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Sammanfattning 

Framsteg inom genteknik har givit upphov till tanken om en förestående förändring av vår 

rättviseuppfattning, däribland vilken roll hälsa, intelligens och fantasi kan ha i en distributiv 

rättviseteori. Denna uppsats syftar till att tydliggöra John Rawls förhållningssätt till dessa 

nyttigheter, vilken i samtida forskning ofta beskrivs som en exkludering, med hänvisning till att 

de inte innefattas i Rawls rättviseuppfattning. Medan den gängse uppfattningen beskriver denna 

exkludering som ett resultat av bristande kontroll, vilket genteknik anses kunna förändra, visar 

denna uppsats genom en beskrivande idéanalys att frågan är mer problematisk än vad som 

vanligen framförs. Bland annat dras slutsatsen att Rawls exkludering i viktiga avseenden inte är 

ett resultat av bristande kontroll, utan att den snarare bör betraktas som ett medvetet val. Detta 

påverkar inte bara vår syn på Rawls rättviseteori, utan även synen på vilka implikationer 

genteknik i själva verket har på vår rättviseuppfattning. 
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1. Inledning 

1.1 Problembeskrivning 

John Rawls förhållningssätt till de naturliga primära nyttigheterna har varit föremål för 

viss kritik. I sin distributiva rättviseteori framhäver visserligen Rawls betydelsen av 

nyttigheter såsom hälsa, intelligens och fantasi, men då dessa inte anses vara ”direkt 

under grundstrukturens kontroll”1 hamnar de utanför ramen för Rawls 

rättviseuppfattning. För Rawls handlar istället rättvisa huvudsakligen om de sociala 

primära nyttigheterna, däribland inkomster, rättigheter och friheter; en begränsning 

många alltså upplevt vara problematisk på så vis att den anses leda till en otillräcklig 

uppfattning om rättvisa. 

 

Sedan publiceringen av En teori om rättvisa har detta förhållningssätt utmanats av en 

rad ”rivaliserande” teorier och kompletterande ansatser, vilkas syfte helt eller delvis 

varit att ytterligare beakta de naturliga primära nyttigheterna (fortsättningsvis NPN2). På 

detta vis har man eftersträvat en rättviseteori vilken behandlar frågor om exempelvis 

sjukvård och funktionsnedsättningar som rättvisefrågor; någonting Rawls teori alltså 

inte gör. Samtidigt har dessa teorier avvikit från Rawls ursprungliga resonemang i 

viktiga avseenden, varpå Rawls inställning till NPN inte helt kunnat avfärdas. 

 

På senare år har dock Rawls rättviseuppfattning, vilken alltså fokuserar på de sociala 

primära nyttigheterna (fortsättningsvis SPN3), kommit att utmanas på ett helt nytt sätt. 

Distributiva rättviseteoretiker har uppmärksammat den fortlöpande utvecklingen inom 

genteknik och framhävt att denna ger, eller åtminstone kommer att ge, implikationer på 

Rawls rättviseteori. Resonemang har bland annat framförts om att denna utveckling 

                                                      
1 Rawls (1999), s. 78. 

2 Uppsatsen använder sig genomgående av förkortningen, undantaget syfte, frågeställning och 

rubriker; vilket avser ge en mer tydlig översikt av uppsatsen. Det skall även noteras att en mer 

vanlig förkortning är NPG, från engelskans natural primary goods, men att jag här valt den 

svenska motsvarigheten för att underlätta läsning. 

3 Se föregående not. 



 

 2 

kommer att placera NPN ”direkt under grundstrukturens kontroll”4, vilket utifrån 

tidigare nämnda beskrivning skulle kräva en revidering av Rawls förhållningssätt till 

dessa nyttigheter. 

 

Även om utsikter att inkludera NPN inom ramen för Rawls rättviseuppfattning är 

lockande, framhåller denna uppsats att teoretikerna inom detta forskningsområde inte 

ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt Rawls resonemang i denna fråga. Detta har resulterat 

i att tidigare nämnda diskussioner förts utifrån stereotypa och trivialiserande antaganden 

om såväl hur Rawls exkluderar NPN som varför han gör det. Mest anmärkningsvärt i 

detta avseende är föreställningen om en direkt kontroll5, vilken trots en påtaglig närvaro 

i många diskussioner varken definierats av Rawls själv eller de teoretiker vilka förhållit 

sig till föreställningen. 

 

På detta vis framhäver uppsatsen inte nödvändigtvis att Rawls beslut att exkludera NPN 

är korrekt, eller att genteknik inte kommer att ge implikationer på Rawls teori, utan 

snarare att teoretikerna vilka förhållit sig till beslutet inte tydliggjort dessa frågor. Detta 

har lett till att den vaghet och problematik vilka Rawls resonemang faktiskt innefattar 

inte varit föremål för närmare diskussion. Genom att tydliggöra dessa frågor och 

presentera en mer heltäckande bild av Rawls förhållningssätt till NPN, avser denna 

uppsats bidra till ett såväl viktigt som aktuellt forskningsområde.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Rawls (1999), s. 78. 

5 Från Rawls resonemang om att naturliga primära nyttigheter inte är direkt under 

grundstrukturens kontroll. För användning se exempelvis Farrelly (2005). 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är tvådelat. Först och främst syftar uppsatsen till att 

tydliggöra John Rawls exkludering av de naturliga primära nyttigheterna samt precisera 

Rawls skäl till detta förhållningssätt. Detta är intressant eftersom samtida forskning inte 

presenterat en enhetlig och heltäckande bild av denna fråga, någonting vilket utvecklas 

närmare i kommande kapitel. 

 

För det andra syftar uppsatsen till att undersöka, utifrån ovan nämnda precisering, hur 

genteknik kan anses påverka John Rawls förhållningssätt till de naturliga primära 

nyttigheterna. Detta är i sin tur intressant eftersom denna påverkan tagits för given av 

många teoretiker, vilket även detta utvecklas i kommande kapitel. 

 

Uppsatsen besvarar följaktligen de två frågorna:  

• På vilket sätt och av vilket skäl exkluderar John Rawls de naturliga primära 

nyttigheterna från sin rättviseteori? 

• På vilket sätt påverkar genteknikens utveckling John Rawls förhållningssätt till 

de naturliga primära nyttigheterna? 

1.3 Avgränsning och förtydliganden 

Även om uppsatsen förhåller sig kritisk till mycket av den forskning vilken tidigare 

bedrivits inom detta forskningsområde, är det viktigt att understryka att uppsatsen 

huvudsakligen har en klargörande ambition. Med detta i åtanke uppehåller sig inte 

uppsatsen vid eventuell kritik eller utvärdering av Rawls teori (annat än i ett jämförande 

syfte), utan eftersträvar ett tydliggörande av resonemangen han för och ett tydliggörande 

av hur genteknik kan anses påverka dessa resonemang. 

 

Det skall även poängteras att uppsatsen behandlar en specifik del av Rawls rättviseteori, 

vilket innebär att en mer heltäckande bild av hans rättviseteori inte presenteras. Detta till 

trots krävs inte någon ingående förståelse av Rawls teori för att följa uppsatsens 

resonemang.  
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Frågorna vilka lyfts fram i denna uppsats, det vill säga Rawls exkludering av NPN samt 

genteknikens påverkan på detta förhållningssätt, har i viss mån uppmärksammats i 

tidigare forskning. Denna forskning har dock inte kunnat erbjuda några definitiva svar 

och har dessutom, vilket här skall framhävas, i högre utsträckning förhållit sig till Rawls 

resonemang snarare än granskat dem, vilket i många fall givit upphov till en förenklad 

och stundtals felaktig bild. 

 

På detta vis vilar denna uppsats inte på några tidigare försök till att undersöka Rawls 

förhållningssätt, utan i högre grad på uppfattningar om detta förhållningssätt vilka olika 

teoretiker uttryckt då de förhållit sig till Rawls teori. Dessa uppfattningar presenteras 

närmare i uppsatsens kommande kapitel, men det finns här anledning att utveckla den 

forskningskontext vilken uppsatsen utgår från och därigenom redogöra för det 

sammanhang i vilka teoretiker valt att förhålla sig till just Rawls exkludering av NPN. 

Detta tydliggör inte bara uppsatsens inledande problemformulering, utan motiverar även 

i hög grad uppsatsens syfte. 

