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1. Inledning, syfte, frågeställning 
 
 

1.1 Inledning 
Frågan om vad som är rätt och fel när det kommer till mänskligt handlande har 
underhållit filosofer, teoretiker och lagstiftare i tusentals år. För att besvara 
denna mycket breda fråga måste till exempel avgöras vad som menas med 
begreppen rättvisa och moral, samt förklara hur man kan rättfärdiga sin syn på 
dem. Teorier och riktlinjer för moraliskt handlande har genom historien spelat 
stor roll för modern civilisation genom att ligga till grund för olika typer av 
beslut och prioriteringar, inte bara i människors vardagliga liv, utan även i de 
högsta beslutsfattande organen i stater, organisationer, företag och andra 
sammanslutningar. Denna studie kommer att behandla en teori som definierar 
moral som en sorts rationella lösningar på praktiska samarbetsproblem. 
 
Många av upplysningens mest framstående filosofer: Hobbes, Rousseau, Locke 
och Kant förespråkade någon form av social kontraktsteori. Den hobbesianska 
läran utgick ifrån att människor ser till egenintresset men måste samarbeta för 
att undvika kaos. Motsatt hävdar den kantianska att rationalitet innebär att följa 
principer som alla andra kan följa på samma sätt. Kontraktsteoretikernas 
inflytande avtog under 1800-talet till favör för utilitarismen samt Marx och 
Hegels läror, men det senaste århundradet har de sociala kontraktsteorierna 
återfått sin relevans, de kantianska genom främst John Rawls A Theory of 

Justice (1971) men även de hobbesianska “rational choice”-inspirerade genom 
David Gauthiers Morals by Agreement (1986). Den senare kommer att vara 
föremål för denna studie. Gauthiers teori utgår ifrån att rationella individer 
söker maximera sin egennytta. Därefter definieras moraliska principer som fullt 
rationella överenskommelser om begränsningar av detta maximerande. Dessa 
begränsningar utgör “kontraktet” och ska säkerställa ett ömsesidigt fördelaktigt 
utfall i motsats till en situation där alla maximerar sin nytta utan begränsningar 
på varandras bekostnad. Morals by Agreement har mött stark kritik inom 
forskarvärlden. Jag kommer att fördjupa mig i kritiken från Barry och Kymlicka 
som bland annat anför att mindre lyckligt lottade människor inte ges tillräcklig 
hänsyn i teorin. 
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1.2 Disposition 
I den första delen argumenterar jag för att Morals by Agreement är en intressant 
teori att studera samt presenterar undersökningens syfte. Jag kommer även att 
tydliggöra forskningsfrågan och motivera de avgränsningar som gjorts. 
Slutligen kommer jag även att presentera samt diskutera den valda 
forskningsmetodens fördelar och begränsningar. I den andra delen kommer jag 
att redogöra för de sociala kontraktsteoriernas bakgrund samt beskriva 
skillnaden mellan de två stora strömningarna inom teoribildningen. I del tre 
kommer jag att redogöra för de grunder i Gauthiers Morals by Agreement som 
är nödvändiga för analysen. I den fjärde delen kommer jag att ta upp den 
viktigaste kritiken som riktats mot verket, argumentera för att en del av den med 
rätta bör anses träffsäker, ta upp lämpliga modifikationer till teorin för att 
undslippa kritiken, samt argumentera för att vissa delar av den inte är 
förödande. Jag kommer även att ställa teorin i relation till andra jämförbara 
teorier. I del fem ämnar jag sammanfatta studien samt tydligt besvara 
forskningsfrågan. 
 
1.3 Syfte, frågeställning. 
Det övergripande syftet med studien är göra ett bidrag till diskursen inom 
kontraktsteori. Det är ett ambitiöst företag, med tanke på hur mycket som 
skrivits på området. För att kunna göra ett ärligt försök har jag valt att begränsa 
mig till en specifik teori. Att systematiskt gå igenom alla delar av Morals by 

Agreement hade inte heller varit lämpligt, med tanke på dess omfattning. Därför 
har jag valt att fokusera på en särskild del av kritiken mot den för att kunna göra 
en djupare analys inom ramen för denna studie. 
 
Den här typen av sociala kontraktsteorier är intressanta eftersom de förnekar att 
en objektiv moral eller några naturliga skyldigheter existerar. Dess förespråkare 
menar att det inte finns en inneboende moralisk jämlikhet mellan människor och 
att sådana påståenden bara är uttryck för individuella, subjektiva preferenser. 
David Gauthier har beskrivits som dessa teoriers mest välkända förespråkare. 
(Kymlicka, 2002, 129). Det som dessa teoretiker istället härleder moral från är 
rational choice-teori. Andra kända teoretiker som Rawls och Harsanyi använder 
sig också av rational choice för att argumentera för sina slutsatser, men Gauthier 
hävdar att hans koppling är djupare, bland annat för att han inte använder sig av 
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någon “okunnighetens slöja” eller liknande tankeexperiment för att komma fram 
till sina slutsatser. (Gauthier 1986:1.2.2) Det som gör just den kritiken jag 
kommer att fokusera på särskilt intressant, är att den, om den stämmer, visar att 
teorins implikationer strider mot några av de starkaste intuitionerna vi har kring 
vad en rättviseteori bör kräva. Kritikerna menar att ej valda ojämlikheter leder 
till alltför stora skillnader i förhandlingskraft för att rimliga kontrakt ska kunna 
slutas. (Kymlicka, 2002, 133) De menar även att dessa typer av teorier leder till 
att dess förespråkare måste försvara starkare människors utnyttjande av de 
svaga. (Barry, 1989:2.5). Om det finns argument som talar för att Gauthier kan 
undvika åtminstone en del av kritiken kan den komma att behöva revideras eller 
i varje fall omformuleras. Syftet med denna uppsats är alltså mer precist att 
undersöka hur väl Gauthiers teori står sig emot kritiken mot att den inte på ett 
tillfredsställande sätt skyddar de maktlösa, för att kunna göra ett bidrag till 
diskursen. 
 
Min frågeställning lyder således:  
Hur väl klarar sig Gauthiers rättviseteori i Morals by Agreement mot kritiken 

som gäller de svaga och maktlösas rättigheter? 

 
 
1.4 Metod 
Idéanalytiska studier kan generellt sett ha tre olika sorts syften; Beskrivande, 
förklarande och normativa studier. (Beckman 2005, 14) Beskrivande studier 
ämnar vanligtvis tydliggöra det valda materialets innehåll. Förklarande studier 
syftar oftast till att beskriva hur eller varför politiska idéer uppkommit eller 
utbredd sig och vad de har haft för betydelse för världen. De normativa 
studierna handlar om att ta ställning till rimligheten och hållbarheten hos 
idéerna. Denna studies huvudsyfte är normativt och tar ställning till idéerna som 
ges uttryck i Morals by Agreement samt i kritiken mot verket. Undersökningen 
kommer även att innehålla inslag av beskrivande, för att göra den normativa 
kritiken mer överskådlig. Beskrivningar av en och samma idé eller argument 
kan däremot skilja sig mellan olika forskare, vilket gör det viktigt att 
argumentera för sin beskrivning och jämföra den med tidigare beskrivningar. De 
beskrivande delarna tar således inte ställning till materialet i sig, men tar 
ställning till hur det ska förstås och tolkas.  
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När det gäller den normativa idékritiken är ambitionen att framföra de skäl som 
talar för eller emot en idé. Det kan enligt vissa verka vara svårt att genomföra en 
vetenskaplig granskning av en idé som bygger på åsikter och subjektiva 
uppfattningar, eftersom man kan hävda att det inte går att följa den objektiva 
vetenskapliga metoden i ett sådant fall. Men det finns av forskare allmänt 
erkända sätt att bära sig åt, främst genom att argumentera kring tre punkter;  
empirisk hållbarhet, logisk giltighet och normativ rimlighet. (Beckman, 2005: 
4.) 
 
