånkomlig för oss. Befruktningen är trots allt den gemensamma 
utgångspunkten för det mänskliga livets samtliga utvecklings-
faser. Där ligger ursprunget som från etisk synpunkt skapar ett 
nytt ansvar. Den omständigheten att naturen gallrar och sorterar 
ut många zygoter och blastem kan ju inte gärna vara ett argument 
för att människan får göra samma sak. Naturen behöver inte 
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motivera sina ingrepp, det är därför som naturen inte kan göra 
övergrepp. Det är ju själva hjärtpunkten i människans moraliska 
ansvar att hon etiskt måste motivera sina ingrepp i livet, annars 
blir de övergrepp. 

Det kan vara intressant att notera, att det nationella medi-
cinsk-etiska rådet i Frankrike vid flera tillfällen tog ställning till 
denna ytterst känsliga fråga. År 1984 hävdade rådet att det 
mänskliga embryot bör betraktas som ”en potentiell person” 
från befruktningen (une personne potentielle). Två och ett halvt 
år senare modifierade eller snarare preciserade rådet denna upp-
fattning genom att säga att embryot har en potentialitet som 
person (potentialité de personne). Denna precisering är anmärk-
ningsvärd eftersom den säger att människan är person, om än 
outvecklad, från början av konceptionen. Ett par månader senare 
säger statens medicinsk-etiska råd i Sverige i en skrivelse till reger-
ingen ”att mänskliga zygoter och blastem utgör mänskligt liv i 
vardande”. Detta uttalande kan stå i samklang med det franska 
rådets uppfattning. 

Vi menar alltså att en människa ska respekteras för sin egen 
skull alltifrån början av sin existens. Den som flyttar tidpunkten 
för hennes personblivande till en senare fas i hennes utveckling 
söker förgäves stöd hos den biologiska vetenskapen. Därmed har 
denna ståndpunkt bevisbördan på sin sida. Om den inte klarar 
bevisföringen – och vi tror inte att den klarar den – är den god-
tycklig. Vi föredrar att vara biologiska realister framför att vara 
biologiska nihilister. Antingen man gör allvar av talet om människo-
värdet och tillämpar det på alla människor i livets samtliga faser, 
eller man gör undantag. Men vi vill inte vara med om att bestämma 
vilka undantag det i så fall skulle bli fråga om, och vi vill framför 
allt inte vara med om att etiskt legitimera eventuella undantag 
från denna huvudregel. 

Att människan alltid, under alla faser av sitt liv, har människo-
värde, kan emellertid inte alltid förhindra kollisioner mellan olika 
människor som alla har människovärde. Kollisionen kan vara 
dödlig, liv kan stå mot liv. Den tidigare gjorda distinktionen 
mellan ingrepp och övergrepp har då stor betydelse för följd-
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frågan, om vissa aborter kan rättfärdigas ur etisk syn punkt. 
Somliga menar att vår uppfattning om livets början blockerar all 
etisk diskussion kring abortfrågan (vi bortser här från övriga, 
t.ex. juridiska eller psykologiska, synpunkter). Vår uppfattning 
skulle då tvinga oss att avvisa varje abortingrepp som moraliskt 
förkastligt. Vi menar däremot, att vår ståndpunkt inte låser utan 
tvärtom öppnar den etiska diskussionen. Det är ju först på grund 
av vetskapen om vad som står på spel som man kan göra en etisk 
avvägning. Erfarenheten lär oss, att det i vår sårbara verklighet 
kan förekomma värdekollisioner eller intressekonflikter mellan 
personer där bara ett liv kan räddas och där det inte på förhand 
är klart vilket liv som måste ge vika. Konflikterna kan bero både 
på medicinska och sociala indikationer. Vi tänker också på den 
abortsituation som en kvinna kan hamna i efter en våldtäkt. Vi är 
medvetna om att de etiska avvägningar som människor ibland 
måste göra är svåra och smärtsamma. Det vore de inte om inte 
människovärdet låg i vågskålen. 

Vi är på det klara med att etiska principer inte alltid omedel-
bart kan överföras till praktisk lagstiftning. Denna är i ett demo-
kratiskt samhälle ofta resultatet av en politisk kompromiss. Vi 
vill ändå betona att de etiska principerna – i synnerhet människo-
värdesprincipen – ska beaktas i denna process. 

Människovärdet avser en handlingsprincip eller måttstock 
som uttryckligen (explicit) eller icke uttryckligen (implicit) ska 
genomsyra samtliga medmänskliga relationer. I människovärdes-
principen framträder något fundamentalt i det etiska kravet: det 
tillkommer varje människa att respekteras för sin egen skull, dvs. 
för det hon är och inte för det hon kan eller gör eller har. Man 
kan också säga – vilket är detsamma – att varje människa i sig 
själv bär grunden för sitt anspråk på respekt för sitt människo-
värde dvs. sin egen existens som person. 
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Att förankra människovärdet 

I filosofins historia är det framför allt Immanuel Kant (1724-
1804) som har lyft fram människovärdet (på tyska Menschen-
würde) som etikens grundläggande norm. Han förankrar tanken 
om människovärdet i subjektets moraliska autonomi som i jäm-
förelse med andra varelser ger människan en särskild dignitet. 
Det är också därför som Kant i sitt så kallade kategoriska imperativ 
säger, att varje människa bör respekteras för sin egen skull, som 
mål i sig, och att ingen får betraktas och behandlas enbart som 
medel. 

Vi delar Kants uppfattning att man måste uppfatta och för-
hålla sig till varje människa som ett mål i sig och aldrig bara som 
ett medel. Således måste en patient ge sitt informerade samtycke 
till medicinsk behandling eller forskning. Ett litet barns eller en 
medvetslös eller senildement patients människovärde måste värnas 
av andra personer, i synnerhet anhöriga men även av vård-
personalen. Detta är förmodligen alla överens om. Frågan åter-
står om man kan säkerställa människovärdet när man förankrar 
det i det moraliska subjektets självbestämmande och frihet. 

Därmed är vi framme vid den stora och svåra frågan vad det är 
som ytterst bjuder oss att respektera varje människa för hennes 
egen skull. Varför är denna etiska princip så ovillkorlig och 
ofrånkomlig? Varför skulle vi bemöda oss om dialog och kon-
sensus i stället för att lösa konflikter med våld? Om människor 
och djur har samma värde – vilket inte bara några svenska filosofer 
tycks mena – varför gäller då inte den starkes rätt som i den 
övriga naturen? Varför får inte vissa människor styra och ställa 
som de vill och med ohämmad hänsynslöshet exploatera och 
härska över andra? Varför reagerar vi med moralisk indignation 
mot att stora och små potentater trampar människovärdet under 
fötterna? Varför ska den svage och onyttige som bara tär på de 
starkas resurser få hjälp att leva ett människovärdigt liv? Räcker 
vädjan till människans förnuft och frihet när det moraliska ansvaret, 
dvs. förpliktelsen mot andra, medför uppenbara nackdelar för en 
själv? Ateisten Sigmund Freud skrev till en vän: ”När jag frågar 
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mig själv varför jag alltid har strävat efter att vara ärlig, skonsam 
och god mot andra, och varför jag inte gav upp när jag märkte att 
jag tog skada när andra blev brutala och opålitliga, då kan jag inte 
ge något svar”. 

Vi undrar hur långt en handlingsprincip bär som enbart för-
ankras i en människas autonoma samvete och ansvar. Finner männi-
skor inte hos varandra alltför ofta spår av svek och godtycke? Är 
människan en tillförlitlig garant för människovärdet även när det 
kränkts? Vi menar att den handlingsprincip som har villkorslös 
giltighet och alltid ska styra vårt handlande måste rotas i den 
verklighetens urgrund som vi kallar Gud. Vi litar inte på att den 
villkorslöst gällande och förpliktigande människovärdesprincipen 
går att förankra i människan som ju är betingad av tusen omständig-
heter och utifrån sig själv är ombytlig, föränderlig och opålitlig. 

Den ståndpunkt vi har valt och som vi redovisar här innebär 
emellertid inte att de som knyter respekten för människovärdet 
till sitt eget (autonoma) mänskliga ansvar behöver misslyckas eller 
vara dömda till trolöshet. Den innebär inte heller att de som 
knyter sitt moraliska ansvar till gudomliga ankarfästen därmed 
undgår hyckleriets många fällor. Den innebär framför allt inte att 
en dialog mellan företrädare för den ena och den andra gruppen 
behöver gå i stöpet. Människor som har olika grogrund för sin 
moraliska övertygelse kan mycket väl samarbeta med varandra. 

Att ytterst förankra människovärdesprincipen i den transcen-
denta verkligheten dvs. vid hållfasta gudomliga ankarfästen som 
ligger bortom inomvärldslig ovisshet och tvetydighet står också i 
samklang med det kristna arv vi har fått och personligen har 
anammat. Som avsnittet om människovärdet i den judisk-kristna 
traditionen visar, finner människan sin sanna humanitet genom 
att vara Guds avbild. Hon är dock inte Guds avbild av egen kraft 
utan genom Guds nåd. Uttrycket ”genom Guds nåd” befriar inte 
människan från att göra sitt yttersta i sin insats för en bättre värld. 
Hon vet att hon inte fjärmar sig från medmänsklig solidaritet när 
hon närmar sig Gud. Ju mer hon är hos Gud desto mer står hon 
på människans sida. 
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Att konkretisera människovärdet 

Det är dessa teologiska och andliga perspektiv som öppnar sig, när 
vi funderar över etikens och särskilt människovärdesprincipens 
rötter. En fråga återstår som liksom de övriga här redovisade 
frågorna vållar oss en hel del vånda. Som vi inledningsvis antydde 
så är det lättare att konstatera när någon kränker människovärdet 
än när någon befordrar det. Hur ska vi i en valsituation tillämpa 
människovärdesprincipen? Vem av två eller fler personer ska få 
den enda dialysapparaten? Vem ska räddas först på en stor olycks-
plats eller i en annan katastrofsituation? 

Det är uppenbart att människovärdesprincipen som är en 
normativ antropologisk grundformel är ett nödvändigt men sam-
tidigt otillräckligt riktmärke i den etiska dialogen och det moral-
iska handlandet. Den är hörnstenen i det etiska bygget av humani-
teten. Det är viktigt att bygget växer. Bokens kapitel om vägen 
från människovärdet till de mänskliga rättigheterna kan förmedla 
en skymt av denna intressanta bygghistoria. Men om inte hörn-
stenen håller rasar hela bygget. 
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Reviderad artikel – 2011 

Inledning 

Vad är ett människoliv värt? När trafiksäkerhetsverket ska satsa 
sina begränsade resurser på att göra vägar och vägkorsningar 
säkrare, grundas besluten på studier av antalet omkomna på den 
aktuella vägsträckan jämte analys av kostnaden för att göra denna 
vägsträcka så säker att olyckor rimligtvis inte ska kunna inträffa.  

Genom att dividera investeringskostnaden med antalet om-
komna, får man ett mått på vad ett människoliv anses vara värt, 
när beslut om sådana satsningar fattas eller avslås. Siffrorna varierar 
naturligtvis något, beroende på vilken beräkningsmetod som 
använts och hur högt säkerhetsribban lagts. Man kan också få ett 
mått på vad ett människoliv är värt genom att utgå från värdet av 
vad en människa i genomsnitt producerar under ett liv – och 
minska detta med kostnaderna för mat, kläder, husrum, utbild-
ning osv. 

Förr fanns det människosmugglare som med specialom-
byggda fordon tog människor över gränsen mellan dåvarande 
Väst- och Östtyskland mot betalning. De hade olika taxor för 
unga och gamla, för friska och för personer med funktionsned-
sättning. Vad visade variationerna i taxor om smugglarnas upp-
fattning av dessa kategoriers betalningsförmåga och människo-
värde? 
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När nazistiska läkare i koncentrationslägren gjorde farliga 
experiment med människor, motiverades detta bland annat med 
att de som användes som försökspersoner tillhörde en annan och 
mindervärdig ras. Det finns kulturer och samhällen, dominerade 
av religiösa fanatiker, i vilka kvinnor förvägras rätten till utbild-
ning. Säger detta något om hur man i dessa samhällen ser på 
kvinnors människovärde? Skiljer det sig från männens? På vilket 
sätt i så fall?  

Vår svenska invandrarpolitik har blivit kritiserad av många de 
senaste åren. Integrationen av flyktingar i det svenska samhället 
har enligt kritikerna inte fungerat. Gömda flyktingbarns rätt till 
sjukvård ifrågasattes för inte särskilt länge sedan på ett sätt som 
visade på en spänning mellan vad etiken och lagen kräver. Visar 
detta att vi inte betraktade flyktingar som lika mycket värda som 
vi själva? Och vad ska man i det sammanhanget säga om den 
finska flyktingpolitiken – eller de vietnamesiska båtflyktingarnas 
öden på olika håll i världen? Eller om dem som flytt med båt 
över Medelhavet under svåra förhållanden från ett inbördeskrig i 
Libyen och blir avvisade vid ankomsten till Europa? 

Sådana exempel kan ge upphov till många reflexioner. Det är 
tydligt att de kvantitativa metoder som skymtar i en del av exemplen 
är illa anpassade till att mäta både det värde en persons liv har för 
andra, för den personen själv, liksom generellt för debatten om 
människovärdet i medicinsk-etiska sammanhang. Betyder det att 
påståenden om alla människors lika värde är godtyckliga eller 
saknar grund? 

Från psykologisk synpunkt kan man undersöka i vilken 
utsträckning människor upplever att deras människovärde kränks. 
Man kan fråga hur tanken på alla människors lika värde vuxit 
fram historiskt, och om människovärdet är mer hotat i dag än 
förr. Behandlingen av fattiga, sjuka och funktionshindrade har 
förbättrats enormt under senaste århundradet, även om mycket 
återstår att göra. Man kan också fråga vad detta tal om människo-
värde innebär, och hur det ska motiveras. 

I detta kapitel ska filosofiska frågor av det senare slaget disku-
teras. Syftet är att försöka klargöra vad debatten handlar om, 
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strukturera teser, tolkningar och argument – för att undvika 
pseudodebatter, där deltagarna talar förbi varandra, därför att de 
använder ordet ”människovärde” i olika betydelser. 

Människovärdet – endast hos människor? 

Människovärdet är uppenbarligen på ett eller annat sätt kopplat 
till begreppet människa. Antingen är detta ett värde som alla och 
endast människor har, eller ett värde som tillkommer människor – 
och kanske också andra varelser. I båda fallen kan människo-
begreppet vara en inkörsport till diskussionen om människo-
värde. 

För att kunna diskutera människovärde, förutsätts alltså att 
man har någon idé om vad som karakteriserar en människa. Här-
vidlag är det, som ofta påpekats, viktigt att skilja mellan det bio-
logiska begreppet människa och det moraliska – dvs. mellan 
människan som tillhörig en viss art, homo sapiens, respektive 
som en varelse med moralisk ställning, som bärare av rättigheter 
och skyldigheter. 

På senare tid har gränsdragningen mellan människa och andra 
djur diskuterats ingående. Finns en skarp gräns? Vari består den i 
så fall? Hotas människovärdet, om människan inte längre själv-
klart är skapelsens krona? Många tycks vara rädda för det och 
fruktar de värderingsförändringar, som har registrerats i flera kart-
läggningar av människors, särskilt ungdomars, attityder. Detta är 
emellertid en missuppfattning enligt min mening. Människans 
värde sänks inte, djurens höjs. 

Om det värde vi på detta sätt tillskriver människor inte kan 
tillkomma också varelser som tillhör andra arter, till exempel 
primater och högre djur, blir det viktigt att ange grunden för 
detta. Denna grund kan rimligtvis inte vara baserad på förmågan 
att känna smärta, att uppleva glädje, att visa mod och trofasthet, 
att kunna kommunicera och ingå i sociala relationer. För när det 
gäller sådant är många högre djur lika bra, om inte bättre, utrustade 
än åtskilliga människor.  
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Vi får alltså räkna med att en del djur uppfyller dessa grunder 
lika bra som eller bättre än människor. Det blir då svårt att för-
klara varför människovärdet ska vara något som exklusivt ska 
tillskrivas arten homo sapiens. Genom vårt människocentrerade 
perspektiv på tillvaron får vi lätt överdrivna föreställningar om i 
vilken utsträckning människor uppfyller dessa och liknande villkor 
och underskattar djurens förmåga att uppfylla i varje fall en del 
av dem. För egen del anser jag att den skarpa skillnad som ibland 
görs mellan människor och högre djur när det gäller deras moral-
iska ställning saknar berättigande. 

Den debatt som förts i Sverige och utomlands i denna och 
besläktade frågor har varit mycket intensiv och delvis starkt känslo-
laddad. En mer konstruktiv diskussion om dessa svåra frågor 
förutsätter att man börjar med att försöka klargöra problemet, så 
att alla är överens om vilken fråga som diskuteras och att alla 
diskuterar samma fråga – samtidigt.  

Människovärde och antropocentrism 

Talet om människovärde kan lätt uppfattas som ett uttryck för 
människans självförhärligande, en sorts människosläktets kolonial-
isering av resten av ekosystemet. Det inbjuder till en antropo-
centrisk uppfattning, ett perspektiv som sätter människan i centrum 
och över alla andra varelser. Så har det nog också fungerat på sina 
håll. Men det behöver inte vara så.  

Om man fokuserar på vad principen om människovärde rimligt-
vis förbjuder: diskriminering av människor på grund av religion, 
kön, funktionsnedsättning, yrke, etnisk bakgrund, social och 
ekonomisk ställning, kan den lätt kombineras med ansträngningar 
att också öka de andra djurens värde och det skydd de bör få mot 
olika former av skada och lidande. Genom att förbättra detta 
skydd, behöver inte människovärdet minskas eller urholkas.  

Det är också fullt möjligt att arbeta för att utveckla och fördjupa 
människans ansvar för djurens hälsa och välfärd (”stewardship”) 
samtidigt som människovärdets betydelse hävdas. Frågan är då 
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vad principen om detta värde egentligen betyder? Vad gäller 
debatten? 

I detta sammanhang ska särskilt följande problem stå i centrum: 
Varför behövs begreppet, och varför behöver det definieras? 
Vilka allmänna krav kan och bör ställas på begreppsbildning? 
När blir det befruktade ägget en människa? Hur kan människo-
värde definieras? Vilka krav bör definitioner av ”människovärde” 
uppfylla? Vilken roll spelar begreppet människovärde i inter-
nationella deklarationer? Hur bör det tolkas och preciseras? Hur 
förhåller sig ”människovärde” till andra besläktade begrepp? 
Vilken är människovärdestesens innebörd och status? Vilka 
argument kan ges för denna tes? 

Dessa frågor ska i det följande diskuteras i denna ordning. 

Begreppets funktioner – varför behövs det? 

Att ett begrepp en gång haft en viss funktion innebär inte auto-
matiskt att det senare – kanske i ett mycket annorlunda samhälle – 
också skulle ha en funktion att fylla. Varför behövs begreppet 
”människovärde”, och varför behöver det definieras? 

Begreppet människovärde används ofta som utgångspunkt för 
etiska resonemang och vid ställningstaganden i konkreta etiska 
frågor. De åsikter man har om människovärdets natur och dess 
eventuella okränkbarhet eller graderbarhet är relevanta för en rad 
medicinsk-etiska frågor som aktualiseras i livets början och slut. 

Exempelvis gäller detta frågan om och i vilken utsträckning 
forskning på befruktade ägg ska vara tillåten, om det ska vara tillåtet 
att använda vävnad från aborterade foster för behandling och 
forskning, under vilka betingelser den ena eller andra formen av 
fosterdiagnostik bör uppmuntras eller förbjudas, problem kring 
genetisk integritet, vilka insatser som bör göras för alltför tidigt 
födda barn, samt abortproblematiken – för att nu bara nämna 
några av de etiska problem som aktualiseras i livets början. 

De etiska utgångspunkterna för dessa debatter är emellertid 
ofta outtalade eller inte redovisade tydligt och klart. Detta kan 
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leda till pseudodebatter, skenbara enigheter och oenigheter. Miss-
förstånd uppstår, personer talar förbi varandra, de tror att de är 
eniga fast de inte är det, osv. Man kan inte ens förutsätta att det 
bara finns ett begrepp ”människovärde” utan närmare under-
sökning – det kan mycket väl finnas flera. Av dessa skäl bör 
begreppet definieras. 

