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Abstract 
This study is a critical analysis of three different views on human dignity and its function in 
the discourse of human rights: that of Christopher McCrudden, Jürgen Habermas and Elena 
Namli. The three positions are interpreted, analyzed and compared in order to see which is 
most reasonable.  

The conclusion is that Habermas’s and McCrudden’s view of human rights as 
legal reduces human dignity to a legal concept. Namli’s perspective of human dignity as a 
moral principle generates a wider understanding of human dignity and its function. As a moral 
principle, human dignity has the potential both to function rightly in the legal sphere as well 
as being an ethical tool for critique of all conventional norms in the society.  

Habermas makes an important contribution as he transforms the traditional 
rationalistic Kantian view on human dignity to be applicable in the political and social sphere 
as it relates to the institutional protection of rights. Namli modifies further the Kantian view, 
as she considers humanity to be social and as such contextually construed. Human dignity can 
therefore be used contextually to interpret human rights and guide prioritization between 
rights. It can further counteract the current tendancy of monopolization of interpretations of 
human rights.  

Habermas’s och Namli’s approach to human dignity as a substantial normative 
concept, which is universal and egalitarian, is considered more plausible than McCrudden’s 
view. However, Namli’s perspective is more reasonable than Habermas’s as she acknowledge 
that human beings have the right to be respected in their humanity only by being humans.  
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1 Inledning 
Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna stipulerar i artikel 1:  
 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och 
samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.1 
 

I detta citat erkänns människans inneboende värde och lika rättigheter. Människovärdet kan 
ses vara centralt i FN:s allmänna förklaring och i många andra konventioner och traktat. Vad 
innebär då människovärdet och vad har det för funktion i relation till de mänskliga 
rättigheterna? Människovärdet har spelat en central roll i politiska och sociala rörelser under 
1900-talet. Framförallt kom det att expandera som en reaktion på andra världskrigets 
grymheter. Det var ett centralt begrepp under medborgarrättsrörelsen i USA, det har använts 
för att lyfta fram kvinnors rättigheter och i internationell politik har det använts som slagord 
mot global fattigdom. 

Skeptiker menar att människovärdet är ett tomt begrepp som inte har någon 
verklig innebörd. Finns det någon potential för människovärdet och dess funktion i relation 
till de mänskliga rättigheterna? Vad säger teoretiker om detta och är deras uppfattningar 
rimliga? En spännande nutida debatt förs om människovärdet och dess funktion i relation till 
de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna har kommit att expandera och anses av 
många som huvudsakliga normer internationellt. Det kan därför argumenteras vara av stor 
vikt att förstå det som anges vara själva grunden för de mänskliga rättigheterna: 
människovärdet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra tre teoretiska perspektiv på 
människovärdet (human dignity) i relation till de mänskliga rättigheterna. Tre skilda 
förståelser av människovärdet och dess funktion för de mänskliga rättigheterna kommer att 
analyseras och kritiskt granskas.  

Frågeställningarna för uppsatsen är följande:  
 
• Vilken förståelse av människovärdet och dess funktion i relation de mänskliga 

rättigheterna har de tre teoretikerna? För att svara på dessa frågor kommer jag att läsa, 
tolka och kritiskt granska Christopher McCrudden, Jürgen Habermas och Elena 
Namli. 
 

• Vilka är de mest rimliga och hållbara förhållningssätten till människovärdet och dess 
funktion, relaterat till de mänskliga rättigheterna? Detta ämnar jag besvara i analysen 
av författarna och i tolkningsjämförelsen av dem. Det genomförs genom en normativ 
analys, utifrån vissa metodologiska utgångspunkter. 

                                                 
1 Förenta Nationerna (FN), Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948. 
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1.2 Metodreflektion 

Jag kommer att läsa författarnas texter för att försöka förstå, tolka och kritiskt granska deras 
uppfattningar. Författarna kommer att analyseras och sedan jämföras i syfte att se vilka 
perspektiv på människovärdet i relation till de mänskliga rättigheterna som kan anses vara 
rimliga och hållbara. En hermeneutisk argumentationsanalys kommer att appliceras i syfte att 
förstå frågan bättre.  

Utgångspunkten är därmed en normativ analys av vilka uppfattningar om 
människovärdet som kan anses rimliga och hållbara i relation till de mänskliga rättigheterna. 
Detta genomförs dels utifrån positionen att det ligger något faktiskt i människovärdet och att 
det inte endast är en tom formel, d.v.s. att människan har ett människovärde. Min 
utgångspunkt är vidare att människovärdet bör relateras till de mänskliga rättigheterna. 
Frågan blir således inte om människovärdet har någon som helst relevans för de mänskliga 
rättigheterna utan hur dess funktion och innebörd ska förstås. Anledningen till att jag valt de 
tre teoretikerna är att de har ett liknande synsätt på människovärdet. Ingen av författarna anser 
att människovärdet är ett meningslöst begrepp, utan någon som helst relevans. De är således 
inga starka opponenter mot det och analysen blir inte främst en analys av pro et contra 
människovärdet. Alla tre författarna menar att människovärdet har en funktion i relation till 
de mänskliga rättigheterna, dock på olika sätt. De har dessutom olika förståelser av dess 
innebörd. Frågorna i analysen blir därmed att identifiera vilken förståelse och vilken funktion 
de anser att människovärdet har, i relation till de mänskliga rättigheterna.  

En metodologisk utgångspunkt för analysen är att det krävs någon form av 
universaliserbarhet i människovärdet, om dess funktion ska anses relevant för de mänskliga 
rättigheterna. Denna universaliserbarhet kan dock inte anses rimlig om den likställs med 
västerländska normer, som jag hävdar ofta är fallet i diskursen om de mänskliga rättigheterna. 
Vidare har jag positionen att människor ska ha rätten att bli respekterade i sitt människovärde 
endast i egenskap av att vara människa. Således kan uppfattningar där människovärdet endast 
består i exempelvis autonomt resonerande inte anses rimliga. En ytterligare metodologisk 
utgångspunkt är att de mänskliga rättigheterna inte endast bör ses som rättsliga. De mänskliga 
rättigheterna har i stor utsträckning institutionaliserats i lag. FN:s allmänna förklaring var 
emellertid uppsatt som en målsättning och i bedömningen av de mänskliga rättigheternas 
uppfyllande eller icke uppfyllande finns en moralisk aspekt. Därmed kan en syn på de 
mänskliga rättigheterna som endast rättsliga anses begränsad.  

I analysen kommer jag att arbeta med mina frågeställningar för att försöka förstå 
och tolka vad teoretikerna menar. Det kommer att ske i en process då jag ämnar få författarna 
att svara på mina frågor. Det krävs därmed att identifiera det som är relevant i deras texter för 
mina frågeställningar. Eventuellt finns det implicita tankar hos författarna, vilket bör skrivas 
ut. Således kan processen även medföra att precisera argument i syfte att kunna förstå 
teoretikernas uppfattningar och analysera dem. 

  Teoretikerna har även olika angreppssätt, vilket jag kommer att ha i åtanke vid 
tolkningen och jämförelsen dem emellan. McCrudden är rättsfilosof, Habermas sociolog och 
filosof och Namli etiker. Det är emellertid denna jämförelse som jag hävdar är intressant men 
jag kommer att reflektera över denna aspekt. Frågan är vad deras olika angreppssätt får för 
konsekvenser gällande deras respektive uppfattningar. 
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I en argumentationsanalys är det viktigt att förhålla sig distanserad till 
författarnas argument och att skilja på teoretikernas språk (objektspråket) och mitt eget 
analysspråk. Målet i en hermeneutisk argumentationsanalys är inte att bevisa att någon har fel, 
utan att försöka förstå en fråga bättre. Om det skulle finnas luckor eller svagheter i 
argumentationen, bör inte författarens argument förkastas. Granskningen bör istället innehålla 
substantiella invändningar och förslag.2 Författarnas argument kommer således att tolkas så 
välvilligt som möjligt och målsättningen kommer att vara en saklig framställning. Som berörts 
är emellertid syftet med denna analys att normativt värdera uppfattningar. I denna process är 
målsättningen att tydligt förklara varför en viss uppfattning är hållbar/rimlig eller icke 
hållbar/icke rimlig. Detta värderas delvis utifrån mina metodologiska utgångspunkter.  

En ytterligare utgångspunkt för analysen kommer att vara översättningen av 
human dignity till svenska är människovärde. Alla författarna skriver om human dignity. I 
vissa fall har human dignity översatts till svenska som ”mänsklig värdighet”. Det får då 
emellertid en annan innebörd. Utgångspunkten för denna uppsats är att den korrekta 
översättningen av human dignity till svenska är människovärde. 

 

1.3 Material: Tre teoretiker 

Jag kommer att analysera tre teoretiker som har skrivit om människovärdet i relation till de 
mänskliga rättigheterna. Dessa är följande:  
 

• Christopher McCrudden 
• Jürgen Habermas 
• Elena Namli 

 
De artiklar och böcker som jag kommer att analysera är: 
 

• McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human 
Rights”. Ingår i The European Journal of International Law, Vol. 19, No. 4, 2008. 

• Habermas Jürgen: ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of 
Human Rights”. Ingår i Metaphilosophy, LLC and Blackwell Publishing Ltd, Volume 
41, Issue 4, 2010. 

• Namli, Elena: Human Rights as Ethics, Politics and Law. Acta Universitatis 
Upsaliensis, Uppsala 2014. 

• Namli, Elena: ”Human dignity and protection of rights: An argument against legalistic 
reductionism”, artikelmanus 2015. 

Eftersom uppsatsen är en teoretisk uppsats har reflektioner om materialet delvis angivits 
under metodreflektionen. Som berörts, har författarna skilda perspektiv, då McCrudden är 

                                                 
2 Bergström, Göran & Boréus Kristina (red): Textens mening och makt. Studentlitteratur AB, Lund 2005, ss. 131-
133. 
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rättsfilosof, Habermas sociolog och demokratiteoretiker och Namli etiker. Det är något jag 
kommer att ha i åtanke i analysen men hävdar samtidigt att detta är en intressant jämförelse.    
 Jag har valt texter av författarna som framför allt är relevanta för 
frågeställningarna. Texterna är därmed inte exakt lika långa. Namlis manusutkast om 
människovärdet är en aning kortare än de övrigas artiklar och jag har därför valt att även ta 
med hennes bok Human Rights as Ethics, Politics and Law.  

En ytterligare aspekt vad gäller primärmaterialet är att alla författarnas artiklar 
och böcker är skrivna under de senaste sju åren. Jag går jag således in i en samtida debatt om 
människovärdet i relation till de mänskliga rättigheterna.   

En kort introduktion kommer att ges till författarna innan respektive analys i 
syfte att ge ett sammanhang till deras uppfattningar. 
 

1.4 Disposition och avgränsning 

Jag kommer att ägna ett kapitel var åt de tre teoretikerna då jag kommer att tolka och 
analysera författarnas olika uppfattningar. Jag kommer sedan att genomföra en 
tolkningsjämförelse och analys i ett ytterligare kapitel, vilket även innefattar en avslutande 
reflektion.  

Jag har i denna uppsats begränsat mig till att analysera tre teoretiker så att 
arbetet blir rimligt inom tidsramarna för uppsatsen. Eftersom jag kommer att göra en 
argumentationsanalys krävs det att jag arbetar med texterna för att kunna förstå, tolka och 
analysera författarnas uppfattningar. En ytterligare avgränsning kan ses i frågeställningarna, 
där jag fokuserar på människovärdet och dess relation till de mänskliga rättigheterna. Denna 
avgränsning innebär att jag analyserar texter av författarna som relaterar till mina 
frågeställningar och jag gör därmed inte anspråk på att kunna förklara allt de skrivit i andra 
sammanhang.  
  

1.5 Tidigare forskning och forskningskontext 

Eftersom analysen kommer att behandla tre nutida teoretiker och deras syn på 
människovärdet, kommer detta stycke att endast kort presentera ytterligare några andra.  