1.4.1 Ambitionen att inkludera de naturliga primära nyttigheterna 

Som tidigare nämnts har det inom den politiska teorin funnits en ambition att ta större 

hänsyn till NPN än vad Rawls gör i sin rättviseteori, eller annorlunda uttryckt inkludera 

dem i Rawls teori. Detta följer av att viktiga frågor, så som exempelvis sjukvård och 

funktionsnedsättningar, inte är föremål för rättvisans uppmärksamhet enligt Rawls; 

vilket många upplevt vara ”counter to our intuitions about what is just”6. 

 

Denna ambition att inkludera NPN har tagit många former, alla vilka det varken är 

möjligt eller önskvärt att presentera här. Den tanke vilken här skall framföras är istället 

att en majoritet av dessa ansatser inte utgått från Rawls resonemang i dessa frågor, utan 

i högre utsträckning fokuserat på teoretikernas egna upplevelser av och inställningar till 

NPN. Detta förfarande är inte felaktigt på något vis och deras teoretiska bidrag är 

odiskutabla, men denna utgångspunkt har samtidigt inte gjort det nödvändigt att granska 

Rawls synpunkter. Två exempel kan kort nämnas: 

                                                      
6 Dietsch (2002), s. 35. 
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Martha Nussbaum, som tillsammans med Amartya Sen populariserat förmågor 

(capabilities) som alternativ till primära nyttigheter, har argumenterat för att den 

naturliga nyttigheten hälsa, enligt Rawls terminologi, bör beaktas i högre utsträckning 

än vad Rawls teori gör7. Resonemangen grundar sig naturligtvis på att Rawls teori 

förbiser viktiga frågor, men även att hon ser att en inkludering av hälsa skulle vara 

”useful as a benchmark for aspiration and comparison”8; en uppgift Rawls inte 

tillskriver rättvisa. Följaktligen anser hon att samhällets kontroll över hälsa är tillräcklig 

för att denna skall kunna inkluderas på detta vis, vilket inte kräver någon närmare 

förståelse av vad Rawls skulle anse vara en tillräcklig kontroll för att inkludera hälsa. 

 

Norman Daniels, mest uppmärksammad i sitt försök att utöka Rawls teori till att 

inkludera sjukvård, argumenterar på ett liknande att Rawls negligerar nyttigheten hälsa9. 

Dock framhäver han, som just nämndes, att det är sjukvård vilken bör inkluderas; och 

alltså inte nyttigheten hälsa10. Med anledning av detta fokuserar även han på att 

samhället utövar en tillräcklig kontroll över hälsa för att kunna inkluderas på detta vis, 

vilket återigen inte kräver en närmare förståelse av Rawls uppfattning om vad en 

tillräcklig kontroll egentligen är. 

 

På detta vis har de flesta ansatserna att inkludera NPN dels förändrat Rawls teori i 

någon utsträckning och dels fokuserat på teoretikernas upplevda möjlighet att inkludera 

NPN, snarare än Rawls beslut att exkludera dem. Detta kan förklara avsaknaden av en 

närmare granskning av Rawls beslut, på så vis att det helt enkelt inte funnits något 

egentligt behov av en granskning. Detta har dock kommit att förändras. 

1.4.2 Genetically transformed society 

I likhet med andra forskningsområden utmanas hela tiden den politiska teorin och vår 

uppfattning om rättvisa av det som sker i vår omvärld. Den kanske mest 

revolutionerande utmaningen i modern tid vad gäller rättvisa, vilket delvis antyddes i 

uppsatsens inledande problembeskrivning, har föreslagits vara framsteg inom 

                                                      
7 Se exempelvis Nussbaum (1999), s. 42. 

8 Nussbaum (2000), s. 89. 

9 Se exempelvis Daniels (1985), s. 37 ff. 

10 Daniels (1985), s. 6. 
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genteknik. Colin Farrelly, framträdande teoretiker inom detta område, talar om ett 

framtida ”genetically transformed society”11, det vill säga ett samhälle där genteknik 

förmodas vara säker och effektiv, vilken han anser ”forces a reevaluation of one's most 

basic moral convictions concerning the demands of justice”12. I samma anda framhäver 

Allen Buchanan, medförfattare till boken From Chance to Choice, att genteknik leder 

till “disturbing challenges [...] for our traditional ways of thinking about justice”13. 

 

Den tanke vilken denna uppsats huvudsakligen intresserar sig för, är att teoretiker inom 

detta forskningsområde ansett att genteknik ger implikationer på Rawls exkludering av 

NPN. Bakgrunden till detta är att man noterat hur Rawls utgår från föreställningen att 

NPN inte är direkt under grundstrukturens kontroll, någonting genteknik i framtiden 

anses kunna förändra. Farrelly uttrycker detta som att ”the distribution of NPG [i denna 

uppsats NPN] is (or will be), like the SPG [i denna uppsats SPN], under the direct 

control of society’s major institutions”14. På detta vis har genteknik ansetts möjliggöra 

en inkludering av NPN, eftersom det inte längre finns någon anledning att exkludera 

dem. 

 

Skillnaden mellan denna typ av argumentation jämfört med dem vilka presenterades i 

föregående avsnitt är att NPN anses kunna inkluderas utifrån Rawls egna resonemang, 

och att denna inkludering alltså inte kräver någon revidering eller förändring av Rawls 

ursprungliga teori. Men kan denna typ av utveckling anses vara rimlig? Problemet med 

denna forskningsansats, delvis i likhet med exemplen från föregående avsnitt, är att man 

inte heller fokuserat på Rawls egna resonemang ifråga om exkluderingen av NPN. 

Istället för att granska exakt hur Rawls exkluderar NPN och vilken innebörd direkt 

kontroll kan anses ha, har man gjort generella antaganden om detta och följaktligen 

dragit förhastade slutsatser. Mest anmärkningsvärt i sammanhanget är tanken om att 

genteknik kan leda till en direkt kontroll över NPN. Hur kan denna slutsats dras när, 

som tidigare noterades, varken Rawls själv eller teoretikerna vilka förhållit sig till 

Rawls definierat innebörden av en direkt kontroll? 

                                                      
11 Farrelly (2005), s. 92. 

12 Ibid. 

13 Buchanan m.fl. (2000), s. 95. 

14 Farrelly (2002), s. 78. 
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Det som gör utvecklingen inom genteknik intressant, i termer av Rawls förhållningssätt 

till NPN, är alltså hur denna inneburit en ny infallsvinkel på tidigare forskning. Tidigare 

ansatser till att revidera Rawls förhållningssätt har exempelvis huvudsakligen fokuserat 

på nyttigheten hälsa, medan även fantasi och intelligens på sikt anses vara inom räckhåll 

för genteknik. Men kanske ännu mer viktigt i sammanhanget är att man nu, i högre 

utsträckning än tidigare, kommit att utmana själva utgångspunkterna för Rawls 

resonemang, snarare än att utmana de slutsatser han drar. Nussbaum och Daniels 

ifrågasätter exempelvis aldrig att nyttigheten hälsa i viss mån är bortom 

grundstrukturens kontroll, utan menar istället att detta inte är anledning nog att 

exkludera NPN. Denna nya infallsvinkel i form av genteknik utmanar däremot själva 

föreställningen om att NPN i framtiden kommer att vara bortom grundstrukturens 

kontroll, vilket anses kräva en omvärdering av Rawls förhållningssätt till dessa 

nyttigheter. Men som tidigare nämnts är Rawls resonemang i detta avseende inte helt 

oproblematiska och hans beskrivning av grundstrukturens bristande kontroll har inte 

varit föremål för granskning. Det är i ljuset av detta den förestående granskningen är av 

intresse. 

1.5 Metod och material 

För att uppnå uppsatsens tvådelade syfte, att tydliggöra Rawls exkludering av NPN och 

att undersöka genteknikens påverkan på denna exkludering, används ett 

tillvägagångssätt vilket med fördel kan liknas vid en beskrivande idéanalys15. Med detta 

avses i denna uppsats en beskrivning, eller tolkning om man så vill, av Rawls 

resonemang (idéer) gällande för syftet relevanta frågor. Detta kräver en närmare 

förklaring. 