Under senare tid har för övrigt flera av dessa frågor ställts på 
sin spets. Många nya metoder i medicinsk forskning och behand-
ling har upplevts som kontroversiella, därför att de uppfattats 
som hot mot människovärdet. Det gäller olika metoder inom 
fosterdiagnostiken, speciellt preimplantatorisk genetisk diagnostik, 
reproduktionsmedicin men också delar av stamcellsforskningen, 
framför allt de som förutsätter skapandet av humana embryonala 
stamceller och som använder metoder som somatisk kärnöver-
föring (”kloning”), frågor som inte var aktuella när denna skrift 
trycktes första gången.  

Problemen är alltså fortfarande i hög grad aktuella. Även med 
utgångspunkt från den forskning som nämnts ovan kan det vara 
viktigt – om man vill granska vad detta hot mot människovärdet 
innebär och i vilken grad det är befogat – att undersöka och för-
söka precisera olika uppfattningar om begreppet människo-
värdets innebörd, hur det ska tolkas och definieras. 

Teoretiska utgångspunkter: krav på begreppsbildning 

Begrepp kan bildas på många sätt, inte bara genom definitioner. 
Men att definiera är ett av de vanligaste, och förmodligen viktig-
aste, sätten att bilda begrepp. Frågan är då vilka synpunkter och 
krav som bör vägleda begreppsbildningen. Det finns olika och 
delvis motstridande krav på begreppsbildningar i vetenskap, i 
praktiska livet, i etiska och psykologiska sammanhang. 

1. Värderingsmässigt sammanhang 

Från etisk synpunkt ska definitionerna helst vara förenliga 
med flertalet av de grundläggande etiska principer och värder-
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ingar som är allmänt accepterade i vår kultur. Formuleringen i 
föregående mening är emellertid med avsikt vag. Kravet får 
inte tolkas så att det utesluter kritik eller förändringar och 
bäddar för en moralisk konservatism. Felaktiga föreställningar, 
orealistiska hotbilder och önsketänkande kan prägla delar av 
den konventionella moralen, som ofta påpekats. Man kan där-
för inte kräva att begreppsbildningen ska vara förenlig med 
samtliga etiska värderingar och principer i vår kultur. 

2. Psykologisk och praktisk relevans 

Bestämningarna av begreppet ska vidare urskilja psykologiskt 
väsentliga (upplevbara) skillnader mellan aspekter på det som 
analyseras eller diskuteras. De ska också kunna ligga till grund 
för kliniska, rättsliga och andra praktiska beslut. Det förut-
sätter att de distinktioner och avgränsningar som görs är rim-
ligt entydiga och precisa. Detta är viktigt för rättssäkerheten. 
De ska vidare vara förenliga med – och kunna integreras med – 
vetenskapliga teorier på området, främst inom medicin, socio-
logi och psykologi. 

3. Semantisk enkelhet 

Det finns slutligen ingen anledning att skapa förvirring och 
oklarhet genom att använda flera termer i samma betydelse 
eller låta olika termer betyda detsamma. Man bör därför skilja 
mellan människovärde och en rad mer eller mindre besläktade 
begrepp som människosyn, integritet och självbestämmande. 
En upprensning i den terminologiska djungeln kan ofta främja 
konstruktiva debatter. 

Biologiska utgångspunkter: livet är en process 

När blir det befruktade ägget en människa? Denna fråga kan 
ställas både beträffande människan som individ och människan 
som art. I båda fallen är det svårt att på ett icke godtyckligt sätt 
sätta fingret på någon viss punkt i utvecklingen och säga: till 
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höger om denna punkt har vi en människa, till vänster har vi inte 
en människa. 

När får i människans förhistoria den blivande människan sitt 
människovärde? Är den första varelsen med människovärde Homo 
sapiens neanderthaliensis? Homo neanderthaliensis? Homo erectus? 
Australopithecus robustus? Australopithecus afarensis? Detta är 
de vedertagna latinska beteckningarna på några av våra historiska 
förfäder. Homo sapiens nådde Europa först för cirka 40 000 år 
sedan, och var gränsen ska dras mellan människoaporna och homo 
sapiens beror på vilka definitioner och kriterier man väljer att 
utgå från. De kriterier som skulle kunna komma i fråga inkluderar 
bland annat att gå på två ben, att använda egentillverkade red-
skap, att ha talförmåga och förmåga till symbolkommunikation. 
Olika kriterier ger olika utslag.  

Det är inte ovanligt att reservera termen ”historisk” för den 
relativt korta tid sedan vår planet bildats då människan funnits på 
jorden. Också detta kan ses som ett uttryck för den fixering vid 
det egna släktets intressen som mycket i människovärdesdebatten 
påminner om. Det fanns naturligtvis en historia också före männi-
skornas entré. 

När blir en människa till? Människoblivandet är en process 
även på individnivå. Men det finns ändå vissa viktiga etapper på 
vägen. Befruktningsprocessen, som lär ta ungefär ett dygn, är 
naturligtvis en första förutsättning. En annan är implantationen, 
som inträffar ungefär en vecka efter befruktningen. Utan implan-
tation, ingen människa – och ungefär hälften av alla befruktade 
ägg klarar inte den första etappen. Om de hade fullt människo-
värde från starten, borde de befruktade ägg som inte implanteras 
ju behandlas som människor och begravas – men ingen har 
lanserat en så absurd idé. Eftersom implantationen är så betydelse-
full, kunde man mycket väl överväga att ha en term för det befrukt-
ade ägget fram till implantationen, till exempel ”pre-embryo”, 
och använda en annan term efter implantationen, till exempel 
”embryo”. 

En särskilt viktig etapp på vägen till att bli människa är 
gastruleringen. Det är den process som inleds ungefär 14 dagar 



  Det svårfångade människovärdet 
 
 

55 

efter konceptionen och pågår omkring fem dagar. Under denna 
process utvecklas den så kallade embryonalskölden ur vilken de 
tre groddbladen differentieras: ektoderm, som ger upphov till 
nervsystem och hud; mesoderm, ur vilket skelett, muskler och 
bindväv utvecklas; och endoderm, som ger upphov till mag-
tarmkanalen och de körtlar som deltar i matsmältningen. I början 
av processen utvecklas också den så kallade primitivstrimman, 
kring vilken övriga kroppsdelar växer fram. Många forskare anser 
att gastruleringen är livets viktigaste händelse och att det är först 
nu vi kan tala om att människan blir till.  

Även efter anläggningen av neuralröret och sedan den tid-
punkt passerats då ett befruktat ägg kan dela sig och ge upphov 
till två individer – eller två befruktade ägg kan smälta ihop och ge 
upphov till en individ, finns andra etapper som beskrivits i littera-
turen. Till dem hör kvickningen, då kvinnan börjar känna foster-
rörelserna och till sist naturligtvis födelsen. 

Processen avstannar inte vid födelsen. Människan utvecklas 
fysiskt, intellektuellt och emotionellt. På gamla bilder över mannens 
och kvinnans liv skildras detta som en trappa. Den går uppåt till 
femtio och vänder sedan neråt. Fysiskt infaller dessvärre dock 
livets höjdpunkt långt tidigare, även om medelåldern hos både 
män och kvinnor successivt höjs. 

Även livets slut är en process – om det inte slutar med att 
man trampar på en mina och sprängs i stycken inom loppet av en 
bråkdels sekund. Det normala är att man sakta tynar bort och att 
livsfunktionerna gradvis upphör.  

Etiska utgångspunkter: grunder för särbehandling 

Frågor om människovärde aktualiseras ofta i sammanhang när 
någon blir föremål för diskriminering, stigmatisering eller annan 
särbehandling. All särbehandling är naturligtvis inte etiskt orätt-
färdig. Somliga patienter får insulinbehandling, andra inte. Detta 
behöver inte vara något problem. Patienter har olika sjukdomar. 
Men det kan vara ett etiskt problem – om inte alla som behöver 
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insulinbehandling får det. Man måste därför fråga sig: på vilka 
grunder kan särbehandling försvaras? 

Om individer eller grupper ska behandlas olika på något sätt, 
bör det finnas etiskt relevanta skillnader mellan dem, dvs. faktiska 
skillnader som på ett etiskt godtagbart sätt kan motivera sär-
behandling. Vilka skillnader är då etiskt relevanta? Studier i olika 
kulturers historia visar att det inte finns något en gång för alla 
givet svar på denna fråga. Svaret är beroende av värderingar som 
är föränderliga.  

En i detta sammanhang viktig fråga gäller hur vi behandlar 
och värderar dem som är mer beroende av hjälp från andra än det 
stora flertalet i vårt samhälle är. Vilka är principerna på detta 
område – och hur går det till i praktiken? Problemen ställs på sin 
spets i livets början och slut, i långvården och i vårt bemötande 
av – och våra attityder till – personer med funktionshinder. 

Har exempelvis fostret, den för tidigt födde, den senildemente, 
den som blivit psykiskt sjuk, den som är blind och förlamad 
samma människovärde som andra friska människor? Ja, enligt 
det svar som kommer att ges här – och av de skäl som skisseras 
sist i kapitlet. 

Begreppet människovärde förekommer eller förutsätts i många 
medicinsk-etiska värdekonflikter. Det kan definieras på olika 
sätt. Vilka är alternativen? Hur kan begreppet konstrueras? Det 
är viktigt att först ställa – och försöka besvara – sådana frågor 
innan man fastnar för att rekommendera en av flera möjliga 
lösningar. 

Möjliga konstruktioner: Hur kan människovärdesbegreppet 
definieras? 

Vill man skaffa sig en överblick över möjliga sätt att konstruera 
begreppet människovärde, kan man utgå från följande testfrågor: 

a) Är begreppet människovärde graderbart, och i så fall på vilka 
grunder och hur länge? 

b) Från och med när föreligger ett eventuellt människovärde? 
Från vilken tidpunkt kan eller bör ett befruktat ägg tillskrivas 
detta värde? 
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c) Hur länge föreligger detta värde? När – och varför – upphör 
det? 

När det gäller den första frågan, kan man ha anledning att skilja 
mellan gradering efter befruktningen under en längre eller kortare 
tid, och gradering efter födelsen. Det förra är förenligt med tanken 
att alla (födda) människor har samma människovärde, medan det 
senare förnekar just detta. Den centrala frågan vid varje gradering 
blir emellertid: enligt vilken princip ska graderingen ske? 

Den andra frågan kan tolkas på flera sätt. Den kan för det 
första uppfattas som en kronologisk fråga. I så fall gäller frågan 
från vilken tidpunkt eller fas i utvecklingen som det befruktade 
ägget detta har människovärde. Några av huvudalternativen är då, 
som tidigare framgått: konceptionsprocessen, implantationen, 
gastruleringen, kvickningen och födelsen. 

Men denna fråga kan också uppfattas som en villkorsfråga. Då 
kan den formuleras på detta sätt: Vilka villkor ska vara uppfyllda 
för att någon ska ha eller tillskrivas människovärde? Det kan då 
vara fråga om villkor av följande slag: vederbörande kan uppleva 
smärta, har förmåga att samverka med andra, har förmåga att 
kontrollera sig själv, har uppfattning om vad som tillhör det för-
flutna och vad som ligger i framtiden, har självmedvetande eller 
jagmedvetande, har förmåga till moraliskt handlande och moralisk 
bedömning. 

Beträffande den tredje frågan ska jag fatta mig kort. Liksom 
föregående fråga kan den uppfattas på två sätt. När det gäller tid-
punkten, utgår jag – av skäl som bland annat Dan Egonson 
(1998) och Ingmar Persson (2004) angett – från att den som har 
människovärde, har detta till han eller hon dör. Det utesluter 
inte att den döda kroppen har ett symbolvärde och förtjänar att 
behandlas med respekt och pietet. Men det är något annat. Den 
tredje frågan är emellertid inte lika enkel om man tolkar den som 
en villkorsfråga. Det är nämligen ingalunda självklart att dessa 
villkor – vilka de än är – alltid är uppfyllda till dödsögonblicket. I 
regel kanske detta gäller, men inte alltid – och inte nödvändigtvis. 
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Genom att kombinera olika svar på dessa tre frågor, erhålls en 
överblick över olika möjliga konstruktioner av människovärdes-
begrepp. I nästa avsnitt ska några för- och nackdelar med några 
av dessa möjligheter diskuteras. 

För- och nackdelar med några olika konstruktioner 

Flera alternativa konstruktioner av begreppet människovärde är 
alltså möjliga, var och en med sina för- och nackdelar. Detta blir 
tydligt om man renodlar en aspekt och betraktar människolivets 
början. Vi kan då urskilja bland annat följande möjligheter: 

1. Människovärdet är graderbart och baserat på förekomsten av 
funktioner, förmågor eller prestationer. Vårt människovärde 
beror på i vilken grad vi har dessa funktioner eller förmågor, 
på vad vi kan prestera och faktiskt presterar. Det är svårt att 
identifiera någon övertygande fördel med denna konstruktion. 
Det skulle möjligen vara att den anknyter till allmänna före-
ställningar om att människor är olika och i varierande grad 
lämpade för olika uppgifter – och att vissa människor arbetar 
hårdare, är mer begåvade och bidrar mera än andra till sam-
hällets utveckling.  

Men nackdelarna är många. En första uppenbar invändning är ju 
att vad människor kan prestera beror både på faktorer som hon 
inte har någon kontroll över, sitt genetiska arv, och på vilka 
resurser samhället erbjuder när det gäller utbildning och möjlig-
heter att göra insatser på olika områden – resurser som kan vara 
ojämlikt och orättvist fördelade. Med en sådan konstruktion 
riskerar man att få ett elitsamhälle, där endast de som fysiskt, 
intellektuellt och emotionellt är topp-presterande har fullt människo-
värde. Senildementa, personer med funktionsnedsättning och 
småbarn har då enligt detta synsätt inte fullt människovärde. 
Koncentrationslägren under andra världskriget är en påminnelse 
om vart ett sådant synsätt kan leda.  
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2. När befruktningsprocessen är avslutad, har det befruktade 
ägget fullt människovärde. Detta värde är ej graderbart och 
föreligger till dödsögonblicket. Fördelarna är att detta alter-
nativ är lättfattligt, enkelt och klart. Det innebär att man und-
viker vagheter och gränsdragningsproblem. Men det har också 
åtskilliga nackdelar. I ljuset av modern biologisk forskning 
om livets början finns det flera möjliga startpunkter för det 
mänskliga livet (i biologisk mening). Eftersom det är fråga 
om en process är det svårt att sätta fingret på någon viss 
punkt i utvecklingen och säga att från just denna punkt har vi 
en individ med fullt människovärde.  

Detta alternativ förutsätter att det befruktade ägget är en männi-
ska så snart befruktningsprocessen är avslutad, eller åtminstone 
en potentiell människa. Det är dock omstritt vad potentialitets-
argumentet visar (för en kritisk diskussion av detta argument, se 
Ingmar Persson Jämlikhet från början, s. 122 ff). Denna kon-
struktion leder hur som helst till en rad konsekvenser som för 
många är svåra att acceptera. Bara omkring hälften av alla ägg 
som befruktas fastnar i livmodern, resten stöts ut, som tidigare 
nämnts. Ska de behandlas som varelser med fullt människovärde? 
Ska de i så fall begravas? Om inte, varför inte? 

Tanken att det befruktade ägget har fullt människovärde från 
befruktningsprocessens slut är heller inte utan vidare möjlig att 
förena med viss typ av stamcellsforskning. När man skapar humana 
embryonala stamceller, tar man med nuvarande teknik ut den 
inre cellmassan från blastocysten (det befruktade ägget 5-7 dagar 
efter befruktningen). Därmed förstörs det. 

Denna konstruktion är även svår att förena med användningen 
av ”dagen efter-piller” för att förebygga graviditet liksom med 
den nuvarande abortlagstiftningen. Abort innebär då att man tar 
livet av något som enligt denna syn har fullt människovärde, låt 
vara på av samhället godtagna (vilket inte nödvändigtvis är det-
samma som godtagbara!) grunder. Det kan vara instruktivt att 
jämföra dessa grunder med godtagna skäl för avlivande i andra 
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sammanhang. Finns det någon konsekvens i vår syn på dessa 
frågor? 

Jag är naturligtvis medveten om att här står olika legitima 
intressen mot varandra, kvinnans och fostrets, och att en intresse-
avvägning därför måste ske. Syftet med föregående stycke är bara 
att peka på att från etisk synpunkt är varje beslut om abort ett 
svårt beslut. Den kompromiss som den svenska abortlagstiftningen 
representerar måste te sig som en nödlösning, i varje fall om man 
tillskriver det befruktade ägget fullt människovärde från koncep-
tionsprocessens slut. 

3. människoblivandet är en process och människovärdet är kopp-
lat till denna process. Det befruktade ägget har från början 
skyddsvärde, som ökar i takt med att det befruktade ägget blir 
allt mer människoliknande. Efter ett antal veckor – jag åter-
kommer till frågan om tidpunkten – har det befruktade ägget 
otvetydigt utvecklats till en blivande människa, och då bör det 
tillskrivas fullt människovärde. Fördelarna med denna konstruk-
tion är att den är förenlig med att biologiska processer är grad-
visa. Både ägg och spermier är ju i viss mening levande också 
före sammansmältningen. ”Foster” är dessutom ett vagt och 
poröst begrepp. Att skapa humana embryonala stamceller och 
stamcellslinjer blir etiskt godtagbart, givet denna utgångspunkt, 
och den är lättare att förena med kvinnans rätt till abort. 

Detta alternativ förutsätter att det befruktade ägget inte från 
början är en människa men blir det så småningom – om ingen-
ting hakar upp sig under graviditeten. Det bör understrykas att 
detta inte innebär att man ser på det befruktade ägget som vilken 
cellklump som helst. Man kan mycket väl hävda att det mänsk-
liga livet är skyddsvärt när konceptionsprocessen är fullbordad 
utan att därmed nödvändigtvis anse att det befruktade ägget har 
fullt människovärde. 

De viktigaste nackdelarna är riskerna att man ska hamna på 
det sluttande planet (”the slippery slope”) i synen på människo-
värdet, och att vagheten möjliggör ett visst manipulerande med 
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gränserna. Tänjs gränserna, kan detta leda till att foster som inte 
utvecklas normalt eller är missbildade eller har vissa sjukdoms-
anlag inte tillskrivs fullt människovärde. Människovärdet kan då 
bli graderbart på ett sätt som många skulle uppleva som stötande. 

Man kan anse det godtyckligt att påstå att fullt människo-
värde föreligger redan när befruktningsprocessen är avslutad 
(efter cirka ett dygn) – men ändå tillskriva embryot människo-
värde efter relativt kort tid, efter implantationen eller gastruler-
ingen eller något senare. Olika gränsdragningar har skiftande 
konsekvenser. Det är ett val som görs. Detta är inte en veten-
skaplig fråga, inte heller är valet etiskt neutralt. Valet har konse-
kvenser som i varierande grad gynnar eller drabbar de berörda. 

För att sammanfatta: som synes har alla dessa möjliga kon-
struktioner fördelar och nackdelar. Det är därför inte självklart 
att en viss möjlighet är klart bättre än de andra. Det är också 
viktigt att inte ge intrycket att de gränsdragningsproblem som 
här berörts är lätta att lösa på ett sätt som är förenligt med veten-
skapliga rön om processerna i livets början – och samtidigt är 
etiskt tillfredsställande eller godtagbart.  

Här har utrymmet ägnats åt för- och nackdelar med följande 
möjligheter att konstruera begreppet människovärde: 

1. Människovärdet är graderbart och kopplas till funktion, pre-
station eller andra egenskaper, som varierar mellan människor 
och under livets gång. 

2. Människovärdet är ej graderbart och det föreligger från befrukt-
ningsprocessens slut till människans död. 

3. Människoblivandet är en process, det befruktade ägget har ett 
skyddsvärde från början och människovärde till exempel efter 
implantationen eller gastruleringen. 

Vill man ta ytterligare ett steg på vägen från möjliga konstruk-
tioner till rimliga tolkningar och definitioner av begreppet 
”människovärde”, kan det vara klargörande att försöka fixera vilka 
krav på definitioner som i detta sammanhang är betydelsefulla. 
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Krav på definitioner av ”människovärde” 

I elementära logik- och semantikböcker behandlas en rad väl-
kända formella krav på definitioner. De innebär att definitioner 
inte får vara för vida, för trånga eller cirkulära, inte heller att 
något oklart får definieras med något lika eller ännu mera oklart. 
Till dem kan man lägga en rad andra mer substantiella krav. De 
baseras på intuitiva föreställningar om begreppets innebörd och 
relationer till andra begrepp. En fruktbar definition eller tolk-
ning av begreppet ”människovärde” måste enligt min mening 
vara förenlig med bland annat följande distinktioner: 

1. En fråga är: Vad gör människan? En annan: Vad har männi-
skan? En tredje: Vad är människan? Människovärdet bör vara 
grundat på vad människan är, inte på vad hon gör eller vilken 
social ställning hon har. Kopplas människovärdet till begåv-
ning, till ägodelar, till prestationer eller till social ställning, 
blir människovärdet graderbart, eftersom begåvning, rike-
dom, prestationer och socialt anseende kan variera och grade-
ras. Alla dessa graderingar skapar problem, som historien 
visar. I modern tid kan man hänvisa till förtryck av avvikande, 
oliktänkande och minoriteter, till massutrotningar i Stalins 
Sovjet och Hitlers Tyskland. Gulag, Birkenau, Auschwitz och 
Majdanek står som monument över dessa brott. 