Den empiriska hållbarheten är intuitivt enkelt att testa vetenskapligt. Det 
handlar om att undersöka om materialets påståenden om sakförhållanden 
stämmer överens med verkligheten. Ludvig Beckman kallar en sådan 
undersökning för “hållbarhetsprövning” och sammanfattar den i tre 
frågeställningar. 

1. Redovisas belägg för de påståenden som görs? 
2. Är de belägg som redovisas hållbara? 
3. Är de påståenden som görs möjliga att pröva? 

Den första frågan går att hitta svar på i det valda materialet. I Morals by 
Agreement är David Gauthier hederlig nog att erkänna när han saknar belägg för 
empiriska frågeställningar och hänvisar ofta dessa till forskare som är mer 
kvalificerade inom fälten. (Bland annat ekonomi och psykologi). Den andra 
frågan avgörs bäst av experter, men vetenskapen är inte samstämmig i alla 
bedömningar, vilket kan försvåra för en hållbarhetsprövning. Att de påståenden 
som görs är möjliga att pröva är av stor vikt, eftersom icke-falsifierbara 
påståenden är meningslösa att bemöta. 
 
Den logiska giltigheten handlar om att ett påstående ska vara koherent och 
förenligt med alla andra principer författaren står bakom. Det har inget att göra 
med sanningen i det som uttrycks, utan endast med om premisserna garanterar 
slutsatsen. Enligt Beckman krävs det även att budskapet ska vara fritt från 
motsägelser. Motsägelser är påståenden som är oförenliga med varandra. 
Antingen rör det sig om en situation där om det ena påståendet är sant så måste 
det andra vara falskt, eller en situation där båda påståendena inte kan vara sanna 
samtidigt. (Men de kan båda vara falska samtidigt). För att en logisk slutledning 
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ska vara korrekt krävs det att slutsatsen följer av premisserna. Det krävs alltså 
inte att slutsatsen eller premisserna är sanna, men slutsatsen måste vara ett 
resultat av premisserna, som i argumentet: 
Premiss: Om jag inte ser solen, så är det natt. 
Premiss: Jag ser inte solen. 
Slutsats: Det är natt 
Detta argument är giltigt, eftersom slutsatsen följer logiskt av premisserna. Men 
varken den första premissen eller slutsatsen är sann eftersom det finns andra 
anledningar till att inte se solen, till exempel som nu, när det är molnigt 
utomhus. 
 
Att bedöma den normativa rimligheten är kontroversiellt eftersom den handlar 
om värderingar och preferenser. Men det går att genomföra 
rimlighetsprövningar även om det är sant att det inte finns några objektiva 
värden. Det går till exempel att utgå ifrån det politiska budskapets egna uttalade 
värden och pröva resten av materialet för att se om det är förenligt med dessa 
värden. Om materialet innehåller något som inte kan kopplas till något 
grundläggande värde det säger sig förespråka är argumentationen inkoherent, 
och innehåller det något som inte är förenligt med detta värde är 
argumentationen inkonsistent. Båda är stora nackdelar i en rimlighetsprövning. 
Ett annat sätt att pröva rimligheten är att undersöka vilka konsekvenser 
budskapet kan tänkas få i praktiken och ta ställning till om dessa är önskvärda. 
Det är även möjligt att utvärdera budskapet utifrån någon annan teori med andra 
värderingar som grund. Ett sådant tillvägagångssätt går ut på att utmana de 
värderingar argumentet ger uttryck för med andra värderingar man håller 
samtidigt. (Beckman, 2005:4.) Leder teorin till att man tvingas dra slutsatser 
som inte är förenliga med de värderingar man håller, måste man antingen ändra 
teorin på ett sätt som tillåter en att hålla fast vid sina värderingar, eller också 
anpassa sina värderingar utifrån teorins slutsatser. (Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2016) 
 
En risk med denna typ av idéanalys är att missa att ta hänsyn till 
omständigheterna kring vilka materialet skrevs. Kontexten kan vara avgörande 
för tolkningen och att inte göra sig medveten om författaren kan resultera i en 
svagare analys.(Beckman, 2005:4.) För att minska dessa risker i denna studie 
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har jag introducerat ämnet och redogjort för den plats i debatten där Morals by 

Agreement hör hemma. Andra potentiella problem med min undersökning är att 
jag inte haft möjlighet att tillgodogöra mig alla inlägg i debatten som riktat 
kritik mot eller försvarat Gauthiers rättviseteori, då diskursen är mycket 
omfattande och tidsramen begränsad. Eftersom jag begränsat studien till att 
endast behandla kritik som framkommit på ett specifikt område finns även 
risken att jag utelämnat viktig kritik som haft implikationer för även de delar jag 
behandlat. I gengäld har jag kunnat fördjupa analysen på de områden och de 
kritiker jag valt att inkludera. 
 
 

2. Det sociala kontraktet 
 
2.1 Hobbes  
 
1600-talsfilosofen Thomas Hobbes är den sociala kontraktsteorins fader. Han 
vederlade försöken att härleda moral från gud eller naturen. För Hobbes var 
moral helt enkelt lösningen på det praktiska problem som uppstår när människor 
försöker leva tillsammans. Förutsättningen att rationella personer maximerar sin 
nytta är grundläggande, men det uppstår snabbt problem när människors viljor 
och preferenser står i strid med varandra. För att nå optimala utfall krävs fred, 
samarbete och någon form av regler. Dessa regler var- enligt Hobbes, samma 
sak som moral. Tankeexperimentet (Hobbes menade att det  även inträffat och 
kan inträffa på riktigt) han använde sig av var det så kallade “naturtillståndet”. 
Ett samhälle utan styrning, regler och rättsväsende. Hobbes menade att ett 
sådant samhälle skulle vara mycket underutvecklat och allt annat än önskvärt, 
och mänskligt liv skulle vara ensamt, fattigt, otäckt, rått och kort. Fyra 
grundläggande fakta om världen ledde honom fram till denna slutsats: 

1. Alla människor har liknande behov. Mat, kläder och tak över huvudet är 
universella behov som alla människors förenas av att ha. Det finns små 
individuella skillnader men grunderna är desamma. 

2. Det råder knapphet. Inget vi behöver finns i överflöd, och många av våra 
materiella behov kräver hårt arbete för att införskaffa. Detta kommer att 
leda till konkurrens.  

3. Människor har i princip lika mycket makt. Trots att det finns skillnader i 
intellekt, fysik och sociala kontakter finns det ingen som är helt dominant 
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i förhållande till övriga. Ingen kan alltså säkra kontrollen över de knappa 
resurserna utan att riskera motstånd. Även de svagaste kan utgöra stora 
hot om de samarbetar.  

4. Begränsad altruism. Ingen kan vara säker på att bli hjälpt av någon annan. 
Även om alla inte är totalt själviska finns det inga garantier för att det går 
att förlita sig på andras välvilja för att överleva. Hobbes antar att 
människor generellt sett prioriterar sig själva i första hand. 