 

Först och främst skall det noteras att ”för syftet relevanta frågor” huvudsakligen innebär 

frågor om hur Rawls förhåller sig till NPN, alternativt frågor om hur han förhåller sig 

till SPN. Det förstnämnda tycks inte behöva en närmare förklaring, medan frågor om 

SPN tillskrivs relevans med anledning av att dessa inte är exkluderade från Rawls teori. 

I uppsatsens kommande kapitel framkommer det mer tydligt hur skillnaden mellan 

dessa kategorier av primära nyttigheter är av avgörande betydelse för uppsatsens syfte.  

                                                      
15 Beckman (2005), s. 48 ff. 
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För att ytterligare begränsa uppsatsens fokus, eller kanske snarare för att ge uppsatsen 

en mer tydlig riktning, utgår uppsatsen i hög utsträckning från tidigare uppfattningar om 

Rawls teori; specifikt uppfattningar om Rawls förhållningssätt till NPN. Som tidigare 

nämnts har inga omfattande granskningar inom detta område gjorts, men många 

teoretiker har alltså formulerat tankar och uppfattningar om just exkluderingen av NPN. 

Att utgå från dessa tycks inte bara vara intuitivt korrekt, utan är i själva verket 

fördelaktigt och lämpligt av flertalet anledningar. 

 

Uppsatsens syfte kan exempelvis betraktas som ett tydliggörande av just tidigare 

uppfattningar om Rawls teori. Både tanken om att Rawls exkluderar NPN och att 

genteknik skulle påverka denna exkludering är nämligen resonemang vilka formulerats 

av efterföljande teoretiker och alltså inte av Rawls själv. Uppsatsen invänder dessutom 

inte mot dessa uppfattningar, utan syftar till att tydliggöra dem med tanke på att detta 

tidigare inte gjorts i tillräckligt hög utsträckning. I viss mån kan uppsatsen med andra 

ord sägas komplettera dessa uppfattningar, även om detta inte är ett uttalat syfte. 

 

Att använda tidigare uppfattningar i en beskrivande idéanalys tycks även vara förenligt 

med det Ludvig Beckman, författare till Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av 

politiska texter och idéer, skriver om jämförelsepunkter16. Tanken är att dessa 

jämförelsepunkter berikar analysen, där ett exempel på detta är hur ”den egna läsningen 

av en text [kan] jämföras med de läsningar som andra tidigare gjort”17. Det skall dock 

återigen poängteras att denna uppsats inte argumenterar för någon radikalt annorlunda 

tolkning än vad som tidigare gjorts, utan istället framhäver hur det inte gjorts någon 

egentlig tolkning (vilket dessa jämförelsepunkter även illustrerar).  

 

På detta vis kan alltså uppsatsens tillvägagångssätt sammanfattas med att: 1) tidigare 

uppfattningar om Rawls resonemang lyfts fram, 2) dessa uppfattningar diskuteras och 

problematiseras utifrån En teori om rättvisa och 3) en mer utförlig tolkning av Rawls 

resonemang formuleras i ljuset av tidigare diskussion.  

 

                                                      
16 Ibid. s. 51. 

17 Ibid. s. 53. 
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Avslutningsvis skall även uppsatsens urval kort kommenteras, där föregående stycke 

exempelvis antyder att Rawls resonemang huvudsakligen representeras av En teori om 

rättvisa. Denna begränsning ansågs vara nödvändig av pragmatiska skäl, men samtidigt 

betraktas teorin ofta just som ett avskilt och enhetligt verk. Det kan med anledning av 

detta finnas skäl till att inledningsvis granska uppsatsens frågeställningar utifrån En 

teori om rättvisa, eftersom detta tidigare varit bristfälligt, för att därefter även beakta 

Rawls övriga texter. En liknande poäng kan lyftas fram vad gäller direkt kontroll och 

begreppets betydelse i dessa sammanhang, då Rawls endast uttrycker sig i dessa termer 

i En teori om rättvisa. Med detta sagt är denna fokusering trots allt en begränsning.   

  

Vad gäller tidigare uppfattningar om Rawls förhållningssätt till NPN har inte någon 

liknande begränsning gjorts, utan ett stort antal teoretiker lyfts fram i syfte att ge en 

övergripande bild av forskningskontexten. Dessa består dels av teoretiker vilka 

argumenterat för en inkludering av NPN i någon utsträckning, så som exempelvis 

Nussbaum eller Farrelly, och dels teoretiker vilka mer generellt resonerat kring Rawls 

teori, så som exempelvis Thomas Pogge, författare till bland annat John Rawls: His Life 

and Theory of Justice. Även om dessa och övriga teoretiker vilka uppsatsen för fram inte 

nödvändigtvis måste anses vara representativa för den samtida forskningen, vilket denna 

uppsats dock framhåller att de huvudsakligen är, bör deras resonemang ändå påvisa hur 

forskningen inte har en enhetlig och oproblematisk bild av Rawls exkludering av NPN. 

Dessutom utgör deras uppfattningar oavsett detta en lämplig utgångspunkt och 

jämförelsepunkt för diskussioner av Rawls resonemang. 
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2. Rawls exkludering av de 

naturliga primära nyttigheterna 

I detta kapitel diskuteras Rawls exkludering av de naturliga primära nyttigheterna. Ett 

antal vanliga uppfattningar lyfts fram och avfärdas, till förmån för en beskrivning vilken, 

i motsats till tidigare beskrivningar, inte betraktar exkluderingen som en enhetlig 

företeelse; utan istället som en tvådelad exkludering.  

2.1 En vanlig missuppfattning 

I uppsatsens inledning framfördes en tanke om att Rawls betraktar NPN som 

betydelsefulla, men samtidigt väljer att exkludera dem från sin rättviseuppfattning. 

Samtidigt som en majoritet av den samtida forskningen instämmer i denna beskrivning, 

förekommer även ett antal andra skildringar vilka inte på motsvarande sätt tillskriver 

NPN betydelse i En teori om rättvisa. Dessa skildringar behöver inte nödvändigtvis 

betraktas vara felaktiga, eller att teoretikerna ifråga motsätter sig ovan nämnda 

beskrivning, utan bör snarare betraktas vara missvisande vad gäller Rawls 

förhållningssätt till NPN. Tre exempel kan kort nämnas. 

 

Roger Worthington, forskare inom medicinsk rätt och etiska dilemman, drar i en artikel 

slutsatsen att Rawls tillskriver NPN ”less weight than the primary goods of rights, 

liberty and opportunities”18. Colin Farrelly, vars resonemang vi återvänder till i ett 

senare kapitel, använder i en artikel den olyckliga formuleringen att Rawls ”ignores [...] 

what he calls the ’natural primary goods’”19. I samma anda framhävs ofta att NPN “fall 

outside of his [Rawls] Theory of Justice”20, en formulering vilken är minst lika olycklig. 

 

Problemet med dessa beskrivningar är att de åsidosätter att NPN i själva verket är 

betydelsefulla och i allra högsta grad inkluderade i Rawls teori, nämligen i egenskap av 

                                                      
18 Worthington (2005), s. 16. 

19 Farrelly (2002), s. 81. 

20 Hall (2006), s. 86. 
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att vara primära nyttigheter. Dessa nyttigheter, alltså såväl naturliga- som sociala, utgör 

enligt Rawls grunden för alla individers livsplaner; en central tanke i Rawls teori 

eftersom varje individ anses vara ”tillfreds när hon mer eller mindre framgångsrikt är 

ifärd med att genomföra denna plan” 21. Med andra ord krävs det såväl naturliga- som 

sociala nyttigheter för att vara tillfreds. 

 

Detta är viktigt att understryka ytterligare eftersom det påvisar att de SPN inte 

nödvändigtvis tillskrivs en större betydelse av Rawls än vad NPN tillskrivs. För att 

företa sig en livsplan krävs det friheter och rättigheter, vilka genom att exempelvis 

förhindra övergrepp och tvång möjliggör denna livsplan. I lika hög utsträckning krävs 

det dock att individen som företar sig en livsplan är frisk och över huvud taget besitter 

intelligens nog för att genomföra denna plan. Det är svårt att se hur Rawls skulle kunna 

värdera kategorierna av nyttigheter olika i detta avseende, vilket tycks bekräftas av att 

båda definieras vara ”sådant som en rationell människa antas vilja ha”22. 