2. Man måste vidare skilja mellan teserna att alla människor har 
samma värde och att alla är lika värdefulla i alla sammanhang. 
Den första tesen kan vara rimlig utan att den andra behöver 
vara det – alla är inte lika värdefulla, till exempel vid uttagning 
till landslaget i fotboll eller vid anställning i företag. Vissa 
personer betyder mer för oss än andra, exempelvis våra barn. 
”Människovärde” måste därför tolkas och definieras på ett 
sätt som inte utesluter att man i olika sammanhang rang-
ordnar personer som till exempel tävlar i dans eller söker 
arbete. En sådan rangordning är inte oförenlig med idén att alla 
har samma människovärde; den kränker inte deras människo-
värde. Den som är förälskad föredrar att vara tillsammans med 
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sin älskade utan att han eller hon därmed kränker andras 
människovärde.  

3. Det är också klargörande att skilja mellan begreppen skydds-
värde och människovärde. Skyddsvärdet kan vara graderbart 
men behöver inte vara det, och det gäller inte bara människor. 
Även en fågelunge har rätt till skydd. Skyddsvärdet innebär 
heller inte absolut rätt till liv. Det innebär skydd mot skada, 
kränkande behandling, mot onödiga och illa planerade expe-
riment. Skyddsvärdet kan kollidera med andra intressen som 
också är legitima, till exempel moderns rätt till liv, moderns 
rätt att bestämma över sin egen kropp. Vid en konflikt mellan 
olika intressen måste en avvägning göras. Även om fostrets 
intresse väger tungt, väger det inte alltid tyngst. Löser man 
upp kopplingen mellan skyddsvärde och människovärde, kan 
man lättare hävda att det befruktade ägget eller embryot har 
skyddsvärde utan att ha människovärde. 

Alltså för att sammanfatta, bör begreppet människovärde tolkas 
eller definieras så  

- att det grundas på vad människan är, inte på till exempel vari-
från människan kommer, vilken ras hon tillhör, vad hon gör 
eller vilken social ställning hon har. 

- att definitionen eller tolkningen inte blandar samman tesen 
att alla har samma människovärde och tesen att alla är lika 
värdefulla i alla sammanhang; det senare följer ej av det förra: 

- att distinktionen mellan skyddsvärde och människovärde upp-
rätthålls, samtidigt som det tills vidare hålls öppet vilka varelser 
som har skydds- respektive människovärde. 
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Människovärdesbegreppets roll i internationella deklarationer 

I såväl nationell som internationell policy och reglering spelar en 
rad internationella dokument en betydande roll. Hit hör flera 
konventioner och deklarationer av FN, Unesco, Europarådet 
och EU. EU:s Charter of Fundamental Rights utgör del II av 
Lissabonfördraget, och den kommer att få ännu större betydelse 
nu när fördraget antagits av medlemsstaterna. 

Särskild vikt fästs i flera av dessa dokument vid en kantianskt 
inspirerad princip om ”human dignity”, människovärde, männi-
skans integritet eller människans värdighet. Den spelar en viktig 
roll som grund för internationell lag (Capps, 2007). Den är inte 
bara en fundamental rättighet i sig utan enligt mångas uppfatt-
ning också basen för alla andra rättigheter. Men vad innebär den 
mera exakt? En grundtanke hos Kant är följande: det finns sådant 
man kan sätta pris på, köpa och sälja. Tvål, socker och bröd till-
hör denna kategori. Men människolivet kan inte värderas i pengar. 
Principen om människovärde är därför oförenlig med till exempel 
slaveri. Människan ska enligt en besläktad idé alltid behandlas 
som mål i sig, inte enbart som medel. 

Europarådet har antagit en rad dokument som gäller mänsk-
liga rättigheter, inte bara en grundläggande konvention till skydd av 
mänskliga rättigheter (1950) utan också Biomedicinkonventionen, 
som tillämpar mänskliga rättigheter på biologisk och medicinsk 
forskning och praxis. Även i denna konvention spelar principen 
om människans värde och värdighet (”human dignity”) en viktig 
roll; den formuleras där redan i artikel 1. Vid konflikter mellan 
ekonomiska och etiska prioriteringar, spänningar mellan fokus 
på individuella och kollektiva rättigheter, europeiska och globala 
perspektiv, spelar biomedicinkonventionen och dess protokoll 
en viktig roll för policyskapare i EU. Den ger även vägledning 
när EU-direktiven ska implementeras i nationell lagstiftning. 

Begreppet ”human dignity” kritiseras ibland för att det är vagt 
och oklart. Kritiken är befogad, men det viktiga är att det inte är 
svårt att peka på sådant som kränker människans värdighet. Hit 
hör exempelvis slaveri, diskriminering på grund av religion, kön, 
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yrke, etnisk bakgrund, social och ekonomisk ställning, kommersi-
alisering av människokroppen, liksom olika former av ”trafficking” 
(organiserad sexhandel och exploatering av kvinnor) och annan 
instrumentalisering av människor. Det kan därför vara konstruktivt 
att mer koncentrera sig på vad begreppet – och de principer i 
vilka det ingår – förbjuder än på vad det tillåter.  

Människovärde som ”samma rättigheter” 

Tidigare har jag skisserat teoretiska, biologiska och etiska utgångs-
punkter för en definition av begreppet ”människovärde”, och 
diskuterat olika möjligheter att definiera detta begrepp. Av att 
ett begrepp kan definieras på ett visst sätt följer inte att det också 
bör definieras på detta sätt. Det är nu hög tid att diskutera och 
motivera några förslag till hur begreppet ”människovärde” bör 
definieras, enligt de utgångspunkter som tidigare skisserats. 

En framkomlig väg borde kunna vara att begreppet ”människo-
värde” definieras som ett visst minimum man kan (vill, bör, för-
binder sig att) garantera alla oberoende av ålder, ras, kön, social 
och ekonomisk ställning, intelligens eller dylikt. I så fall bör en 
utgångspunkt då kunna vara vissa grundläggande rättigheter i 
FN:s eller Europarådets deklarationer om de mänskliga rättig-
heterna. Artikel 1 i FN:s deklaration fastslår ju: ”All human beings 
are born free and equal in dignity and rights.” 

Till dessa fundamentala rättigheter hör: rätt till liv, frihet, 
personlig säkerhet, liksom mötes-, tanke-, och yttrandefrihet. 
Här är väl snarast de tre första aktuella. Mötesfrihet förefaller till 
exempel knappast aktuell när det gäller foster. Genom att speci-
ficera rättigheterna kan man ge substantiellt innehåll åt mer all-
mänt hållna definitioner av den typ Ingemar Hedenius lanserat i 
sin bok Om människovärde (s. 19): 

Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla 
människor har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få 
dem respekterade, och att ingen människa i detta avseende är för-
mer än någon annan.” 
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En minimaldefinition av människovärde av sådant slag har enligt 
min mening stora begrepps- och tankeekonomiska fördelar jäm-
fört med mer omfattande och luddiga begrepp, där avgränsningen 
mot människosyn, integritet, självbestämmande, osv. är och för-
blir oklar. 

Ett problem är dock att rättigheter normalt är korrelerade med 
skyldigheter. Om jag har rättighet till något, har andra (negativt) 
en skyldighet att inte hindra mig att få detta och/eller (positivt) 
en skyldighet att se till att jag får det jag har rättighet till. Men 
förutsättningen för att någon ska ha skyldigheter är att de kan 
handla moraliskt autonomt, att de kan ställas till ansvar för sina 
handlingar.  

Definieras människovärde på det sätt som föreslagits ovan, och 
om man anser att även nyfödda och senildementa har människo-
värde, får detta begrepp tolkas enbart i termer av rättigheter, ej 
skyldigheter, och rimligtvis endast med hjälp av en delmängd av 
de rättigheter som nämns i FN-deklarationen. Exakt vilka rättig-
heter – utöver rätten till liv – som ska ingå, och hur dessa rättig-
heter i så fall ska avgränsas, är inte helt klart. 

En besläktad definition skulle kunna bygga på samma idé. 
Men man byter då ut de grundläggande mänskliga rättigheter 
som åsyftas i definitionen mot ”samma rätt till ett människo-
värdigt liv, och att ingen människa i detta avseende är förmer än 
någon annan.” Detta förutsätter att man närmare utvecklar en 
vision av vari det goda – eller åtminstone det människovärdiga – 
livet består.  

Hedenius uttalar sitt stöd även för denna idé. Han tycks 
emellertid inte skilja klart mellan definitionerna. En skillnad är 
dock att begreppet ”människovärdigt liv” är graderbart och rela-
tivt på ett sätt som ett antal preciserade rättigheter inte behöver 
vara. Människor som lever under olika förhållanden kan ju ha 
mycket skiftande föreställningar om vad ett människovärdigt 
eller bra liv är. 

Hur som helst, att utveckla en sådan vision om vari det goda 
eller människovärdiga livet består är naturligtvis en formidabel 
uppgift, även om det finns en hel del litteratur i detta ämne. Det 
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är svårt nog att argumentera för definitionen i termer av lika 
rättigheter. 

Människovärde som ”lika värde” 

En tolkning av begreppet människovärde i termer av samma rättig-
heter är emellertid inte den enda möjligheten. Ingmar Persson 
har i sin bok Jämlikhet från början föreslagit att vad han kallar 
likavärdesprincipen ska tolkas så här (s. 41): 

Ingen människa är från början värd att leva ett liv som för henne är 
(subjektivt) bättre eller sämre än det liv som någon annan människa 
är värd att leva.  

Som Persson genast påpekar är principen relativ i den meningen 
att den anger vad en människa är värd i förhållande till vad andra 
är värda. Det finns eller förutsätts alltså inte någon viss minimi-
standard som alla är värda att uppnå. 

Denna princip förutsätter inte att människor är värda mer än 
varelser som inte är människor eller att det just är egenskapen att 
vara människa som gör bäraren av egenskapen värd speciella pri-
vilegier (Persson, s. 121) – det är med andra ord en jämlikhets-
princip som sträcker sig över artgränserna. Detta innebär dock 
inte, som Persson påpekar på följande sida i sin bok, ett förkas-
tande av tanken ”att människor normalt bör tillerkännas högre 
värde än icke-mänskliga djur därför att de är personer.” 

Alltså: att säga att alla som tillhör en viss art (homo sapiens) 
har ett visst värde är inte detsamma som att säga att de har detta 
värde, därför att de tillhör denna art. Inte heller är det nödvän-
digtvis detsamma som att säga att de enda som har detta värde är 
de som tillhör denna art – fast beteckningen ”människovärde” 
blir då lite egendomlig och borde ersättas av något annat uttryck. 
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Några preciseringar 

En tolkning av människovärde tar alltså fasta på en idé som lansera-
des av Ingemar Hedenius och som bygger på att människovärde 
tolkas så att det, grovt uttryckt, innebär att alla människor har 
samma rättigheter. En annan idé, som formulerats av Ingmar 
Persson, utvecklar en tolkning som bygger på idén att alla har 
lika värde. I båda fallen är det viktigt att skilja mellan om detta 
gäller från början eller senare i livet, i vissa eller alla situationer. 
Persson argumenterar för att tolkningen av likavärdesprincipen 
bör gälla det första: från början. Motsvarande resonemang kan 
också föras när det gäller tolkningen i termer av samma rättig-
heter. 

Tolkar man principen om lika människovärde i termer av att 
alla människor har samma rättigheter utan tillägget ”från början” 
blir det ju snabbt uppenbart att människor vid olika tidpunkter 
har olika rättigheter och skyldigheter. Den nyfödde skiljer sig givet-
vis i dessa avseenden både från den vältränade 25-årige universitets-
studenten och den senildemente. Också djuren – högre och lägre 
– skiljer sig inbördes och från människor i dessa avseenden. Inte 
ens primaterna har rösträtt. Man måste begränsa tolkningen till 
vissa basala rättigheter och skyldigheter, rätt till liv och lem, 
eventuellt rätt att alltid behandlas som mål, aldrig enbart som 
medel eller dylikt. Hur dessa rättigheter närmare ska avgränsas är 
dock omstritt, som tidigare nämnts. 

Att människor har samma värde från början är självfallet 
också något annat än att det kan finnas tillfällen då livet kan 
upplevas som både meningslöst och värdelöst för en människa, 
trots att hon har samma människovärde som alla andra. Varia-
tioner i upplevelser av det egna livets värde eller meningsfullhet 
utesluter inte att alla har samma människovärde. 

Det kan i detta sammanhang vara intressant att återknyta till 
diskussionen av krav på begreppsbildning. De båda föreslagna 
tolkningarna uppfyller enligt min mening också de krav som 
tidigare skisserades. Båda tolkningarna kan användas i praktiska 
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och politiska sammanhang, och de är förenliga med kända biolog-
iska fakta om livet som en process.  

Från etisk synpunkt ska de föreslagna tolkningarna vara i 
harmoni med grundläggande värderingar i vår kultur. Genom att 
båda tolkningarna tar klart avstånd från funktions- och prestations-
relaterade relativiseringar av människovärdet – i Perssons fall 
med inskränkningen ”från början” – är detta villkor uppfyllt i 
åtminstone ett viktigt avseende. Psykologiskt stämmer tolkning-
arna väl med innehållet i människors berättelser om situationer i 
vilka de upplevt att det egna eller andras människovärde kränks. 

Vilken av dessa tolkningar av människovärdet ska man till sist 
stanna för, om man måste välja? Det beror på flera omständig-
heter, bland annat vilka moralfilosofiska utgångspunkter man i 
övrigt valt. För en rättighetsteoretiker kan ju tolkningen av 
människovärde i termer av ”samma rättigheter” ligga nära till 
hands; medan en preferensutilitarist kan vara mera lockad av 
”lika värde”-tolkningen.  

Men vilka är då argumenten? Filosofer som Alan Gewirth har 
i en rad arbeten på ett intressant sätt kritiserat relativismen, lik-
som för övrigt den gyllene regeln, och utvecklat och argumen-
terat för en rationell filosofisk grund för talet om rättigheter. 
Det finns emellertid även argument mot rättighetstänkandet – 
Ingmar Persson pekar i sin bok (s. 172) till exempel på en para-
dox i rättighetsteorin. Det finns vidare utilitaristiska invänd-
ningar mot rättighetstänkandet som skjuter in sig bland annat på 
oklarheter i rättigheternas grund.  

Den något oklara eller omstridda grunden för rättigheter gör 
att det inte finns någon enkel metod att avgöra om förslag att 
utvidga katalogen av rättigheter är berättigad. Mot bakgrund av 
stigande kostnader och den ökande efterfrågan på provrörs-
befruktning har exempelvis ett förslag från schweiziskt håll fram-
lagts i Europarådet om att förteckningen över mänskliga rättig-
heter i Europarådets konvention ska utökas med en ”right of 
procreation” (en rätt att fortplanta sig).  

För att människovärdestesen ska få effekt talar vi gärna om 
människovärdet i termer av rättigheter, och som om tesen kon-
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staterade att människor har en viss egenskap: alla människor är 
födda fria – jämfört med: alla människor är födda i det fria. Detta 
kan vara ett verksamt pedagogiskt och retoriskt grepp för att ge 
tesen större genomslagskraft. Men det finns också en betydelse-
full teoretisk grund för rättighetstänkandet, bland annat formu-
lerad av Alan Gewirth och som tillämpats på ett intressant sätt 
inom bioetik och reglering av Deryck Beyleveld och hans med-
arbetare i flera arbeten. 

Politiskt har dessa föreställningar om människovärde och 
mänskliga rättigheter haft en stark sprängkraft internationellt, 
och de har också kommit att genomsyra föreställningsvärlden 
hos många av dem som varit med om att bygga upp det svenska 
välfärdssamhället. Vittnesbörd om detta kan man finna bland 
annat genom att studera politiska memoarer. Självfallet vore det 
en bra sak om FN:s deklaration om mänskliga rättigheter blev 
mer allmänt respekterad. 

Ur praktisk politisk synpunkt – något som inte behöver impo-
nera på filosofer – har rättighetstänkandet en viss tyngd, därför 
att det appellerar till dokument som antagits i demokratiska 
procedurer av politiskt valda församlingar som FN och Europa-
rådet. Det har av detta skäl en demokratisk legitimitet. Vill man 
argumentera för att en politisk församling ska genomföra en 
förändring, är det därför en styrka om man kan hänvisa till FN:s 
eller Europarådets rättighetsdokument. 

Det återstår att kommentera hur begreppet människovärde, 
tolkat på det ena eller andra sättet, förhåller sig till en rad andra 
mer eller mindre besläktade begrepp, som ofta förekommer i den 
etiska debatten. 

Människovärdets relationer till några andra begrepp 

Det är klargörande att skilja mellan människovärde, integritet, 
självbestämmande och människosyn. 

”Integritet” används ibland ungefär synonymt med ”människo-
värde”, men ibland har det en mer avgränsad och specifik betydelse. 
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Integritet kommer av ett latinskt ord, ”integer”, som närmast 
betyder ”hel”, ”fullständig”, ”oskadd”, relaterat till substantivet 
”integritas”, som bland annat betyder ”oskadat skick”, ”renhet” 
och ”oförvitlighet”. Vi kan skilja mellan fysisk och psykisk/mental 
integritet. Det förra förutsätter att kroppen betraktas som ett 
territorium. Ingen har rätt att invadera detta territorium, eller 
skada det, utan tillstånd. Patienten kan ge ett informerat sam-
tycke till att läkaren undersöker eller opererar hans kropp. Men 
utan sådant samtycke får detta inte ske. 

”Mental integritet” är liksom ”psykisk integritet” (de ska här 
uppfattas som synonyma) ett mer svårfångat begrepp. När en 
persons psykiska integritet hävdas, handlar det ofta om att hans 
eller hennes tänkande, föreställningar, känslor eller viljeattityder 
inte får manipuleras, utsättas för obehörig påverkan eller inbland-
ning. Var och en har rätt att bilda sig en egen uppfattning om 
saker och ting. Varje person har också rätt att inta olika attityder 
till det han eller hon ser eller erfar. Försök att påverka eller mani-
pulera sådana attityder hos en människa innebär ett hot mot den 
personens psykiska eller mentala integritet.  

”Integritet” används också i andra betydelser. Att personer 
har eller visar prov på (moralisk) integritet innebär att de håller 
fast vid sina moraliska övertygelser eller principer trots andras 
försök att påverka dem att överge eller modifiera dessa över-
tygelser. Att däremot ha rätt till personlig integritet betyder 
ibland närmast att ha rätt till en skyddad privat sfär. 

Inte minst viktigt är det att hålla isär människovärde och 
autonomi eller självbestämmande. ”Autonomi” kan referera både 
till en förmåga och till en rättighet, i det senare fallet grundad i 
respekt för personer. Förmågan till självbestämmande och att 
fatta beslut i ens eget långsiktiga intresse varierar ju uppenbart 
mellan människor. Den skiftar även över tid i samma människas 
liv. Men människovärdet är konstant och är alltså oberoende av 
variationer i denna förmåga. 

Det är slutligen klargörande att skilja mellan människovärde 
och människosyn. Dessa begrepp är inte identiska, även om det 
ligger nära till hands att anta att det finns ett samband mellan 
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dem: (antaganden om) människovärdet utgör en viktig del av 
människosynen. Men människosynen innehåller också annat. 

En persons människosyn innehåller normalt också exempelvis 
antaganden om drivkrafterna till mänskligt handlande, om vad 
som är ”normalt”, ”friskt” eller ”sjukt”, om hur arv och miljö 
förhåller sig till varandra, och vad som händer med individen när 
han eller hon dör. Exempel på olika människosyner i denna vidare 
mening presenteras och diskuteras i en annan skrift, utgiven av 
Statens medicinsk-etiska råd, som kort och gott heter Människo-
syner. 

Jag föreställer mig därför att två personer med samma upp-
fattning om och definition av människovärdet kan ha olika 
människosyn. Möjligen kan också det omvända gälla: två personer 
med samma människosyn kan ha olika uppfattning om exempel-
vis vilka rättigheter som ska ingå i definitionen av människo-
värde. Detta är ett skäl till att hålla isär begreppen människosyn 
och människovärde. 