Enligt Jeremy Waldron finns en skiljelinje mellan dem som skriver om 
människovärdet, vilket han argumenterar för i boken ”Dignity, Rank, and Rights”. Vissa 
författare, menar Waldron, betonar människovärdets samhälleliga ursprung och innebörd av 
rang och hierarki. Andra ser på det som ett mer abstrakt och idealiserat filosofiskt koncept i 
Kants fotspår. Enligt Waldron själv vill han kombinera dessa två synsätt. Det gör han genom 
att behålla människovärdet som ett koncept med dess antika association av rang och status. 
Samtidigt argumenterar han för ett människovärdeskoncept där alla människor har denna höga 
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rang och behåller därmed universaliteten i Kants position. Waldron ser människovärdet som 
grunden för rättigheter och som rättigheters innehåll. 3  

Hans Joas undersöker ursprunget av idén om de mänskliga rättigheterna och 
människovärdet i boken ”The sacredness of the person: A New Genealogy of Human Rights”. 
I denna argumenterar han, att det skett en genealogi med en sakralisering (sacralisation) av 
varje människa. Han diskuterar bland annat avskaffandet av tortyr och slaveri som en viktig 
milstolpe i historien. Skapandet av FN:s allmänna förklaring anser han vidare vara en lyckad 
process av värde-generalisering. Joas betonar institutioners roll i säkrandet av mänskliga 
rättigheter och försvarar dem och deras inkarnering i det konkreta samhället och livet.4 
 Ytterligare exempel på forskning som pågår om människovärdet, är inom etik på 
teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Förutom Elena Namli som jag kommer att 
analysera i uppsatsen, har bland annat Sofia Morberg Jämterud forskat om människovärdet i 
vården. Denna forskning har jag fått ta del av genom deltagande i högre seminarier i etik på 
teologiska fakulteten i Uppsala. 

Tolkningsjämförelsen och analysen som jag ämnar genomföra mellan en 
rättsfilosof, en sociolog/demokratiteoretiker och en etiker blir ett perspektiv på mänskliga 
rättigheter av juridik, politik och etik. Det är ett perspektiv som Elena Namli bidragit med i 
sin bok ”Human Rights as Ethics, Politics and Law”. Jämförelsen i uppsatsen av de tre 
teoretikerna är emellertid något som inte tidigare gjorts, vilket skulle kunna generera nya 
perspektiv. 
 

1.6 Bakgrund: Människovärdets historia 

Dignitas hominis betydde status i romerskt tänkande. Människor med en viss status skulle 
visas respekt och värdighet vilket var kopplat till institutioner och staten själv. I engelska Bill 
of Rights från 1689, refererades till ”kronan och kunglig värdighet”. Vidare användes det 
internationellt för att referera främst till staters värdighet. Dock fanns det i romerskt tänkande 
fragment av användningen av dignitas, speciellt hos Cicero. 5 I De Officiis refererade Cicero 
till dignitas då människor ansågs ha ett värde endast genom att vara människor, till skillnad 
från djuren.6 

Under medeltiden började dignitas användas för att förklara skillnaden mellan 
människan och djuren, liksom var fallet hos Cicero. Humanisterna under renässansen ville 
sammanföra klassiskt tänkande med teologi som förklarade människans värde genom att hon 
var skapad som Guds avbild, Imago Dei. Denna ontologiska status av människan förklarades 
därmed av kristen och judisk monoteism. Katolska kyrkan inkorporerade vidare tanken om 
Imago Dei i sin katekes som centralt för förståelsen av människovärdet. Humanisterna under 

                                                 
3 Waldron, Jeremy: Dignity, Rank, and Rights. Oxford University Press, Oxford 2012. Publicerad på internet, till 
Oxford Scholarship Online, 
http://www.oxfordscholarship.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acprof:oso/9780199915439.001.0001/acprof-
9780199915439-chapter-2, hämtat 2015-05-20. 
4 Joas, Hans: The Sacredness of the Person: A New Genealogy of Human Rights. Översättning Alex Skinner. 
Georgetown University Press, Washington DC 2013, ss. 5-8. 
5 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, ss. 656, 657. 
6 Rosen, Michael: Dignity: Its History and Meaning. Harvard University Press, Cambridge 2012, s. 12. 
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renässansen, och tidigare Thomas av Aquino, förklarade människovärdet framför allt på grund 
av hennes förmåga till förnuft.7 Aquino skriver i ”Summa Theologica”: 
 

To the natural law belong those things to which a man is inclined naturally: and among these it 
is proper to man to be inclined to act according to his reason […] nature inclines thereto […] 
that one should not do harm to another [...]”8 
 
 Förnuftet var en av de viktigaste gåvorna till människan och det som skilde 

henne från djuren. Således blev människans förmåga till förnuft starkt förknippat med 
människovärdet.9  

Under upplysningen kom idén om förnuftet att utvecklas filosofiskt, medan de 
religiösa bitarna kom i skymundan, framförallt genom Immanuel Kant.10 Kant formulerade 
det kategoriska imperativet som föreskriver att människan bör handla som om maximen för 
ens handling skulle kunna bli allmän naturlag. Vidare säger han med det kategoriska 
imperativet i Metaphysics of Morals:  

 
Handla så att du brukar människonaturen, i din person likaväl som i varje annan person, alltid 
också som ändamål och aldrig blott som medel.11 
 

Människovärdet blev vidare viktigt i republikanismen och framförallt i franska revolutionen. 
En mer kommunitaristisk betoning av människovärdet brukar förknippas med Jean-Jaques 
Rousseau i berättigandet av mänskliga rättigheter. Hans filosofi är enligt vissa författare mer 
fokuserad på jämlikhet och broderskap än ett ensidigt fokus på frihet som i den anglosaxiska 
traditionen. Rousseaus filosofi har starkt influerat exempelvis Latinamerikanska mänskliga 
rättigheter med fokus på jämlikhet, utbildning och materiell trygghet.12 

Människovärdet blev vidare viktigt för många politiska och sociala kamper för 
sociala reformer under 1800-talet. I Europa och Latinamerika blev det tydligt förknippat med 
avskaffandet av slaveriet. ”Dignity of Labour” användes av arbetarrörelsen för att mobilisera 
arbetarklassen och som argument för att staten skulle tillhandahålla social välfärd för alla. 
Idén om människovärdet hade under 1800-talet även kritiker, som menade att det var ett tomt 
begrepp. Bland annat Friedrich Nietzsche argumenterade att människan inte har något 
värde.13 

Katolska kyrkan antog människovärdet som centralt för dess sociala lära som 
utvecklades i slutet av 1800-talet och vilken sedan vidareutvecklades. I rädslan för 
kommunism och totalitarism betonades begränsningen av rättigheter för att täcka upp alla 
aspekter av vad som är nödvändigt för människor. Det betonades här även faran med 
konfliktpolitik samt nödvändigheten av solidaritet mellan olika intressen i samhället. Därmed 
landade det i en mer kommunitaristisk förståelse av människovärdet. Skapandet av människan 

                                                 
7 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, ss. 658, 659. 
8 Morris, Clarence (red.): The Great Legal Philosophers: Selected Readings in Jurisprudence. University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia 1959, ss. 68, 70. 
9 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, ss. 658, 659. 
10 A.a., s. 659. 
11 Kenny, Anthony: Västerlandets filosofi. Översättning Jim Jakobsson. Thales, Stockholm 2009, s. 447. 
12 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, s. 660. 
13 A.a., ss. 660, 661. 
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som Guds avbild fortsatte dock att vara ett viktigt element i förståelsen av människovärdet i 
katolska kyrkan. En inflytelserik filosof var Jacques Maritain, en fransk katolsk filosof, som 
hade stort inflytande i skapandet av FN:s allmänna förklaring. För honom hade 
människovärdet en ontologisk status, men han betonade även människan som politisk och 
social varelse med sociala relationer. Det var en syn på mänskliga rättigheter, där rättigheter 
inte endast sågs som individuella utan som nödvändiga för allas bästa.14  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
14 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, s. 662. 
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2 Människovärdet i den rättsliga diskursen: Christopher 
McCrudden 
Christopher McCrudden är professor i mänskliga rättigheter och jämlikhetslag 
på Queens universitet i Belfast. Specialiserad på mänskliga rättigheter koncentrerar han sig på 
frågor om jämlikhet och diskriminering och även relationen mellan internationell och 
jämförande mänsklig rättighetslagar. McCrudden är författare till Buying Social Justice 
(Oxford University Press, 2007). Hans bok Courts and Consociations (Oxford University 
Press, 2013), handlar om spänningen mellan mänskliga rättigheter och etniska 
maktdelningsarrangemang vilka är vanliga i fredsuppgörelser. År 2013 var han redaktör för 
Understanding Human Dignity (Oxford University Press, 2013).15 

 

2.1 Människovärdet i rättsliga dokument 

 I Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights genomför McCrudden en 
undersökning som till största delen är deskriptiv, där han undersöker den rättsliga 
användningen av människovärdet i olika kontexter. Det bör nämnas redan här att det är vissa 
utvalda jurisdiktioner, relativt få och framförallt i väst han undersöker. Att han har ett 
begränsat material är emellertid något McCrudden själv problematiserar. 

McCrudden visar på hur människovärdet kommit att expandera som begrepp i 
diskursen om de mänskliga rättigheterna. Det var dock inte förrän första hälften av 1900-talet 
som det kom att användas i rättslig diskurs, och då framför allt konstitutionell och 
internationell rättslig sådan. Detta trots att människovärdet funnits med hos många filosofer i 
historien. Inkorporerandet av människovärdet i rättsliga texter skedde först i början av 1900-
talet i olika europeiska och amerikanska länders konstitutioner; såsom Mexikos, Finlands, 
Tysklands och Kubas. Det var emellertid efter andra världskriget som människovärdet kom 
att expandera som begrepp. Fler länder inkorporerade då människovärdet i sina konstitutioner 
och framförallt, menar McCrudden, kom det att bli viktigt i den tyska konstitutionen. 
Människovärdet kom även att bli centralt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna.16 McCrudden lägger stor vikt vid denna deklaration. Han hävdar, att 
användningen av människovärdet i denna, blev en förebild för användningen i många andra 
traktat och konventioner. I den allmänna förklaringen visar McCrudden på hur 
människovärdet används. Det förekommer flera gånger i inledningen men även i specifika 
artiklar, bland annat i artikel 22 om social trygghet och i artikel 23(3) om rätt till 
tillfredsställande ersättning för den som arbetar.17  

Som nämnts, visar McCrudden på hur människovärdet kommit att inkorporeras i 
många konventioner och traktat om de mänskliga rättigheterna. Både konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) och konventionen om medborgerliga 
                                                 
15 University of Michigan, Faculty biographies: Christopher McCrudden, 
http://www.law.umich.edu/FacultyBio/Pages/FacultyBio.aspx?FacID=MCCRUD, hämtat 2015-04-07. 
16 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, s. 664. 
17 A.a., s. 667. 
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och politiska rättigheter (ICCPR) proklamerar, att mänskliga rättigheter härstammar från det 
inneboende människovärdet. Även i internationell humanitär lag och med 
Genèvekonventionerna expanderade människovärdet som begrepp efter andra världskriget. 18 

Enligt McCrudden har människovärdet sedan FN:s allmänna förklaring 
rutinmässigt inkorporerats i konventioner och traktat både i generella och specifika termer.19 I 
konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering från 1966 (CERD) finns 
människovärdet med i både inledningen och i flera artiklar. Vidare återfinns det i inledningen 
till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor från 1979 (CEDAW) 
och konventionen mot tortyr från 1984. Detta gäller även för konventionen om barnens 
rättigheter (1989), Migrantkonventionen (CMW) från 1990 samt konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning.20 Enligt McCrudden har det skett en ökning av den 
specifika användningen av människovärdet relaterat till olika rättigheter i konventioner och 
traktat. 

McCrudden lyfter fram att Wienkonferensen år 1993 antog människovärdet som 
den centralt organiserande principen. Deklarationen antog denna princip som grundläggande 
för mänskliga rättigheter.21 McCrudden identifierar på detta vis människovärdet som den 
”centralt organiserande principen” men benämner också människovärdet som ”koncept”. 