 
Dessa fyra fakta kommer med nödvändighet leda till att människor kämpar mot 
varandra om de knappa resurserna. För att överleva måste man ta beslag på de 
nödvändiga resurserna för att sedan vara beredd att försvara dem mot andra, 
utan att förvänta sig hjälp från andra än de absolut närmaste. Detta kallar 
Hobbes för bellum omnium contra omnes, eller “allas krig mot alla”. Det är 
dessutom ett krig ingen effektivt kan vinna. För att åstadkomma ett stabilt 
samhälle måste människor komma överens om lagar och regler. Till exempel 
kommer de enligt Hobbes komma överens om att inte skada varandra, hålla sina 
löften och förmodligen även införa straff för de som inte håller sig till reglerna. 
Det är detta som kallas det social kontraktet. (Rachels, 2015:11) 
 
2.2 Fångarnas dilemma 
Samarbetsproblemet i naturstillståndet kan illustreras genom “Fångarnas 
dilemma”. Det är ännu ett tankeexperiment som introducerades av Merrill M. 
Flood och Melvin Dresher på 1950-talet. Det räcker att föreställa sig en valfri 
situation där du och alla andra antingen är själviska eller generösa. Det finns 
fyra möjliga kombinationer: 
 
Du är självisk och alla andra är generösa. Den bästa situationen, då du slipper 
dela med dig, medan andra delar med sig till dig. Du blir en fripassagerare. 
Du är generös och alla andra är generösa. Du tvingas dela med dig till andra, 
men de återgäldar tjänsten. 
Du är självisk och alla andra är själviska. Du behöver inte dela med dig, men 
ingen kommer att hjälpa dig. Det är detta läge Hobbes beskriver som 
“naturtillståndet” 
Du är generös medan alla andra är själviska. Du delar med dig, men blir bara 
utnyttjad av andra. Den s.k “Sucker’s payoff”. 
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Notera att oavsett om alla andra är själviska eller generösa, så kommer det 
rationella valet för alla människor oberoende av varandra vara att bete sig 
själviskt, vilket resulterar i allas krig mot alla i naturtillståndet. Det är detta 
resonemang som leder till slutsatsen att någon form av socialt kontrakt måste 
upprättas för att kunna nå det optimala utfallet, att alla är generösa. Regler och 
lagar måste säkerställa samarbete för att undvika en situation där alla är 
själviska (i linje med vad som är rationellt) eftersom vi gemensamt når ett ännu 
bättre utfall av att samarbeta. (Rachels, 2015) 
 
2.3 Rawls 
Jag kommer i denna studie kontrastera David Gauthiers teori, som är det 
huvudsakliga föremålet för min undersökning mot ett närliggande men 
annorlunda alternativ. Jag har valt att som en jämförelse kort beskriva John 
Rawls teori, då han är den mest inflytelserika kontraktsteoretikern i modern tid 
och Gauthiers verk i stor mån är en respons mot Rawls största verk A Theory of 

Justice (1971). Jämförelserna syftar till att ge perspektiv på de moderna 
kontraktsteorierna och förenkla navigerandet i dessa komplexa resonemang. 
 
Rawls använder sig av ett annat tankeexperiment för att undkomma 
samarbetsproblemet i naturtillståndet. Scenariot består av en grupp människor 
som tillsammans ska komma överens om en fullständig struktur för samhället 
som de sedan ska leva tillsammans i. Personerna befinner sig i en så kallad 
“orginalposition” och inte i världen som den faktiskt ser ut. I denna 
originalposition befinner sig deltagarna bakom vad Rawls kallar 
“Okunnighetens slöja”, vilket innebär att de inte vet vilka de är. Det vet att de 
själva är personer, och kapabla att delta i ett samhälle, men de vet inte om några 
omständigheter kring sig själva. Det gäller kön, etnicitet, ålder, religion, 
utbildning, rikedom eller några andra karaktärsdrag. Slutsatsen av detta 
resonemang blir således att det är irrationellt att komma överens om någon 
struktur som innebär diskriminering eller andra negativa utfall för någon grupp, 
eftersom man inte vet om man tillhör den eller ej. Rawls menar att det rationella 
istället är att förespråka “differensprincipen”, under vilken situationen för den 
som får de sämst i det valda samhället förbättras så mycket som möjligt, 
eftersom man själv riskerar att bli denna person. Av denna princip följer att 
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ojämlikhet endast är tillåtet om det gynnar den som har det sämst 
ställt.(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017) 
En invändning mot denna princip kommer ifrån John Harsanyi, som menar att 
det rationella beslutet under osäkerhet är att maximera genomsnittlig förväntad 
nytta, istället för att maximera den minst fördelaktiga situationen. Förespråkarna 
av Rawls princip menar att ett samhälle är bättre än ett annat om de som har de 
sämst i det ena samhället har det bättre än de som har det sämst i det andra. 
Förespråkarna av Harsanyis princip menar att det samhälle som i genomsnitt har 
det bättre än det andra också är det bästa totalt sett. (Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2018) 
  
2.4 Skillnader mellan kontraktsteorier 
Många fler versioner av det sociala kontraktet har föreslagits sedan Hobbes, 
men det går att göra en generell distinktion mellan två typer; en som betonar 
rättfärdigande inför andra - “contractualism” och en som betonar rationell 
egennytta - “contractarianism”. (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017) 
Contractarianism bygger på Hobbes slutsatser, i vilka människor förutsätts vara 
intresserade av egennyttan och där rationella bedömningar om den bästa 
strategin för att maximera den leder till att människor agerar moraliskt (Alla 
maximerar sin egen nytta, alltså maximeras den totala nyttan). Förespråkare av 
contractarianism menar att vi har goda skäl att acceptera moraliska 
begränsningar för att vi “först och främst är sårbara för attacker från andra, och 
för att vi drar fördelar av att samarbeta” (Narveson, 1998, s.148) 
 
Contractualism består av en annan typ av kontraktsteorier, främst inspirerade av 
Immanuel Kant. Enligt Kant var den högsta moraliska principen: (Det 
Kategoriska Imperativet) "Handla endast efter den maxim genom vilken du 
tillika kan vilja att den blir en allmän lag". Alltså, handla bara på det sätt du 
även vill att alla andra ska handla. Egennyttan är underordnad när det gäller 
moraliska handlingar.(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016) 
Ett annat exempel på en liknande uppfattning av rättvisa är en som betraktar 
handlingar eller regler som rättvisa om de rimligen går att rättfärdiga inför andra 
moraliskt kapabla agenter. Thomas Michael Scanlon använder sig till av 
villkoret: 
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“En handling är fel om dess verkställande under omständigheterna skulle 

ogiltigförklaras av någon uppsättning principer för reglering av beteende som 

ingen rimligtvis kan förkasta som en bas för informerade, otvungna generella 

överenskommelser” (Scanlon 1998, 153) 

 
Det innebär att moral enligt detta synsätt är det som uppstår i bindande 
överenskommelser om vi beaktar allas moraliska jämlikhet som rationella och 
autonoma individer. Även Rawls och Harsanyis teorier faller under begreppet 
contractualism. Trots att båda hänvisar till egenintresse som motivation för valet 
av samhällsstruktur från sina ursprungspositioner, förespråkar de till sist 
principer som alla skulle komma överens om, vilket ligger contractualism 
närmare än contractarianism. Skillnaderna mellan contractarianism och 
contractualism kan sammanfattas som att;  
Under contractualism eftersträvar jag mina egna intressen på ett sätt jag kan 
rättfärdiga inför andra som också strävar efter sina intressen. 
Under contractarianism maximerar jag mina egna intressen i en förhandling 
med andra. (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017) 
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3. Morals by agreement, Gauthier  
 