Oklara gränser mellan ”människovärde”, ”integritet”, ”auto-
nomi” och ”människosyn” kan skapa problem i de vetenskapliga, 
etiska och praktiska sammanhang där dessa begrepp används. 
Varje integritetskränkning eller inskränkning i någons rätt till 
skydd mot insyn i sitt privatliv kan inte gärna betraktas som en 
kränkning av vederbörandes människovärde. Gör man det, förlorar 
dessa begrepp sin distinkta innebörd.  

Människovärdestesens innebörd och status 

Samma begrepp kan ingå i många olika teser. Att säga att människo-
värdet bör respekteras är en sak, att säga att det är okränkbart är 
en annan.  

Det är därför klargörande att skilja mellan människovärdes-
begreppet eller begreppen och olika teser om och tolkningar av 
människovärdet, till exempel att: 
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- alla som tillhör arten homo sapiens har samma människo-
värde, 

- alla som tillhör arten homo sapiens har från början samma 
värde, 

- alla som tillhör arten homo sapiens har i varje situation och 
vid varje tidpunkt samma värde osv. 

Ett begrepp är inte sant eller falskt, rätt eller orätt, etiskt god-
tagbart eller förkastligt. Men en tes i vilket ett begrepp ingår kan 
vara sann eller falsk, etiskt godtagbar eller förkastlig. För att man 
ska kunna ta ställning till sådana tesers anspråk på hållbarhet 
måste deras ställning klargöras och argument för och emot redo-
visas och bedömas. Vad för slags påstående är dessa teser?  

Redan 1776 skrev Thomas Jefferson i Declaration of Inde-
pendence: ”We hold these truths to be self-evident, that all men 
are created equal, that they are endowed by their Creator with 
certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty 
and the pursuit of Happiness”. Detta lär dock inte ha hindrat 
honom själv från att på sitt gods i Virginia ha hundratals slavar. 

En viktig fråga blir då hur de teser om människovärde som 
diskuterats i det föregående och liknande teser ska uppfattas. De 
kan naturligtvis uppfattas som beskrivningar av tillståndet i världen. 
I så fall är det ju uppenbart att de är falska. Människor runt om i 
världen behandlas i varje fall inte som om de hade samma värde. 
Men kanske ska dessa teser inte uppfattas som beskrivningar?  

Det går naturligtvis att göra beskrivande uttalanden om teser 
om människovärde, som kan göra anspråk på att vara sanna, till 
exempel ”Enkätundersökningar visar att 74 % av de tillfrågade 
säger sig acceptera Hedenius tolkning av tesen om alla männi-
skors lika värde.” Men teser om människovärde av det slag som 
diskuterats i detta kapitel är normativa. De kan se ut som om de 
beskrev verkligheten. Men den som kommer springande med 
vågen eller linjalen för att undersöka om Anders har lika stort 
människovärde som Berit har radikalt missuppfattat vad dis-
kussionen handlar om. 
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Även om man sätter på sig bättre glasögon och putsar dem 
aldrig så noga, eller granskar ett befruktat ägg i ett mikroskop, är 
det inte möjligt att upptäcka vare sig värden eller rättigheter, inte 
heller människovärde. Om blivande eller existerande människor 
ska tillskrivas värden och rättigheter avgörs på basis av moraliska 
och etiska överväganden, där också fakta och logik spelar en roll. 
Vem gynnas, vem drabbas? På vilket sätt? Vilka värden, och 
vems värden, står på spel? 

Diskussionen om människovärde handlar inte om hur världen 
är utan om hur den bör vara – den gäller om vi bör behandla 
människor som om de hade samma människovärde. Idén är, 
enligt rättighetstolkningen, att alla människors rättigheter i vissa 
fundamentala avseenden som anges i FN-deklarationen (rätt till 
liv, lem, säkerhet, etc.) bör respekteras, och i dessa avseenden 
bör ingen anses vara förmer än någon annan.  

Etiska principer och påståenden i värdefrågor generellt har 
bland annat tolkats som uttryck för känslor. Axel Hägerström 
lanserade på sin tid en sådan teori. Men det finns också filosofer, 
som antar att värden existerar objektivt, varvid de då bör kunna 
ge exempel på oomtvistliga objektiva värden. Andra, och till dem 
hör jag själv, inspirerade av bland annat John Mackie (1977), ser 
på värden och moraliska principer som konstruktioner.  

De väljs för att lösa samarbetsproblem i ett samhälle, givet de 
förutsättningar som råder där. Detta betyder inte att de är god-
tyckliga utan de är relaterade till behov, önskningar och vilje-
attityder som finns i det aktuella samhället. En sådan konstruk-
tivistisk syn kan ligga till grund för både rättigheter generellt och 
för valet av definition av begreppet människovärde. 

Hur som helst kan man inte av de tolkningar av människo-
värdestesen som här redovisats dra slutsatsen att det skulle vara 
vår plikt att öka värdet i världen genom att uppfylla världen med 
så många människor som möjligt, vilket leder till att efterföljande 
generationer hamnar i en värld där allt fler människor har det allt 
sämre, men där den sammanlagda lyckan ändå ökar – tack vare 
den allt större mängden av människor.  
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Jag föreslår alltså att man ser på antaganden om människo-
värde som konstruktioner eller axiom, vilka inte kan bevisas teo-
retiskt eller genom empiriska undersökningar. Det ligger i sakens 
natur att ett axiom inte kan bevisas – i varje fall inte inom ramen 
för det aktuella systemet. Men det kan ändå finnas skäl att hålla 
fast vid det, till exempel därför att erfarenheterna från det för-
flutna, till exempel tredje riket, Stalintiden, Maos Kina, liksom 
från åtskilliga andra håll, visar vad som kan hända, om man över-
ger det. 

Poängen med den lite provokativa formuleringen ”alla männi-
skor har samma människovärde, men alla är inte lika värdefulla” 
är just att visa på att människovärdestesen har karaktären av ett 
axiom, som införts oberoende av människors varierande lämp-
lighet för olika uppdrag, deras utseende och andra tillgångar. 
Men axiom behöver inte alltid väljas godtyckligt; det kan finnas 
skäl för dem. Skälen för Euklides geometriska axiom är att världen 
ser ut som den gör, och att de valda axiomen ger upphov till 
teorem som kan användas för att beskriva plana ytor. Ska kon-
kava eller konvexa ytor beskrivas, behöver axiomen ändras. 

På analogt sätt kan man därför fråga sig vilka skäl det eventu-
ellt kan finnas för antagandet att alls människor har samma 
värde. Axiom blir inte sämre om det också finns skäl som talar 
för att de eller deras konsekvenser är praktiskt tillämpliga, till 
exempel i detta fall användbara för att hantera värdeproblem. 

Argument för människovärdestesen 

Under historiens lopp har många argument framförts för att 
motivera teser om människovärde (människors lika värde). Här 
ska jag kort kommentera några av dessa argument.  

Motsägelsefrihet är en dygd inte bara i logiken utan också i 
etiken. Vi strävar så gott vi kan efter att ordna våra normer och 
värderingar till ett sammanhängande, motsägelsefritt system. 
Eftersom värderingar har en historia och kommer från olika håll, 
är detta inte alltid lätt, särskilt inte i mångkulturella samhällen. 
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Men ett argument för människovärdestesen i en eller annan form 
skulle ändå kunna vara att den hänger samman med, stöder och 
stöds av, andra centrala värderingar i vår kultur: 

1. Tesen att alla människor har samma värde stöder, och stöds 
av, andra centrala värderingar i vår kultur. 

Varianter av (1) kan erhållas genom att ersätta ”samma värde” 
med ”samma rättigheter” respektive att skjuta in ”från början” i 
formuleringen av tesen. I vilken utsträckning argumentet är håll-
bart kan då variera och blir en empirisk-logisk fråga, som också 
beror på hur ”vår kultur” avgränsas. 

Man kan vidare argumentera för människovärdestesen genom 
att säga att det varken är önskvärt eller möjligt att gradera männi-
skors värde. Detta argument skulle då kunna uttryckas så här: 

2. Varje försök att gradera människors värde från början leder 
till teoretiska och praktiska problem. 

Varje gradering förutsätter någon princip med vars hjälp grader-
ingen sker. Dessa principer blir antingen orimliga, leder till för-
tryck eller till teoretiska och praktiska problem. Att gradera 
exempelvis med utgångspunkt från deklarerad årsinkomst leder 
inte till några teoretiska problem, men är ju uppenbart orimligt.  

Tänkbara och mer rimliga grunder skulle exempelvis kunna 
vara förmåga till empati, förmåga att uppleva smärta, att sam-
verka med andra, att kontrollera sig själv, att bedöma vad som 
tillhör det förflutna och vad som ligger i framtiden, att ha själv-
medvetande eller jagmedvetande, liksom förmåga till moraliskt 
handlande och moralisk bedömning.  

Dessa grunder är emellertid alla vaga och kan preciseras i 
många riktningar. Dessutom drar de inte alla åt riktigt samma 
håll. Väljer man en av dem, och tolkar dem på ett visst sätt, får 
man ett utfall; tolkar man den på ett annat sätt, blir resultatet ett 
annat. Detsamma gäller, om man jämför två sådana ”indicators 
of humanhood”, som de ibland kallats. Om sådana egenskaper 



  Det svårfångade människovärdet 
 
 

77 

ska ligga till grund för graderingen, måste vi också räkna med 
stora variationer inom arten homo sapiens. 

Även om det emellertid vore teoretiskt och praktiskt möjligt 
att gradera människovärdet, följer inte att det är önskvärt att 
göra det. Tanken att detta inte är önskvärt kan utvecklas med 
hjälp av den så kallade aktörsmodellen (Hermerén 1988). Modellen 
bygger bland annat på att aktörer/berörda identifieras, och att 
man på olika sätt undersöker i vilken utsträckning de aktuella 
handlingsalternativen – mot bakgrund av rådande kunskapsläge – 
tillgodoser aktörernas och de berördas intressen. 

En förutsättning är då att vi bland aktörerna och de berörda 
räknar också barn och framtida generationer, samt att vi till-
skriver dem intressen av att få de behov tillgodosedda som 
indirekt antyds i exempelvis FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna. Diskriminering, exploatering, cynisk och grym 
behandling av dem skulle vara oförenlig med deras intresse. Det-
samma gäller handlingar som skulle försvåra eller omöjliggöra en 
trygg tillvaro för ofödda generationer. 

Kärnan i detta argument kan kort uttryckas på följande sätt. 
Vi har goda skäl att acceptera tesen att alla människor har samma 
värde, därför att  

3. Antagandet att alla människor har samma värde bidrar på sikt 
till att tillfredsställa majoriteten av de berördas intressen. 

Varianter av (3) kan liksom tidigare erhållas genom att ersätta 
”samma värde” med ”samma rättigheter” respektive att skjuta in 
”från början” i formuleringen av tesen.  

Hur påverkar det vaga uttrycket ”på sikt” bedömningen av 
argumentets hållbarhet och relevans? Det beror säkert i någon 
mån också på vilken variant av tesen som avses. Att argumentet 
är hållbart kan vi inte veta med någon fullständig visshet. Men 
det finns en del historiska skäl som pekar i denna riktning. Vill 
man sätta en etikett på argumentet, kunde man kalla det ”intresse-
utilitaristiskt”. 
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I varje fall finns det åtskilliga belägg för att det motsatta anta-
gandet har lett till negativa konsekvenser för de berördas intressen. 
Det kan räcka att peka på olika former av totalitära samhällen i 
vår tid (Sovjet under Stalin, Tyskland under Hitler, Rumänien 
under Ceaucescu osv.), där de styrande och deras lakejer handlat 
i strid med tesen om allas lika människovärde. Det öppna sam-
hället och dess fiender har en lång historia i västerlandets 
civilisation, som bland annat Karl Popper klarlagt (1980). Det-
samma gäller exempelvis i Kina, inte bara under Maos tid. 

Det är i detta sammanhang också viktigt att påminna om att 
rollbyten förekommer. Den som är frisk i dag, kan vara sjuk 
imorgon. Den som ena året rör sig obehindrat, kan ett annat år 
vara rullstolsburen. Den som själv är psykiskt frisk, kan få barn 
eller barnbarn som inte är det. Aktörerna och de berörda är 
också ömsesidigt beroende av varandra. Den som är läkare, 
behöver patienter; patienter behöver läkare. Politiker behöver 
väljare, väljarna behöver politiker. En och samma person upp-
träder också normalt i flera olika roller samtidigt: som sjuk-
sköterska, skattebetalare, politiskt engagerad och förälder. 

Ju mer aktörerna är medvetna om dessa rollbyten och ömse-
sidiga beroendeförhållanden, desto mer undermineras troligen 
deras förakt för svaghet, och desto större tyngd får rimligtvis 
tanken att alla har samma människovärde. Desto lättare blir det 
också att acceptera den solidaritet mellan människor och genera-
tioner som idén om människovärdet förutsätter. Individ- och 
gruppegoismen borde då förlora en del av sin lockelse.  

Under historiens lopp har det framförts många andra argument 
för någon variant av människovärdestesen, teologiska och meta-
fysiska. Exempelvis har det i den kristna traditionen hävdats att 
denna tes är riktig, därför att 

4. Gud har skapat människan till sin avbild. 

Psykologiskt kan tesen att alla människor har samma värde för 
en del framstå som mera övertygande om man hänvisar till sådana 
teologiska påståenden än till intresseutilitaristiska och andra 
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profana argument av det slag jag tidigare angett i detta avsnitt. 
Men svårigheterna att på ett övertygande sätt argumentera för 
Guds existens kan mycket väl överstiga svårigheterna att argu-
mentera för människovärdestesen på ett mer profant sätt, oavsett 
vilken variant eller tolkning av människovärdestesen man väljer.  

Dessutom är det en styrka om detta axiom eller antagande om 
människors lika värde inte är bundet till en viss religion. I själva 
verket är detta ju nödvändigt, om antagandet ska göra anspråk på 
generell eller rentav universell giltighet. Ur historisk synvinkel 
förhåller det sig för övrigt så att de stoiska filosoferna formu-
lerade sina idéer om allas lika människovärde före kristendomen. 

Också andra mer eller mindre metafysiska argument för 
människovärdestesen har framförts. Tolkningen av tesen i termer 
av naturliga och lika rättigheter förutsätter naturrättsliga argument 
för rättigheters existens. Andra argument bygger på mer intuition-
istiska argument. Det har till exempel hävdats att människo-
värdestesen i en eller annan form är riktig, därför att:  

5. Människan intar en särställning i naturen. Detta argument 
finns i både teologiska och icke-teologiska versioner. Det kan 
leda till den speciella form av rasegoism (speciesism), som i 
flera arbeten kritiserats av Peter Singer och andra. 

Argument av typen: Människovärdestesen – tolkad på det ena 
eller andra sättet – är riktig, därför att: 

6. Jag ser intuitivt att det förhåller sig så innebär enligt min 
mening föga mer än en filosofisk axelryckning. Vad gör man 
åt dem som förnekar detta, åt dem som inte intuitivt ser att 
det förhåller sig så? 

Krav på solidaritet, jämställdhet och rättvisa kan mycket väl grundas 
på, och har ofta grundats på, hänvisningar till tesen om männi-
skors lika värde. Att människor med olika förutsättningar (fysiskt, 
psykiskt, geografiskt, ekonomiskt, osv.) ska ha lika möjligheter 
när det gäller utbildning, trygghet, vård, osv., motiveras ofta just 
med att alla har samma grundläggande rättigheter eller värde.  
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Det handlar i sista hand om vilket samhälle vi vill att våra barn 
och barnbarn, och deras barn och barnbarn, ska växa upp i. 

Diskussionen av det som här kallats människovärdestesen, av 
olika tolkningar av den och argument för och emot den, har 
naturligtvis en förhistoria. Som redan nämnts, utvecklade de 
stoiska filosoferna tanken på allas lika människovärde före kristen-
domen. Hos den kinesiske filosofen Konfucius återfinns långt 
före Bergspredikan tanken att man inte ska göra mot andra vad 
man inte vill att de ska göra mot en själv.  

Både tesen och en del av argumenten har också blivit föremål 
för kritik. Argument har även framförts mot idéerna om att alla 
människor har lika värde, i modern tid kanske framför allt av den 
tyske filosofen Friedrich Nietzsche. I de följande avsnitten kommer 
därför den historiska bakgrunden till en del av resonemangen i 
detta kapitel att ges. 
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De historiska rötterna 

Termerna människovärde och mänskliga rättigheter, och deras 
alltmer klarnande innebörd, är resultatet av en lång historisk 
process. Den har medfört vittförgrenade överväganden om männi-
skans väsen som har sträckt sig över flera årtusenden. Visserligen 
finner vi varken människovärdet eller de mänskliga rättigheterna 
skrivna på stentavlorna vid berget Sinai, inte heller förtecknas de 
i Aristoteles etik eller i Nya testamentet. Men många delmoment 
(eller element) som ingår i dessa begrepp kan vi spåra tillbaka till 
de urgamla traditioner som har satt sin prägel på vår kultur. I 
detta kapitel ska vi teckna några utvecklingslinjer som har lett 
fram till vår egen tids uppfattning om människan och hennes 
värde. 

Människovärdet i judisk-kristen tradition 

Erwin Bischofberger 
Helge Brattgård 

Ej reviderad artikel – 1991 

Ett centralt ämne som liksom en röd tråd löper både genom 
Gamla och Nya testamentet är människans relation till Gud som 
är hennes skapare, människornas inbördes förhållanden och 
deras ställning i skapelsen. Här tecknas i korta och grova drag 
fem skisser som tillsammans kan återge den människosyn som 
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på ett avgörande sätt har bidragit till vår tids humanistiska 
människosyn. 

Skapelsen 

Enligt både Gamla och Nya testamentet är människan skapad till 
Guds avbild. Människans värde och värdighet har sina ursprung-
liga ankarfästen i Guds eget väsen som är kärlek. Kärlek innebär 
livsbejakelse och hängivenhet. Gud är både fri i sin kärlek och 
spontan i sin vilja att skapa ur intet och att meddela sin kärlek till 
människan som kan ge svar på den. 

Gud har utrustat människan med förmåga både till kunskap 
och frihet att bejaka eller förneka den Guds kärlek som hon ska 
spegla i sitt eget väsen. Det är därför som människan uppfattas 
som nästan ett gudaväsen som en av de gamla psaltarpsalmerna 
säger. Hon är den Helige Andes tempel. Gud har också givet 
henne ett ansvarsfullt förvaltarskap över skapelsen. Enligt skapelse-
berättelsen i bibelns första bok fick hon i uppdrag att råda över 
och vårda sig om skapelsen. 

Främlingskapet 

När människan genom att missbruka sin kunskap och sin frihet, 
det vill säga genom att avvisa Guds kärlek, föll och faller i synd 
(söndring) förlorade och förlorar hon inte sitt människovärde. 
Visserligen mörklägger och förtränger hon sitt människovärde. 
Hon lever i viss mån i främlingskap inför sig själv, utanför eller 
vid sidan om sitt sanna och autentiska väsen. Det hon gör står 
inte längre i samklang med vad hon egentligen är. Men hon för-
blir Guds (skamfilade) avbild och (svekfulla) förbundspartner. 

Även efter människans svek i ”paradiset” (det vill säga i sin 
ursprungliga bestämmelse) förblir Guds kärlek osviklig. Gud är 
trofast mot henne och ingriper helande i hennes liv. Hon förblir 
älskad, visserligen inte på grund av men trots sin synd. Han talar 
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till henne genom många profeter (Abraham och Mose men även 
Sokrates och Buddha) som ska påminna henne om hennes väsen 
och värde, om hennes grundrelation och skapelseansvar. 

Befrielsen 

Enligt kristen tro upprättar Jesus Kristus de människor till en ny 
existens som i samhällets ögon är värdelösa. De hade enligt dåtidens 
synsätt ännu inte förvärvat eller hade förlorat sitt människo-
värde: barn, spetälska, tullindrivare i romarnas tjänst eller på 
annat sätt märkta och utslagna. Jesus Kristus knyter människo-
värdet 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. 

Ur människovärdesgåvan som varje människa har fått av Gud 
växer det etiska kravet att befrämja varje människas egenvärde. 
Kravet innebär också att kyrkan som helhet och varje enskild 
kristen ska göra en insats för varje människas rätt att få sina 
mänskliga rättigheter respekterade och då inte minst rätten till 
ett människovärdigt liv. Det centrala kristna budet är kärleks-
budet som även omfattar fienden. Synen på alla människors lika 
värde får även här sin giltighet bekräftad. Budet kan samman-
fattas i Gyllene regeln som lyder: ”Allt vad ni vill att människorna 
ska göra för er, det ska ni också göra för dem” (Matt 7:12). 