McCrudden visar även på hur människovärdet är centralt i inledningarna till de 
viktigaste inter-amerikanska, arabiska, afrikanska och europeiska regionala konventionerna. 
Det demonstrerar enligt McCrudden en påfallande grad av samstämmighet av människovärdet 
som en centralt organiserande princip.22 McCrudden identifierar således återigen 
människovärdet som en ”centralt organiserande princip”.  
 Enligt McCrudden var tendensen att inkorporera människovärdet i nationella 
konstitutioner starkast i de kontexter som var influerade av katolskt eller socialistiskt 
tänkande. På 1970-talet med nya demokratier i Grekland, Spanien och Portugal 
inkorporerades människovärdet i deras konstitutioner. Den mest dramatiska ökningen kom 
dock efter Berlinmurens fall i Central- och Östeuropa. Där blev den tyska konstitutionen 
inflytelserik och den hade även stort inflytande på Sydafrikas post-apartheid konstitution.23   
 

There are significant differences relating to the extent to which dignity should be regarded as 
related to national liberation and self-determination, 143 as an appropriate limit on freedom of 
speech, 144 as grounding a basis for protecting honour and reputation, 145 as grounding individual 
duties to the community as well as rights, as requiring the provision of socio-economic rights in 
general (or particular socio-economic rights such as workplace rights, or the right to property), 
147 as related to the role of dignity in the context of rights of women, and as relevant to freedom 
of religion.24 

 

                                                 
18 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, ss. 656, 668. 
19 McCrudden kan tolkas som att en generell användning återfinns i exempelvis en preambel medan en specifik 
användning relateras till en särskild rättighet. 
20 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, ss. 668, 669. 
21 A.a., s. 670. 
22 A.a., s. 671. 
23 A.a., s. 673. 
24 A.a., s. 674. 
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Enligt McCrudden uppvisar konventioner och traktat betydande skillnader i användandet av 
människovärdet. Han vill med detta presentera en divergence thesis, då han hävdar att 
människovärdet används och tolkas på markant skilda sätt i olika kontexter. I citatet ovan 
exemplifierar McCrudden detta med en mängd olika tolkningar av människovärdet. Hans 
argument skulle kunna preciseras så att människovärdet får olika implikationer i olika 
kontexter; om det kopplas till specifika rättigheter samt vilken balans mellan rättigheter som 
människovärdet kräver. 
 

[…] some jurisdictions use dignity as the basis for (or another way of expressing) a 
comprehensive moral viewpoint, ‘ a whole moral world view ’ , which seems distinctly different 
from region to region. In this sense, to speak of human dignity is a shorthand way of summing 
up how a complex, multi-faceted set of relationships involving Man is, or should be, governed: 
relationships between man and man, man and God, man and animals, man and the natural 
environment, man and the universe.25  

 
Vidare hävdar McCrudden att människovärdet kan användas som argument för grunden till en 
fulltäckande moralisk världsbild. Det är enligt McCrudden vanligt i katolsk och muslimsk 
doktrin. Denna användning av människovärdet kan ses i flera konstitutioner, såsom Irlands, 
influerad av katolskt tänkande och även i konventioner om mänskliga rättigheter från 
exempelvis arabvärlden, influerade av muslimskt tänkande.26 McCrudden utvecklar inte 
argumentet i citatet nämnvärt. Mer preciserat skulle emellertid hans argument kunna uttryckas 
att i vissa kontexter, får människovärdet en tydlig koppling till en religiös doktrin. Därmed 
säger han implicit är att människovärdet i vissa fall tydligt relateras till en viss doktrin och att 
doktriner skiljer sig åt. 

McCrudden argumenterar, att det finns ytterligare skillnader i hur 
människovärdet inkorporerats i positiv rätt. I vissa fall förklaras människovärdet som 
grundläggande, i andra inte. I somliga fall är människovärdet en rättighet i sig själv medan det 
i andra fall ses som en generell princip. Här bör noteras att McCrudden identifierar att 
människovärdet i vissa fall används som en ”generell princip”. 

 
Everyone could agree that human dignity was central, but not why or how […] dignity carried 
an enormous amount of content, but different content for different people. As we have seen, 
human dignity was a rallying cry in intellectual debate across the political and philosophical 
spectrum […]27 
 

McCrudden fördjupar sig i tiden då FN:s allmänna förklaring tillkom. Med skapandet av 
denna kom människovärdet att expandera i användningen relaterat till mänskliga rättigheter. 
Han lyfter fram att vissa politiker och intellektuella hade stort inflytande över skapandet av 
denna deklaration och att människovärdet blev viktigt inte minst för att överbrygga 
åsiktsskillnader om de mänskliga rättigheterna.28 

                                                 
25 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, s. 675. 
26 A.a. 
27 A.a., s. 678. 
28 A.a., ss. 676-678. Det kan noteras att McCrudden emellertid inte fördjupar sig nämnvärt i frågan om dessa 
åsiktsskillnader och om eventuella maktförhållanden i skapandet av FN:s allmänna förklaring. Detta är något 
exempelvis Mark Mazower lyft fram i boken No Enchanted Palace i skapandet av FN. Se Mazower, Mark: No 
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McCruddens drar slutsatsen att människovärdet har en påfallande 
samstämmighet som den centralt organiserande principen i konventioner och traktat de om 
mänskliga rättigheterna. Det kan därmed hävdas, att människovärdet tillskrivs en helt central 
funktion. Detta eftersom människovärdet är frekvent använt i konventioner och traktat och det 
stipuleras att rättigheterna finns till för att skydda människovärdet. McCrudden menar 
emellertid att människovärdet används på markant olika sätt och får olika innebörd. Olika 
metafysiska och filosofiska inriktningar grundlägger ofta dessa skillnader, lyfter han fram. 

McCrudden argumenterar att trots detta, går det att urskilja tre gemensamma 
nämnare, s.k. ”kärnkrav”, i konceptet människovärdet. Det första är det ontologiska kravet, 
där varje människa anses ha ett inneboende värde endast genom att vara människa. Det andra 
är det relationella kravet, där detta värde ska respekteras och vissa former av behandling inte 
är förenliga med, eller krävs, för detta värde. Mänskliga rättigheter, menar McCrudden, lägger 
till ett tredje krav, vilket gäller statens relation till individen. Det innebär, att staten existerar 
för människan och inte omvänt, vilket enligt McCrudden är ett krav på en begränsad stat. 
Således menar McCrudden, att det finns ett koncept (concept) men flera uppfattningar om 
detta koncept (conceptions). Det finns ingalunda politisk eller filosofisk konsensus om hur 
dessa krav ska förstås; d.v.s. vad består människovärdet i; vilken behandling av människan 
går emot detta människovärde eller vad följer av dessa krav för statens roll gentemot 
individen.29  McCrudden visar på ett övertygande sätt att det finns starkt konsensus om 
människovärdet som begrepp i rättsliga texter om de mänskliga rättigheterna men på intet sätt 
konsensus om en viss uppfattning av detta. Hans argument kan emellertid problematiseras, 
eftersom olika uppfattningar av människovärdet i olika kontexter kan anses vara naturligt. 
Som McCrudden själv visar på, inverkar filosofiska och metafysiska inriktningar på 
uppfattningar. Det kan argumenteras att McCrudden missar att även andra faktorer såsom 
materiella villkor och historia skulle kunna inverka på tolkningen av människovärdet. 
 

2.2 Människovärdet i den rättsliga tillämpningen av de mänskliga 
rättigheterna 

McCrudden undersöker även hur människovärdet använts i rättslig praktik. En fråga han 
ställer sig är om den rättsliga användningen i olika kontexter har bidragit till något 
överlappande konsensus om människovärdets innebörd, förutom att endast acceptera 
kärnkraven. Han frågar sig även huruvida denna användning har bidragit till något rättsligt 
konsensus om grunderna och följderna av kärnkraven; det ontologiska kravet, det relationella 
kravet och statskravet?30 

                                                                                                                                                         
Echanted Palace: The end of Empire and the Ideological Origins of the United Nations. Princeton University 
Press, Princeton och Oxford 2009, s. 8. Detta synsätt kan ses stå i kontrast till exempelvis Ove Bring som lyfter 
fram skapandet av FN:s allmänna förklaring som en multikulturell deliberativ process. Se Bring, Ove: De 
mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen. Atlantis, Stockholm 2011, s. 447.  
McCruddens huvudsakliga poäng kan dock tolkas som att människovärdet kom att skyla över skillnader och 
underlätta kompromisser, vilket han inte värderar. 
29 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, ss. 679, 680. 
30 A.a., s. 680. 

13 
 



Här bör noteras att McCrudden återigen är ute efter konsensus om vad 
människovärdet innebär.  

McCrudden identifierar flera uppfattningar om människovärdet i den rättsliga 
tillämpningen; att människovärdet ibland ses som en rättighet i sig medan det i andra 
sammanhang ses som själva grunden för de mänskliga rättigheterna, d.v.s. människovärdet 
berättigar rättigheter och dess begränsningar. Vad gäller detta finns det olika synsätt, där den 
”tunna” uppfattningen enligt McCrudden är att människovärdet är synonymt med mänskliga 
rättigheter och människovärdet har inget att tillägga till debatten om vilka rättigheter vi har 
eller hur de bör tolkas. Andra mer omfattande uppfattningar visar att människovärdet ses som 
ett värde i sig och som grunden för de mänskliga rättigheterna. Det är denna uppfattning, som 
gäller i de fall som McCrudden redogör för. Då har människovärdet en central funktion för att 
identifiera specifika rättigheter i rättighetskatalogen. På så sätt blir människovärdet en ”hjälp” 
för domstolar i identifikationen av rättigheter.31  

 
This catalogue is not closed, however, and the general principle may continue to generate more 
rights over time as its implications are better understood or changes occur which give rise to new 
situations that require the application of the general principle for the first time.32 

 
McCrudden skriver att rättighetskatalogen inte är stängd och att den generella principen kan 
generera nya rättigheter. Frågan som kan ställas för vidare analys är vems roll detta är? Är det 
domarens roll, som genom diskretion skapar nya rättigheter genom sin tolkning av 
människovärdet? Är det i stället genom processer i samhället med en pågående tolkning av 
detta? I detta citat finns även aspekten att det kan komma nya situationer, som kräver en ny 
tillämpning av människovärdesprincipen.   

McCrudden visar på hur människovärdet använts i olika rättsliga sammanhang 
gällande de mänskliga rättigheterna. I exempelvis internationella domstolen (ICJ) har det 
använts, dock främst av domare som har en annan åsikt om specifika domslut. I 
Europadomstolen har det blivit flitigt använt, bland annat i relation till diskriminering. I 
domen Pretty v. United Kingdom konstaterades om Europakonventionen att: [the very essence 
of the Convention is respect for human dignity and human freedom].33 Även i inhemska, 
nationella domstolar har människovärdet kommit att bli ofta använt i relation till de mänskliga 
rättigheterna. 