 

För att dra detta resonemang vidare, finns det i själva verket ett antal stycken i En teori 

om rättvisa vilka talar för att Rawls tillskriver NPN en större betydelse än SPN. Denna 

tanke grundar sig på passager där Rawls gör antaganden om att alla individer besitter en 

viss mängd hälsa, intelligens eller fantasi. I ursprungspositionen förväntas exempelvis 

individer ha ”förmågan att förstå och handla efter de antagna principerna”23, i 

beskrivningen av sin föreställning om moral förklarar Rawls att ”ett visst minimum av 

dessa attribut [är] nödvändigt”24 och själva formuleringen av en livsplan anses även den 

kräva en viss mängd naturliga nyttigheter25. Liknande antaganden och krav om att 

individer skall besitta en viss mängd SPN (för att teorin i sig skall anses vara hållbar) 

återfinns inte i En teori om rättvisa. 

 

På detta vis verkar det beklagligt och felaktigt att framhäva att Rawls ignorerar eller helt 

exkluderar NPN från sin rättviseteori. Rawls förhållningssätt handlar istället om en 

                                                      
21 Rawls (1999), s. 103. 

22 Ibid. 

23 Ibid. s. 39. 

24 Ibid. s. 409. 

25 Ibid. s. 384. 
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specifik exkludering, så som tidigare antytts, vilken alltså har att göra med Rawls 

rättviseuppfattning. 

2.2 En tvådelad exkludering 

Även om föregående avsnitts beskrivningar av Rawls exkludering förekommer i 

forskningen, är en utan tvekan mer vanligt förekommande (och mer korrekt) uppfattning 

att NPN är ”excluded from the scope of justice”26. Den relevanta distinktionen i 

sammanhanget är att NPN är betydelsefulla i En teori om rättvisa, men samtidigt inte 

betraktas betydelsefulla i termer av rättvisa. Men även denna beskrivning kan preciseras 

ytterligare. 

 

James Fishkin lyfter i sin bok Justice, equal opportunity and the family upp tre 

grundläggande frågor vilka han anser att alla rättviseteorier måste besvara. Dessa utgörs 

av: 1) vad som skall distribueras, 2) hur detta skall distribueras och 3) till vem eller 

vilka detta skall distribueras27. På sätt och vis kan dessa frågor anses utgöra grunden för 

en given rättviseuppfattning och följaktligen kan Rawls exkludering av NPN 

tydliggöras med hjälp av dessa frågor. I En teori om rättvisa är nämligen dessa 

nyttigheter inte inkluderade, till skillnad från SPN, i vare sig vad som skall distribueras, 

eller i det som avgör vem eller vilka som skall gynnas av distributionen. De exkluderas 

med andra ord från två fundamentala delar av Rawls rättviseuppfattning, vilket här skall 

utvecklas ytterligare.  

 

Det första sättet Rawls exkluderar NPN på är alltså att dessa inte är föremål för en 

rättvis distribution, eller annorlunda uttryckt inte inkluderas i Rawls ”metric of 

justice”28. Begreppet syftar till de beståndsdelar vilka ett samhälle skall distribuera för 

att uppnå rättvisa, alternativt det som omfattas i ”rättvisans uppmärksamhet”29. Som 

                                                      
26 Wong (2008), s. 14. 

27 Fishkin (1983), s. 11. 

28 Pogge (2004) s. 145. 

29 Ibid. 
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författarna till boken Intervening in the Brain noterar: ”Only ‘primary social goods’ 

[…] are proper objects of distributive justice”30. 

 

Vad detta innebär är att samhället, utifrån Rawls rättviseuppfattning, anses ha ett ansvar 

att tillgodose SPN till dess medborgare, men att samma ansvar inte finns vad gäller 

NPN. Annorlunda uttryckt kan man utifrån Rawls resonemang säga att varje 

medborgare har en beskärd del av exempelvis inkomster, medan samma tanke om en 

beskärd del inte finns vad gäller hälsa, intelligens eller fantasi. Ett känt uttryck av Rawls 

illustrerar detta med att ”Den naturliga fördelningen [jämför NPN] är varken rättvis eller 

orättvis [...] Detta är helt enkelt naturliga fakta” 31. 

 

Det andra sättet Rawls exkluderar NPN på från sin rättviseuppfattning är att dessa inte 

heller påverkar till vem eller vilka samhället distribuerar SPN. Detta har uttryckts som 

att ”the given distribution of natural abilities is not to be taken into account [...] in 

assessing the distributional effects of alternative designs of the basic structure”32, eller  

att samhället alltså enligt Rawls inte skall ”assign more social goods to those who fare 

worse in the terms of natural goods”33. Mer konkret kan man säga att NPN inte anses 

påverka definitionen av en beskärd del, alltså vilken mängd SPN varje medborgare har 

rätt till, som istället enbart utgörs vilka som har minst SPN.  

2.3 Relevansen av detta tydliggörande 

Att tydliggöra Rawls exkludering av NPN på det här sättet är betydelsefullt av en rad 

skäl. Först av allt visar föregående avsnitt att resonemang om att Rawls helt ignorerar 

NPN åsidosätter viktiga delar av Rawls teori. I själva verket kan det understrykas att 

den betydelse han tillskriver dessa nyttigheter, i egenskap av att vara primära 

nyttigheter, är själva anledningen till varför många teoretiker upplevt hans exkludering 

av NPN anmärkningsvärd. Andelen teoretiker vilka exempelvis kritiserat hans 

exkludering av lönnträd är avsevärt färre till antalet. 

                                                      
30 Merkel m.fl. (2007), s. 410. 

31 Rawls (1999), s. 111. 

32 Pogge (2007), s. 75. 

33 Ibid.  
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Vidare är det viktigt att betrakta denna exkludering som tvådelad, eftersom NPN saknas 

från två separata, om än inbördes relaterade, delar av Rawls rättviseuppfattning. För det 

första anses samhället inte ha något ansvar att korrigera distributionen av NPN, medan 

detta ansvar finns för SPN. För det andra har samhället inte heller något ansvar att 

kompensera distributionen av NPN, medan detta ansvar finns för SPN. Dessa två 

exkluderingar ger upphov till olika typer av problem, kan eventuellt förklaras på olika 

vis och bör ge olika möjligheter till att inkludera NPN i Rawls rättviseuppfattning. Att 

tala om exkluderingen som en enhetlig företeelse förbiser detta. 

 

Det skall även understrykas hur Rawls rättviseuppfattning betraktar distributionen av 

NPN som en sorts bakgrund vilken rättvisan verkar i. Även om denna bakgrund 

betraktas som naturlig fakta anser Rawls att ”Vad som är rättvist och orättvist är 

institutionernas sätt att hantera dessa fakta”34. Han framhäver även hur distributionen av 

NPN är moraliskt godtycklig35, vilket innebär att individer inte kan anses förtjäna sin 

del av NPN (eller SPN). Denna föreställning utgör i själva verket ett av 

huvudargumenten för Rawls distributiva teori, vilken alltså har sin utgångspunkt i hans 

syn på naturliga nyttigheter. 

                                                      
34 Rawls (1999), s. 111. 

35 Ibid. s. 154. 



 

 15 

3. Varför exkluderar Rawls de 

naturliga primära 

nyttigheterna? 

I detta kapitel diskuteras skälet till varför Rawls exkluderar de naturliga primära 

nyttigheterna. Inledningsvis identifieras det bakomliggande skälet vara grundstrukturens 

brist på direkt kontroll, vilket följs av en diskussion av tre vanliga uppfattningar om hur 

Rawls exkludering kan förklaras. 

3.1 Det bakomliggande skälet 

Det korta svaret på kapitlets rubrik, vilket även delgavs i uppsatsens inledning, är att 

Rawls exkluderar NPN med anledning av grundstrukturens bristande kontroll; eller mer 

specifikt en bristande direkt kontroll. Denna beskrivning kräver dock en närmare 

förklaring och motivering, vilket detta och nästkommande kapitel skall behandla. Rent 

generellt skall det påpekas att denna fråga är problematisk, inte minst för att det inte är 

helt uppenbart varför direkt kontroll bör betraktas som skäl till Rawls exkludering. 

Detta är ingenting Rawls själv artikulerar, så varför bör detta förhållningssätt betraktas 

vara riktigt? 