Den ofullbordade början 

I och med framträdandet av Jesus från Nasaret är visserligen 
varje människas värde inför Gud klart proklamerat. Detta bibliska 
människovärdesprogram är emellertid ingalunda historiskt omsatt 
i verkligheten eller säkrat. Man kan inte påstå att urkyrkans eller 
ens långt senare tiders barn, kvinnor, slavar, annorlunda tänkande 
eller troende hade fullt människovärde i kyrkans ögon. Att tolerera 
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slaveri, bedriva inkvisition och sanktionera krig kan knappast 
främja människovärdet. Insatsen för människovärdet måste fort-
skrida genom historien. Det är en angelägen uppgift för kyrkan 
och det civila samhället att fråga sig var människovärdet trampas 
under fötterna i vår egen tid. 

Ett specifikt område för belysning av människovärdet som 
kyrkorna inte minst i vårt land har haft anledning att uppmärk-
samma är det mänskliga livets början och slut. Kan man bestämma 
en viss tidpunkt i människans biologiska utveckling då hon blir 
person med rätt att få sitt människovärde respekterat, och finns 
det en tidpunkt då man kan säga att hon som person har avlidit? 
På den första frågan svarar kyrkorna att man bör knyta person-
blivandet och därmed människovärdet till själva befruktningen 
som är den gemensamma utgångspunkten för livets samtliga 
utvecklingssteg. På den andra frågan svarar kyrkorna att en 
människa har avlidit som person, när hon har drabbats av var-
aktigt blodcirkulations- och andningsstillestånd eller när hon 
totalt och oåterkalleligt har förlorat samtliga hjärnfunktioner. I 
fråga om dödskriterierna råder tämligen stor enighet i vårt sam-
hälle medan i fråga om det personliga livets början stundom livliga 
diskussioner mellan olika intressenter fortfarande pågår. 

Nuläget 

Den aktuella debatten om livets början och slut har gett de 
kristna kyrkorna tillfälle att profilera sin syn på människovärdet i 
livets gränssituationer. Detta hindrar dem emellertid inte att 
följa och driva på utvecklingen i fråga om mänsklighetens andra 
stora ödesfrågor där människovärdet står på spel. Förmodligen 
har kristendomen de senaste årtiondena mer medvetet och kanske 
aktivare än någonsin bidragit till många folks, folkgruppers och 
enskilda personers resning ur förtryck och förnedring. Både den 
Katolska kyrkan och Kyrkornas Världsråd, och inte minst 
Lutherska Världsförbundet, har i skilda sammanhang, ofta i gemen-
samma ställningstaganden, markerat sin syn på människovärdet 
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och ställt upprepade krav på respekt för de mänskliga rättig-
heterna samt rättvis fördelning av jordens tillgångar. Medvetna 
kristna har gått i spetsen för befrielse-, freds- och medborgar-
rörelser i till exempel Östeuropa, Sydafrika och Latinamerika. 

Den grekisk-stoiska filosofin 

Erwin Bischofberger 

Ej reviderad artikel från 1991 

Den grekiska filosofin har i likhet med kristendomen inte ett 
färdigt formulerat människovärdesbegrepp. Men även här finner 
man väsentliga element, i synnerhet i fråga om människosynen. 

Sokrates 

Många senare filosofgenerationer har åberopat Sokrates. Till 
dessa hör inte minst stoikerna som liksom Sokrates hade starka 
etiska intressen. Människan, säger Sokrates, ska vara inifrånstyrd 
om hennes handlande ska vara människovärdigt. Han säger också 
att det värsta som kan hända i livet är inte att lida orätt utan att 
göra orätt. 

Platon och Aristoteles 

Mer systematiskt än Sokrates reflekterade hans elev Platon och 
dennes elev Aristoteles över människans specifika värde. Detta 
består i hennes förnuft och viljans frihet som utmärker henne 
framför alla andra varelser. Hennes moraliska uppgift består i att 
förverkliga sitt liv i enlighet med detta sitt väsen. Aristoteles 
formulerade sin dygdelära på grundval av människans förnuft 
och frihet. 
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Stoikerna 

Många förfäktare av människovärdet åberopar sig på den stoiska 
filosofin där de direkta historiska rötterna till de mänskliga rättig-
heterna står att finna. Denna tankeinriktning som samtidigt också 
var en livsstil dominerade den filosofiska scenen både i Aten och 
Rom mellan år 300 f.Kr. och 200 e.Kr. Filosofer som Zenon och 
Kleantes hörde till det tidiga, Seneca, Epiktetos och kejsar Marcus 
Aurelius till det senare skedet. Tre grundläggande betraktelsesätt 
är här intressanta. 

1. Själva fundamentet i stoikernas tankebyggnad är naturrätts-
läran. De enskilda samhällenas och staternas positiva rätt eller 
lagstiftning har sin giltighetsgrund i den oskrivna eviga lagen. 
Denna det universella förnuftets lag styr både kosmos, histo-
rien och den enskildes öde. Det allmänna förnuftet (koinos 
logos) som styr världens gång återspeglas i den enskildes för-
nuft. Alla människor får genom sitt förnuft (logos) del av den 
stora världssjälen. Denna delaktighet medför ett för alla gemen-
samt väsen, en gemensam mänsklig natur. Det är på denna 
grundval som alla människor är lika. De är likvärdiga rätts-
subjekt och har därför samma rättigheter. Däremot är djur 
inga rättssubjekt eftersom de inte har del i logos-allförnuftet. 

2. Liksom kristendomen och islam proklamerar stoikerna ett 
universellt broderskap. Stoikern är kosmopolit, hans hemland 
är hela världen. Hans moraliska grundhållning är människo-
kärlek, välvilja, försoning, medkänsla, men också lugn och ro 
inför ödets nycker. Att lägga band på sig och vara trogen mot 
förnuftets lag, som är nedlagd i varje människa, ingår i stoi-
kernas människosyn. Förmågan att handla i enlighet med sitt 
förnufts- och samvetsbegåvade väsen utgör människans speci-
fika värdighet. 

3. Den stoiska filosofin står också för en aktiv och samhälls-
förändrande humanism. Så snart denna filosofiska skola fick 
hemortsrätt i det gamla romerska samväldet ändrades rätts-
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uppfattningen efterhand. Man började ställa krav på jäm-
ställdhet inför lagen till exempel för kvinnor, omyndiga barn 
och slavar. 

Stoiskt sinnade kejsare lät dessa principer påverka den konkreta 
lagstiftningen. Kejsar Augustus upphävde förmynderskapet för 
änkor som hade flera barn. En generation senare, under kejsar 
Nero (som hade den store stoiske filosofen Seneca till lärare) 
skapades lagar som skyddade slavarna mot herrarnas omänskliga 
godtycke. En slav fick alltså inte längre betraktas och behandlas 
som ett instrument eller ett ting. (Det hör till historiens ironi att 
han under senare år som kejsare blev en mycket grym och 
skoningslös härskare.) Marcus Aurelius förbjöd gladiatorspelen. 
På 300-talet hade det kommit så långt att en slav fick gå till åtal 
mot sin herre. 

Fortsatt historisk process 

Den följdriktiga slutsatsen av alla människors broderskap borde 
ha varit att avskaffa slaveriet helt och hållet. Att dra den slut-
satsen blev förbehållet en senare tid. Man kan påstå att visionen 
om människovärdet fanns både inom den judiskkristna relig-
ionen och den grekiska filosofin. Grunden var lagd men det kon-
kreta samhälleliga bygget skulle ta många hundra år att förverkliga i 
människornas praktiska vardag.  
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Muslimska nytänkares diskussioner kring människovärde 

Mohammad Fazlhashemi 

Ny artikel – 2011 

Islam uppstod i en miljö som myllrade av olika religiösa idé-
strömningar. Judendom, kristendom, den fornpersiska religionen 
zoroastrismen samt de monoteistiska haniferna fanns represent-
erade i denna region. Den dominerande religiösa föreställningen 
var dock en polyteistisk tradition vars främsta kännetecken var 
tillbedjan av olika gudagestalter. Gudabildernas ställning och den 
makt dessa tillskrevs återspeglade den rådande hierarkiska stam-
strukturen på den arabiska halvön. De mäktigaste stammarna 
bekände sig till de största och mäktigaste gudabilderna, medan de 
stammar som stod längre ner i samhällshierarkin hade gudabilder 
som tillskrevs mindre makt och härlighet.  

Islams monoteistiska gudsuppfattning stod i skarp kontrast till 
den förhärskande polyteismen på den arabiska halvön. Men kon-
flikten begränsades inte bara till frågan om monoteism kontra 
polyteism. Islams människosyn, dess sociala agenda och rättvise-
patos var områden där islam bröt mot den samtida lokala arabiska 
idétraditionen. I likhet med judendom och kristendom framställs 
människan som skapelsens krona. Det görs inte någon åtskillnad 
mellan människor på grund av deras etniska och sociala tillhörig-
heter eller andra bakgrunder. Det egalitära perspektivet lyftes 
fram i skarp kontrast mot den starkt hierarkiska sociala strukturen 
på den arabiska halvön på 600-talet. Den enda markör som skiljer 
människorna från varandra är tron, underströk islam. När det 
gäller muslimer utgörs skillnaden i graden av gudstron. Den bästa 
inför Gud är, enligt Koranen, den gudfruktigaste. Denna åtskillnad 
är emellertid ämnad hinsides liv, i jordelivet har denna skillnad 
ingen betydelse för människors rätt att åtnjuta olika rättigheter. 
Tron är också en skiljelinje mellan muslimer och icke-muslimer. 
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Den skarpaste gränsen går mellan troende och icke-troende, tätt 
följt av gränsen mellan muslimer och icke-muslimer.  

Trots den egalitära grundtonen i islams människosyn kan den 
inte frigöras från rådande sociala, kulturella, historiska, ekono-
miska och politiska referensramar som var dominerande under 
islams begynnelse. Ett sådant område är synen på kvinnors juridiska 
rättigheter. Även om det inte gjordes någon åtskillnad mellan 
kvinnor och män när det gällde deras ställning inför Gud åtnjöt de 
olika juridiska rättigheter under jordelivet. Dessa regler är ofta till 
männens favör.  

Trots dessa historiska avtryck finns det områden där islam på 
ett påtagligt sätt bryter mot rådande sociala och kulturella trad-
itioner och föreställningar. Ett tydligt exempel är islams individ-
perspektiv, som håller den enskilda individen som ansvarig för 
sina handlingar, inte släkten, klanen eller stammen. Detta bröt 
mot den dominerande stamstrukturens föreställningsvärld där 
allting kanaliserades genom det kollektiva perspektivet; klanens, 
släktens, stammens, den etniska gruppens eller till och med den 
gemensamma språkliga gruppens perspektiv. Detta hänger samman 
med islams människosyn som framställer människan som skap-
elsens krona, utrustad med förnuft och fri vilja. Människan sägs 
som enskild individ stå inför ett vägskäl, hon kan vända sig till 
Gud eller gå sin egen väg. Om människan väljer att följa den väg 
som är anvisad av Gud kan hon uppnå ställningen som Guds 
ställföreträdare på jorden som ska förvalta Guds skapelse. Dessa 
vägar ges bildliga värdeladdade symboler som ljusets eller mörk-
rets väg. Det understryks att det är människan i egenskap av 
enskild individ som ska göra detta val.  

Det var dock inte bara på detta plan islam bröt mot rådande 
sociala och kulturella traditioner. Ett annat område var islams 
rättvisepatos och sociala agenda. Det omfattade bland annat 
skyldigheten att skapa sociala skyddsnät för människor i nöd 
exempelvis omhändertagande av föräldralösa barn, människor 
som hamnat i nöd eller ekonomiskt obestånd, omhändertagande 
av förståndshandikappade som saknade förmyndare, erkännande 
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av kvinnors rätt till arv, skilsmässa (även om kvinnors rättigheter 
kom att vara mer begränsade i jämförelse med männens) etc.  

Förhållandet till de rådande traditionerna varierar från fall till 
fall. Inom en rad områden är islam direkt avvisande och kompro-
misslös. Ett sådant exempel är den monoteistiska gudsuppfatt-
ningen. Ett annat exempel var den beduinska hederskulturen, 
som bland annat kom till uttryck i behandlingen av nyfödda 
flickebarn. Hos en del beduinstammar såg man på födseln av 
flickor som någonting skamligt för familjen, klanen eller stammen. 
Det kunde gå så illa att man lät begrava nyfödda flickor levande. 
Även här framträdde islam mycket bestämt och obevekligt och 
införde ett entydigt förbud mot denna omänskliga sedvänja. Inom 
andra områden har tidigare traditioner behållits men getts ett 
islamiskt innehåll. Exempel på sådana traditioner är den årliga 
pilgrimsfärden till Mecka och helgedomen Kaba, som enligt musl-
imsk tradition grundlades av profeten Abraham. Andra traditioner 
av liknande karaktär är fastan, förbudet mot krigshandlingar 
under de så kallade fridlysta månaderna eller bestämmelserna om 
betalning av skadestånd i brottmål osv.  

Fri vilja eller predestination 

Under 700- och 800-talen utformades den islamiska teologin och 
detta gav anledning till en strid mellan olika teologiska skolor 
när det gäller synen på islams urkunder, Koranen och profetens 
tradition. En skola, som gick under beteckningen Mu‘taziliterna, 
som var en skolastisk (rationalistisk) riktning inom islamisk teologi, 
ansåg att tolkningen av Koranen och profetens tradition skulle 
baseras på kontextuell tolkning och att man skulle använda sig av 
nya kunskaper och modern vetenskap. Utmärkande för den 
mu‘tazilitiska idétraditionen var att de gav mänskligt förnuft och 
det logiska tänkandet företräde i sina tolkningar. En annan skola, 
de så kallade Ash‘ariterna, representerade en motsatt riktning i 
den samtida islamiska teologin. De motsatte sig kontextuell eller 
allegorisk tolkning och prioriterade istället en tradentcentrerad 



  De historiska rötterna  
 
 

91 

texttolkning, som innebar att varje tolkning skulle legitimeras 
genom hänvisning till korantexten, uttalanden och handlingar 
som tillskrivs profeten eller framstående religiösa auktoriteter 
vars tolkningar har förmedlats av en lång kedja av tradenter. 
Detta tolkningsmönster visar mindre benägenhet till nymodig-
heter då logiska slutledningar och överväganden inskränks inom 
traditionens fastställda ramar.  

Mu‘taziliterna framhöll nödvändigheten av att det skulle finnas 
en förnuftig ordning bakom Koranens föreskrifter, en ordning 
som var möjlig att förstå med hjälp av mänskligt förnuft. Det 
rationella och logiska tänkandet var hos mu‘taziliterna det viktig-
aste rättesnöret i den teologiska debatten. Ett sådant spörsmål 
som sysselsatte teologerna var frågan om människans fria vilja 
kontra predestinationstanken. Mu‘taziliterna ansåg att människan 
måste förutsättas ha fri vilja, eftersom predestinationstanken 
strider mot en logisk och förnuftig ordning i Guds handlingar. 
Människan kan med hjälp av sitt förnuft skilja mellan gott och 
ont och sant och falskt. Själva tanken på att människans öde 
skulle vara förutbestämt står i strid med en annan central tanke-
gång i den islamiska läran, att människan kommer att återuppstå 
på Domedagen för att stå till svars och rannsakas för sina hand-
lingar. Enligt denna föreställning kommer Gud att belöna eller 
bestraffa människan för de handlingar som hon har gjort under 
sitt jordeliv. Eftersom människan enligt predestinationstanken 
förutsätts handla utifrån en förutbestämd plan utan att kunna 
ingripa i den på något sätt, skulle det enligt mu‘taziliterna betyda 
att Gud bestraffar eller belönar sig själv. Detta sågs som en helt 
befängd tanke eftersom Guds handlingar skulle framstå som 
ologiska och Gud själv som oberäknelig som leker med människans 
öde.  

I den ash‘aritiska skolan ansåg man att Guds allsmäktighet 
skulle förstås som att Han kunde handla på det sätt som föll 
Honom in, även om det av oss människor skulle uppfattas som 
att det stred mot det mänskliga förnuftet. De utgick från devisen att 
”Vad än denne Konung (Gud) gör är rätt”. Enligt den ash‘aritiska 
uppfattningen är det förenligt med Guds allsmäktighet att 
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bestraffa den som har åtlytt Gud i sitt jordeliv och belöna den 
som har begått allvarliga brott. Gud framställs som den över-
ordnade regissören till allt som händer och Den som vet allt som 
vi människor inte vet. Om människan hade en fri vilja skulle det 
innebära att hon kunde sätta sig över Guds vilja och handlingar, 
något som därmed skulle inkräkta på Guds allsmäktighet.  

De mu‘tazilitiska teologerna ansåg däremot att Koranens åter-
kommande uppmaningar att ta förnuftet till hjälp för att begrunda 
naturliga fenomen, för att därigenom komma till insikt om Gud, 
skulle tolkas som att det stred mot Guds väsen att bryta mot 
logos, alltså en förnuftig ordning i tillvaron. Eftersom Gud upp-
manar människan att använda logos kan Gud själv inte handla i 
strid med en förnuftig ordning. Detta tolkades också som en 
uppmaning till de troende – människan – att skapa harmoni mellan 
tron och förnuftet.  

Ännu ett bevis som förs fram av de mu‘tazilitiska teologerna 
är logos ställning i Koranen. De hänvisar bland annat till den allra 
första uppenbarelsen som förmedlades till profeten Muhammed 
där han påminns om att Gud har lärt människan pennans bruk 
och lärt henne vad hon inte visste (Koranen 97:4–5). Ett annat 
kapitel i Koranen inleds med att Gud talar om pennan och det 
skrivna ordet (Koranen 68:1–2). Pennan och det skrivna ordet är 
de i särklass viktigaste symbolerna för logos och de viktigaste 
medlen för förnuftsbaserad kunskapshantering. De muslimska 
filosofernas och teologernas fria laborerande med rationalistiska 
tolkningar var kontroversiella och väckte motstånd bland trad-
itionalistiska och ortodoxa religiösa företrädare. Såväl mu’tazilit-
erna som de muslimska filosoferna utsattes för hårda angrepp. 
Kritiken mot deras föreställningar kom från två motsatta håll. De 
blev angripna utifrån ett ash‛aritiskt perspektiv, men också utifrån 
de muslimska mystikernas sida, sufismen. Gemensamt för orto-
doxins och sufismens ståndpunkter var kritiken mot det rational-
istiska inslaget i mu‛taziliternas och filosofernas föreställningar. 
Ortodoxins kritik tog sin utgångspunkt i ett legalistiskt/formalist-
iskt perspektiv, medan sufismen motsatte sig hela idén om det 
rationalistiska upplägget. Sanningen kunde, enligt sufismens idé-
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tradition, inte uppnås med hjälp av förnuftet eller tron, den 
kunde man enbart skaffa insikt om. Man skulle anstränga sig för 
att göra sig mottaglig för denna insikt genom att rena sitt inre. 
Själen, hjärtat och sinnet skulle renas, med hjälp av i tur och 
ordning botgöring och asketism, åkallan, avskildhet och meditation 
och slutligen kärlek. 

Den strängaste kritiken gick ut på att filosoferna och mu’tazilit-
erna inte förlitade sig på tron, utan i stället försökte ge en rationell 
förklaring till den islamiska lärans grundsatser. Ett sådant 
exempel är deras försök att utifrån rationella argument förklara 
Koranens uppmaning till goda gärningar och avhållsamhet från 
det som framställs som synd. Mu‛taziliter och en rad muslimska 
filosofer däribland Ibn Rushd/Averroës (1126–1198), menade att 
sådana uppmaningar inte enbart skulle tolkas som någonting 
som berörde livet efter döden. De påbjudna handlingarna ledde 
till att skapa en bättre värld för människor, och människor skulle 
därför dra nytta av dessa uppmaningar redan i detta liv. På 
samma sätt innebär bristande avhållsamhet från förbjudna och 
syndiga gärningar till att människans liv påverkas negativt. 