3.1 Teorin  
David Gauthier har skapat en teori som utgår ifrån Hobbes, och således får 
räknas till “contractarian”-traditionen. I delar av verket där teorin beskrivs, 
Morals by Agreement (1986) riktar Gauthier kritik mot både Rawls och 
Harsanyi och föreslår en egen originalposition som ett alternativ till 
“Okunnighetens slöja”. Teorin kan ses som ett försök att utveckla Hobbes tanke 
om det sociala kontraktet, samt att försvara den mot moderna 
“contractualism”-förespråkare genom att visa att moral kan härledas ur 
rationella val, utan att förutsätta att människor motiveras av en vilja att handla 
rättvist. Som tidigare konstaterat går teorin ut på att definiera moral som 
begränsningar rationella individer accepterar för ömsesidig nytta. Ett antal 
antaganden ligger till grund för denna slutsats. Teorins första antagande är att en 
individ agerar rationellt såtillvida att hon maximerar sin nytta. Gauthier 
försvarar Humes syn på nytta: “Reason is, and ought only to be the slave of the 
passions”. Detta alltså till skillnad från en objektivistisk syn på nytta som något 
existerande utanför mänskliga affektioner, något som går att resonera sig fram 
till. Gauthier och Humes syn definierar nytta som subjektiv, individuell och 
relativ upplevd nytta, baserat på vilka preferenser man har, vilka de än må vara 
och även om dessa bygger på felaktig information. 
Det finns dock två krav som måste uppfyllas för att ett uttryck för upplevd nytta 
ska vara koherent. Dessa är de två inom ekonomisk teori erkända kraven på 
kompletthet och transitivitet, vilket innebär att preferenserna måste vara 
fullständiga och kunna rangordnas, samt att rangordningen måste vara internt 
koherent. Alltså att om A är bättre än B och B är bättre än C, så måste A vara 
bättre än C. (Gauthier, 1986: 2.1) 
 
Det andra antagandet är att en perfekt fungerande marknad fungerar optimalt 
helt utan någon hänvisning till moral. En perfekt fungerande marknad kräver: 
individuella tillgångar, fri rörlighet, privat egendom, ömsesidig likgiltighet, och 
frihet från externaliteter. Finns alla dessa är en marknad perfekt och utfallet 
både balanserat och optimalt. Omvänt måste alla alternativ till den perfekta 
marknaden antingen lämna alla deltagare sämre ställda än innan, eller så är de 
partiska och gagnar vissa på andras bekostnad. Det är alltså först när ett 
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marknadsmisslyckande uppstår som moral blir relevant enligt Gauthier. 
(Gauthier, 1986:4.3.2) En invändning mot den perfekta marknaden är frågan om 
den ursprungliga positionen innan marknadsförfarandet som kan vara jämlik 
eller ojämlik ifråga om faktortillgångar. Om människor föds ojämlika, kan en fri 
marknad vara jämlik? Det är denna problematik Rawls försöker korrigera 
genom att förneka människor rätten att dra fördelar av sina naturliga talanger. 
Rawls tillåter bara ojämlikhet om det gynnar även den som har det sämst ställt. 
Gauthier definierar istället tillgångar man har rätt att dra nytta av som “det en 
person kan dra nytta av, som ingen annan skulle kunna dra nytta av utan henne”. 
(Gauthier, 1986:3.3) Rawls tillåter alltså inte att en person använder sina 
mentala och fysiska förmågor om det bara gynnar en själv, medan Gauthier 
tillåter att man gynnar sig själv, eftersom det är ett bättre alternativ än att inte 
använda talangerna alls. Att använda sina förmågor för att gynna andra är 
frivilligt i båda teorierna. 
 
Den rationella lösningen på ett marknadsmisslyckande enligt Gauthier är 
samarbete, och rättvisa det rationella verktyget för att bygga samarbete. Istället 
för att var och en använder sin egen strategi är det fördelaktigt att anpassa sig 
till en koordinerad strategi för att nå det optimala utfallet. Teorin innefattar en 
fullständig genomgång av en tänkt förhandlingsposition mellan alla personer, 
som landar i slutsatsen att rationella individer kommer överens om att följa 
principen om “maximina relativa eftergifter” som är samma sak som “maximina 
relativa fördelar”. Detta innebär att den minsta fördelen en person får (som en 
andel av sitt ursprungliga anspråk i förhandlingen) maximeras. Detta är enligt 
Gauthier det rationella valet och samtidigt det rättvisa. Problemet med denna 
princip uppstår om människors tillgångar innan förhandlingen är ojämlika så att 
parterna har olika förhandlingskraft. En överenskommelse kommer knappast 
erkännas som rättvis av alla parter om någon part har mer förhandlingskraft än 
en annan. För att lösa detta problem upprättar Gauthier ett villkor som måste 
uppfyllas för att möjliggöra en förhandling om samarbete. Inga skillnader i 
faktortillgångar vid den ursprungliga förhandlingspositionen får ha uppkommit 
genom att någon utnyttjat någon annan för att det ska vara rationellt för de som 
utnyttjats att frivilligt acceptera en sådan överenskommelse. Den stora frågan 
som då uppstår, och kanske det mest kontroversiella i hela teorin, är varför 
samarbete överhuvudtaget är rationellt för en avsevärt starkare part gentemot en 
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underlägsen. Svaret Gauthier ger är att det faktiskt finns tillfällen där det är 
rationellt att utnyttja andra. Enligt honom uppstår moral om och endast om 
människor finner det rationellt att samarbeta. I naturtillståndet och ett allas krig 
mot alla finns ingen plats för moral. (Gauthier, 1986:8) 
 
Gauthier accepterar inte Rawls slutsatser om vilket val människor skulle göra 
bakom en “okunnighetens slöja”. Det är viktigt för Gauthier att kunna visa att 
den egna teorin inte bara är ett rimligt alternativ till Rawls’, utan också ett bättre 
alternativ till den, som människor hade valt även från Rawls utgångsposition. 
Som bekant är rättvisa enligt Gauthier en disposition att inte utnyttja andra och 
Rawls teori tycks leda till att de med mindre värdefulla talanger och förmågor 
kan utnyttja de som haft mer tur. De mindre lyckligt lottade kan enligt Rawls 
teori förhindra dem att använda sina förmågor för sin egen skull och istället 
tvinga dem förbättra för den som har det sämst ställt. Men enligt Rawls är detta 
inte en form av utnyttjande, den som utnyttjar någon är enligt honom den som 
bara använder sina talanger och förmågor för sin egen vinnings skull. Rawls ser 
detta som en form av utnyttjande eftersom en sådan person använder sig av 
oproportionerligt stora tillgångar som bara erhållits tack vare ren tur. 
 