Enligt McCrudden förefaller speciella värden vara kopplade till den rättsliga 
tolkningen av människovärdet, såsom jämlikhet, autonomi, undslippande av omänsklig eller 
förnedrande behandling samt skydd från diskriminering. 34 Han visar att människovärdet har 
fått större utrymme i tolkningen av vissa områden. Det gäller förbud mot tortyr, omänsklig 
och förnedrande behandling och bestraffning; rätt till självbestämmande; skydd för 
minoriteter och mot diskriminering; HBT-frågor och rätt till socio-ekonomiska rättigheter. 
Nedan följer tre av McCruddens exempel, som visar på användningen av människovärdet: 

                                                 
31 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, ss. 680, 681. 
32 A.a., s. 681. 
33 Pretty v. United Kingdom, (Application no. 2346/02), ECtHR, Judgement 29 april 2002. 
34 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, ss. 685, 686. 
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Vad gäller artikel 3 i Europakonventionen, konstaterade en domare på Irland att 
människovärdet var centralt för att förstå vad som utgjorde ”omänsklig” behandling. Domaren 
argumenterade att: 
 

Those who drew up the Convention wished  […] to extend the prohibition in Article 3  […] of 
the Convention – in principle directed against torture […] to other categories of acts causing 
intolerable suffering to individuals or affecting their dignity rather than to exclude from the 
traditional notion of torture certain apparently less serious forms of torture and to place them in 
the category of inhuman treatment which carries less of a “ stigma” – to use the word appearing 
in the judgment. The clear intention of widening the scope of the prohibition in Article 3 […]35 

 
I Kanada konstateras om människovärdet relaterat till diskriminering: 
 

[…] human dignity means that an individual or group feels self-respect and self-worth. It is 
concerned with physical and psychological integrity and empowerment. Human dignity is 
harmed by unfair treatment premised upon personal traits or circumstances which do not relate 
to individual needs, capacities, or merits. It is enhanced by laws which are sensitive to the needs, 
capacities, and merits of different individuals, taking into account the context underlying their 
differences. Human dignity is harmed when individuals and groups are marginalized, ignored, or 
devalued, and is enhanced when laws recognize the full place of all individuals and groups 
within Canadian society 36 

 
Slutligen vad gäller socio-ekonomiska rättigheter konstaterades i en dom i Sydafrika:  
 

[…] there can be no doubt that human dignity, freedom and equality, the foundational values of 
our society, are denied those who have no food, clothing or shelter […]37  

 
Detta är exempel på hur olika rättigheter tolkats genom att hänvisa till människovärdet. 
McCrudden hävdar emellertid, som berörts, att tolkningen gett signifikant olika resultat i olika 
kontexter. Det är enligt honom speciellt slående när det kommer till frågor såsom abort, 
provokation till rashat, obscenitet och socio-ekonomiska rättigheter. Människovärdet används 
på båda sidor som argument och stödjer olika slutsatser.38 I exempelvis USA, menar 
McCrudden, skulle begränsningar i yttrandefriheten aldrig kunna göras till förmån för skydd 
mot minoriteter, mot hatpropaganda eller så kallade hatespeech. Detta har dock skett i andra 
kontexter, med hänvisning till människovärdet.39  

Det kan således åter konstateras att McCrudden ser dessa skillnader som en brist 
på konsensus. McCrudden hävdar bland annat att oenigheten om människovärdet 
demonstreras i tolkningen av socio-ekonomiska rättigheter, d.v.s. hur långt statens ansvar 
sträcker sig mot individen att tillgodose basala behov. Människovärdet har i vissa kontexter 
använts för att visa på vikten av statens ansvar för socialt skyddsnät. I andra kontexter har det 
däremot använts för att visa på hur sociala skyddsnät försvagar människans autonomi och 
därmed människovärdet. Den första tolkningen representerar ett mer kommunitariskt synsätt 

                                                 
35 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, s. 686. 
36 A.a., s. 691. 
37 A.a., s. 694. 
38 A.a., ss. 697, 698. 
39 A.a., ss. 718, 719. 
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på människovärdet medan den andra grundar sig i en mer individualistisk uppfattning. 

McCrudden framhåller att exempelvis Tyskland har ett mer kommunitariskt synsätt och USA 
ett mer individualistiskt. I Ungern har de likaså ett individualistiskt synsätt och 
människovärdet ses inte som en bas för socio-ekonomiska rättigheter. I Ungerns fall kan det 
enligt McCrudden ses som en reaktion på kommunistregimen. 40 Därmed kan det 
argumenteras att McCrudden implicit förknippar de olika tolkningarna av människovärdet 
med en viss historia och erfarenheter av förtryck. Vad gäller socio-ekonomiska rättigheter 
menar McCrudden att dessa ibland ansetts nödvändiga för människovärdet (enligt ett mer 
kommunitariskt synsätt) medan ibland som att de försvagar autonomin (enligt ett mer 
individualistiskt synsätt).  

Människovärdet relateras följaktligen till olika värden och skilda tolkningar får 
konsekvenser för specifika rättigheter. McCrudden visar emellertid att människovärdet ökat i 
användning vad gäller vissa områden. Det kan hävdas, att det är exempel på en omtolkning av 
människovärdet, vilket speglar nya omständigheter och omvärdering av värden. Detta är något 
McCrudden själv lyfter fram, men pekar på det som brist på konsensus. Det kan åter 
argumenteras, att det kan ses som en brist i McCruddens resonemang, eftersom olika 
tolkningar kan ses som något naturligt. Dessutom har olika jurisdiktioner påverkats av 
varandra, menar McCrudden. Det förefaller därmed att förståelsen av människovärdet är i 
förändring och påverkas av ett samhälles värderingar och ändrade villkor. I konflikter mellan 
rättigheter är frågan vilka värden som ska prioriteras; vilket kan skilja sig åt i olika kontexter.  

Den största konflikten beträffande människovärdet handlar enligt McCrudden 
om fostret och dess moraliska status. I Tyskland är det under skydd av människovärdet. Att 
fostret är omedvetet spelar ingen roll. I en dom refererades exempelvis till dess inneboende 
förmågor.41 (Dock är en annan fråga när fostret anses vara människa). Det visar enligt 
McCrudden att människovärdet i detta fall inte är beroende av människans kapacitet till 
autonoma val. Människovärdet relateras till olika kapaciteter som fostret har möjlighet att 
utveckla i framtiden.42 Denna syn kan sägas stå i kontrast till utilitarismen, som bedömer 
människans moraliska status genom graden av självmedvetenhet och förmåga till autonoma 
val.43 
 

2.3 Människovärdets rättsligt-institutionella funktion 

Enligt McCrudden har den rättsliga tolkningen och tillämpningen av människovärdet i den 
rättsliga sfären inte bidragit till något internationellt konsensus om konceptet utöver 
kärnkraven. En önskad normativ status för människovärdet stöds därmed inte av juridisk 
                                                 
40 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, ss. 699-701. 
41 A.a., s. 709.  
42 Denna syn på människovärdet som bestående i kapaciteter, är något filosofer såsom Martha Nussabaum och 
Amartya Sen utvecklat. Denna syn utvecklas inte här men kommer att beröras i analysen. Se exempelvis 
Nussbaum, Martha: Women and Human Development. The Capabilities Approach. Cambridge University Press, 
Cambridge 2000. Sen, Amartya: Utveckling som frihet. Oxford University Press, Oxford 2001. 
43 En välkänd preferensutilitarist är Peter Singer som pläderar för att alla varelser som är medvetna och 
självmedvetna ska visas moralisk hänsyn och ska kunna tillgodose sina ”intressen”, vilket är att uppleva lust och 
undvika smärta. Han menar vidare att de som är självmedvetna ska visas störst moralisk hänsyn. Se Singer, 
Peter: Praktisk etik. Översättning Jonas Josefsson. Thales, Stockholm 2002.  

16 
 



praxis, menar han. Att människovärdet skulle ha en internationell normativ status är enligt 
honom en alltför optimistisk syn. Människovärdet som universellt normativt har enligt 
McCrudden, paralleller med en universalistisk syn på mänskliga rättigheter. En mer 
pessimistisk syn på människovärdets normativa status har paralleller med relativism i 
diskursen om de mänskliga rättigheterna, hävdar han vidare.44 Det kan argumenteras att 
McCruddens resonemang om detta inte blir rimligt. Detta eftersom man bör skilja på en syn 
på de mänskliga rättigheterna som universella och en syn på människovärdet som universellt 
normativt begrepp i tolkning av rättigheter. Denna fråga kommer att analyseras vidare i 
uppsatsen.  

Andra ”problem” som tas upp av McCruddden är att människovärdet har olika 
status och tyngd i olika kontexter, där det i exempelvis Tyskland är den högsta principen, 
medan den inte har samma status i Frankrike. Dessutom kan människovärdet användas för att 
både stödja och begränsa rättigheter. Vidare menar McCrudden, skiljer det sig kontextuellt 
om människovärdet tolkas utifrån vad offret upplever, eller vad domaren anser. Slutligen tar 
McCrudden upp det ontologiska problemet; vem som ska anses vara människa.  

Alla dessa problem som McCrudden tar upp handlar dock återigen om tolkning, 
vilket skiljer sig mellan kontexter. Genom de exempel McCrudden har lagt fram har det 
framkommit att det förefaller finnas konsensus om vissa gemensamma kärnkrav. Samtidigt 
finns det en pågående tolkning av vad människovärdet kräver för de mänskliga rättigheterna. 
Enligt McCrudden blir människovärdet således ett abstrakt och subjektivt begrepp. Emellertid 
menar han att man inte bör underskatta dess betydelse. 
 

A principled interpretation of a grand principle often seems to call for agreement on what the 
effect of applying the principle is, whilst nevertheless disagreeing on what a full theoretical basis 
for the principle may be.45 

 
McCrudden kan tolkas som att vi inte bör förkasta ett universalistiskt argument, såsom 
potentialen för människovärdets universaliserbarhet. I tolkningen av en ”stor princip” behövs 
det främst en samsyn om dess konsekvenser medan grunderna för principerna kan vara olika, 
menar McCrudden. Han kan tolkas som att han benämner människovärdet som en ”stor 
princip”. 
 

By its very openness and non-specificity, by its manipulability, by its appearance of universality 
disguising the extent to which cultural context is determining its meaning, dignity has enabled 
East and West, capitalist and non-capitalist, religious and anti-religious to agree (at least 
superficially) on a common concept. But this success should not blind us to the fact that where 
dignity is used either as an interpretive principle or as the basis for specific norms, the 
appearance of commonality and universality dissolves on closer scrutiny, and significantly 
different conceptions of dignity emerge.46  

 

                                                 
44 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, ss. 697-699.  
Universalism kontra relativism är en mycket omdebatterad fråga relaterat till de mänskliga rättigheterna. Frågan 
om människovärdets roll i relation till universalism/relativism kommer att beröras senare i analysen.  
45 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, s. 697.  
46 A.a., s. 710. 
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Det kan hävdas att McCrudden delvis ger rätt åt en universalistisk syn på människovärdet, 
eftersom han erkänner en markant samstämmighet om det han kallar ”konceptet”. Dock, 
menar han, finns det signifikanta skillnader gällande den rättsliga användningen av 
människovärdet. Det blir därmed inte ”deskriptivt övertygande” med människovärdet som ett 
universellt normativt koncept.47 Som berörts hävdar McCrudden, att en normativ status för 
människovärdet inte stöds av rättslig praxis. Här bör nämnas, att han bygger sina slutsatser på 
den rättsliga användningen av begreppet och konstaterar därmed att det finns ett problem med 
människovärdet som princip i den rättsliga diskursen.  

Det skulle kunna påstås att McCrudden har en genomgående ambivalent 
hållning till sina argument. Åtminstone öppnar han upp för vidare analys och ifrågasättande 
av slutsatserna. McCrudden frågar sig huruvida han satt ribban för högt för att hitta en 
konsensus utöver minimikärnan. Han påpekar vidare att man inte ska dra för långtgående 
slutsatser av hans empiri eftersom fallen är tagna från ett begränsat antal jurisdiktioner. 48 
Detta är en viktig aspekt, eftersom hans undersökning inte på något sätt representerar hela 
världen. McCrudden efterlyser också en mer genomgripande analys av liknande slag i fler 
kontexter. Han drar emellertid många slutsatser av sitt material, såsom att det inte blir 
”deskriptivt” övertygande med människovärdets normativa status. Dessutom menar 
McCrudden att hans fall skulle kunna ses som ”hard cases”.49 Det kan instämmas i detta 
resonemang, eftersom McCruddens fall handlar om många av de vanligaste konflikterna 
gällande de mänskliga rättigheterna. McCrudden säger vidare att dessa fall inte behöver 
betyda att konsensus om människovärdet inte finns, det finns emellertid eventuellt inte i 
marginalerna.  