De rationalistiskt inriktade teologerna och de muslimska filo-
sofernas problem begränsades inte till att de prioriterade för-
nuftet på trons bekostnad. Ytterligare ett problem var att delar 
av den aristoteliska idétraditionen stod i konflikt med den islam-
iska läran. En av den aristoteliskt influerade filosofins främsta 
belackare var den kände teologen al-Ghazali (1058–1111). I sin 
bok Tahafut al-falasifa, (Filosofernas motsägelser), gick han till 
hårt angrepp mot filosoferna. Han anklagade filosoferna för att 
ha förgripit sig på trons grundvalar. Boken består av en anklagelse-
akt på 20 punkter. På 17 punkter anklagar han filosoferna för att 
ha gjort sig skyldiga till diverse logiska motsägelser och på tre 
punkter anklagar han dem för kätteri, eftersom deras föreställ-
ningar står i strid med grundläggande föreställningar i islam. Dit 
hör föreställningen om kroppslig uppståndelse efter döden.  

De aristoteliskt influerade filosoferna försökte bemöta kritiken 
genom en symbolisk tolkning, men det mötte motstånd från reli-
giöst håll. Filosofen Ibn Sina/Avicenna (980–1037) framhöll att 
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en fullständig kroppslig återuppståndelse efter döden var omöjlig 
och föreslog en mer metaforisk tolkning av den islamiska före-
ställningen om återuppståndelsen. Filosofen Ibn Rushd/Averroës 
framhöll också att det var helt otänkbart att föreställa sig att männi-
skan skulle återuppstå i samma gestalt efter döden. Han menade 
att en bild av människan skulle komma att återuppstå på Domens 
dag.   

Ibn Rushd/Averroës försökte bemöta al-Ghazalis anklagelser 
i sin bok Tahafut al-tahafut, (Motsägelsernas motsägelser), men 
det här var en tid då ortodoxin och den islamiska mystiken var på 
frammarsch. Till följd av detta trängdes den aristoteliska idé-
traditionen bort och denna filosofiska skola och den teologiska 
idétradition som hade utvecklats i den rationalistiska andan fick 
en allt mer försvagad ställning.  

Den rationalistiskt orienterade teologins och filosofins till-
bakagång var ett stort avbräck för den muslimska idéhistorien. 
Detta innebar emellertid inte att all filosofisk tankeverksamhet 
hamnade i samma återvändsgränd. En ny filosofisk skola som 
hämtade influenser från de platonska och nyplatonska idétrad-
itionerna dominerade den filosofiska traditionen. Det var en filo-
sofisk idétradition som var starkt sammanflätad med de religiösa 
och mystiska föreställningsvärldarna. Denna filosofiska skola var 
inte främmande för att laborera med sådana ting som uppen-
barelse, som hörde hemma i den religiösa idétraditionen, eller 
personlig inspiration, kunskap genom närvaro och upplevelse av 
den yttersta sanningen i tillvaron vilka båda var hämtade ur den 
islamiska mystikens idévärld. Denna skola, illuminationsfilosofin, 
gick emot den empiriska traditionen och dess rationella analys av 
världen utanför. Illuminationsfilosofin kombinerade de antika 
platonska, nyplatonska och pytagoreiska föreställningarna med 
den islamiska mystikens föreställningsvärld och framhöll att den 
som vill skaffa kunskap och förståelse av omvärlden måste gå 
samma väg som mystikerna när de vill erfara världen och som det 
heter uppleva sanningen. Dit hör diverse asketiska övningar för 
att rena sitt inre. Exempelvis att vända sig bort från världen i 
fyrtio dagar, att avstå från sådan mat som kan besudla eller skymma 
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människans sinnen som en slöja, exempelvis förtäring av kött, 
och andra procedurer vars förlaga hämtades från den sufiska 
mystiktraditionen för att därigenom förbereda sig för inspiration 
och intuitiv erfarenhet/kännedom om tingets essens. Efter dessa 
övningar blir människan, enligt illuminationsfilosofin, mottaglig 
för det gudomliga ljuset. Genom att omfattas av detta ljus garant-
eras man en sorts intuitiv kunskap, vilken benämns som kunskap 
genom närvaro. 

Karaktäristiskt för illuminationsfilosofin var att den gav intuit-
ionen, eller vad den benämnde som den inneboende kunskapen, 
företräde före den empiriskt förvärvade och erfarenhetsbaserade 
kunskapen. Detta innebar en försvagning av logikens ställning. 
Den skulle inte användas för att granska den intuitiva kunskapens 
föresatser, utan snarare ställas till dess tjänst för att leverera slut-
ledningar på grundval av de sanningar som den intuitiva kun-
skapen har tagit fram. Logiken reducerades alltså till ett redskap 
vars uppgift är att motverka felaktiga slutledningar. Den ska med 
andra ord röra sig inom ramen för de ”sanningar” som den inspirer-
ade kunskapen har frambringat. I illuminationsfilosofin ingår 
också en invecklad ljusmetafysik som gör gällande att verkligheten 
har emanerat från Gud. Verkligheten anses vara uppbyggd av 
immateriellt ljus som har sitt ursprung i Gud, som i enlighet med 
den koranska vokabulären, framställs som Ljusets ljus.  

Förnuftsorienterad tolkningstradition 

Dagens muslimska tänkare diskuterar i princip samma frågeställ-
ningar som restes av mu‘taziliterna och de tidiga empiriskt inrikt-
ade muslimska filosoferna. Deras ståndpunkter möter motstånd 
på samma sätt av motsvarigheten till ash‘ariter, det vill säga 
traditionalistiska, konservativa och fundamentalistiska/islamist-
iska företrädare.  

En av den samtida rationalistiskt orienterade muslimska filo-
sofin är den marockanske filosofen Muhammed Abed al-Jabri 
(1936–2010). Han är mycket hård i sin kritik mot auktoritetstro 
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och den islamiska mystiken, sufismens, anti-rationalism. Han talar 
om avsaknaden av ett kritiskt förhållningssätt till traditionella 
tolkningar och synsätt som det största problemet i muslimsk 
idéhistoria.  

al-Jabri skiljer mellan vad han kallar det utformande tänkan-
det och det utformade tankegodset. Det senare består av en sam-
ling föreställningar som har konstituerats och tagit sin form och 
sina beståndsdelar under en viss tidsperiod och under specifika 
samhällsstrukturer. Det ska därför betraktas som tidsbundet. Det 
utformande tänkandet har att göra med det som sker i vår samtid. 
Problemet i dagens muslimska tankevärld härrör från att det 
utformande tänkandet har fått ge vika för det utformade tanke-
godset, eller det som allmänt beskrivs som det muslimska arvet. I 
stället för att granska detta arv och det utformade tankegodsets 
bärighet inför de utmaningar som muslimer konfronteras med 
i dag, skyndar man till dess försvar. Man söker helt enkelt svaren 
på alla frågor i det muslimska arvets utformade tankegods.  

Ännu en försvarare av detta förhållningssätt är den iranske 
filosofen ‘Abdulkarim Soroush (f. 1945). Han riktar hård kritik 
mot auktoritetstänkande och söker bakgrunden till det i den 
aristoteliskt influerade filosofins tillbakagång. I en jämförelse 
med utvecklingen i Europa anser Soroush att det kritiska tänkan-
det där påbörjades när Aristoteles tanketradition återinfördes i 
det europeiska tänkandet av bland annat Thomas av Aquino. Det 
anti-auktoritära förhållningssättet, som han framför allt finner i 
sekulariseringsprocessen i Europa, jämförs av Soroush med ett 
trumslag som slogs första gången under medeltiden, men vars 
eko man hörde först efter reformationen. I den muslimska tanke-
världen avbröts denna process genom ortodoxins framväxt samt 
sufismens och illuminationsfilosofins utbredning. En process som 
innebar att förnuftet fick ge vika för inspiration och intuition.  

Soroush kritiserar den traditionella synen på religiösa kun-
skaper som kommit att betraktas som närmast heliga. Han talar 
om de traditionella muslimska vetenskapernas ”sammandragning” 
och ”utvidgning”. Han lanserade uppfattningen om åtskillnaden 
mellan religiös tro och vetande med utgångspunkt i en nykantiansk 
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epistemologisk tes att kunskap bara finns om tingen som fenomen 
utformar. Han framhåller att man ska göra en distinktion mellan 
islams transcendenta norm och dess konkreta utformning i religiös 
praxis. Soroush definierar kunskap, inspirerad av Poppers 
evolutionsepistemologi, som hypoteser som genomgått test, har 
teoretisk preferens och överensstämmer med verkligheten. Den 
religiösa kunskapen – teologin och rättsvetenskapen – är, i 
enlighet med denna definition, av samma historiska karaktär som 
övriga profana kunskaper. Detta innebär att dessa kunskaper ska 
betraktas som bristfälliga och hypotetiska, vilket innebär att de 
kan underkastas samma vetenskapliga kriterier som övriga human-
vetenskaper.  

Den egyptiske filosofen Nasr Hamid Abu Zeid (1943–2010) 
är ännu en i raden av nutida muslimska filosofer som lyfter fram 
behovet av det kritiska tänkandet. Han vill blåsa liv i den 
mu‘tazilitiska idétraditionen från islams begynnelse och betecknar 
sig själv som nymu‘tazilit. När han diskuterar tolkningen av 
islams urkunder drar han sig inte för att tillämpa en struktural-
istisk textkritik och utgår från att alla dessa texter är präglade av 
diverse historiska, sociala, kulturella, ekonomiska och andra 
strukturella förhållanden.  

Abu Zeid anser att man kan se spåren av den förmoderna 
samhällsstrukturens förhållanden och dess traditioner i koran-
texten och även i profetens tradition. Ytterligare ett argument för 
att korantexten och profetens tradition inte har utvecklats i ett 
vakuum finns att söka i det arabiska språkets påverkan för dessa 
urkunder. Inspirerad av den schweiziske språkforskaren Ferdinand 
de Saussures idéer, som framställer språket som ett strukturerat 
system som är bärare av betydelse och valör, hävdar Abu Zeid att 
korantexten och profetens tradition har präglats av det arabiska 
språket och därigenom 600-talets strukturerade språksystem, det 
vill säga de sociala och kulturella sammanhangen och den tidens 
idéer och världsbilder.  

Hans poäng med detta resonemang är att man inte ska låta sig 
fastna i företeelser som har en uppenbar anknytning till dåtida 
förhållanden. Detta gäller inte minst de företeelser som står i 
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uppenbar konflikt med hur det ser ut i dag. Att dessa texter har 
förmedlats på ett språk som har konstruerats av människan 
medför att ingången till förståelsen av dessa texter är jordisk och 
att tolkningen av dessa texter är möjlig med hjälp av mänskligt 
förnuft. De står alltså inom räckhåll för människan. Den kanske 
viktigaste poängen är att tolkningen av Koranens text följer 
samma regler som tolkningen och förståelsen av övriga texter. 
Det faktum att Koranen har förmedlats via en kanal som är ett 
mänskligt påfund, det arabiska språket, underminerar inte dess 
gudomliga ursprung, skriver han. Det ska snarare ses som att 
Gud talar till människan på människans vis och anpassar sig till 
adressatens referensramar. Det vore helt orimligt att uppfatta 
Koranens gudomliga härkomst som att människan inte skulle 
kunna förstå Guds budskap, skriver han.  

En rimlig konsekvens av detta resonemang är att islams 
shari‘a-lagar är starkt förknippade med historiska förhållanden. 
Frågan är hur man ska gå till väga för att omsätta shari‘a-lagarna 
till dagens förhållanden. I nymu‘tazilitisk anda granskar han de 
islamiska urkunderna ur ett vetenskapligt perspektiv.  

Abu Zeid tar hjälp av den moderna texttolkningens metoder. 
Influerad av den amerikanske hermeneutikern Eric Donald Hirsch 
Jr. skiljer han mellan vad han betecknar som textens ”betydelse” 
och dess ”signifikativa innebörd”. Det betyder alltså att det finns 
skillnad mellan ”betydelsen” av en shari‘a-lag med utgångspunkt 
i dess historiska sammanhang och den ”signifikativa innebörden”, 
som framkommer genom att någon tolkar/förstår ”betydelsen” 
med utgångspunkt från sina sociala och kulturella föreställ-
ningar. Skillnaden mellan dessa är att ”betydelsen” är knuten till 
historiska sammanhang, och att man inte kan skaffa sig en 
sanningsenlig bild av texten utan kännedom om språket, sociala, 
kulturella, politiska och ekonomiska strukturer. Den ”signifikativa 
innebörden” är visserligen oskiljbar från ”betydelsen”, men kan 
vara knuten till ett annat tidsskede och andra sociala, kulturella, 
politiska, ekonomiska och språkliga strukturer än de som fanns 
vid textens tillkomst. Dessa förhållanden förändras under historiens 
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lopp, vilket i sin tur bidrar till att den ”signifikativa innebörden” 
förändras. 

I klartext innebär detta att man i ett första steg ringar in de 
omständigheter som ligger till grund för den specifika shari‘a-
lagens betydelse. I nästa steg ska man undersöka den signifika-
tiva innebörden, vilket betyder att man omsätter shari‘a-lagen till 
dagens sociala, kulturella, ekonomiska och ekonomiska verklig-
het. Den signifikativa betydelsen av den riktning som den reli-
giösa kontexten har skapat i den språkliga konstruktionen och 
kulturen. Den är nödvändig i arbetet med att omsätta de islam-
iska shari‘a-lagarnas andemening i samtidens sociala och kultur-
ella verklighet. 

Kvinnans ställning 

En fråga som muslimska nytänkare berör i sina diskussioner 
handlar om kvinnans rättigheter i islam. Gemensamt för dessa 
tänkare är att de diskuterar denna frågeställning ur ett internt 
muslimskt perspektiv. Kännetecknande för denna interna muslim-
ska debatt är att den anknyter till genusordningen i de muslimska 
ländernas sociala, kulturella, politiska och ekonomiska strukturer. 
Upprinnelsen till ojämlikheten mellan könen och den diskrimin-
ering som kvinnorna utsätts för söks i männens tolknings-
företräde och i deras missbruk av detta. Kritiken riktas mot de 
manliga religionstolkarna som skapat regler och institutioner för 
att vidmakthålla ojämlikheter. Ett exempel är den muslimska 
islamologiprofessorn Amina Wadud (f. 1952). Hon talar om 
behovet av reformering och nytolkning av islams urkunder i 
ljuset av ny kunskap och ett feministiskt perspektiv. Hon anser 
att patriarkala värderingar genomsyrar shari‘a-lagar och andra 
muslimska urkunder och att det krävs en kritisk nytolkning av 
dessa. Mot denna bakgrund beskriver hon sitt arbete som att hon 
bedriver genusjihad, alltså ett ”heligt” krig eller en helig ansträng-
ning som riktar sig mot de patriarkala tolkningstraditionerna. 
Detta ska inte förväxlas med någon extremistisk hållning som 
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förordar könskrig, utan snare en nytolkning som tar sin utgångs-
punkt i att ifrågasätta de manliga uttolkarnas tolkningsföreträde 
och den genusordning som dessa har konstruerat under historiens 
gång. 

Ett annat exempel är den pakistanska muslimska tänkaren 
Riffat Hassan (f. 1943), som i sin forskning kring kvinnans rätt i 
islam understryker behovet av att motarbeta de kvinnofientliga 
synsätten ur ett post-patriarkalt perspektiv. Hon understryker 
att männens tolkningsföreträde har satt sin prägel på all tolkning 
i islam och att enbart en nytolkning som frigör sig från det patri-
arkala synsättet kan stå i överensstämmelse med Koranens anda. 
Detta är också den enda utvägen för att lösa diskrimineringen av 
kvinnor i muslimska länder. Kvinnans frigörelse och jämställd-
heten mellan könen är en förutsättning för demokratisering av 
muslimska länder. 

En specifik fråga som muslimska nytänkare berör i sina dis-
kussioner är shari‘a-rättens regler för kvinnans arvsrätt. Enligt 
dessa regler ärver kvinnorna i regel mindre än männen. Det går 
att skilja mellan två förhållanden i diskussionen om kvinnans 
arvsrätt i islam. Det budskap som förmedlas direkt genom koran-
texten är följande: islam ger kvinnan halv arvsrätt. Om vi går 
tillbaka till historien ser vi att kvinnor på den arabiska halvön 
före islam förvägrades arvsrätt. Detta var en förbättring av kvinnans 
situation på den arabiska halvön och ett erkännande av hennes rätt 
till arv. Där gällde den patriarkala beduinska kulturtraditionen som 
såg på kvinnan som en ekonomisk börda som inte skulle ta del av 
arvet. Islam som framträdde i denna miljö bröt mot den härsk-
ande andan och erkände halv arvsrätt för kvinnan och därmed 
kvinnans rätt att ärva. Att det blev halv arvsrätt berodde på att 
kvinnan i denna patriarkala tradition inte ansågs kunna vara 
familjeförsörjare, trots att det var kvinnorna som stod för hus-
hållsarbetet, omsorgen av barnen, gamla och sjuka samt drog det 
största lasset när det gäller arbetet med tamdjuren.  

al-Jabri anser att islams bestämmelser om kvinnans arvsrätt 
utformades som en rationell anpassning efter det arabiska stam-
samhällets strukturer där den gemensamma egendomen basera-
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des på jord och betesmark. Döttrarnas arvsrätt kunde bli en källa 
till splittring och konflikt mellan stammarna. Om en flicka giftes 
bort till en annan stam och sedan fick ärva, innebar detta att 
denna del av förmögenheten fördes bort från hennes stam till 
hennes makes. För att undvika konflikter kom islam med en 
kompromisslösning som innebar att döttrarnas rätt till arv halve-
rades. För att kompensera den halva som döttrarna gick miste 
om, befriades kvinnorna från försörjningsansvaret i hemmet. 
Denna plikt ålades istället mannen. Sett ur detta perspektiv är det 
fullt möjligt att reformera arvsreglerna i dag och anpassa dem efter 
dagens samhällsförhållanden. 

Den marockanska sociologen Fatima Mernissi (f. 1940) under-
stryker i sin forskning att kvinnans mindre arvsrätt i islam bottnar 
i att de varit utestängda från makten på grund av den patriarkala 
strukturen. I kvinnornas frånvaro har männen missbrukat sina 
möjligheter för att skapa regler som tillväller dem fördelar på 
kvinnornas bekostnad. Det vill säga en genusordning som ser 
ojämlikheten mellan könen som upprinnelsen i att männen 
utnyttjat sitt övertag och skapat regler och institutioner vari-
genom ojämlikheten upprätthållits genom islams historia. Utgångs-
punkten är att upprinnelsen till ojämlikheten är själva den patri-
arkala kulturen där islam uppstod. Männen har emellertid utnyttjat 
sin position och haft stöd av den patriarkala kulturen för att 
vidmakthålla denna ojämlikhet.  

En annan utgångspunkt för muslimska nytänkare är att shari‘a-
lagarna ska ses som situationsbundna. Ett exempel i detta avseende 
är shari‘a-lagarna kring skilsmässa. Sett med dagens mått är dessa 
lagar inskränkta och diskriminerande. Även om kvinnan har viss 
rätt att kräva skilsmässa är hennes rättigheter i förhållande till 
mannen blygsamma. Om man däremot ser dessa bestämmelser 
mot de förhållanden som existerade före islam på den arabiska 
halvön framstår de åter som en progression. De förislamiska 
bestämmelserna innebar att en man när som helst genom att 
uttala ett antal fraser kunde fördriva sin hustru. En kvinna som 
blev änka eller fördrevs av sin man förvandlades till lovligt byte 
för alla andra män och kunde förvägras rörelsefrihet eller omgifte. 
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Islam förbjöd detta genom att förklara att en skild kvinna hade 
rätt att själv bestämma hur hon skulle göra med sitt liv. Trots att 
islams bestämmelser om skilsmässa var ett framsteg för sin tid, 
jämfört med förhållanden före islam, är dessa bestämmelser otill-
räckliga sett med dagens mått eftersom de inte ger kvinnan lika 
stora rättigheter. Det är här som man kan ta hjälp av den av Abu 
Zeid påtalade signifikativa innebörden. Genom att omsätta tolk-
ningen av dessa bestämmelser till dagens verklighet och förut-
sättningar kan man revidera dem så att de står i harmoni med 
dagens sociala, kulturella och historiska förhållanden.  

Frågan om huruvida tolkningen av Koranen ska betraktas 
som tolkningen av Guds ord och profetens ord som heliga och 
evigt giltiga diskuteras av den iranske skriftlärde Mohammad 
Mojtahed Shabestari (f. 1936) ur ett annorlunda men samtidigt 
liknande perspektiv. Han ser på all religionstolkning ur ett 
antropocentriskt perspektiv och hävdar att allt som framställs 
som Guds ord är ingenting annat än mänskliga reflektioner 
baserade på mänsklig kunskap. Profetens ord och handlingar är 
på samma sätt av mänsklig karaktär. Dessa tolkningar är högst 
mänskliga och kan inte upphöjas till metahistoriska sanningar 
och bestämmelser som ska gälla för alla människor i alla tider 
och alla sociala, kulturella, ekonomiska och politiska förhållanden. 
De är historiska företeelser och därmed knutna till bestämda 
förhållanden. 