Gauthiers problem med “okunnighetens slöja” är att alla människor i det 
resulterande systemet inte kommer att kunna identifiera sig med det valda 
systemet. (Gauthier, 1986:9)Detta är en konsekvens av att Rawls tänker sig att 
de som väljer från positionen bakom slöjan, väljer som om de hade lika stor 
chans§ att bli var och en av alla möjliga personer, istället för att välja som om 
de vore alla personer samtidigt. I ett samhälle som hela tiden gynnar den som 
har det sämst ställt kan långt ifrån alla identifiera sig med det valda systemet. 
Detta eftersom varje individ är rationell och nyttomaximerande. Varje 
nyttomaximerande individ kommer att vilja välja ett system där det dels är fritt 
att uppfylla sina intressen och dels där det går att dra nytta av ett samarbete. I 
Rawls system kommer de flesta inte kunna maximera sin nytta eftersom 
systemet bara tillåter ojämlikheter om det gynnar den svagaste. Gauthier tänker 
sig att alla personer, vilka de än är, kan identifiera sig med att välja friheten att 
maximera sin nytta och möjligheten att samarbeta för ömsesidig vinning, 
eftersom ömsesidig vinning även utesluter alla former av utnyttjande, alltså 
förbättrande av sin position genom att försämra någon annans.  
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4. Analys 
 

4.1 Orättvisa kontrakt 
Den kanske mest slående kritiken mot Morals by Agreement handlar om vilka 
implikationer teorin har för svaga och försvarslösa individer eller grupper. Brian 
Barry skriver att Gauthiers syn på rättvisa “flagrant misslyckas med att göra en 
sak som vi vanligtvis förväntar oss av ett koncept om rättvisa, och det är att 
förse de relativt maktlösa med en moralisk grund för sina anspråk”. (Barry, 
1989:2) Om moral bara kan uppstå när samarbete bedöms som rationellt, vad 
skyddar då de som inte kan erbjuda några fördelar i ett samarbete ifrån att bli 
utnyttjade av en starkare makt? Barry reser ett historiskt exempel. Ojämlikheten 
mellan utvecklade européiska stormakter och ursprungsinvånare i Amerika och 
Australasien var enorm i fråga om teknologiska framsteg. Förutom att helt 
enkelt appropriera mark med våld, ingick européerna även i avtal med 
befolkningen, exemplifierat av Barry med hjälp av ett citat från Ute-folkets 
hövding Ouray från 1868: “The agreement an Indian makes to a United States 
treaty...is like an agreement a buffalo makes with his hunter when pierced with 
arrows. All he can do is lay down and give in”. Barry fortsätter och 
argumenterar för att en mutual-advantageteoretiker måste vidhålla att ett sådant 
kontrakt är rättvist så länge nyttan med det för båda parterna överstiger nyttan 
med att “slåss om saken”, det vill säga gå i krig mot varandra.(Barry, 1989: 2) 
Detta måste anses som feltolkning av Gauthiers teori, eftersom denna typ av 
kontrakt tydligt bryter mot villkoret att den ursprungliga förhandlingspositionen 
inte får ha föregåtts av att någon utnyttjar någon annan. Barry skriver att dessa 
kontrakt med urinvånare föregicks av hot och våld, vilket Ouray också ger 
uttryck för. Alltså kan en förespråkare av Morals by Agreement inte erkänna 
detta förfarande som rättvist.  
 
Det som däremot är häpnadsväckande, vilket Barry också nämner, är att 
Gauthier i Morals by Agreement gör ett försök att försvara de européiska 
kolonisatörerna på ett sätt som strider mot den egna teorin. Gauthier erkänner att 
orättvisa förekom, men menar att stora delar av det som gjordes faktiskt kan 
rättfärdigas. Att appropriera mark som urinvånare äger eller gör anspråk på är 
fel eftersom det är att gynna sig själv genom att minska deras möjligheter. 
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(Utnyttja någon) Detta är fel enligt Gauthier. Men om detta approprierande av 
mark leder till att urinvånarnas nytta ökas väsentligt, kan det ändå vara rättvist. 
Genom att införa sina moderna tekniker kan européerna visserligen se till att 
öka det materiella välståndet och ge urinvånarna radikalt större valmöjligheter, 
men detta förutsätter att dessa “förbättringar” ligger i enlighet med deras 
preferenser. Gauthier fortsätter genom att argumentera för att det är självklart att 
alla människor värderar materiell välfärd, större möjligheter och längre liv. Men 
detta påstående är inte konsistent med det tidigare försvaret av värde som helt 
beroende av subjektiva preferenser. Om urinvånarna i Amerika värderar sin 
tradition och kultur kan det inte förutsättas i förväg att de kommer att värdera 
sina ökade möjligheter högre i framtiden. Trots det skriver Gauthier att: 
 
“The native peoples of North America can have no complaint, in reason or 

justice, against the failure of the Europeans to gain their prior consent before 

establishing themselves in the new world. Such consent would no doubt have 

been impossible to obtain; the Indian and Inuit peoples could have had no prior 

understanding of the new technology which enlarged opportunities but 

supplanted their old ways”. (Gauthier, 1986:9.5.3) 
 
Det är alltså enligt rättfärdigat att bryta mot de egna uppsatta villkoren om man 
kan argumentera för att de man oförrättat kommer att gynnas av det. Gauthier 
erkänner att man inte kan tvinga urinvånarna att acceptera det “moderna” sättet 
att leva och föreslår därför att de fritt ska få välja att fortsätta leva i sin gamla 
kultur. Men han menar ändå att de tvingas leva med att få sin mark approprierad 
eftersom det gav dem nya valmöjligheter. Tveklöst är det enda scenariot som är 
konsistent med teorin det där européerna först visar upp sin moderna teknologi 
och övertygar urinvånarna om att det ligger i deras intresse att upplåta marken 
till besökarna. Endast när urinvånarna bevisligen föredrar dessa nya möjligheter 
går det att rättvist appropriera marken. Vi kan föreställa oss ett hypotetiskt, men 
inte fullständigt omöjligt scenario:  
 
I en avlägsen framtid upptäcker en teknologiskt överlägsen civilisation från 
yttre rymden planeten Jorden. Vi förväntar oss kanske inte att en sådan 
civilisation agerar rättvist mot oss, men i enlighet med Gauthiers argumentation 
agerar de rättvist om de approprierar vilken mark som helst, eftersom de tror sig 
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veta att vi kommer att gynnas av det. Men de vet inte vilka preferenser vi har 
och vi kan omöjligt känna till deras. Om deras preferenser är tillräckligt 
främmande,(de kanske rentav av framstår som avskyvärda för oss) är det 
knappast möjligt att vi kommer att vilja anamma dem, åtminstone inte under vår 
generations livstid. Om denna främmande civilisation trots det tvingar på oss 
sitt sätt att leva med hänvisning till att våra framtida preferenser kommer att 
förändras skulle vi knappast kalla det rättvist. Först om de istället visat upp sin 
nya teknologi och fått våra preferenser att ändras innan de introducerar sina 
vanor, och således uppfyller våra preferenser, skulle tilltaget kunna kallas 
rättvist. Att förutsätta någon annans preferenser strider både mot Gauthiers egen 
teori och misslyckas, som Barry skriver, med att leva upp till vad vi vanligtvis 
kräver av en rättviseteori. Gauthier skulle enkelt kunna anpassa sin teori för att 
undvika denna implikation genom att helt enkelt erkänna att den européiska 
koloniseringen av stora delar av världen inte gick till på ett rättvist sätt, men 
tycks inte vilja göra så eftersom det inte ger upprättelse för européerna. Eller 
med sina egna ord:  
 

“If on the other hand there is no way in which Europeans might have occupied 

North America, except by a predatory seizure which would give rise to no 

rights, and which would violate the proviso if offered as determining the initial 

position for co-operative interaction with the native inhabitants, then effective 

redress is not possible, and fair co-operation would require a basis very 

different from the actual present situation”.(Gauthier, 1986:9.5.3) 
Varför Gauthiers mål är att åstadkomma en “effective redress” förklaras inte i 
större detalj än så och ges ingen ytterligare uppmärksamhet, vilket måste ses 
som en svaghet gällande den logiska giltigheten. 
 