McCrudden undersöker vidare om människovärdet möjligtvis har en annan 
funktion i den institutionella tillämpningen av mänskliga rättigheter än att utgöra ett 
substantiellt begrepp. Han identifierar etablerandet av ett system av rättslig tolkning och 
tillämpning av de mänskliga rättigheterna. I detta fall, menar McCrudden, är människovärdet 
som koncept ett användbart men begränsat språk. Funktionen för människovärdet blir att 
hantera institutionella svårigheter som tillämpningen av mänskliga rättigheter ger upphov till. 
Människovärdet har därmed enligt honom en viktig rättslig-institutionell funktion. Den 
rättsliga användningen bör således inte ses utifrån universalistisk naturalism eller pluralistisk 
kulturrelativism, hävdar han. Den bör ses ”delvis” från ett institutionellt perspektiv. En följd 
av detta blir att användningen av människovärdet i tillämpningen av de mänskliga 
rättigheterna skiljer sig åt i olika kontexter med olika sociala system. 50 
 Domstolar har, enligt McCrudden, sedan andra världskriget fått en ökad roll i 
tolkningen och tillämpningen av konstitutionella och mänskliga rättigheter. Detta kan 
exempelvis innefatta en överträdelse av ett statligt organ eller att själva lagstiftningen går 
emot de mänskliga rättigheterna. Detta blir komplext eftersom icke valda domare ska bedöma 
lagstiftning som kommit till genom demokratiskt valda organ. McCrudden menar att rättslig 
                                                 
47 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, s. 697. 
48 A.a., s. 711. 
49 A.a. McCrudden refererar här själv till Ronald Dworkin som skriver om hard cases. Dworkin kritiserar ett 
rättspositivistiskt synsätt där moraliska principer inte anses nödvändiga, då rättspositivismen vill skilja mellan 
lag och moral. Dworkin hävdar att moraliska principer är nödvändiga, vilket visas i svåra fall; ”hard cases”. Se 
Dworkin, Ronald: Taking Rights Seriously. Bloomsbury Academic. London 2013. 
50 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, s. 713. 
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granskning av mänskliga rättigheter därmed är mer eller mindre kontroversiell. Således 
försöker rätten hela tiden att berättiga sig själv och sitt resonerande. Han skriver även att få 
domstolar uppmärksammar att människovärdet används olika i skilda kontexter. Detta skulle 
enligt honom ta bort människovärdets legitimerande funktion. Det finns enligt McCrudden tre 
institutionella problem i tillämpningen av mänskliga rättigheter. I dessa fall är 
människovärdet användbart, hävdar han. Det första institutionella problemet är konflikter 
mellan rättigheter eller konflikter mellan rättigheter och andra värden. Det andra 
institutionella problemet kommer av att bestämma hur långt rättigheter ska motsvara 
internationella standarder eller svara mot inhemska eller lokala intressen, utifall en konflikt 
föreligger. Det tredje problemet kommer av behovet att bestämma i vilken mån texten i en 
rättighetsförklaring ska ses som bestämmande. 51 

Vad gäller konflikter mellan rättigheter eller konflikter mellan rättigheter och 
andra värden, har vissa hävdat att det inte går att jämföra vissa rättigheter; beslut kan gå att 
förklara men inte berättiga. Man skulle enligt McCrudden i teorin kunna använda sig av 
utilitaristiska argument, genom att försöka se på de bästa konsekvenserna för flest människor. 
Om vi emellertid ser exempelvis frihet som ett inneboende värde i sig, blir det dock 
problematiskt med utilitaristiska resonemang, hävdar han. Ofta resonerar domstolar i form av 
proportionalitet om en konflikt föreligger. Detta innefattar emellertid värdeomdömen, enligt 
McCrudden, såsom frågan om en begränsning av en rättighet har ett legitimt syfte och vilken 
balansering mellan rättigheter som krävs.52 En institutionell funktion för människovärdet blir 
således, att ge ett språk för denna balansering. Det blir på så vis ett mått i 
proportionalitetsbedömningar mellan till synes ”ojämförbara” rättigheter.53 Människovärdet 
används ofta på båda sidor av en konflikt som tidigare nämnts. I ett fall som McCrudden 
lyfter fram från Sydafrika, fanns en konflikt mellan en landägare och en grupp ockupanter. 
Landägarens rätt till egendom stod i konflikt med ockupanternas rätt till adekvat boende för 
en tillräcklig levnadsstandard. Domaren resonerade enligt följande:  
 

[…] in a society founded on human dignity, equality and freedom it cannot be presupposed that 
the greatest good for the many can be achieved at the cost of intolerable hardship for the few, 
particularly if by a reasonable application of judicial and administrative statecraft such human 
distress could be avoided […]54 

 
Domaren resonerade således inte i utilitaristiska termer utan hävdade vidare […the starting 
and ending point of the analysis must be to affirm the values of human dignity, equality, and 
freedom]. Båda rättigheter i denna konflikt berörde egendom och byggde enligt domstolen på 
människovärdet. Vad som eftersöktes var den lösning som stämde överens bäst med 
människovärdet. Det resulterade i detta fall att domstolen dömde till landockupanternas 
fördel, vilket innebar begränsningar i landägarens rättigheter.55 På samma sätt har 
människovärdet som tidigare nämnts, använts som argument mot hatespeech eller 
hatpropaganda och därmed i begränsningar för yttrandefriheten. I dessa fall har det resonerats 

                                                 
51 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, ss. 713, 714. 
52 A.a., ss. 715, 716. 
53 A.a., s. 719. 
54 A.a., s. 718. 
55 A.a., s. 718. 
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att människovärdet är viktigt för yttrandefriheten men att människovärdet krävt begränsningar 
i denna rätt. 56 

Det kan av McCruddens resonemang tolkas som att människovärdet i dessa fall 
står i kontrast till utilitarismen. Prioritering av rättigheter har inte bedömts utifrån de bästa 
konsekvenserna för de flesta, utan vad som stämt bäst överens med människovärdet. 
McCrudden skriver att det blir svårt att resonera i utilitaristiska termer om man anser att frihet 
är ett inneboende värde. Han nämner dock inte människovärdet och frågan som kan ställas för 
vidare analys är om människovärdet bör ses som något speciellt eller likställas andra värden? 

Enligt McCrudden möjliggör människovärdet att lokala kontexter och faktorer 
inkorporeras i detta koncept, till synes genom en universell princip. Människovärdet tillåter 
därmed alla jurisdiktioner att utveckla en egen praktik avseende mänskliga rättigheter. 
Slutligen menar McCrudden att människovärdet har en funktion i berättigandet av nya och 
förlängningen av redan existerande rättigheter. På detta vis lyfter han fram människovärdets 
institutionella funktion som en metod i rättsliga sammanhang att utveckla en egen praktik av 
mänskliga rättigheter. Detta innebär även att lokala faktorer inkorporeras i förståelsen av 
människovärdet och att det kan berättiga existerande och nya rättigheter.57 
 Genom dessa institutionella funktioner, menar McCrudden, skulle 
människovärdet kunna anses som att det endast skyler över moraliska åsiktsskillnader som ger 
upphov till konflikter. Det skulle av vissa kunna ses som ett hot mot mänskliga rättigheter om 
man kontextualiserar användningen till den grad att alla möjliga avvikelser blir möjliga. Han 
menar emellertid att människovärdet trots allt har funktionen av en ”platshållare” i dessa 
institutionella användningar. McCrudden betonar att hans syfte inte är att rättfärdiga dessa, 
utan att identifiera det som enligt honom förklarar människovärdets ökade popularitet i den 
rättsliga diskursen.58 Således kan McCrudden återigen ses arbeta mestadels deskriptivt, då 
han inte tar ställning till den funktion av människovärdet som han identifierar.   
 

2.4 Sammanfattning 

McCrudden gör en undersökning som till största delen är deskriptiv. Han identifierar 
användningen av människovärdet i deklarationer, konventioner och traktat om de mänskliga 
rättigheterna samt i nationella konstitutioner. Människovärdet har en central plats i FN:s 
allmänna förklaring och denna användning satte enligt McCrudden standarden för de flesta 
andra konventioner och traktat.  
                      McCrudden hävdar emellertid att betydelsen av människovärdet skiljer sig åt 
markant mellan olika jurisdiktioner och han lyfter med detta fram en divergence thesis. 
Människovärdet får enligt honom olika implikationer i olika kontexter, exempelvis om det 
kopplas till specifika rättigheter eller vilken balans mellan rättigheter som människovärdet 
kräver. Skillnader gäller även hur det inkorporerats i positiv rätt; om det anses vara en 
rättighet i sig eller en generell princip. Dock menar McCrudden att människovärdet kan anses 

                                                 
56 McCrudden, Christopher: ”Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, ss.  718, 719. 
57 A.a., s. 720. 
58 A.a., s. 722. 
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ha en påfallande samstämmighet som den ”centralt organiserande principen” vad gäller de 
mänskliga rättigheterna.  
                       Han identifierar tre ”kärnkrav” i människovärdet: det första är det ontologiska 
kravet där varje människa anses ha ett inneboende värde endast genom att vara människa. Det 
andra är det relationella kravet där detta värde ska respekteras och det tredje är en ytterligare 
aspekt av det relationella kravet, vilket gäller statens relation till individen. På så vis menar 
McCrudden att det finns ett koncept (engelska concept) men flera uppfattningar om detta 
koncept (conceptions). McCrudden visar på ett övertygande sätt att det finns starkt konsensus 
om människovärdet som begrepp i rättsliga texter om de mänskliga rättigheterna men på intet 
sätt konsensus om en viss uppfattning av detta. McCruddens argument kan emellertid 
problematiseras, eftersom det kan ses som något naturligt att människovärdet tolkas olika, 
beroende på kontextuella faktorer såsom historia och materiella villkor. Han bygger sina 
slutsatser på den rättsliga användningen av begreppet och drar därmed slutsatsen att det finns 
brister med konceptet i den rättsliga diskursen. Denna utgångspunkt kan problematiseras och 
frågan för vidare analys är om denna utgångspunkt i sig bidrar till att begränsa 
människovärdets funktion? 
                        McCrudden undersöker även den rättsliga tillämpningen av människovärdet 
och konstaterar att den skiljer sig åt markant mellan olika jurisdiktioner. Han identifierar olika 
uppfattningar i den rättsliga diskursen där människovärdet ibland ses som en rättighet i sig 
medan det i andra sammanhang ses som själva grunden för de mänskliga rättigheterna. 
McCrudden uppmärksammar att användningen av människovärdet har ökat inom vissa 
områden. Han hävdar emellertid att den rättsliga tillämpningen inte har lett till internationellt 
konsensus om människovärdets innebörd. Människovärdet används enligt honom på båda 
sidor i en konflikt och stödjer olika argument. Han visar bland annat på skillnaden mellan ett 
kommunitariskt synsätt på människovärdet och en individualistisk uppfattning. Dessa synsätt 
får konsekvenser för huruvida människovärdet relateras till socio-ekonomiska rättigheter eller 
ej. Ett ytterligare exempel är att yttrandefriheten aldrig skulle begränsas i USA för skydd av 
minoriteter medan människovärdet i andra sammanhang använts som argument för 
begränsning av yttrandefriheten. Det kan återigen hävdas att skillnader i tolkning kan ses som 
något naturligt och McCruddens resonemang kan därför problematiseras. Dessutom har olika 
jurisdiktioner påverkats av andra i en annan riktning, menar McCrudden. Detta pekar på att 
förståelsen av människovärdet är i förändring och påverkas av ett samhälles värderingar och 
ändrade villkor. Vidare kan det anses vara av ännu större vikt att ge alternativ till förståelsen 
av människovärdet, även om en viss syn är rådande i en annan kontext.  
                         McCrudden hävdar att människovärdet är viktigt i ett rättsligt-institutionellt 
avseende. Det fungerar där som en metod i tillämpningen och tolkningen av de mänskliga 
rättigheterna kontextuellt. Enligt McCrudden möjliggör människovärdet att lokala kontexter 
och faktorer inkorporeras i detta koncept. Det tillåter alla jurisdiktioner att utveckla en egen 
praktik av mänskliga rättigheter. Människovärdet har enligt honom även en funktion i 
berättigandet av nya och i förlängningen av redan existerande rättigheter. Han konstaterar att 
människovärdet skulle kunna ses som en ”platshållare” i dessa institutionella användningar. 
McCrudden värderar dock inte denna funktion och det kan konstateras att han arbetar mer 
deskriptivt än normativt. 
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McCrudden använder sig i vissa fall av termer som den ”generella principen” 
om människovärdet. Detta trots att han undersöker människovärdet som ett rättsligt koncept. 
Han argumenterar även att denna princip kan generera nya rättigheter. Frågan som ställts i 
analysen är vems roll detta bör vara? Är det domarens roll som genom diskretion skapar nya 
rättigheter genom sin tolkning av människovärdet? Är det istället genom processer i samhället 
med en pågående tolkning av människovärdet?  

 En önskad normativ status för människovärdet stöds inte av rättslig 
praxis, hävdar McCrudden. Människovärdet är enligt honom ett abstrakt och subjektivt 
begrepp. Hans åsikter har tolkats som att en universell normativ status är naivt önsketänkande. 
Detta trots att han anser, att det finns en markant samstämmighet om konceptet och en viktig 
rättslig-institutionell funktion. Det kan hävdas att det är vagt att inte ta ställning normativt vad 
gäller denna användning. Detta eftersom det kan anses vara av stor skillnad om 
människovärdet används endast som ett språkligt uttryck eller om det finns någon verklig 
innebörd i begreppet. Vidare är en fråga utifrån McCruddens undersökning om 
människovärdet bör ses som något speciellt eller likställas andra värden såsom frihet eller 
autonomi? 