Poängen med de muslimska nytänkarnas argumentering är att 
man inte ska fastna i den bokstavliga historiska betydelsen, utan 
ta fasta på dess budskap. Bestämmelserna från islams begynnelse 
är till stora delar präglade av de sociala och kulturella förhållan-
dena och samhällsstrukturen på den arabiska halvön. Dessa går 
inte att rekonstruera i sin helhet i dagens värld. Man ska i stället 
söka efter att skapa harmoni mellan förhållanden i dagens värld 
och den anda som vilade över de ursprungliga bestämmelserna.   

Det primära i nytolkningen av shari‘a-lagarna blir att det inte 
finns några eviga och oföränderliga religiösa lagar, eftersom dessa 
har tillkommit genom en tolkning av Koranen och profetens 
tradition. Som stöd för sin uppfattning poängterar man att tidig-
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are exegeters tolkningar av islam bygger på mänskliga kunskaper 
och referensramar som bottnar i förmoderna förhållanden. Dessa 
referensramar har varit och är föränderliga och ter sig helt 
främmande för dagens moderna förhållanden. Det krävs således 
en revidering av dessa kunskaper och referenspunkter samt en 
förändring i synsätten inom en rad frågor. 

Människovärde och rättvisa 

Den historiska kontextualiseringen har väckt frågan om detta 
förfaringssätt i praktiken skulle innebära slutet för eviga normer 
och värden i islam. De muslimska nytänkarna avvisar denna far-
håga och hävdar bestämt att det är möjligt att skapa utrymme för 
sådana normer. Det kräver dock en omprövning i tänkesättet 
eller som de själva uttrycker det: en ny ”tankestil”. Ett illustrativt 
exempel är de normer och värderingar, som berör det världsliga 
livet. Det viktigaste i detta sammanhang är att själva idéerna och 
principerna ska betraktas som eviga och inte deras tillämpningar 
under historiens gång. Ett exempel är tankegångarna kring rätt-
visa och rättskänsla i islam. I Koranen framhålls rättviseprincipen 
som en av de mest högtstående principerna. Här finns allmänna 
rekommendationer som att Gud påbjuder människan att värna 
om rätt och rättvisa (Koranen 16:90), men också specifika råd 
om rättvisa:  

Troende! Slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även 
om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära 
anförvanter. Vare sig det gäller en rik man eller en fattig stackare är 
Gud närmast [att döma] såväl den ene som den andre. Låt därför 
inte era känslor [för eller emot någon] påverka er: då är det fara att 
ni avviker [från rättens väg].  

(Koranen, 4:135) 

Koranens uppmaning till rättskänsla, opartiskhet och rättrådig-
het tillhör de områden som är eviga. Dessa grundläggande prin-
ciper är tidlösa, det som förändras är definitionen av dem. Under 
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den förmoderna eran utgick tillämpningen av denna princip från 
den tidens förutsättningar. Det var exempelvis brukligt att knyta 
civila rättigheter till religiös tillhörighet eller till människors 
egenskaper, såsom kön. I dag däremot definieras rättvisa så att 
alla människor har samma rättigheter, just därför att de är männi-
skor. I dag utgör demokrati och respekten för mänskliga fri- och 
rättigheter och övernationella konventioner måttstocken för 
rättvisa. Många av de föreställningar som förknippas med rättvisa 
i dag var helt ”otänkta” under den förmoderna eran, men det 
hindrar inte muslimer i dag att ta till sig dessa nya definitioner av 
rättvisa och införa demokrati i muslimska länder. 

Ett annat exempel inom detta område är, enligt Mojtahed 
Shabestari, Koranens föreställningar kring begreppet, människans 
kirama, eller människans värdighet. 

Vi har sannerligen visat Adams barn stor värdighet, kirama. Vi har 
gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt 
dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av 
de andra varelser som Vi har skapat.  

(Koranen, 17:70) 

I likhet med diskussionerna kring rättvisa och rättskänsla anser 
Mojtahed Shabestari att man inte ska begränsa en nytolkning av 
begreppet kirama till dess motsvarighet under profetens tid. Att 
omsätta definitionen av begreppet att ”gynna människan” i 
enlighet med Koranens anda innebär för Mojtahed Shabestari att 
hon tillerkänns värdigheten att i egenskap av enskild individ bli 
respekterad för den hon är. Förutom de civila rättigheterna anser 
Mojtahed Shabestari att kirama, värdighet, omfattar även religions-
frihet. Det är också genom en teleologisk tolkning som mänsklig 
värdighet kan tolkas som att människan i egenskap av enskild 
individ ska bli respekterad för den hon är. Det är också enbart 
genom denna tolkningsmodell som man kan förverkliga Koranens 
eget budskap om att det inte ska råda något tvång i tron. 
Religionsfrihet blir då en mänsklig rättighet som innebär att 
människan har rätt att välja sin trosriktning, liksom att avstå från 
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tro eller till och med att byta religion. Det råder en strikt 
skillnad mellan trosföreställningar, som rör människans inre liv, 
och civila rättigheter, som rör människans yttre liv. Den enskildes 
tro eller avsaknad av tro får inte ligga till grund för vilka med-
borgerliga rättigheter en människa har. 

Människan i centrum 

Utgångspunkten för denna argumentation är en så kallad teleo-
logisk, ändamålsenlig, tolkningsmodell. En tolkning som tar 
fasta på de syften texten har och låter sig inte fastna i en formal-
istisk fälla. 

Den iranske skriftlärde Mohsen Kadivar (f. 1959) använder 
den teleologiska tolkningsmodellen i förhållandet mellan islam 
och modernitet. Han framställer moderniteten som den i särklass 
främsta företeelsen som dominerar dagens värld och beskriver 
den som en vändpunkt i mänsklighetens historia. Han poäng-
terar samtidigt att moderniteten ska betraktas som ett icke-
avslutat projekt; inte som en slutstation, utan snarare som en 
väg. Han ser på moderniteten som en successiv process som inte 
kräver enhetlighet av alla folk och samhällen som ansluter sig till 
den. Alla samhällen har rätt att tillryggalägga sin egen väg i 
moderniseringens tecken och skapa en form av modernitet som 
är anpassad efter deras förhållanden.  

Kadivar ser på föreningen mellan islam och modernitet som 
en medelväg som balanserar mellan två ytterligheter: islamisering 
av moderniteten respektive en total assimilation med moderni-
teten. Kadivar avvisar idén om en islamisering av moderniteten, 
men ser inte heller en assimilering med moderniteten som något 
alternativ. Han talar snarare om en integration som innebär 
respekt för den enskildes tro i enlighet med islam, samtidigt som 
det offentliga livet regleras i enlighet med grundläggande principer 
som demokrati och respekten för mänskliga rättigheter.  

Kadivar poängterar dock att alla tolkningar av islam inte går 
att integrera med moderniteten samtidigt som alla tolkningar av 
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moderniteten inte är förenliga med islam. Det går inte att förena 
en formalistisk tolkning av islam som exempelvis traditionell, 
bokstavstrogen tolkning, som inte lämnar något utrymme för den 
personliga friheten och mänskligt förnuft, med moderniteten. På 
samma sätt är den klassisk-historiska tolkningen av moderni-
teten oförenlig med den modernaste tolkningen av islam, efter-
som denna tolkning ser på moderniteten som om den i enlighet 
med en naturlag skulle vara anti-religiös.  

Kadivar talar om en teleologisk tolkning av islam som utgår 
från att det finns en rad grundläggande uppfattningar och värder-
ingar inom islam som tjänar ädla syften. De kan närmast beskrivas 
som syften som värnar om människans värdighet. Dessa ädla 
syften sträcker sig över tid och rum och formerna för hur de ska 
tillvaratas kan variera med hänsyn till omgivande omständigheter. 
De regler och bestämmelser som är knutna till förmoderna sam-
hällsstrukturer ska antingen överges eller omarbetas i enlighet 
med de förhållanden som styr människors liv i den moderna 
eran. 

Den skriftlärde Mojtahed Shabestari anser att den teleolo-
giska tolkningsmodellen är en god start, men den måste kom-
pletteras med ytterligare en komponent för att nytolkningen ska 
ge önskat resultat. Det handlar om den islamiska teologins teo-
centriska perspektiv som sätter Gud i centrum. En konsekvens 
av detta perspektiv har varit att shari‘a-tolkningen har gått ut på 
att definiera människans olika plikter i förhållande till Gud. 
Människan ska ständigt vara på sin vakt för att utföra sina plikter 
i rätt ordning. Hon ska inte överträda utsatta gränser eller bryta 
mot diverse förbud, och hon ska fullfölja de bud som varje troende 
muslim är skyldig att följa. Problemet med en sådan pliktcentrerad 
tolkning är att människans rättigheter sätts på undantag, efter-
som hennes civila och medborgerliga rättigheter blir avhängig av 
hennes plikttrogenhet. Det pliktcentrerade perspektivet måste 
därför ersättas med ett rättighetscentrerat perspektiv. Hur trogen 
en människa än är när det gäller sina religiösa plikter måste hon 
garanteras grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter. Det 
är den enskilde individen som själv avgör hur långt hon vill gå 
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när det gäller att vara trogen de olika religiösa plikterna. Sett ur 
detta perspektiv blir islams viktigaste domän andlighetens 
område. 

En traditionell eller fundamentalistisk tolkning av islam som 
inte erkänner religionsfriheten gör dessutom en åtskillnad mellan 
människor beroende på om de tillhör den egna trosgemenskapen, 
andra trosuppfattningar eller om de är icke-troende. Denna åtskill-
nad används för att ge människor olika rättigheter. Mojtahed 
Shabestari ser på denna uppdelning som en blandning av två olika 
frågor: människans förhållande till Gud, det vill säga hennes tro, 
och hennes sociala rättigheter. Det förstnämnda har att göra med 
hinsides lycka, medan människans rättigheter rör social sam-
levnad. Människans förhållande till Gud kan liknas vid en vertikal 
relation mellan den enskilde och hennes Gud, medan den andra 
handlar om horisontella relationer. Det finns inget logiskt sam-
band mellan individens trosföreställningar och hennes medborger-
liga rättigheter. Tron rör människans inre, medan medborgerliga 
rättigheter gäller yttre förhållanden. Mojtahed Shabestari konsta-
terar att nekande av grundläggande sociala, politiska och juridiska 
rättigheter samt skydd på grund av trostillhörighet eller avsaknad 
av tro är ett flagrant brott mot en nytolkning av människans 
kirama, värdighet. 

En nytolkning av kirama i anslutning till den moderna människo-
synen är möjlig då islam har ett individperspektiv på människans 
förhållande till Gud. Individperspektivet innebär att varje männi-
ska står i direkt kontakt med Gud och kommer att vara ansvarig 
för sina handlingar. Nytolkningen gör det möjligt att införliva 
mänskliga rättigheter med islam samtidigt som det förstärker de 
etiska aspekterna av mänskliga rättigheter med hjälp av trons 
andlighet. 

Filosofen Soroush skiljer i sin diskussion om nytolkningens 
karaktär mellan religion och teologi. Skillnaden mellan dessa 
ligger i att islam som religion betraktad, i egenskap av andligt 
budskap och Koranens gudomliga härkomst är oantastlig. Teo-
login däremot är i allra högsta grad föränderlig, eftersom den 
bygger på mänsklig kunskap och förändras till följd av nya mänsk-
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liga kunskaper samt nya politiska och kulturella förhållanden och 
nya sociala strukturer. Soroush skiljer mellan religiös tro och 
vetande och menar att man ska skilja mellan islams transcendenta 
norm och dess konkreta utformning i religiös praxis. Den religiösa 
kunskapen – teologin och rättsvetenskapen – får alltså samma 
historiska karaktär som övriga världsliga kunskaper. De ska alltså 
betraktas som bristfälliga och hypotetiska vilket innebär att de 
kan underkastas samma vetenskapliga kriterier som övriga human-
vetenskaper. De bygger på mänsklig kunskap och förändras till 
följd av nya mänskliga kunskaper samt nya politiska och kultur-
ella förhållanden och nya sociala strukturer. Det har med andra 
ord inte gjorts några tolkningar oberoende av sociala och kultur-
ella kontexter: tolkningar ska inte betraktas som metahistoriska. 
De ska snarare betraktas som en historisk produkt som saknar 
samhörighet med dagens moderna samhällsförhållanden. Varje 
tolkning av islams urkunder blir alltså en förståelse varigenom 
uttolkaren läser in sitt eget tänkesätt på texten. Sett ur detta 
perspektiv framstår varje förståelse som en fråga om rimlighet 
snarare än om objektiv sanning som skulle vara giltig för alltid. 

En liknande tankegång möter vi hos Abu Zeid, som skriver 
om nödvändigheten i att skilja mellan religion och religiöst tänk-
ande. Religionen består av en samling heliga texter som fram-
ställts under en viss historisk era. Religiöst tänkande består av 
tolkningar av dessa heliga texter. Religiöst tänkande kan således 
variera från en tid till en annan tid och från en plats till en annan 
plats. Den kan också variera från en person till en annan person, 
även om dessa lever i samma miljö. Han ser inte några problem 
med att använda sig av vetenskapliga kriterier i studiet av det 
religiösa tänkandet. 

Soroush gör klart att en förutsättning för erkännande av 
människans rättigheter är att göra en åtskillnad mellan männi-
skans rättigheter och hennes religiösa plikter. Han anser att den 
islamiska shari‘a-rätten är till sin natur plikt-centrerad. Det inne-
bär att människan ses i högsta grad som en varelse med plikter. 
Rättstolkningen, fiqh, ser som sin främsta uppgift att definiera 
människans olika plikter. Människan erinras ständigt om att vara 



  De historiska rötterna  
 
 

109 

på sin vakt för att utföra sina plikter i rätt ordning och viktigast 
av allt är att inte överträda de gränser som skapats genom reli-
giösa påbud och förbud. Det talas ytterst lite om människans 
rättigheter. Den människosyn som framträder i shari‘a-rätten 
strider med den moderna människosynen som definierar männi-
skan i första hand som en varelse med en rad grundläggande fri- 
och rättigheter. Den rättighetscentrerade definitionen förutsätter 
att varje individ, oavsett sin religiösa plikttrogenhet, ska garanteras 
en rad grundläggande medborgerliga rättigheter och skydd. 
Enligt denna definition är såväl tro som bundenhet vid religiösa 
plikter något som den enskilde individen själv avgör om hon väljer 
att följa eller inte. 

De muslimska nytänkarnas tolkningar av islams urkunder ur 
ett historiskt-kritiskt perspektiv innebär en avmystifiering av det 
religiösa tänkandet. Det går ut på att granska den religiösa trad-
itionen, de muslimska företrädarnas tolkningar och deras källor 
utifrån dagens moderna vetenskapliga traditioner. Det handlar 
om ett vetenskapliggörande och en rationalisering av den reli-
giösa debatten som använder sig av kritiska spörsmål som omger 
det moderna tänkandet. Den religiösa kunskapen ses som en 
mänsklig kunskap på samma sätt som övriga mänskliga kun-
skaper. På så sätt framstår det som naturligt att underkasta denna 
kunskap för ny- och omtolkningar.  

De muslimska nytänkarnas kontextuella och historisk-kritiska 
tolkningstradition är en nygammal metod inom islamisk idé-
historia som knyter an till den mu‘tazilitiska tolkningstradit-
ionen som erkänner den rationella och vetenskapliga tolknings-
traditionen. De ser inte sina nytolkningar utifrån den moderna 
vetenskapens föresatser som någon kapitulation inför moderni-
teten. För dem handlar det snarare om ett sätt att skapa harmoni 
mellan tolkningen av religionen och den moderna idétraditionen 
men också ett sätt att slå vakt om den religiösa idétraditionens 
legitimitet och gångbarhet i modernitetens och post-modernitetens 
era. 



111 

Från människovärde till mänskliga 
rättigheter  
Erwin Bischofberger 

Delvis reviderad version – 1991 

De judisk-kristna och de antika filosofiska föreställningarna om 
människan och hennes specifika värde satte sin prägel på medel-
tidens mentalitet. Enligt den tidens främste filosof och teolog, 
Thomas av Aquino (1225–1274), är människan skärningspunkten 
mellan himmel och jord, Gud och skapelse, andligt och materiellt. 
Hon är bunden vid biologiska lagar och öppen för gränslöshet. 
På sätt och vis rymmer människan hela verkligheten i sig. 

Både den antika världens och medeltidens tankar påverkade 
också ett verk som kom att utöva ett stort inflytande på den 
fortsatta diskussionen om människovärdet. År 1486 publicerade 
den italienske renässansfilosofen Giovanni Pico della Mirandola 
(1463–1494) ett tal som fick titeln ”Om människans värdighet” 
(De dignitate hominis). 

I enlighet med renässansens grundidé betonar författaren 
varje enskild människas människovärde. Han lyfter mer än tidigare 
fram människans individualitet. Medeltiden hade uppfattat henne 
som en person infogad i ståndssamhällets och än mer i kyrkans 
stora gemenskap. Pico framhåller också att människan är verklig-
hetens mitt genom att vara ”de himmelska väsendenas förtrogna 
och de lägres (det vill säga djurens och växternas) konung”. Men 
samtidigt ligger hennes höghet i att hon står utanför både den 
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överjordiska och den jordiska verkligheten därför att hon ensam 
kan välja hur högt eller hur lågt hon vill stå. 

Från medeltid till upplysningstid 

Vad innebär då människovärdet, det vill säga respekten för varje 
människas särskilda värdighet? Går det att få den teologiska och 
filosofiska synen på människan att fungera i ett samhälleligt 
perspektiv? Vilka blir konsekvenserna när man i försöket att 
förstå alla människors lika värde flyttar tyngdpunkten från henne 
som individ till henne som social varelse? Kan reflektionen kring 
människan och definitionen av hennes värde då leda till rättsliga 
normer och politisk handling? Hur kan man i så fall bryta ner 
och konkretisera principen om människovärdet till rättsregler 
som säkerställer den enskildes trygghet och ett fungerande sam-
hällsliv? Hur borde i ett sådant samhälle statsmaktens roll se ut? 

Man kan inte påstå att dessa frågor stod i centrum för Thomas 
eller Picos intresse. Frågorna ställdes senare av en rad tänkare, av 
vilka vi i det följande bara kan nämna några få som är särskilt 
representativa. De har mer eller mindre sin idéhistoriska hemvist 
i upplysningstiden. Denna tid präglades bland annat av tron på 
förnuftet, åsiktsmässig tolerans, human lagstiftning och kunskaps-
optimism. Den hade sitt geografiska centrum i 1700-talets England 
och Frankrike. 

Redan under 1500-talet hade en mängd olika nationalstater, 
bland dem Sverige, vuxit fram i Europa. De efterträdde medel-
tidens religiösa och politiska enhetskultur. I samband med detta 
väcktes också behovet av att skydda den enskilde medborgaren 
mot statsmakten. I England formulerades vissa rättighetsdekla-
rationer för att möta konflikten mellan kungen och parlamentet 
(Petition of Rights 1628, Habeas-Corpus-Acts 1679 och Bill of 
Rights 1689). Visserligen säkerställer dessa deklarationer – liksom 
den redan mellan kung Johan utan land och adeln 1215 slutna 
berömda Magna Charta (som var ett feodalt privilegiebrev) – 
politiska rättigheter och friheter för ett fåtal människor. Dessa 
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dokument omfattar bara vissa människor och talar inte om 
allmänna mänskliga rättigheter. Men frihetstemat finns där och 
kommer att beskrivas och nytolkas av allt fler människor. Det 
förebådar en utveckling som ska omfatta alla fria medborgare 
och slutligen alla människor. 

Naturrättsligt tänkande 

För den senare utformningen av de mänskliga rättigheterna hade 
naturrättsbegreppet (natural law resp. human rights based on 
natural law) den största betydelse. Som vi har konstaterat har 
begreppet en viss betydelse redan i den gamla stoiska filosofin: 
som infogad i samma kosmiska ordning har varje människa 
samma värde och ska därför i princip leva inom samma rättsliga 
råmärken. Under upplysningstiden innebär begreppet att 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. 