 

Anledningen till att direkt kontroll lyfts fram som skäl till Rawls exkludering återfinns i 

följande stycke från En teori om rättvisa, vilken beskriver uppdelningen av de primära 

nyttigheterna: 

 

Antag för enkelhetens skull att de viktigaste primära nyttigheterna som samhället förfogar 

över är rättigheter, friheter och möjligheter, samt inkomster och förmögenhet. [---] Dessa är 

de sociala primära nyttigheterna. Andra primära nyttigheter som hälsa och livskraft, 

intelligens och fantasi är naturliga nyttigheter; även om grundstrukturen påverkar vem som 

får dem, står de inte lika direkt under grundstrukturens kontroll.36 [författarens kursivering] 

                                                      
36 Rawls (1999), s. 78. 
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Vid första anblick kan detta stycke förefalla problematiskt, eftersom Rawls varken 

motiverar eller omnämner att NPN skulle vara ”exkluderade” ur hans 

rättviseuppfattning. I strikt mening talar Rawls aldrig i dessa termer, utan detta är en 

efterkonstruktion av teoretiker vilka förhållit sig till Rawls resonemang. Tanken är dock 

att Rawls förhåller sig annorlunda till naturliga- och sociala primära nyttigheter, vilket 

beskrevs i föregående kapitel, och att detta rimligtvis innebär att nyttigheterna enligt 

Rawls i något avseende skiljer sig åt. Om han hade upplevt dem identiska är det troliga 

att de även behandlats identiskt i En teori om rättvisa. 

 

På detta vis är det citerade stycket anmärkningsvärt och betydelsefullt just för att Rawls 

här anger en skillnad mellan naturliga- och sociala nyttigheter, nämligen 

grundstrukturens kontroll över respektive kategori. Även om det eventuellt finns andra 

skillnader mellan dessa nyttigheter är det denna skillnad Rawls väljer att lyfta fram när 

han kategoriserar de primära nyttigheterna. Med anledning av detta har man ansett att 

Rawls motiverar sin exkludering av NPN med grundstrukturens bristande kontroll, även 

om detta som sagt inte är någonting Rawls själv uttryckligen formulerar. 

3.2 Tre vanligen förekommande uppfattningar 

Även om direkt kontroll anses vara skälet bakom Rawls exkludering, eller snarare lyfts 

fram som det enda tänkbara skälet, utvecklas detta resonemang inte närmare i En teori 

om rättvisa. Det är alltså oklart varför direkt kontroll anses vara relevant i detta 

sammanhang, eller annorlunda uttryckt varför detta skall anses vara anledning nog att 

exkludera NPN. Följaktligen har teoretiker dragit olika slutsatser i denna fråga och nått 

olika förklaringar till varför Rawls exkluderar NPN, tre av vilka kort skall beröras här. 

 

En inte alltför ovanlig förklaring till Rawls exkludering är att beslutet inte går att 

förklara. Även om detta förhållningssätt delvis kan vara av retorisk karaktär, skall det 

inte avfärdas utan vidare. Många teoretiker upplever nämligen att det, utifrån Rawls 

resonemang, inte finns någon anledning till att exkludera NPN på det sätt Rawls görs, 

såväl beträffande en korrigering och en kompensering av NPN. Den grundläggande 

tanken ur detta perspektiv har formulerats väl av Thomas Schramme, forskare inom 

bland annat distributiv rättvisa, som skriver att ”the difference between social and 
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natural primary goods does not seem clear-cut”37. Om man inte ser någon relevant 

skillnad mellan dessa nyttigheter finns det inte heller någon relevant förklaring till 

Rawls förhållningssätt. 

 

En annan förklaring till Rawls exkludering brukar ta fasta på att det är nödvändigt att 

begränsa rättviseteorin i någon utsträckning. Som Ville Päivänsalo, forskare inom bland 

annat etiska frågor, uttrycker det: “an ethical argument that aims at leading to any 

practicable conclusions has to exclude something”38. Detta generella förhållningssätt har 

även artikulerats mer specifikt till exkluderingen av NPN. Will Kymlicka, mest 

uppmärksammad för skrifter om minoritetsrättigheter, framhäver exempelvis att en 

inkludering av just NPN skulle ge upphov till praktiska problem, vilket skulle kunna 

förklara Rawls exkludering39. Skillnaden mellan NPN och SPN, det vill säga direkt 

kontroll, måste ur detta perspektiv betraktas som en problematik och ett förhinder, men 

kanske inte som ett slutgiltigt och definitivt argument för en exkludering. 

 

En tredje förklaring till exkluderingen framhåller inte bara att direkt kontroll är ett 

förhinder, utan snarare att en saknad direkt kontroll omöjliggör en inkludering av NPN. 

Ur detta perspektiv kan man inte riktigt tala om att Rawls fattar ett beslut i denna fråga, 

eftersom det inte finns något egentligt alternativ; NPN är ”clearly not attainable”40.  

Som exempel lyfts ofta upp att det är otänkbart att samhället skulle kunna korrigera 

nyttigheter så som intelligens och fantasi, men kan någonting otänkbart verkligen 

likställas med att vara omöjligt? 

 

Poängen med denna korta redogörelse är inte att argumentera för eller emot någon av 

dessa förklaringar av Rawls exkludering. Istället skall det här påpekas att dessa i hög 

utsträckning beror på hur man väljer att betrakta direkt kontroll. Eftersom Rawls anger 

detta som skäl måste man i någon utsträckning förhålla sig till detta, vilket visserligen 

ytterst få teoretiker i själva verket gör i diskussioner om Rawls exkludering. Och den 

avgörande problematiken i frågan är inte att man misslyckats med att förhålla sig till 

                                                      
37 Schramme (2006), s. 148. 

38 Päivänsalo (2007), s. 73. 

39 Kymlicka (2002), s. 77. 

40 van Niekerk (2005), s. 85. 
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direkt kontroll, utan att detta begrepp är ytterst vagt. Menar Rawls exempelvis att det är 

omöjligt att inkludera NPN, eftersom man saknar en direkt kontroll över dessa, eller är 

det bara opraktiskt att göra detta? 

 

En ytterligare problematik vilken inte belysts i tillräckligt hög utsträckning är huruvida 

exkluderingen av NPN från samhällets korrigering respektive kompensering kan 

förklaras av samma anledning. Direkt kontroll är fortfarande det enda skälet Rawls 

anger, men givet innebörden av detta begrepp kan det eventuellt tyckas mer rimligt med 

den ena typen av exkludering än den andra. En klarhet i denna och tidigare nämnda 

fråga kräver dock en närmare granskning av vad direkt kontroll egentligen innebär. 

4. Föreställningen om en direkt 

kontroll 

I detta kapitel tydliggörs problematiken kring Rawls resonemang om direkt kontroll, där 

framför allt begreppets vaghet och ett antal tidigare uppfattningar om begreppets 

innebörd står i fokus. Vidare undersöks två tänkbara operationaliseringar av begreppet 

och i vilken utsträckning dessa kan förklara Rawls exkludering av de naturliga primära 

nyttigheterna. Avslutningsvis ges också ett förslag till en mer precis tolkning av direkt 

kontroll. 

4.1 Begreppets vaghet och den intuitiva 

uppfattningen 

En fråga vilken i stor utsträckning hittills inte problematiserats är i vilken utsträckning 

direkt kontroll i själva verket kan anses vara oklart och vagt. Även om direkt kontroll 

betraktas som avgörande för Rawls exkludering, vilket tidigare kapitel påvisat, måste 

det verkligen tolkas som någonting problematiskt? Antyder inte det faktum att Rawls 

själv inte ger en explicit definition av begreppet att han upplevde sina resonemang som 

relativt klara? 
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Det som talar för en sådan tolkning är just att Rawls och de teoretiker vilka förhållit sig 

till hans resonemang inte granskat detta begrepp närmare. Vidare ter det sig intuitivt 

korrekt att grundstrukturen utövar en direkt kontroll över exempelvis en individs 

inkomster, men inte över dennes hälsa. Det är alltså inte problematiskt att förstå 

essensen av Rawls resonemang, men kanske i högre utsträckning den exakta 

innebörden. Tanken är dock, vilket lyftes upp såväl i uppsatsens inledning som i 

föregående kapitel, att detta inte är tillräckligt för att kunna ge en uttömmande 

förklaring till Rawls förhållningssätt. Vidare kan det vara värt att påpeka att en intuition 

inte alltid består. 