En ytterligare faktor är att McCrudden drar paralleller mellan en universalistisk 
syn på människovärdet och universalism i diskursen om de mänskliga rättigheterna. Detta kan 
problematiseras eftersom det bör skiljas på en syn på de mänskliga rättigheterna som 
universella och en syn på människovärdet som universellt normativt begrepp i tolkning av 
rättigheter. Människovärdets potential som universellt normativt begrepp är även en fråga för 
den senare analysen. 
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3 Människovärdet importerar moralen i lagen: Jürgen 
Habermas   
Jürgen Habermas (1929) är en tysk filosof och sociolog som många gånger utsetts till en av 
världens mest inflytelserika intellektuella. Han är mest känd för sina teorier om den 
kommunikativa rationaliteten och den offentliga sfären. I en tradition av kritisk teori och 
pragmatism har han skrivit om många olika ämnen. Han skulle dock främst kunna 
karakteriseras som demokratiteoretiker och har analyserat grunderna för social teori och 
epistemologi. I boken ”The theory of Communicative Action” från 1981  pläderar han för 
vikten av diskussion i den offentliga sfären genom kommunikation och den ”ideala 
språksituationen”, vilket bland annat kräver att medborgare har jämlika villkor.59 Habermas är 
en stark förespråkare för upplysningens ideal om förnuftets möjligheter och de mänskliga 
rättigheterna. Han lyfter fram de mänskliga rättigheterna som universella genom dess 
”överlappande konsensus” vilket kommer från Rawls. Enligt Habermas, som utgår från sin 
teori om det kommunikativa handlandet, behövs dock förtroendet återupprättas i världen och 
menar att Europa skulle kunna fungera som medlare.60 Han har i tidigare skrifter om de 
mänskliga rättigheterna lyft fram de mänskliga rättigheterna som dualistiska, med hjälp av 
symboliken av ett ”Janus-ansikte”61, där ett ansikte är vänt mot moralen och ett ansikte mot 
lagen. Ansiktet mot moralen innebär att mänskliga rättigheter innefattar universalitet, att alla 
människor har dessa rättigheter. Ansiktet mot lagen betyder att mänskliga rättigheter 
förutsätter någon form av rättslig kontext. Habermas har vidare betonat att de mänskliga 
rättigheterna härstammar från revolutionerna under slutet av 1700-talet. De tog därmed sin 
första konkreta form i de nya konstitutionerna där rättigheter garanterades inom en nationell 
rättslig ordning.62  
 

3.1 Människovärdet som moralisk källa för de mänskliga 
rättigheterna 

Habermas lyfter liksom McCrudden fram den centrala funktion människovärdet har i FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Han tar även exempel från den tyska 
grundlagen som antogs för sextio år sedan, vilken statuerar att människovärdet är okränkbart. 
Idag, menar Habermas, har människovärdet en framträdande roll i diskursen om de mänskliga 
rättigheterna och i rättsligt dömande.63 Habermas använder sig av McCruddens undersökning 

                                                 
59 Denna teori har utvecklats av Habermas under åren, se Habermas, Jürgen: ”Kommunikativt handlande. Texter 
om språk, rationalitet och samhälle”. Översättning Anders Molander m. fl. Daidalos, Göteborg 1996.  
60 Habermas Jürgen, Jacques Derrida, Borradori Giovanna (red.), Philosophy in a time of terror, The university 
of Chicago Press, London 2003, s. 118. 
61 Uttrycket janus-ansikte kommer från den antika romerska guden Janus som hade två ansikten åt var sitt håll. 
Nationalencyklopedin (NE), Janus, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/janus, hämtat 
2015-05-23. 
62 Flynn, Jeffrey: ”Human Rights in History and Contemporary Practice: Source Materials for Philosophy, ingår i 
Philosophical Dimensions of Human Rights: Some Contemporary Views, Claudio Corradetti (red.). Springer, 
Oxford 2011, s. 15. 
63 Habermas, Jürgen: ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights”, s. 464.  
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och betonar att det var främst efter andra världskriget som människovärdet expanderade i 
internationella konventioner och traktat samt nationella konstitutioner. Detta trots att 
människovärdet figurerat som filosofiskt koncept redan i antiken. Habermas lyfter liksom 
McCrudden även fram att det är först sista årtiondena som människovärdet har spelat en 
central roll i internationell rättsskipning.  
 

[…] the notion of human dignity featured as a legal concept neither in the classical human rights 
declarations of the eighteenth century nor in the codifications of the nineteenth century.64  

 
I citatet ovan skiljer Habermas mellan människovärdet som begrepp och människovärdet som 
rättsligt koncept då han lyfter fram att människovärdet som begrepp (notion) tidigare inte 
förekom som rättsligt koncept (koncept). 
 Habermas ställer sig frågan varför ”mänskliga rättigheter” förekommer mycket 
tidigare i lagen än ”människovärdet”. Det är tydligt, hävdar han, att människovärdet blev 
viktigt i FN:s grundläggande dokument som svar på andra världskrigets brutaliteter. Han 
ställer också frågan huruvida det var samma respons för den framträdande roll som 
människovärdet fick i regimer som deltagit och orsakat kriget; Tyskland, Italien och Japan? 
Detta går att jämföra med McCrudden som visar på hur människovärdet blev särskilt viktigt 
för Tyskland efter andra världskriget. Senare blev det vidare centralt för länder som haft 
diktaturer under 1970-talet och för nya demokratier i öst samt post-apartheid Sydafrika. Detta 
visar en tendens att människovärdet har kommit att bli viktigt som ett svar på olika typer av 
förtryck.65  

  
[…] I would like to defend the thesis that an intimate, if initially only implicit, conceptual 
connection has existed from the very beginning. Our intuition tells us anyway that human rights 
have always been the product of resistance to despotism, oppression, and humiliation.66 

 
Habermas menar att det finns en förskjutning då mänskliga rättigheter blev ”fyllt” av 
människovärdet först senare tid. Han hävdar emellertid att det funnits ett begreppsmässigt 
samband mellan mänskliga rättigheter och människovärdet hela tiden. Enligt honom har 
mänskliga rättigheter alltid varit ett svar på olika former av förtyck och despotism.  

En fråga Habermas ställer sig är om människovärdet är ett substantiellt 
normativt begrepp som mänskliga rättigheter kan härledas ifrån eller endast en tom formel? 67 

Habermas hävdar att på grund av rättigheters abstrakta karaktär måste de 
artikuleras i konkreta termer i varje enskilt fall. Domare och även lagstiftare kommer därmed 
till olika slutsatser i olika kontexter. Det ser vi bland annat i kontroversiella etiska frågor, 
menar Habermas.68 Det är även vad McCrudden lyft fram och tydligt demonstrerat med sin 
undersökning. Det är också, enligt Habermas, okontroversiellt att vilja underlätta tolkningen 
av rättigheter med universella rättsliga koncept. På så sätt underlättade konceptet 
människovärdet överlappande konsensus vid grundandet av FN. Det underlättade vidare, 

                                                 
64 Habermas, Jürgen: ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights”, s. 465. 
65 A.a. 
66 A.a., s. 466. 
67 A.a. 
68 A.a., s. 467. 
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menar Habermas, vid förhandlingar om andra konventioner samt vid rättsliga konflikter 
mellan olika parter.69 
 Detta går att jämföra med McCrudden som lyfter fram att vid grundandet av FN 
kunde alla vara överens om att människovärdet var centralt men inte hur eller varför. 
Habermas menar emellertid inte att den rättsliga betydelsen av människovärdet därmed är 
uttömt, genom att ha en funktion av en dimridå för att skyla över grundläggande skillnader. 
Även om konceptet människovärdet kan ha funktionen att neutralisera skillnader och därmed 
underlätta kompromisser gällande mänskliga rättigheter, förklarar enligt Habermas detta inte 
den sena uppkomsten för människovärdet som rättsligt koncept.  
 

I would like to argue that changing historical conditions have merely made us aware of 
something that was inscribed in human rights implicitly from the outset—the normative 
substance of the equal dignity of every human being that human rights only spell out.  

 
I detta citat uttrycker Habermas att han ser på människovärdet som ett substantiellt normativt 
begrepp. De mänskliga rättigheterna uttrycker människovärdet som enligt Habermas varit 
implicit inskrivet i dem från början. Det kan jämföras med McCruddens skepsis mot 
människovärdet som universellt normativt begrepp förutom inom ramen för kärnkraven och 
som värdefullt i det rättsligt-institutionella avseendet. Eftersom McCrudden menar att 
människovärdet använts så olika i den rättsliga tillämpningen är det inte ”deskriptivt” 
övertygande med en normativ status för människovärdet, hävdar han. Detta speglar också 
skillnaden i deras angreppssätt då McCrudden arbetar med deskriptivt och Habermas 
normativt. Det kan argumenteras att Habermas resonemang blir mer hållbart än McCruddens. 
I McCruddens fall blir människovärdet endast en platshållare utan faktiskt substans, en tom 
formel, även om han anser det vara användbart i vissa avseenden.  

Det är enligt Habermas historiska erfarenheter som gjort oss medvetna om den 
normativa substansen av människovärdet. Här finns en gemensam ståndpunkt hos Habermas 
och McCrudden. Även McCrudden har lyft fram den historiska erfarenheten av kränkningar 
mot människovärdet som motivation för skapandet av rättigheter. Habermas argumenterar att 
domare hänvisar till människovärdet när nya situationer får dem att introducera nya 
rättigheter. Således kan erfarenheten av kränkningar av människovärdet få en uppfinningsrik 
funktion.  
 

Be it in view of the unbearable social conditions and the marginalization of impoverished social 
classes; or in view of the unequal treatment of women and men in the workplace, and of 
discrimination against foreigners and against cultural, linguistic, religious, and racial minorities; 
or in view of the ordeal of young women from immigrant families who have to liberate 
themselves from the violence of a traditional code of honor; or finally, in view of the brutal 
expulsion of illegal immigrants and asylum seekers. In the light of such specific challenges, 
different aspects of the meaning of human dignity emerge from the plethora of experiences of 
what it means to be humiliated and be deeply hurt.70 

 

                                                 
69 Habermas, Jürgen: ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights”, s. 467 
70 A.a. 
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Detta citat går att jämföra med McCruddens resonemang att en bättre förståelse av följderna 
för människovärdet kan komma att generera nya rättigheter. McCrudden skriver även att nya 
situationer kan ge upphov till tillämpandet av människovärdet för första gången. Därmed 
lyfter både McCrudden och Habermas fram att erfarenheter av kränkningar av 
människovärdet och även nya situationer kan ge upphov till en förlängning av existerande 
rättigheter och upphov till nya. McCrudden lyfter främst upp skillnaderna i användningen av 
människovärdet i tolkning av de mänskliga rättigheterna. Det har emellertid i tolkningen av 
McCrudden, konstaterats att han själv visar på hur människovärdet ökat i användningen av 
vissa områden och även i nya riktningar. Det har poängterats att detta speglar nya 
omständigheter och omvärderingar av värden. I jämförelse mellan Habermas och McCrudden 
är Habermas mer konkret då han exemplifierar med specifika kränkningar av människovärdet 
såsom exemplen i citatet ovan. Människovärdets kännetecken specificeras på så vis, menar 
Habermas, och kan därmed leda till ett mer fullständigt uttömmande av existerande rättigheter 
och till att nya upptäcks och konstrueras. I denna process kommer enligt honom intuitionen av 
förödmjukelse först till medvetandet av de drabbade individerna och sedan till rättsliga texter, 
där den får sin konceptuella utformning.71 
 

Human dignity, which is one and the same everywhere and for everyone, grounds the 
indivisibility of all categories of human rights. Only in collaboration with one another can basic 
rights fulfill the moral promise to respect the human dignity of every person equally.”72 