Den filosof och statsvetare som förmodligen mer än någon 
annan röjde vägen för den kommande utvecklingen var John 
Locke (1632–1704). Intressant nog publicerade han samma år 
som the Bill of Rights trädde i kraft sina åsikter om tolerans i ett 
framstående arbete (A letter concerning Toleration). Locke menade 
att kyrkan till skillnad från staten var en frivillig sammanslutning, 
och att statsmakten inte hade rätt att påtvinga sina medborgare 
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vissa trosuppfattningar eller religiösa ceremonier respektive 
förkasta andra. 

Locke är inspirerad av både Aristoteles, stoikerna och kristen-
domen. Han är en övertygad anhängare av naturrätten och bygger 
ytterligare ut denna uppfattning. Han menar att varje människa 
är fri till sitt väsen eller till sin ”natur”. Hennes rättigheter är 
inneboende, oförytterliga och inte beroende av olika politiska 
system. Staten har till uppgift att skydda sina medborgare och att 
borga för deras liv, frihet och egendom. Tillvaron i naturtill-
ståndet är nämligen så otrygg att man finner det bäst att överge 
det och genom ett fördrag inrätta staten och uppsätta en överhet. 
Detta samhällsfördrag (social contract) får emellertid inte leda 
till att den enskilda individen berövas sina fri- och rättigheter, i 
stället ska staten fungera som ett skyddsvärn för dem. Statens 
roll är alltså ”negativ” i den bemärkelsen att den är begränsad till 
skyddet av medborgarna och deras rättigheter. 

Om tolerans och naturens godhet 

Lockes uppfattning om de grundläggande mänskliga rättig-
heterna satte sina tydliga spår på den fortsatta utvecklingen på 
den europeiska kontinenten. De banbrytande franska filosoferna 
Frangois-Marie Voltaire (1694–1778) och Charles-Louis de 
Secondat Montesquieu (1689–1755) vistades under längre tid i 
England och lärde känna både Lockes och andras tankar. För 
många framstod och framstår Voltaire som åsiktsfrihetens och 
toleransens främste talesman. Det påstås att han i ett brev till en 
upplysningskollega skrev: ”Jag tar helt avstånd från era åsikter 
och kommer ända in i döden att slåss för er rätt att uttrycka dem”. 
Hans berömda ”Traktat om toleransen” (1763) är ett klassiskt 
arbete, läst och beundrat av många också i Sverige redan på 
Voltaires tid. 

Enligt Montesquieu ska den offentliga makten delas i en lag-
stiftande, en verkställande och en dömande makt, allt för att 
skydda medborgarnas fri- och rättigheter. Hans verk ”Lagarnas 
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anda” (Esprit des lois, 1748) förändrade radikalt det politiska 
medvetandet i Frankrike och bidrog till att bana väg för de 
kommande omvälvningarna. 

Den tredje banbrytande gestalten under Frankrikes upp-
lysningstid var Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) som kanske 
är mest känd för sin roman Emile. Hela Rousseaus tänkesätt är 
impregnerat av en stor tilltro till naturens ursprungliga godhet. 

Människovärdet bygger på denna inneboende och givna, inte 
förvärvade, godhet. Det är också därför som alla människor har 
lika värde vilket står i motsats till tidens rådande klass- och 
ståndssamhälle. Man måste återvända till naturen, till ursprunget 
där människorna är lika och förenade med varandra i ett över-
gripande syskonskap. Det är uppenbart att Rousseaus människo-
syn har inspirerat den franska revolutionen och dess ideal. 

Autonomi och ansvar 

I Tyskland företräddes naturrättstanken mest övertygande av 
filosofen Immanuel Kant (1724–1804). Det förekommer visser-
ligen flera naturrättsteoretiker före honom, bland dem Samuel 
von Pufendorf (1632–1694) som under många år var verksam i 
Lund och Stockholm. Även han hävdar att de mänskliga rättig-
heterna, i synnerhet rätten till liv, frihet och egendom till-
kommer människan i egenskap av hennes väsen eller natur. Det 
var emellertid först Kant som förutom friheten framhåller männi-
skans moraliska autonomi och därmed hennes totala ansvar för 
sina handlingar. Han menar att autonomin eller självbestämmandet 
i själva verket är ”grunden för människovärdet”. 

Enligt Kant är den första huvudregeln som människan i sitt 
praktiska förnuft (resp. sitt etiska omdöme) ska hålla sig till det 
kategoriska imperativet. Det är ett etiskt grundkrav som är all-
mängiltigt och obetingat och lyder: ”Jag skall aldrig handla 
annorlunda än så, att jag kan vilja, att min maxim (livsregel) skall 
bli allmän lag”. I filosofins historia har många betraktat Kants 
kategoriska imperativ som en tillämpningsform av den gyllene 
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regeln som man finner i flera gamla religioner och som Nya 
testamentet har formulerat så här: ”Allt vad ni vill att männi-
skorna skall göra för er det skall ni också göra för dem. Det är 
vad lagen och profeterna säger” (Matt 7:12). Den gyllene regeln 
röjer samma universella eller allmängiltiga ömsesidighet i det 
etiska kravet som Kants kategoriska imperativ. 

Grundläggande för Kants syn på människovärdet är hans upp-
fattning, att människan aldrig får användas enbart som ett medel. 
Hon är alltid ett mål i sig. Det är därför han tillfogar (det nämnda 
abstrakta och formella kategoriska imperativet) en andra mer 
konkret (materiell) huvudregel: ”Handla så, att du alltid behandlar 
mänskligheten, såväl i din egen person som i andras, som själv-
ändamål, aldrig blott som medel”. 

Det är inte minst Kants inflytande som ledde till att man i 
Tyskland snarare kom att betona medborgarnas plikter mot staten 
än deras rättigheter. Naturrätten i sin tyska version är mer stats- 
och auktoritetsorienterad än motsvarande doktrin i den engelska 
och franska traditionen. 

Det politiska genombrottet 

Deklarationer som syftar till att slå vakt om människovärdet har 
alltså en lång förhistoria. De teoretiska föreställningarnas polit-
iska genombrott kom först med den amerikanska och än mer 
den franska revolutionen. Den amerikanska rättighetsförklar-
ingen (som i sin första utformning heter the Virginia Bill of 
Rights av år 1776) slår fast att alla människor är till sitt väsen (by 
nature) lika fria och oberoende och har vissa oförytterliga rättig-
heter (inherent rights). Dessa termer är framvuxna ur den filo-
sofiskt underbyggda, i synnerhet lockeanska naturrättsläran. 

Den franska nationalförsamlingens deklaration om de mänsk-
liga rättigheterna (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
av år 1789) har övertagit vissa element från den amerikanska 
versionen men hade en mer revolutionär funktion genom att den 
syftade till att ogiltigförklara och förändra bestående politiska 
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och sociala förhållanden. Även här lyder den första paragrafen 
att ”människorna föds och förblir fria och till sina rättigheter 
likställda”. I deklarationens andra paragraf framträder också klart 
den naturrättsliga bakgrunden. ”Ändamålet för varje samhälle är 
att skydda och bevara människans naturliga och omistliga rättig-
heter. Dessa rättigheter är rätten till frihet, rätten till egendom, 
rätten till personlig säkerhet och rätten till motstånd mot för-
tryck”. Rättssäkerheten betonas i flera paragrafer men också 
åsikts-, religions- och tankefriheten. 

Den franska deklarationen tjänade som förebild för rättig-
hetskataloger som ingick i många av 1800-talets statliga grund-
lagar. Man har påpekat att den franska deklarationen avsåg alla 
människors rättigheter medan 1800-talets nya nationalstater 
deklarerade dem som nationella medborgerliga rättigheter. De 
hade till uppgift att säkerställa den borgerliga friheten mot stats-
makterna och att garantera allas likhet inför lagen. 

I och med den franska nationalförsamlingens deklaration är 
utvecklingen av den liberala rättighetsdoktrinen (det vill säga 
betonandet av den ekonomiska och politiska friheten) i princip 
avslutad. Däremot kommer kraven på de sociala rättigheterna att 
ställas först senare. Parallellt med den politiska utvecklingen 
löpte också den industriella revolutionen som skapade nya eko-
nomiska och sociala förhållanden och beroenden. Mot den bak-
grunden uppstod 1800-talets socialistiska ideologi och rörelser 
som betonade de sociala aspekterna av människosynen. Enbart 
liberala frihetslagar kunde inte borga för social rättvisa. Den 
individuella frihetens sociala bas kan vara hotad av arbetslöshet 
och utslagning. Denna insikt ledde till politiska reformer som 
har skapat dagens socialt medvetna stater. För utvecklingen av 
människovärdet är den moderna sociallagstiftningen lika oum-
bärlig som de här behandlade deklarationerna. 
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Universellt erkännande av människovärdet 

Efter andra världskriget, då de mänskliga rättigheterna systemat-
iskt hade trampats under fötterna, fanns det anledning att på 
nytt formulera och utvidga de redan bestående katalogerna. Så 
antog FN:s generalförsamling 1948 den allmänna deklarationen 
om de mänskliga rättigheterna. Den hade till en början karaktären 
av rekommendation som inte var rättsligt bindande. Men den har 
de senaste årtionden mer och mer blivit en folkrättsligt för-
pliktande norm. År 1966 antog FN:s generalförsamling det 
internationella avtalet om medborgerliga och politiska rättig-
heter samt det internationella avtalet om ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter. Båda avtalen trädde i kraft 1976 och 
har ratificerats av de flesta medlemsländerna. Det nya är att man 
har infört ett (än så länge ganska svagt) övervakningssystem för 
att ge eftertryck åt de krav som avtalen ställer. 

För europeiska förhållanden har man i kontrollhänseende 
utvecklat ett delvis effektivt instrument genom att Europarådet 
1950 antog Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 
Länder där övergrepp mot människovärdet sätts i system kan 
uteslutas ur Europarådet vilket också har förekommit flera gånger. 

År 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) som 1990 har blivit internationell rätt. 
Därmed har även barnen som utgör hälften av jordens befolk-
ning fått en bindande rättslig ställning och därmed ett eget rätts-
skydd. Konventionen bekräftar givetvis också att det finns många 
människor som inte har några rättsliga skyldigheter, till exempel 
barn som ändå har fulla (om än till deras status anpassade) rättig-
heter. Personer som inte har någon eller nedsatt autonomi och 
alltså inte kan göra sin röst hörd förlorar inte sina mänskliga 
rättigheter. Tvärtom, ju mindre en människas autonomi och ju 
större hennes beroende är desto mer bör de autonoma eller 
vuxna slå vakt om hennes människovärde och befordra hennes 
rättigheter. Barnkonventionen synes ifrågasätta Kants ståndpunkt 
att autonomin är grunden för människovärdet. Konventionen 
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antyder snarare att människovärdet är förankrat i varje persons 
existens, oberoende av hur mycket autonomi hon har. 

Stärkta rättigheter inom medicinens område har skett bland 
annat genom att Europarådet 1996 antog en konvention om 
mänskliga rättigheter och biomedicin (Biomedicinkonventionen). 
Den syftar till att skydda människor i samband med hälso- och 
sjukvård och medicinsk forskning. Den specificerar och vidare-
utvecklar det skydd som finns i Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna. En annan konvention som tillkommit är 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning (2006).  

Det historiska förloppet ända fram till dagens deklarationer 
och konventioner om mänskliga rättigheter är samtidigt kom-
plicerat och målinriktat. Utvecklingen beror på många faktorer. 
Den mest centrala är människors växande etiska medvetande om 
den bärande normativa princip eller gemensamma referenspunkt 
som har fått namnet människovärde (Luf). Den växande före-
ställningen om alla människors lika värde finns hela tiden med 
som en etisk klangbotten och ger kraft åt argumenten för polit-
isk och social jämlikhet (B Lindberg). Den konkreta utform-
ningen och förgreningen av människo-värdet är historiskt betingad 
och innebär ofta reaktioner mot att människovärdet har varit 
eller är hotat på någon kännbar punkt. Det är också därför som 
reflektioner över och insatser för människovärdet är viktiga även 
i dag. Det är tänkbart att denna process går vidare till att omfatta 
andra livsvärden än människovärdet. Så har många till exempel 
börjat fundera över djurens rättigheter och utformningen av en 
deklaration som beskriver dessa. 
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Människovärdet i svensk tillämpning 

Delvis reviderad artikel från Statens medicinsk-etiska råd 1991. 

Praktisk politik på människovärdets grund 

I Sverige under slutet av 1800-talet kom kampen om de mänsk-
liga rättigheterna att ta sig uttryck i krav på politiska reformer inom 
olika områden. 

Under den senare delen av 1800-talet upprördes allt flera av 
hur illa stora grupper av människor behandlades. Framför allt var 
det ett antal liberala reformatörer som drev frågor om männi-
skors rätt till bland annat dräglig bostad och drägliga arbetsför-
hållanden. Under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet 
inleddes också en lagstiftningsperiod som syftade till skydd för 
människors hälsa och väl jämsides med att kraven på allmän röst-
rätt drevs. Drömmen om ett bättre Sverige för alla konkreti-
serades i bland annat krav på folkpension och arbetslöshetsför-
säkring. Drömmen fick under 1920-talet sin mest kända form i 
Per-Albin Hanssons uppmålade vision av folkhemmet: 

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda 
hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga 
kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre, 
där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke 
trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder 
likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora 
folk- och medborgarhemmet skulle det betyda nedbrytande av alla 
sociala och ekonomiska skrankor som nu skilja medborgarna i 
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privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och 
fattiga, besuttne och utarmade, plundrare och utplundrade. 

(AK protokoll 1928, nr 3) 

Hur Sverige påverkades av 1700-talets europeiska strömningar 
och diskussioner om människovärde och mänskliga rättigheter 
kan också belysas med följande exempel: 

Under 1700-talet förklarades att samhällets stöd till de fattiga 
skulle ses som en allmosa och inte som en rättighet. 

Redan i mitten av 1800-talet präglades synsättet av att de fattiga 
ägde rätt till försörjning enligt samhällskontraktet. 

Först på 1950-talet skrevs det in i lagstiftningen att stödet 
skulle lämnas i sådana former att det inte kränker individens 
värdighet. På område efter område kan en liknande utveckling 
beskrivas. 

Först i 1974 års regeringsform skrevs de individuella fri- och 
rättigheterna in i en samlad framställning. Ett uttryck för det 
värde man tillmäter dessa rättigheter är att regeringsformen har 
tagits in och står allra först i lagboken. 

Uppslutningen kring idéerna om människovärde och mänskliga 
rättigheter har påverkat villkoren för människans vardag genom 
en konkret lagstiftning inom t.ex. arbetsliv, sjukvård och utbild-
ning. 

Människovärdet i svensk lagstiftning 

Nu gällande regeringsform (RF) låter i 1 kap. 2 § människovärdet 
utgöra grundvalen för de individuella fri- och rättigheterna. Den 
nämnda paragrafen lyder: 

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.  

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska 
vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt 
ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning 
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samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsätt-
ningar för hälsa.  

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god 
miljö för nuvarande och kommande generationer.  

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande 
inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och 
familjeliv.  

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå del-
aktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. 
Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund 
av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller reli-
giös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra 
omständigheter som gäller den enskilde som person.  

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv 
ska främjas. 

Av förarbetena framgår, att paragrafen intagits för att åstad-
komma överensstämmelse med de internationella konventioner 
som Sverige biträtt, däribland FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter. Paragrafen är en målsättningsparagraf som anger 
”vissa värden som framstår som grundläggande men som av olika 
skäl inte kan skyddas genom rättsligt bindande grundregler”. De 
grundläggande fri- och rättigheterna ger uttryck för värderingar, 
som är oupplösligt förbundna med demokratins idéer, sägs det 
vidare i det betänkande av fri- och rättighetsutredningen (Med-
borgerliga fri- och rättigheter, SOU 1975:75) som ligger till 
grund för regeringsformens stadganden. 

”De grundläggande rättigheternas betydelse för den enskilde 
och folkstyrelsen belyses av att de ofta har uppfattats som något 
en gång för alla givet, något som faktiskt existerar utanför och 
oberoende av den vanliga rättsordningen”. Respekten för människo-
värdet utgör en viktig förutsättning för det demokratiska sam-
hällets uppbyggnad. Det starkaste skyddet för de på människo-
värdet grundade rättigheterna ligger i det demokratiska systemet. 
Inte ens det starkaste grundlagsskydd för fri- och rättigheterna 
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hjälper, om medborgarnas demokratiska medvetande sviktar. 
Som målsättningsparagraf ger 1 kap. 2 § RF inget egentligt grund-
lagsskydd, men den får anses ge ”en icke obetydlig skyddseffekt 
redan genom sin psykologiska verkan” sägs det i betänkandet. 

Människovärdesbegreppet utgör också en av utgångspunkt-
erna för bland annat socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, 
och olika medicinska deklarationer och koder. 

Människovärdet i utredningar 

De senaste årtiondena har medicinsk-etiska frågor varit föremål 
för många statliga utredningar. I alla har etiska problemställningar 
fått en utförlig belysning. Full överensstämmelse mellan etik och 
juridik är däremot sällan möjlig. I etiken finns ett spelrum för 
frihet, som juridiken kanske inte alltid medger. Ämnen som varit 
föremål för utredning är assisterad befruktning, fosterdiagnostik, 
genetisk integritet, dödsbegrepp och organdonation. De etiska 
angreppssätten i utredningarna skiljer sig i vissa fall från varandra 
men gemensamt för dem är ändå en anslutning till människo-
värdet och/eller den humanistiska människosynen. 
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Ordförklaringar 

ALTRUISTISK  osjälvisk 
 

ANTROPOLOGI  läran om människan som art 
 

AXIOM grundläggande sats som utan 
bevis antas vara sann 

 
AUTONOMI rätt att bestämma om egna 

angelägenheter, själv-
bestämmande 

 
DESKRIPTIV  
 

beskrivande 

DISKONTINUITET  
 

brist på kontinuitet, avbrott, 
lucka 

 
DISKURS  
 

samtal och /eller texter kring 
ett bestämt ämne 

 
DOGM 
 

grundläggande lärosats vars 
riktighet ej ifrågasätts 

 
EGALITÄR eftersträvar jämlikhet 

 
EMPIRISK 
 

grundad på observationer och 
erfarenheter 
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EUTANASI 
 

dödshjälp 

EXPLOATERA  
 

ta i anspråk, utnyttja 

IMPLANTATION 
 

(här) när det befruktade ägget 
fäster i livmoderslemhinnan 

 
INTUTION 
 

förmåga till omedelbar upp-
fattning eller bedömning, utan 
medveten tillgång till alla 
fakta 

 
INTRESSEUTILITARISM etisk teori enligt vilken en 

handlings riktighet beror på 
den grad i vilken det 
handlingsalternativ som valts 
tillfredsställer eller frustrerar 
andra aktörers och berördas 
preferenser (intressen) 
 

KONCEPTION  befruktning 
 

KONSENSUS  
 

enighet mellan parter (med 
från början motstridiga 
intressen) 

 
KONTEXTUELL situationsberoende 

 
KONVENTION 
 

formell överenskommelse om 
angelägenheter av gemensamt 
intresse 

 
KOSMOPOLIT 
 

världsmedborgare 

MONOTEISTISK uppfattning att det finns 
enbart en gud 
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NIHILIST en person som förnekar före-

komsten av objektiva värden 
 

NORM regel eller föreskrift (skriven 
eller outtalad) 

 
NORMATIV anger en regel eller en före-

skrift 
 

POLYTEISM uppfattning att det finns flera 
gudar 

 
POTENTAT person i inflytelserik ställning 

 
POTENTIAL inneboende möjlighet 

 
PREDESTINATION förutbestämning 

 
PROFAN världslig 

 
PROVOKATIV  
 

avser en utmanande 
handling/uttalande 

 
PSEUDODEBATT 
 

skendebatt t.ex. därför att del-
tagarna i debatten talar förbi 
varandra eller missförstår 
varandra 

 
RELATIVISERING 
 

göra beroende av tillfälliga 
eller subjektiva förhållanden 

 
RELEVANT av betydelse för det aktuella 

sammanhanget 
 

SEMANTIK betydelselära 
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SEMANTISK 
 

avser överensstämmelse 
mellan de skrivna orden och 
de tänkta 

 
SOCIALDARWINISM försök att tillämpa Darwins 

lära om det naturliga urvalet 
på samhället, vilket skulle 
innebära ”den starkares rätt” i 
kampen för tillvaron 

 
STOISIK 
 

utgående från en filosofisk 
riktning under senantiken, 
förknippad med karaktärs-
fasthet och behärskning 

 
SUBSTANTIELL 
 

innehållsrik, som har ett 
konkret innehåll 

 
TRANSCENDENT ligger bortom gränsen för det 

som kan uppfattas med 
sinnena eller förnuftet 
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