4.2 Altruism och beskydd av de maktlösa 
Will Kymlicka fortsätter på samma spår som Barry och menar att Morals by 
Agreement inte kan försvara de försvarslösa. För att det ska vara rationellt att 
samarbeta krävs ju enligt teorin att det är ömsesidigt gynnsamt att göra så. 
Samarbete kan vara gynnsamt för att båda parter har något att erbjuda varandra, 
eller också är det gynnsamt för att parterna upphör att utgöra hot mot varandra. 
Men Kymlicka påpekar att de starkare inte har något att vinna på samarbete med 
de svagare om skillnaderna i styrka är tillräckligt stora. (Kymlicka, 2002, 133) 
Hobbes har skrivit om samma problem, men menar att även den allra svagaste 

18 



 

har styrka nog att döda den allra starkaste, och att det på så sätt fortfarande blir 
rationellt att samarbeta för att undvika kostnaderna av försvar och tvång. 
Särskilt med modern teknologi och vapen i åtanke är detta påstående vid en 
första anblick rimligt, men Kymlicka håller inte med och hänvisar till de gravt 
handikappade och barn, som knappast kan sägas utgöra några hot. Det går 
visserligen att tänka sig att den handikappade eller barnet har familj eller andra 
kontakter som kommer att kunna vedergälla ett utnyttjande av de svaga, vilket 
skulle göra det rationellt att avstå för att skydda sig själv. Men en fysiskt 
handikappad, fattig och ensam person skulle knappast utgöra ett tillräckligt stort 
hot, eller erbjuda tillräckligt stora ömsesidiga fördelar för att ett samarbete med 
denne skulle vara rationellt att ingå i. Visst måste Gauthier erkänna att en sådan 
person inte kan ha någon rätt till skydd eller kompensation? Svaret är ja- så 
länge någon finner nyttan större än kostnaderna är det alltså i sin ordning att 
utnyttja en svag och maktlös person.  
 
På sättet som samarbeten med de maktlösa enligt Gauthiers teori inte alltid blir 
rationella att ingå i, gäller detsamma för människors förhållanden till djur. 
Självklart går det inte att i praktiken ingå i ett kontrakt med ett djur. Att ha tama 
djur skulle visserligen kunna räknas som ett ömsesidigt kontrakt, då människor 
får lojalitet och närvaro (när det gäller hundar och katter) arbete eller varor, 
(mjölk, ägg) i utbyte mot mat, skydd och omtanke. Dessa kontrakt skulle 
däremot inte vara rättvisa enligt Gauthiers egen standard eftersom det inte går 
att avgöra om utgångspositionen från vilken dessa kontrakt “ingås” är rättvis 
och fri från tvång. Det tycks heller inte finnas någon grund att förbjuda 
djurplågeri på. När det gäller vilda djur som inte kan erbjuda något i ett 
samarbete med människor finns inte heller här något rum för skydd eller 
rättigheter. En annan population som vanligtvis ägnas vår omtanke är framtida 
generationer. Den största delen av de åtgärder som görs åt miljön och klimatet 
är tjänster vars konsekvenser infaller först långt in i framtiden och alltså inte 
kommer nu levande generationer till nytta. Gauthiers teori misslyckas att 
försvara framtida generationer eftersom vi inte kan ingå i kontrakt med dem. 
Det blir med andra ord rationellt att lägga enorma kostnader på framtida 
människor genom att exploatera jorden eftersom vi inte kan få något från dem i 
gengäld.  
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Dessa slutsatser kan tyckas vara förödande för teorin. Men det finns 
omständigheter som kan rädda de maktlösa från att bli utnyttjade.  
Som bekant bekänner sig Gauthier till en syn på värde som subjektiva 
preferenser, men måste dessa preferenser vara egoistiska? Det är knappast 
rimligt att hävda att människors preferenser inte är rationella bara för att de 
innefattar handlingar som gynnar andra människor, djur eller miljön. Med en 
enkel observation av världen är det inte svårt att hitta exempel där människor 
beter sig uppoffrande i alla möjliga olika situationer. Agerar dessa människor 
irrationellt? Vi föreställer oss ett välanvänt exempel:  
 
Jag går förbi en damm och ser ett barn som håller på att drunkna. Om jag är en 
rationell individ som maximerar min egennytta, kan jag då inte hjälpa barnet? 
Förutsatt att jag bara kan maximera min nytta i egoistisk mening måste jag 
rationellt sett undvika kostnaderna att blöta ner mina kläder eller att komma för 
sent till jobbet och således lämna barnet till att drunkna. I verkligheten är de 
säkerligen få som skulle hävda att ett sådant agerande är rationellt. Detta beror 
på att människors preferenser långt ifrån alltid är egoistiska. För det första har 
de flesta människor någon grad av affektiv empati. Låt oss förutsätta att jag har 
en sådan kapacitet, som får mig att känna barnets rädsla och panik. Det ligger då 
i mitt intresse att hjälpa barnet för att bli av med dessa känslor. Jag agerar 
uppoffrande (i det här fallet kanske inte en stor uppoffring, men det finns 
människor som skulle tagit större risker än så) tack vare mina affektioner. I 
detta exempel är det för att det ligger i min nytta jag räddar barnet, inte för att 
jag sedan tidigare vet att jag har en moralisk skyldighet att göra det. Det ligger 
självklart också i barnets nytta att bli räddat, vilket gör detta till ett exempel på 
en uppoffrande handling som är ömsesidigt fördelaktig. 
 
Något annat som skulle kunna få mig att hjälpa till är att gör mig glad eller på 
annat sätt berörd av att bevittna någon annan persons glädje. Många människor 
berörs av solskenshistorier, alltså räknas att se andra människors tacksamhet 
som något positivt i min nyttofunktion. Om nyttan jag får av att smittas av 
andras glädje överstiger nyttan jag förlorar på att blöta ner kläderna eller 
komma för sent till jobbet, kommer det att leda mig till att hjälpa barnet. 
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Hade jag däremot saknat både affektiv empati och inte värderat att se glädje och 
lycka av någon anledning, finns det andra anledningar till varför jag skulle 
rädda ett barn. Jag skulle kunna rädda henne för att det gynnar mig att få den 
uppskattning och beundran det medför. Det kan ligga i mitt egenintresse att 
andra uppfattar mig som självuppoffrande och hjältemodig. I det fallet 
genomför jag en uppoffrande handling för min egoistiska nyttas skull, men icke 
desto mindre gynnar det fortfarande barnet.  
 