 
Habermas argumenterar att de olika ”generationerna” av mänskliga rättigheter är beroende av 
varandra. Han delar in dem i fyra kategorier och hävdar att den uppfinningsrika funktionen av 
människovärdet är centralt för att förstå hur dessa relaterar till varandra. Habermas delar in 
rättigheterna i de liberala, vilka är de som enligt honom har som uppgift att skydda individen 
från staten. Tillsammans med de demokratiska deltagande rättigheterna är dessa de klassiska 
civila rättigheterna. Det är emellertid endast om människor kan åtnjuta de sociala, kulturella 
och ekonomiska rättigheterna som de kan åtnjuta de civila, betonar Habermas. Erfarenheter av 
lidande, utanförskap och diskriminering har enligt Habermas lärt oss att civila rättigheter får 
”lika värde” om de kompletteras av sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.73 Därför, 
hävdar han vidare, har policys som förts i USA och Storbritannien men även kontinentala 
Europa tenderat att förstöra denna balans. Dessa policys ger enligt Habermas sken av att 
skydda ett autonomt liv för medborgare genom ekonomiska friheter, men raserar balansen 
mellan rättigheter.74 Habermas preciserar inte detta argument men det kan tolkas som att han 
syftar på nyliberala reformer och en anglosaxisk kapitalism. I den liberala diskursen har 
mänskliga rättigheter ofta ansetts vara endast negativa rättigheter. Detta raserar således 
balansen mellan de positiva och de negativa rättigheterna, hävdar Habermas. Det kan relateras 
till McCruddens identifiering av kommunitariska kontra individualistiska synsätt på 

                                                 
71 Habermas, Jürgen: ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights”, s. 468. 
72 A.a., ss. 468, 469. 
73 A.a., s. 468. Det kan noteras att Habermas skriver att de liberala rättigheterna bör ”kompletteras” av de sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheterna.73 Det kan anses vara ett problematiskt ordval om rättigheter ska anses 
vara lika. Dock har Habermas i många fall lyft fram att han anser att de liberala rättigheterna är själva kärnan i 
en demokratisk ordning. 
74 A.a., s. 468. 
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människovärdet. De skilda synerna får olika konsekvenser för politiken framförallt vad gäller 
socio-ekonomiska rättigheter. 75 
 Den inbördes relationen mellan rättigheterna visar sig enligt Habermas också i 
den framträdande rollen som människovärdet fått i den rättsliga diskursen. Han hävdar att ju 
mer civila rättigheter sprider sig i det rättsliga systemet, desto mer brukar deras inflytande 
sträcka sig. De sprider sig då längre än till det vertikala förhållandet mellan individen och 
staten och når det vertikala förhållandet mellan individer och grupper. Det resulterar enligt 
Habermas i ökade konflikter och balansering av krav utifrån olika rättigheter.76  
 

A justified decision in such hard cases often becomes possible only by appealing to a violation 
of human dignity whose absolute validity grounds a claim to priority.77 

 
Habermas använder sig av begreppet hard cases, som indikerar att konflikter mellan 
rättigheter ofta rör just svåra fall. Det går att jämföra med McCrudden som själv ifrågasätter 
sin undersökning genom att använda sig av det Dworkin kallar hard cases. Habermas 
argumenterar att ett rättfärdigat beslut i dessa svåra fall ofta blir möjligt genom hänvisningen 
till människovärdet. Människovärdet kräver vidare en prioritering genom dess ”absoluta 
giltighet”, skriver han. Det kan anses oklart i Habermas text om han själv menar att 
människovärdet har en absolut giltighet eller att konceptet i rättsligt dömande logiskt får en 
absolut giltighet om det används som princip för rättfärdigande av beslut. Det förefaller dock i 
citatet att Habermas själv har denna syn. 

Habermas konstaterar att människovärdet inte endast har funktionen av en 
”platshållare” i tolkningen av mänskliga rättigheter. Människovärdet får däremot en funktion 
av en seismograf som enligt Habermas registrerar vad som utgör en demokratisk rättslig 
ordning. Det är de rättigheter som vi måste tillerkänna oss om vi ska kunna respektera 
varandra i ett samhälle. Det kan återigen jämföras med McCrudden som anser att 
människovärdet kan ses som en platshållare i tillämpningen av de mänskliga rättigheterna.  
 

[…] we have a better grasp of what distinguished this development from the beginning: human 
dignity forms the ‘‘portal’’ through which the egalitarian and universalistic substance of 
morality is imported into law. The idea of human dignity is the conceptual hinge that connects 
the morality of equal respect for everyone with positive law and democratic lawmaking in such a 
way that their interplay could give rise to a political order founded upon human rights.78 

  

                                                 
75 Det har tolkats som att Habermas kritiserar en nyliberal politik. Dock kan sägas att även om denna syn 
fortfarande är dominerande på vissa platser och i vissa internationella institutioner såsom IMF, var den i 
ekonomisk teori framförallt dominerande på 1980-talet. Under 1990-talet kunde det ses en motreaktion som 
förklarades av kapaciteter i Human Development; detta mycket på grund av teoretiker som Amartya Sen och 
Martha Nussbaum. Dock kan dessa bådas teorier problematiseras vilket inte kan utvecklas ytterligare inom 
ramen för uppsatsen. Klart är i alla fall att det har skett motreaktioner genom erfarenheter av nyliberalismen och 
dess ofta katastrofala konsekvenser för människor i Syd genom bland annat strukturanpassningsprogram (SAP). 
Konsekvenserna blev att nedskärningar i den offentliga sektorn drabbade kvinnor och barn hårdast. Dessa fall 
kan ses som exempel på Habermas tes att utan de så kallade positiva rättigheterna är det svårt att utöva de så 
kallade negativa.   
76 Habermas, Jürgen: ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights”, s. 469.  
77 A.a. 
78 A.a. 
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Enligt Habermas får människovärdet följande funktion: att vara ”porten” genom vilken den 
egalitära och universalistiska moralen ”importeras” i lagen. Idén om människovärdet är 
enligt honom den konceptuella bro som länkar moralen med positiv rätt och demokratiskt 
lagstiftande. I motsats till McCrudden lyfter Habermas fram även människovärdets relation 
till den demokratiska lagstiftningen. Trots mänskliga rättigheters moraliska innehåll, menar 
Habermas, har de formen av subjektiva rättigheter som garanterar specifika friheter och krav. 
Det ”moraliska löftet” om lika respekt för alla förväntas med mänskliga rättigheter komma i 
rättslig form. Han lyfter med detta upp mänskliga rättigheters Janus-ansikte, med ett ansikte 
vänt mot moralen och ett mot lagen.79 Som nämnts i introduktionen till Habermas har han i 
tidigare skrifter betonat denna, enligt honom, dubbla sida hos de mänskliga rättigheterna. Nu 
har han dock en ny betoning på människovärdet som enligt honom för in moralen i lagen. 
Habermas själv noterar att detta inte är en revision utan ett komplement till hans tidigare teori. 
”Mänskliga rättigheter” skiljer sig enligt Habermas från hans begrepp av ”moraliska 
rättigheter” då mänskliga rättigheter behöver institutionalisering och en inkluderande 
viljeformation. Habermas menar att han tidigare inte tagit hänsyn till två aspekter. Den första 
aspekten är erfarenheter av kränkta människovärden som utgör en källa till moralisk 
motivation att gå in i skapandet av konstitutioner i slutet av 1700-talet. Den andra är den 
ökning av status av människovärdet som tillhandahåller en konceptuell bro. Denna bro länkar 
den moraliska idén om lika respekt för alla och den rättsliga formen av mänskliga 
rättigheter.80 På så sätt kan konstateras att Habermas använder sig av begrepp som ”den 
moraliska idén” om lika respekt för alla, även om han argumenterar att människovärdet är ett 
rättsligt koncept. Mänskliga rättigheter är skapade för att uttryckas i konkreta termer genom 
demokratiskt lagstiftande, menar Habermas vidare och är formade för att specificeras från fall 
till fall. Enligt honom innebär detta att de mänskliga rättigheterna begränsar moralen.81 Detta 
resonemang kan problematiseras, såsom McCrudden har problematiserats. En fråga för vidare 
analys är om McCruddens och Habermas utgångspunkt av människovärdet som rättsligt 
koncept begränsar dess potential. 

Habermas hävdar att han presenterar rättsliga resonemang för att stödja tesen att 
människovärdet inte endast är en tom platshållare utan den moraliska ”källan” från vilken alla 
rättigheter får en mening.82 Det kan jämföras med McCrudden som argumenterar att 
människovärdet kan ses som en platshållare i avsaknad av en fullständig förståelse av de 
mänskliga rättigheterna. McCrudden värderar emellertid inte denna funktion utan vill förklara 
varför det skett en ökning av användningen av människovärdet i den rättsliga diskursen. 
Således är McCrudden mer deskriptiv och Habermas mer normativ. Habermas lyfter fram 
människovärdet som ett substantiellt normativt begrepp som för in moralen i lagen, en moral 
som är universalistisk och egalitär. Mänskliga rättigheterna specificerar på så sätt 
människovärdet i lagen och de har som uppgift att skydda människovärdet.  
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3.2 Den katalytiska rollen av människovärdet 

The concept of human rights is a product of an improbable synthesis of these two 
elements. ‘‘Human dignity’’ served as a conceptual hinge in establishing this connection.83 

 
Enligt Habermas har det i mänskliga rättigheter skett en osannolik syntes mellan två element.  
Det ena är ett rationalistiskt berättigande av moralen i det individuella medvetandet. Detta 
kom enligt honom främst via Kant efter upplösningen av den kristna naturlagen. Det andra 
elementet är en tvingande, positiv lag som tjänade dem vid makten för att skapa statens 
institutioner. Habermas undersöker således den konceptuella historien av människovärdet. 
Han menar att de klassiskt kristna och romerska människovärdeskoncepten själva förändrades 
genom denna syntes. Ett ytterligare konceptuellt element är viktigt i denna historia enligt 
Habermas, vilket är begreppet social dignity. Det innebar enligt honom en värdighet (honor) 
som var förknippad med en viss status i skilda samhällen i medeltida och tidigt moderna 
Europa.84 

Den vanliga grunden för doktriner om moral och lag vilar sig enligt Habermas 
på förnuftet. Dessa doktriner delar vidare koncepten om individuell autonomi och lika respekt 
för alla. Dessa tar emellertid inte hänsyn till en betydande skillnad, menar Habermas. Då 
moralen ger skyldigheter för andra som gäller allt agerande, ger lagen välavgränsade sfärer av 
privata val. Med det klassiska synsättet att allt är tillåtet som inte uttryckligen är förbjudet, 
utgör subjektiva rättigheter snarare än skyldigheter utgångspunkten för rättssystemet, hävdar 
Habermas. Den vägledande principen för lagen är att människor får agera som de vill inom 
gränserna för lagen. Han menar vidare, att människor får andra perspektiv när de kan hävda 
sina rättigheter, och inte främst följa moraliska bud. En person i en moralisk relation frågar 
sig vad hon är skyldig en annan människa oberoende av deras sociala relation. I ett rättsligt 
samhälle får en person skyldigheter som ett resultat av krav som en annan person har på 
denna; någon kräver sina rättigheter. Det kan vara normativa krav både i en moralisk relation 
och i en rättslig, menar Habermas. Den rättsliga sträcker sig emellertid utöver den moraliska 
relationen, eftersom någon kan ställa krav i en rättslig relation. En överträdelse i en rättslig 
relation är enligt Habermas latent tills någon ställer ett krav. 85 
 

The transition from morality to law calls for a shift from symmetrically intertwined perspectives 
of respect and esteem for the autonomy of the other to raising claims to recognition for one’s 
own autonomy by the other. The morally enjoined concern for the vulnerable other is replaced 
by the self-confident demand for legal recognition as a self-determined subject […] 86 

 
Det rättsliga erkännandet av medborgare sträcker sig således enligt Habermas bortom 
moraliskt erkännande av ansvarsfulla individer. Det innebär enligt honom respekt för en status 
som har betydelsen av det människovärde som en gång tillskrevs dem som hörde till socialt 
respekterade kretsar. Habermas vill således påvisa en övergång från moral till lag i 
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historien.87 Hans text kan tolkas så att människovärdet får en betydande roll i denna övergång. 
Dessutom lyfter han fram skillnaden mellan moraliska relationer människor emellan och 
rättsliga relationer där rättsliga relationer innebär att någon kan ställa krav genom en objektiv 
överträdelse.  