 

Denna vaghet kan illustreras ytterligare med det faktum att teoretiker uppfattat direkt 

kontroll på olika vis. I föregående kapitel gavs ett antal exempel på detta, men det har 

även formulerats resonemang mer specifikt riktade mot innebörden av direkt kontroll. 

Colin Farrelly talar exempelvis om direkt kontroll i termer av ”amount of direct control 

”41, vilket antyder en kvantitativ uppfattning av detta begrepp. Innebär detta att såväl 

naturliga- som sociala primära nyttigheter är direkt under grundstrukturens kontroll, 

men att det finns en viss mängd direkt kontroll vilken behövs för att kunna inkludera 

dessa i vår rättviseuppfattning? Ett visst stöd för denna uppfattning finns i En teori om 

rättvisa, där Rawls faktiskt talar om att NPN inte är ”lika direkt under grundstrukturens 

kontroll [författares kursivering]”42. Samtidigt väcker detta frågan om vilken mängd 

direkt kontroll Rawls anser vara nödvändig för att inkludera NPN. 

 

Andra teoretiker har valt att betrakta kravet på direkt kontroll i mer kvalitativa termer, 

där det ofta framförs en tanke om att grundstrukturen skall kunna garantera det som 

inkluderas i vår rättviseuppfattning. Nussbaum framhäver exempelvis att ”Rawls’s 

evident concern is that no society can guarantee health to its individuals”43. En liknande 

tanke är att det som inkluderas endast skall kunna påverkas av grundstrukturen och 

ingenting annat. Även dessa tankar har ett visst stöd i En teori om rättvisa, där Rawls 

framhåller att medborgare skall garanteras vissa friheter och rättigheter44 och även att 

                                                      
41 Farrelly (2002), s. 78. 

42 Rawls (1999), s. 78. 

43 Nussbaum (1999), s. 45. 

44 Rawls (1999), s. 73. 
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rättvisan endast skall beröra det som uppstår från socialt samarbete45. Dessa 

förhållningssätt behöver inte heller nödvändigtvis utesluta varandra, men de visar ändå 

att begreppets innebörd inte är alldeles enkelt att utröna och att Rawls resonemang i 

själva verket tillåter alternativa tolkningar. 

4.2 Två operationaliseringar av direkt kontroll 

Även om Rawls inte definierar direkt kontroll kan detta begrepp i viss mån tydliggöras 

genom att granska hur det används; eller kanske snarare genom att granska vilka 

betydelser det kan tillskrivas. Detta är inte heller helt oproblematiskt eftersom det 

tidigare citerade stycket med direkt kontroll är den enda passagen där begreppet 

förekommer. Trots detta kan begreppet ”operationaliseras” på åtminstone två sätt. 

4.2.1 Grundstrukturens bristande kontroll över naturliga nyttigheter 

Först och främst kan direkt kontroll betraktas som den kontroll grundstrukturen saknar 

över NPN. Denna tanke har i själva verket förts tidigare i uppsatsen och tycks inte 

särskilt kontroversiell eller problematisk med tanke på att Rawls själv lyfter fram att 

grundstrukturen saknar just en direkt kontroll över NPN. Denna operationalisering, eller 

definition, tycks dock inte ge någon ytterligare klarhet eftersom det enkla svaret på 

vilken kontroll grundstrukturen saknar över NPN är, inte helt ologiskt, att den saknar en 

direkt kontroll. Frågan man bör ställa sig är dock vilken kontroll grundstrukturen 

faktiskt har över NPN, för att därigenom kunna dra eventuella slutsatser om direkt 

kontroll. 

 

Denna fråga är inte helt enkel att besvara, eftersom Rawls teori innefattar såväl 

förenklingar/antaganden som mer realistiska beskrivningar. Däremot är det generellt så 

att grundstrukturen tillskrivs en avsevärt större förmåga att påverka NPN i En teori om 

rättvisa än vad som ofta framhävs. I de fall där han exempelvis talar om att eliminera 

ojämlikheter i distributionen av NPN, avfärdas ett sådant förfarande inte med anledning 

av grundstrukturens oförmåga, utan snarare med anledning av att den inte är önskvärd. 

Rawls beskriver exempelvis hur ojämlikheten inte är ”skäl att ignorera, än mindre 

                                                      
45 Ibid. s. 28. 
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eliminera, dessa skillnader”46, att eventuella ”försöka att få bort dessa ojämlikheter 

skulle störa det sociala systemet”47 och att det är ”omöjligt för rättvisa institutioner att 

helt eliminera sådana umbäranden [olyckor]48. Rawls tycks alltså erkänna förmågan att 

eliminera ojämlikheter i distributionen av NPN, men som i det sistnämnda citatet skulle 

detta kräva orättvisa institutioner. 

 

Ytterligare ett exempel på den kontroll grundstrukturen har över NPN, eller snarare 

skulle kunna ha, återfinns i Rawls korta diskussion om kastsystem och arvshygieniska 

åtgärder49. Båda dessa tillvägagångssätt faller naturligtvis på kravet om ett rättvist 

samhälle, men likväl visar de att en bristande direkt kontroll inte nödvändigtvis syftar 

på att en kontroll över NPN är omöjlig. 

 

Den relevanta distinktionen i sammanhanget tycks alltså vara en förmåga att kontrollera 

NPN, vilket grundstrukturen alltså i många fall anses ha, och en rätt eller möjlighet att 

kontrollera NPN. Det är alltså felaktigt att enbart fokusera på den tänkbara kontrollen 

över NPN, utan att också betänka hur denna kontroll uppnås och vilka konsekvenser 

detta eventuellt skulle ge upphov till.  

4.2.2 Grundstrukturens kontroll över sociala nyttigheter 

Ett andra sätt att tydliggöra direkt kontroll på är att betrakta detta begrepp som den 

kontroll grundstrukturen anses ha över SPN. Eftersom skälet till Rawls exkludering av 

NPN är direkt kontroll, tycks det rimligt att anta att SPN, vilka är inkluderade, faktiskt 

är under grundstrukturens direkta kontroll. På detta vis kan det betraktas som en 

indikator, eller annorlunda uttryckt ett exempel på direkt kontroll, men olyckligtvis 

utvecklar inte Rawls sina tankar om denna fråga i någon större utsträckning. 

 

Det som kan noteras är att Rawls stundtals talar i termer av att exempelvis samhället 

skall garantera SPN till medborgarna, men samtidigt framhåller att dessa resonemang 

inte är realistiska. Kravet på exempelvis alla individers lika möjligheter anses inte vara 

                                                      
46 Ibid. s. 111. 

47 Ibid. s. 290. 

48 Ibid. s. 360. 

49 Ibid. s. 116. 
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ett fullkomligt krav50. På samma vis när Rawls anger en smått utopisk skildring talar 

han om att vi ”i det långa loppet når fram till ett samhälle med största möjliga frihet för 

alla”51. Vi kan alltså inte trycka på en knapp och anse distributionen av friheter vara 

förverkligade, vilket antyder att Rawls inte tillskriver grundstrukturen en definitiv, 

oinskränkt kontroll över SPN. 

4.3 En kontroll under vissa omständigheter 

Samtidigt som föregående avsnitts resonemang inte är tillräckliga för att ge ett definitivt 

svar på innebörden av direkt kontroll, anser jag att den belyser att det åtminstone kan 

anses handla om två olika delar. 

 

Först av allt måste grundstrukturen besitta en förmåga till kontroll. Det ter sig 

exempelvis, i nuläget, otänkbart att inkludera jordens gravitation och ljusets hastighet i 

vår rättviseuppfattning. Dessa skeenden ligger helt enkelt utanför mänsklighetens 

förmåga till påverkan. Detta krav på en förmåga kan tillämpas på både exkluderingen 

från att korrigera NPN och från att kompensera NPN. I det första fallet måste vi ha en 

förmåga att kunna påverka NPN, medan det sistnämnda snarare kan anses kräva en 

förmåga att läsa av, utläsa eller värdera NPN. 