Även problemet med att kontrakt inte kan ingås med djur har också försökts 
lösas (Cohen 2007, 2009). Förslaget går ut på att människor (förslagsvis djurens 
ägare) villkorar sina kontrakt med andra människor att inkludera djuren i sina 
kontrakt, så att en oförrätt mot djuret också räknas som en oförrätt mot djurets 
“ombud”. Det är rationellt för en ägare att inkludera detta villkor om djurets 
skada medför kostnader, ekonomiska eller emotionella större än vinsterna med 
att inte införa sådana villkor i kontraktet. Det är även rationellt för en 
utomstående att gå med på att inte skada djuret, såvida nyttan med att skada 
djuret inte överstiger kostnaden att genom kontraktet lova att inte skada det. På 
detta sätt kan överenskommelser och därigenom rättvisa mellan två parter 
sträckas ut till att innefatta även andra parter, som av olika anledningar inte har 
något att bidra med i ett samarbete (gravt handikappade) eller inte kan resonera 
rationellt (eller åtminstone kommunicera), som t.ex djur. Problemet med detta 
arrangemang är att de maktlösa blir helt beroende av andra människors välvilja. 
Utfallet riskerar att bli mycket ojämlikt där vissa arter, vissa djur av samma art 
eller vissa handikappade människor åtnjuter rättigheter, och där de som omfattas 
av kontrakten kommer att hamna i ett mycket starkt beroendeförhållande 
gentemot ombudet. Det är dock inom ramen för teorin fortfarande möjligt att 
utfallet skulle kunna komma att likna dagens situation, om tillräckligt många 
människor är villiga att kräva respekt mot djur eller handikappade för att vara 
villiga att samarbeta med de som har avsikter att skada eller kränka de 
maktlösas rättigheter. Samma sak kan tänkas när det gäller framtida 
generationer, eftersom vi även kan känna empati med dessa inte minst tack vare 
vår biologiska drift att vilja föra vidare våra gener. 
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Både i exemplet med den drunknande flickan och i resonemanget kring kontrakt 
med ombud visar sig en tydlig skillnad mellan å ena sidan Gauthier och å andra 
sidan kontraktualister, t.ex Rawls. Den ligger i vilken motivation de tänker sig 
att människor har för att handla moraliskt. Att introducera en sådan motivation 
är centralt för varje rättviseteori hävdar Barry (Barry, 1989:2) som i samma 
avsnitt beskriver skillnaden mellan Gauthiers och den egna synen. Barry kallar 
Gauthiers motivation egenintresset, och den egna “viljan att handla rättvist” 
(Barry stödjer en kontraktualistisk syn som han kallar “Justice as impartiality”  
I fallet med den drunknande flickan blir det enligt Barrys definition rationellt att 
hjälpa barnet tack vare motivationen att göra det rätta. Jag frågar mig själv vad 
som vore det “rätta” att göra och använder mig av någon kontraktualistisk teori 
eller annan rättviseuppfattning för att avgöra min nästa handling. Föreskriver 
denna teori att jag ska rädda barnet så gör jag så, oavsett hur det påverkar min 
nytta, alltså utan att väga in personliga preferenser i frågan om jag borde göra 
det eller ej. 
 
Skillnaden mellan att se till egenintresset och viljan att handla rättvist är något 
även Gauthier kommenterar i Morals by Agreement. Gauthier kallar de båda 
synsätten “affektiv kapacitet för moral” och “kapacitet för affektiv moral”. 
(Barry, 1986:10.2.5) Begreppen är snarlika, men distinktionen är tydlig. En 
kapacitet för affektiv moral förutsätter ingen tidigare moralisk uppfattning. Den 
är helt enkelt kapaciteten att bortse från sina egoistiska preferenser till fördel för 
de preferenser som involverar andra. Kapaciteten att bortse från att komma för 
sent till jobbet för att nyttan med att rädda en drunknande flicka värderas högre. 
En affektiv kapacitet för moral däremot är att helt enkelt följa den moraliska 
kod som alla måste följa av anledningen att det är rätt, och genom motivationen 
att handla rättvist. Det är en affektiv kapacitet eftersom den föreskriver att det 
rätta är att visa omtanke. Skillnaden mellan den tänkta tankegången i de båda 
synsätten kan beskrivas enligt följande schema: 
 
Kapacitet för affektiv moral: Det är rätt att uppfylla sina preferenser→Mina 
preferenser är att rädda flickan→Jag räddar flickan 
 
Affektiv kapacitet för moral: Det är rätt att handla rättvist→Det är rättvist att 
rädda flickan→Jag räddar flickan 
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Gauthier introducerar även en snarlik distinktion mellan det han kallar för 
“maximerande rationalitet” och “universalistisk rationalitet”.(Gauthier, 
1986:1.2.3) Skillnaden mellan de båda är att en maximerande rationalitet 
innebär att intressen man själv, som subjekt håller styr vad som är ett rationellt 
val. Medan en universalistisk rationalitet innebär att intressen som vem som 
helst, alltså någon som subjekt håller styr vad som är rationella val. Gauthier 
förespråkar den förra, mean både utilitarister och kontraktualister förespråkar 
vad som är mer likt den senare. Förutsatt att jag har ett intresse för din välfärd, 
har jag anledning att hjälpa dig enligt båda dessa typer av rationalitet. Men om 
det bara är du som har intresse av din egen välfärd har jag bara anledning att 
hjälpa dig enligt den universalistiska rationaliteten.  
 
Både i diskussionen om kapacitet för affektiv moral/affektiv kapacitet för moral 
och i den om maximerande/universalistisk rationalitet tycks Gauthier ge uttryck 
för frågan om när vi egentligen har skyldigheter att hjälpa andra människor. Är 
det rättvist att tvingas hjälpa någon man inte vill hjälpa? Är det rättvist att 
lämnas ensam om man far illa för att man misslyckats eller bara haft otur? 
Gauthier verkar landa i att det är fel att tvingas hjälpa dem som man inte är 
intresserad av att hjälpa, eftersom det leder till att människor tvingas handla 
irrationellt med tanke på sina preferenser. Det tycks som att Gauthier inte skulle 
kunna ställa sig bakom ett alltför omfattande välfärdssamhälle, utan istället låta 
många svaga människor förlita sig på försäkringar, sin omgivning eller 
välgörenhet. Ett sådant samhälle skulle riskera att bli mycket ojämlikt, men det 
beror på hur många människor som faktiskt på riktigt är empatiska och hjälper 
de som har det sämre ställt. Människor tvingas visa att det ligger i deras intresse 
att hjälpa människor privat, istället för att staten “tvingar” människor att vara 
solidariska. Detta frånvarande av tvång kan ses som en svaghet i den normativa 
giltigheten av de som ser rättvisa som något som ska säkerställa jämlikhet.  
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4.3 Varför altruism? 
Vi har nu skisserat grunderna och de förhållanden där samarbeten och andra 
situationer som kräver moraliska överväganden kan förekomma inom ramarna 
för Morals by Agreement. Vi har även sett att det finns omständigheter som gör 
att även de allra svagaste i samhället kan åtnjuta hjälp och skydd. Men vad som 
gäller när en (eller båda) parter i en situation inte har några intentioner att 
samarbeta eller ingå i något kontrakt överhuvudtaget är fortfarande inte klart. I 
exemplet med den de amerikanska urinvånarna och de europeiska 
kolonisatörerna framgick det att utfallet inte var ett resultat av något rättvist 
kontrakt. Men låt oss anta att européerna inte var intresserade av att samarbeta 
alls, utan bedömde att deras nytta med att plundra och erövra de infödda 
amerikanernas mark var större än kostnaden (materiellt och psykologiskt). Att 
inte med hjälp av teorin kunna kritisera sådana brutala handlingar verkar 
framstå som en stor brist. Detta problem är något även Will Kymlicka 
uppmärksammat i Contemporary Political Philosophy (Kymlicka 2002, 134) 
där han reser frågan om det som Hobbes kallar för “power irresistible”, alltså en 
makt som är så teknologiskt överlägsen att ingen skulle kunna vara ett hot mot 
den eller erbjuda den något i ett samarbete. Enligt Hobbes rättfärdigar en sådan 
makt alla handlingar eftersom ingen skulle kunna ha några anspråk mot den. Det 
är en orimlig slutsats enligt Kymlicka, något som kräver en kontraktualistisk 
teori för att undvika. 
 
Gauthier parafraserar Hume och skriver att om människan av naturen var 
skapad sådan att varje individ besatt alla förmågor som behövs för både sitt eget 
beskydd och för sin förökning, verkar det uppenbart att en sådan människa 
skulle sakna både känsla för rättvisa och social kommunikation. Om varje 
människa bara älskade sig själv och bara kunde uppnå sina preferenser (glädje, 
säkerhet, självuppfyllelse) genom sig själv skulle det inte finnas någon 
anledning att bry sig om andra, och inte heller någon användning för 
rättvisa.(Gauthier, 1986:10.1.1) Gauthier använder sig av denna tankegång för 
att visa att rättvisa inte har någon användning om människor inte har någon 
anledning att samarbeta med varandra. I ett sådant scenario är det som om alla 
människor levde ensamma på varsin öde ö fylld med allt som behövdes för ett 
lyckligt liv. Rättvisa finns inte i ett sådant scenario. Det är först när samarbete 
kommer in i bilden som rättvisa börjar gälla. Vi människor kanske måste skydda 
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oss från naturen, djur eller andra människor. Då samarbetar vi för att öka 
chanserna att överleva. Vi kanske vill bilda en familj och skaffa barn, då måste 
vi kunna samarbeta med en partner. Naturligtvis skulle civilisationen aldrig 
kunna gå framåt utan samarbete. Och det är just därför vi behöver rättvisa. 
Denna insikt leder Gauthier till att medge att en “power irresistible” inte skulle 
kunna bindas av någon rättvisa, eftersom en sådan inte skulle behöva samarbeta 
med någon. På samma vis måste Gauthier medge att de europeiska 
kolonisatörerna inte kunde bindas av någon rättvisa när de plundrade Amerikas 
ursprungsbefolkning. Om kolonisatörerna inte löpte några större risker med att 
göra det, samtidigt som de inte kände någon empati eller samhörighet med 
offren, fanns det ingen rationell anledning för dem att samarbeta. De enorma 
skillnaderna i teknologisk utveckling var såklart en mycket försvårande 
omständighet, men även andra faktorer komplicerade sannolikt saken. 
Människor vid tiden för koloniseringen betraktade sig sannolikt som delar av 
olika raser, vilket effektivt blockerade empatin mellan människor från de olika 
etniska grupperna. En ytterligare omständighet var att kolonialmakterna inte var 
demokratier. Vi vet att starka hierarkier kan blockera empati och få människor 
att göra saker de inte hade gjort självmant eftersom de hela tiden kan 
rationalisera genom att säga att de lydde order.  
 
Eftersom de allra flesta intuitivt anser att en våldsam kolonisering är moraliskt 
fel kommer Gauthiers teori svårt att övertyga många, men att detta utrymme 
utnyttjas i praktiken är inte lika sannolikt idag som för hundra år sedan. 
Problemet med okunskap och fördomar när det gäller etniska grupper är 
fortfarande mycket stort, men påväg att förbättras i takt med att utbildning och 
kunskap ökar. Människor och kulturer blandas mer och mer vilket även det 
bidrar till att vi har större incitament att samarbeta med allt fler människor. 
Demokratins frammarsch har gjort att färre nationer krigar med varandra idag. 
Risken för en auktoritärt beordrad kolonisering eller krig får ses som mindre 
idag, vilket gör problemet med Gauthiers teori mindre förödande. I en mer 
teknologiskt, etniskt och politiskt jämlik framtid tycks teorin ha förutsättningar 
att fungera bättre i praktiken. Exakt vilket utfall ett sådant system skulle leda till 
är omöjligt att förutspå, vilket kommer att bero på hur vi mäter den empiriska 
hållbarheten hos sådana förutsägelser, men faktumet kvarstår dock: de allra 
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mest utsatta faller inte alltid under rättvisans beskydd. Detta är problem för den 
normativa rimligheten hos teorin. 
 
 
 

5. Slutsatser 
 
Undersökningens syfte var att granska Gauthiers rättviseteori och diskutera en 
viktig del av kritiken mot den med hjälp av de tre idékritiska kriterierna 
normativ rimlighet, empirisk hållbarhet och logisk giltighet. Jag har i analysen 
nått slutsatserna att: 
Brian Barrys kritik om att mutual-advantage-teoretiker måste försvara kontrakt 
som föregåtts av våld och hot bygger delvis på en feltolkning av teorin, däremot 
har han rätt i att Gauthier inte på moraliska grunder kan kritisera hot och våld 
om samarbetsvilja från den starkare parten saknas. Gauthier misslyckas med att 
vara logiskt konsekvent när han försöker försvara den européiska kolonisationen 
av Amerika.  
Will Kymlickas kritik om att de svaga eller mindre lyckligt lottade inte 
garanteras några anspråk på resurser är träffande eftersom många inte accepterar 
en rättviseteori som inte garanterar jämlikhet. Det finns dock inte tillräckliga 
skäl att tro att ett samhälle som Gauthier föreställer sig per definition måste 
medföra helt orimliga konsekvenser, då vissa sociala skyddsnät och alla former 
av frivilligt bistånd alltjämt skulle kunna accepteras. Denna kritik är således i 
högsta grad rättfärdigad, men inte entydigt förödande för teorin.  
Kymlickas kritik mot att samarbete inte alltid kan krävas är även den träffande 
då många kräver att en rättviseteori måste fördöma alla former av våld och 
utnyttjande. Gauthiers teori innebär inte per automatik att sådana handlingar 
legitimiseras, men den kan bara garantera en rättvis värld i den mån människor 
vill och har anledning att samarbeta med varandra. Denna slutsats kommer vara 
förödande för de som har en pessimistisk syn på människor, medan optimister 
som har tillit till människors altruism och goda vilja inte nödvändigtvis kommer 
att ha tillräckliga skäl att förkasta den. 
 
Min diskussion har pekat på några punkter där Gauthier har problem att försvara 
Morals by Agreement mot den normativa kritiken, men också kommit fram till 
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att kritiken inte är entydigt förödande. Om man bortser från vanliga politiska 
uppfattningar om rättvisa och enbart utgår från teorier om rationella val kan 
teorin vara övertygande, vilket är skäl för att den åtminstone inte på grund av 
denna del av kritiken bör förkastas helt och hållet. Det finns som tidigare nämnt 
kritik mot teorin som riktar in sig på andra delar av teorin, till exempel 
ifrågasätts om det verkligen någonsin kan vara rationellt att hålla sig till ett 
kontrakt när nyttan med att bryta det bedöms som större. Denna studie pekar 
dock på att Gauthiers filosofiska resonemang kring de svaga och maktlösas 
rättigheter ännu inte är döda och begravda, trots att de är enkla att kritisera på 
främst normativa grunder. 
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