 

För det andra tycks det finnas en distinktion mellan en förmåga till kontroll och en 

möjlighet till kontroll. Att utöva en direkt kontroll innebär med andra ord inte enbart att 

ha en teoretisk förmåga till att kontrollera något, utan det krävs att detta faktiskt är 

genomförbart. Detta krav på att ha en möjlighet till kontroll kan i likhet med föregående 

resonemang tillämpas på såväl exkluderingen från att korrigera NPN som exkluderingen 

från att kompensera NPN. På sätt och vis kan detta sägas ha att göra med att utövandet 

av en direkt kontroll inte får komma emellan andra samhälleliga värden. Familjen kan 

lyftas upp som ett exempel52, men även andra viktiga utgångspunkter vilka Rawls anser 

inte vara föremål för kompromiss. 

                                                      
50 Ibid. s. 290. 

51 Ibid. s. 117. 

52 Ibid. s. 88. 
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5. Genteknikens påverkan på 

Rawls förhållningssätt 

I detta kapitel diskuteras tanken om att genteknikens utveckling skulle påverka Rawls 

förhållningssätt till de naturliga primära nyttighe terna. Särskild uppmärksamhet ägnas åt 

antagandet att genteknik leder till en direkt kontroll över dessa nyttigheter, vilket ställs i 

förhållande till den tidigare beskrivningen av denna föreställning.  

5.1 Argumentet 

Även om genteknikens påverkan på Rawls teori lyftes upp i uppsatsens inledning, finns 

det anledning att här utveckla detta ytterligare. Den grundläggande tanken är att 

genteknik representerar någonting nytt, vars utveckling Rawls och andra teoretiker inte 

räknade med, och att denna utveckling ger en möjlighet till inflytande över områden 

vilka tidigare låg bortom grundstrukturens kontroll. Shlomi Segall beskriver detta, i en 

argumentation för lycko-egalitarism, på följande vis: 

 

Rawls probably did not foresee (and perhaps could not have foreseen) how medical 

research allows us to potentially enhance individuals’ skills and talents. […] In other 

words, we could remove not only social impediments to individuals competing for 

jobs and careers but remove also many natural impediments for them doing so.53 

 

På ett liknande sett framhäver Farrelly att “Rapid advances in the field of human 

genetics means that Rawls’s assumption that the distribution of natural endowments 

themselves are beyond the reach of the basic structure has to be re-evaluated”.54 Med 

andra ord har man resonerat om att den ökade kontrollen över NPN kräver en 

omvärdering av Rawls exkludering. Tidigare kapitel i uppsatsen har dock påvisat att det 

finns åtminstone två brister i denna typ av argumentation. För det första utgår Rawls 

                                                      
53 Segall (2007), s. 6. 

54 Farrelly (2002), s. 75. 
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inte från tanken att NPN är bortom grundstrukturens räckhåll, utan han menar att 

grundstrukturen saknar en direkt kontroll över dessa. För det andra talar teoretiker inom 

detta forskningsområde i termer av att exkludera och att inkludera NPN, istället för att 

se dessa företeelser som tvådelade.  

 

Det är fullt möjligt att genteknik och den ökade kontrollen av NPN på något annat vis 

tvingar fram en förändring av Rawls teori, men för att dessa skall inkluderas inom 

ramen för Rawls rättviseuppfattning på ett liknande sätt SPN ursprungligen är, krävs det 

att grundstrukturen utövar en direkt kontroll över dessa. Detta är inte någon 

revolutionerande insikt i diskussionen om genteknikens påverkan på denna fråga, utan 

har exempelvis redan uttryckts av Farrelly55 och Oliver Feeney56, teoretiker inom 

genteknik och dess implikationer på rättvisa. Samtidigt kan det noteras att långt från alla 

teoretiker inom detta forskningsområde resonerar på detta vis. 

 

För att undersöka om genteknikens utveckling kan anses påverka Rawls förhållningssätt 

till NPN räcker det alltså inte med att fråga sig om genteknik ger en ökad kontroll över 

dessa nyttigheter, så som många teoretiker tidigare resonerat, utan frågan man bör ställa 

sig är istället huruvida genteknik kan leda till en direkt kontroll. Vidare bör man inte 

heller enbart fråga sig om genteknik kan påverka Rawls förhållningssätt till NPN, utan 

även om denna påverkan möjliggör en korrigering av NPN och/eller en kompensering 

av dessa nyttigheter. Som tidigare nämnts finns det ingen anledning till varför denna 

tvådelade exkludering bör betraktas som enhetlig.  

5.2 Kan genteknik ge upphov till en direkt 

kontroll? 

I strikt mening går rubrikens fråga inte att besvara, i viss mån eftersom vi inte vet hur 

genteknik kommer att utvecklas i framtiden, men huvudsakligen eftersom direkt 

kontroll, trots den tidigare föreslagna preciseringen, är ett alldeles för vagt begrepp. Det 

man kan avgöra däremot är i vilken egenskap genteknik påverkar grundstrukturens 

möjligheter att utöva en direkt kontroll. 

                                                      
55 Ibid. s. 78. 

56 Feeney (2006) s. 1. 
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Vad gäller grundstrukturens förmåga att kontrollera NPN, vilket lyftes fram som den 

första delen av direkt kontroll, är det onekligen så att utveckling inom genteknik 

påverkar denna förmåga. Den intuitiva tanken om att exempelvis fantasi och intelligens 

är bortom mänsklighetens förmåga kan idag utan större invändningar anses vara korrekt, 

men genteknikens utveckling antyder att detta inte nödvändigtvis kommer att vara fallet 

i framtiden.  

 

Det tycks även troligt att genteknik i hög utsträckning kommer att ge implikationer på 

grundstrukturens möjlighet att kontrollera NPN, vilket lyftes upp som den andra delen 

av direkt kontroll. Istället för att föra nya tänkbara områden inom grundstrukturens 

räckhåll, innebär detta snarare att redan befintliga områden ges ett nytt 

tillvägagångssätt. Om exempelvis tillvägagångssätt så som avskaffandet av familjen och 

arvshygieniska åtgärder anses vara alltför drastiska, är det tänkbart att genteknik i 

framtiden kommer att erbjuda ett tillvägagångssätt vilket inte anses vara lika drastiskt. 

 

Som tidigare nämnts innebär inte detta nödvändigtvis att genteknik leder till en direkt 

kontroll, men det antyder ändå att genteknik faktiskt påverkar frågan om direkt kontroll.  

Eftersom Rawls inte utvecklar sina resonemang i detta avseende går det dock enbart att 

spekulera om denna påverkan kan anses vara tillräcklig. 

5.3 Möjliggör genteknik en korrigering eller en 

kompensering av NPN? 

I ljuset av att inget definitivt svar kan ges beträffande möjligheten att uppnå en direkt 

kontroll, tycks denna fråga än mer problematisk. Huruvida genteknik kan anses 

möjliggöra en korrigering/kompensering av NPN beror i grunden på om 

grundstrukturen uppnår en direkt kontroll över dessa nyttigheter, vilket uppsatsen inte 

kan besvara. Trots detta finns det ett värde i att kort lyfta upp denna fråga, eftersom den 

inte tidigare formulerats. Den väcker dessutom ett antal intressanta frågeställningar 

vilka mycket kort skall beröras. 

 

Föregående kapitel noterade att en korrigering av NPN förutsätter någon typ av 

påverkan medan en kompensering av NPN förutsätter någon typ av utläsning. Det 
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noterades dessutom att grundstrukturen kan anses sakna både förmågan och möjligheten 

att kontrollera denna påverkan/utläsning, samt att genteknik kan förmodas ge 

implikationer på dessa i framtiden. På detta vis tycks det inte finnas någon principiell 

skillnad mellan hur genteknik påverkar dessa två områden. Men samtidigt kan man 

fråga sig om en påverkan och en utläsning kan betraktas som likvärdiga krav, eller om 

grundstrukturen i själva verket är olika långt borta från dessa? Detta är dock svårt att 

hitta stöd för i En teori om rättvisa. 

 

Vi kan dessutom notera att det utifrån avsnittets rubrik, och utifrån alla försök att 

inkludera NPN, inte finns någon anledning att intressera sig för grundstrukturens 

förmåga att utöva kontroll. Huruvida dessa nyttigheter kan inkluderas eller ej beror på 

om grundstrukturen har en möjlighet att korrigera eller kompensera NPN. Detta kräver 

naturligtvis det som här omnämnts förmåga, men samtidigt skall detta inte betraktas 

som ett självändamål. På detta vis kan genteknik huvudsakligen anses vara relevant 

eftersom den innebär ett nytt tillvägagångssätt och inte i lika hög utsträckning för att 

den för in nya områden inom grundstrukturens räckhåll.  

 

Om genteknik i slutändan faktiskt möjliggör en kompensering eller korrigering av NPN 

beror som sagt på hur man väljer att tolka Rawls tankar om direkt kontroll. Det kan 

dock vara värt att notera att det i litteraturen framförts resonemang om att genteknik, 

och en inkludering av NPN, skulle ha vissa inneboende konflikter vilka per automatik 

gör det omöjligt att inkludera dessa i en rättviseuppfattning. Ett vanligt exempel på detta 

är hur genteknik anses strida mot människans natur57, eller annorlunda uttryckt att 

genteknik alltså kommer emellan detta samhälleliga värde. Dessa resonemang skall inte 

utvecklas i sin helhet här, men två saker kan noteras.  

 

För det första avser dessa invändningar huvudsakligen grundstrukturens korrigering av 

NPN och avfärdar inte på något vis en kompensering av NPN. För det andra tycks inte 

Rawls själv ha någon principiell invändning mot ett samhälle som aktivt försöker 

korrigera NPN. Han skriver exempelvis att ”På sikt bör ett samhälle således vidta mått 

och steg för att åtminstone bevara den allmänna nivån på naturgivna förmågor och 

                                                      
57 Se exempelvis Fukuyama (2002) s. 53. 
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förebygga spridningen av allvarliga defekter”58. Han tillägger dessutom att man kan 

spekulera om att vi ”i det långa loppet når fram till ett samhälle [...] där medlemmarna 

är så högt och så lika begåvade som möjligt”59. Dessa resonemang utvecklas dock inte, 

vilket gör det svårt att veta hur han tänker sig dessa mått och steg, samt hur detta 

framtida samhälle skulle verka för att maximera medborgarnas begåvning. 

6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel förs en avslutande diskussion med utgångspunkt i uppsatsens syfte. 

Inledningsvis diskuteras i vilken mån detta syfte har uppnåtts, efterföljt av mer generella 

slutsatser kopplade till den inledande problemformuleringen och forskningskontexten som 

helhet. 

6.1 Återkoppling till uppsatsens syfte 

I uppsatsens inledning formulerades det tvådelade syftet att dels ”tydliggöra John Rawls 

exkludering av de naturliga primära nyttigheterna samt precisera Rawls skäl till detta 

förhållningssätt” och dels ”undersöka, utifrån ovan nämnda precisering, hur genteknik 

kan anses påverka John Rawls förhållningssätt till de naturliga primära nyttigheterna”. 

Uppsatsen har uppnått dessa syften i varierande grad. 

 

Vad gäller tydliggörandet av Rawls exkludering visar uppsatsen att denna exkludering 

bör betraktas som någonting specifikt, nämligen en exkludering av NPN från Rawls 

rättviseuppfattning. Vidare lyfts denna exkludering fram som tvådelad, med avseende 

på att En teori om rättvisa varken förespråkar en korrigering eller kompensering 

beträffande distributionen av NPN. Detta förefaller mer tydligt och, utifrån uppsatsens 

diskussioner, mer korrekt än den generella bilden av att Rawls exkluderar NPN från sin 

rättviseteori. 

 

                                                      
58 Rawls (1999), s. 116. 

59 Rawls (1999), s. 117. 
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Rawls skäl till denna exkludering identifieras vara direkt kontroll, även om ingen 

slutgiltig definition av detta begrepp uppnås. Anledningen till detta är att Rawls 

resonemang i denna fråga helt enkelt är för vaga. Detta till trots visar uppsatsen att 

direkt kontroll, och därmed skälet till Rawls exkludering, inte kan likställas med en 

”bristande kontroll” så som många tidigare teoretiker gjort. Istället betraktas direkt 

kontroll vara en kombination av grundstrukturens förmåga och möjligheter, där det 

sistnämnda inte betonats i tidigare diskussioner av Rawls teori.  

 

Med tanke på vagheten beträffande direkt kontroll och skälet till Rawls exkludering av 

NPN, uppnås det sistnämnda syftet enbart i viss utsträckning. Uppsatsen visar 

visserligen att genteknik kan förmodas påverka både grundstrukturens förmåga att 

kontrollera NPN, genom att placera nya områden inom dess räckhåll, och 

grundstrukturens möjligheter att kontrollera NPN, genom att erbjuda nya 

tillvägagångssätt för en tänkbar kontroll. Samtidigt ger uppsatsen ingen närmare 

förståelse av exakt när denna förmåga och möjlighet kan anses vara uppnådd, eller som 

det formulerades i uppsatsens inledning, vad Rawls egentligen anser vara en tillräcklig 

kontroll. 

6.2 Slutsatser 

Den huvudsakliga slutsatsen och det mest konkreta bidraget denna uppsats kan anses ge 

är att frågorna om Rawls exkludering av NPN och genteknikens påverkan på dessa 

frågor är mer problematiska än vad många teoretiker gör gällande. Även om några 

specifika forskningsresultat inte lyfts upp som ogiltiga, finns det anledning att tro att 

mycket forskning inom området av Rawls exkludering av NPN, och ambitionen att 

inkludera dessa nyttigheter, skulle dra fördel av att problematisera dessa frågor 

ytterligare. Om inte annat skulle de göra Rawls resonemang rättvisa. 

 

Ytterligare ett viktigt bidrag är att uppsatsen antyder att Rawls exkludering av NPN med 

fördel kan betraktas som ett medvetet val, en slutsats uppsatsens titel i viss mån siat om. 

Denna tolkning är visserligen inte helt korrekt, och kan tyckas synnerligen 

problematiskt när Rawls exempelvis talar i termer av naturliga fakta, men illustrerar 

ändå på ett lämpligt sätt Rawls inställning till NPN. Grundstrukturen tillskrivs nämligen 

en avsevärd förmåga till kontroll över dessa nyttigheter, medan den faktiska 
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möjligheten till kontroll beror på olika sociala omständigheter Rawls väljer att premiera 

och utgå från. Även om Rawls val att exkludera NPN i vissa fall kan anses härledas ur 

en oförmåga, skulle exempelvis en plötslig förmåga att korrigera NPN inte vara 

tillräckligt för en inkludering av dessa nyttigheter. Det är som tidigare nämnts 

möjligheten att korrigera dessa vilket är intressant, någonting som tycks vara beroende 

av övriga val i Rawls rättviseteori. 

 

Utifrån detta resonemang följer även den generella slutsatsen att det i dessa 

sammanhang är av stor betydelse att medvetet reflektera över vad som egentligen 

möjliggör en kontroll över NPN, eller annorlunda uttryckt vad som egentligen är en 

tillräcklig kontroll. Detta framfördes redan i uppsatsens inledning, men det är värt att 

även här poängtera att det är problematiskt att tala i termer av tillräcklig kontroll utan att 

ange någon definition av detta. I ljuset av uppsatsens diskussioner föreligger det 

dessutom synnerligen problematiskt att utgå från Rawls resonemang om direkt kontroll, 

vilket många teoretiker gjort, då denna föreställning om kontroll är vag och då en 

innebörd inte är helt enkelt att utröna. 

 

Ansatser att inkludera NPN, utifrån föreställningen att genteknik möjliggör en sådan 

inkludering, bör således ägna mindre uppmärksamhet åt den ökade kontrollen genteknik 

innebär och i högre utsträckning förklara varför denna kontroll är tillräcklig för en 

inkludering. På detta vis kan man frånta diskussionen den avlägsna prägel vilken idag 

råder, vilken följer av att teoretiker utgår från att man i framtiden har tillräcklig kontroll, 

och istället formulera riktlinjer för det som krävs för att NPN skall ta en större plats i 

vår uppfattning om rättvisa och eventuellt när detta kan förväntas inträffa. Det kan idag 

förefalla avlägset att tala om fantasi och intelligens i termer av rättvisa, men luckan 

mellan nutid och framtid skulle kunna fyllas med en tydligare uppfattning om vad som 

egentligen krävs där emellan. 
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