Habermas skriver att det konkreta konceptet om dignity eller social dignity hör 
till en värld av hierarkiska och traditionella samhällen, då människor fick sitt värde och sin 
självrespekt genom olika yrken, adelsstånd etc. Det bör noteras att Habermas skriver att hans 
hypotes behöver mer efterforskning. När detta status-beroende värde sedan sammansmälter 
med universellt människovärde, hävdar Habermas vidare, skymmer detta värde de partikulära 
egenskaperna av en gemensam grundsyn. Samtidigt, menar Habermas, bevarar detta 
universella värde betydelsen av en självrespekt som är beroende av ett socialt erkännande. 
Människovärdet kräver därmed, som en form av social dignity, en förankring i en social 
status. Detta innebär medlemskap i ett samhälle. Det kräver vidare en lika status för alla. 
Således menar Habermas att konceptet för över innehållet av moralen av lika respekt för alla. 
Detta till en status av medborgare som får sin självrespekt genom att de är subjekt för lika 
rättigheter. Vidare kan denna status endast etableras inom ramen för en konstitutionell stat, 
menar Habermas. Denna uppstår inte av sig själv utan måste skapas genom lagen och 
utvecklas under förändrade villkor.88  

    
As a modern legal concept, human dignity is associated with the status that citizens assume in 
the self-created political order. As addressees, citizens can come to enjoy the rights that protect 
their human dignity only by first uniting as authors of the democratic undertaking of establishing 
and maintaining a political order based on human rights.89 

 
Habermas kan tolkas som att han förespråkar människors delaktighet i demokratin. Detta för 
att kunna upprätthålla en ordning baserat på mänskliga rättigheter och som skyddar 
människovärdet. Människovärdet ges enligt Habermas av ett demokratiskt medborgarskap 
och förstärks av den motsvarande värderingen att arbeta för samhällets bästa. Han relaterar 
detta till den innebörd dignitas hade i romerskt tänkande och som associerades med dem som 
tjänade det offentliga. Mänskliga rättigheter står enligt Habermas inte i motsättning till civila 
rättigheter. De mänskliga rättigheterna möjliggör enligt honom den demokratiska processen 
och utan denna process skulle de inte kunna konkretiseras och genomföras i en konstitution av 
civila rättigheter.90  

Habermas citerar Waldron som uppmärksammar en paradoxal aspekt i 
genealogin av människovärdet. Det egalitära konceptet av människovärdet har kommit av en 
generalisering av partikulära dignities samtidigt som människovärdet behåller en innebörd av 
skillnad i rangordning. Det innebär nu emellertid, enligt både Waldron och Habermas, att alla 
människor har samma höga rang. Habermas menar att det även i romerskt tänkande fanns en 
tanke om människans lika värde, dignitas humana. Detta användes dock främst för att förklara 
skillnaden mellan människor och djur. Det förklarar enligt Habermas inte det okränkbara 
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värdet i varje individ.91 Två avgörande steg i genealogin av människovärdeskonceptet saknas 
hos Waldron enligt Habermas. Det första är individualiseringen som skedde; värdet av 
individen gentemot andra människor (det horisontella förhållandet) i motsats till det vertikala 
förhållandet gentemot en högre Gud eller lägre stående varelser. Det andra är att varje person 
kom att ses som att hon hade ett absolut, unikt värde, vilket enligt Habermas kom från judisk 
och kristen tradition. Redan i antiken fanns ett samband mellan dignitas och persona men det 
var först i medeltidens filosofi som varje individ sågs vara en avbild av Gud. Moralen om 
individens frihet som kom med bland annat Grotius radikaliserades enligt Habermas med 
Kant.92 
 

Kant radicalized this understanding into a deontological concept of autonomy; however, the 
price paid for the radicalness of this concept was the disembodied status of free will in the 
transcendental ‘‘kingdom of ends”.93 
 

I detta citat visar Habermas på hur Kant radikaliserade tanken om den fria viljan till den grad 
att priset blev en ”okroppslig” status av denna fria vilja. Vidare anses denna fria vilja höra till 
en transcendental verklighet, det så kallade ”ändamålens rike”. Friheten enligt detta koncept 
består enligt Habermas i att vara självlagstiftande. Vidare bestäms relationen mellan rationella 
varelser hos Kant av det ömsesidiga erkännandet av varje annan persons fria vilja. Varje 
individ ska behandlas som ett mål inte endast ett medel.94 Således kritiserar Habermas Kants 
förståelse av den fria viljan i ”ändamålens rike”. Habermas skriver också att Kant menar att 
varje individ ska behandlas som ett mål och inte endast som medel. Enligt Kant, argumenterar 
Habermas, består den ”ofullständiga värdigheten” i att varje person har krav på att andra ska 
respektera dennas sfär av fri vilja. I ”the Doctrine of Right” introducerar Kant enligt 
Habermas mänskliga rättigheter. Habermas menar emellertid att Kant snarare introducerar den 
enda rättighet alla kan kräva i egenskap av mänsklighet. Detta gör Kant genom direkt referens 
till varje persons frihet, så länge denna frihet kan samexistera med en universell lag. Således 
menar Habermas att mänskliga rättigheter hos Kant får moraliskt innehåll (genom positiv 
rätt), från ett universalistiskt och individualistiskt koncept av människovärdet.95  

Habermas argument kan tolkas som att han är står i en tradition av författare 
som betonar människovärdets genealogiska utveckling och historiska ursprung av status och 
rang, vilket nu gäller alla människor. Dock lägger Habermas till en samhällelig betoning då 
människovärdet blir beroende av ett socialt erkännande och kräver förankring i ett samhälle. 
Samtidigt behåller Habermas även universaliserbarheten i människovärdet, vilket kan 
relateras till Kant. Av Habermas argument kan tolkas som att han lyfter fram människovärdet 
som en social konstruktion men som ändå har universaliserbarhet. Habermas förståelse kan 
jämföras med McCrudden, som är skeptisk till tanken på människovärdet som något 
universellt normativt. 

 
However, the latter is assimilated to an intelligible freedom beyond space and time, and loses 
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92 Habermas, Jürgen: ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights”, ss. 473, 474. 
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precisely those connotations of status that only qualify it as the conceptual link between morality 
and human rights. Thus the point of the legal character of human rights gets lost, namely, that 
they protect a human dignity that derives its connotations of self-respect and social recognition 
from a status in space and time—that of democratic citizenship. 

 
Enligt citatet hävdar Habermas att mänskliga rättigheter förlorar sin rättsliga karaktär hos 
Kant eftersom synen på människovärdet skiljer dem åt. Enligt Habermas är människovärdet 
hos Kant bortom tid och rum och förlorar innebörden av status. Denna status är det som enligt 
Habermas gör människovärdet till den konceptuella länken mellan moralen och mänskliga 
rättigheter. Habermas menar att människovärdets innebörd är självrespekt och socialt 
erkännande från en status i verklighetens tid och rum; det demokratiska medborgarskapet. Det 
har således skett en generalisering av ett koncept som från början markerade skillnader i rang 
och status för att sedan appliceras på alla människor. Habermas hävdar vidare att enligt Kants 
egen teori behövs ingen konceptuell bro mellan lag och moral. Denna bro är enligt Habermas, 
människovärdet som status-beroende. Kant argumenterade att den fria viljan hörde till en 
transcendental sfär med noumenal karaktär, det vill säga det översinnliga som bara kan 
uppfattas med förnuftet. Om man dock ”tar ner” den fria viljan från en transcendental sfär, 
menar Habermas, är en konceptuell länk mellan lag och moral nödvändig. 96  

Habermas ifrågasätter Kants syn på den fria viljan som enligt Habermas får en 
okroppslig status och lyfter med detta fram en viktig aspekt. En fråga som kan ställas är 
emellertid vad Habermas starka betoning på människovärdets historiska ursprung av status får 
för konsekvenser. Han kan tolkas som att det universella i människovärdet består i att alla nu 
kan anses inneha en social status, genom medborgarskapet. Habermas skriver uttryckligen att 
människovärdet ges av det demokratiska medborgarskapet. Hans tydliga koppling av 
människovärdet som bestående av det demokratiska medborgarskapet kan därför 
problematiseras. Detta eftersom hans resonemang kan tolkas som att människan inte har rätt 
att bli respekterad endast i egenskap av att vara människa. 

 

3.3 Människovärdet förklarar mänskliga rättigheters konkreta 
utopi 

Den moraliska laddningen i rättigheter gav enligt Habermas upphov till en spänning i det 
moderna samhället. Konsekvenserna av konstitutionell praxis i slutet av 1700-talet bidrog till 
ett ”utopiskt glapp”, hävdar han. Detta består i att mänskliga rättigheter å ena sidan kräver ett 
politiskt samhälle, nämligen nationalstaten för att kunna ha kvalitén av genomförbara 
rättigheter. Å andra sidan har mänskliga rättigheter ett anspråk på att vara universella och 
därmed inte vara bundna till en nationalstat. Detta dilemma skulle enligt Habermas kunna 
lösas genom ett konstitutionellt kosmopolitiskt världssamhälle, vilket är något han pläderat 
för i andra sammanhang.97  
                                                 
96 Habermas, Jürgen: ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights”, s. 475. 
97 A.a., ss. 475, 476. Habermas argumenterar att detta utopiska glapp inte endast kan lösas genom spridning av 
konstitutionella stater kombinerat med Hanna Arents paroll ”rätten till rättigheter”. Han argumenterar däremot 
för utvidgningen av kollektiva politiska identiteter utöver nationalstatens och ett globalt system på flera nivåer i 
ett konstitutionellt världssamhälle som dock inte innebär en världsregering.  
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Det har från början, menar Habermas, funnits en spänning mellan mänskliga 
rättigheter och etablerade civila rättigheter. Dessa kan dock under rätta förutsättningar 
förstärka varandra. Habermas argumenterar vidare att spridningen av de mänskliga 
rättigheterna aldrig har varit möjlig utan politiska kamper och sociala rörelser. Kampen att 
implementera mänskliga rättigheter är en pågående process i ”våra” länder skriver Habermas, 
liksom i andra länder. Han exemplifierar detta med brott mot de mänskliga rättigheterna för 
människor som försöker fly över nationsgränserna. Han menar att ”vi medborgare i Väst”, 
konfronteras med en svår fråga vad gäller denna aspekt. Den första mänskliga rättighets- 
deklarationen satte enligt Habermas en standard för flyktingar i misär; att deras situation inte 
behövde vara deras öde. Vidare gav översättningen av de första mänskliga rättigheterna till 
positiv rätt en rättslig skyldighet att realisera dessa krävande moraliska anspråk.98   

 
Human rights constitute a realistic utopia insofar as they no longer paint deceptive images of a 
social utopia that guarantees collective happiness but anchor the ideal of a just society in the 
institutions of constitutional states themselves.99 
 

Mänskliga rättigheter utgör enligt Habermas en realistisk utopi då de förankrar idealet om ett 
rättvist samhälle i institutionerna i de konstitutionella staterna. Det kan tolkas av hans 
argument att det inte är en realistisk utopi att utmåla mänskliga rättigheter som att de 
automatiskt garanterar allas välmående. Detta med bakgrund av hans argument om det 
utopiska glappet. Här betonar Habermas således institutionernas helt avgörande roll för de 
mänskliga rättigheterna. Det kan argumenteras att Habermas resonemang om de mänskliga 
rättigheterna som en realistisk utopi kan anses rimligt. Detta eftersom han betonar 
institutionernas roll för de mänskliga rättigheterna. Därmed förankrar han moralen av 
människovärdet i samhällets institutioner, som har som uppgift att implementera de mänskliga 
rättigheterna. 

Den idé om rättvisa som mänskliga rättigheter representerar, överskrider enligt 
Habermas olika kontexter men bidrar också till en spänning i den sociala och politiska 
verkligheten. Han pekar framför allt på FN:s politik för mänskliga rättigheter. Denna politik 
avslöjar enligt honom spänningen mellan retoriken av mänskliga rättigheter och legitimering 
av dem i maktpolitik. Kodifieringen av mänskliga rättigheter i FN har gjort framsteg, liksom 
institutionaliseringen av dem, hävdar Habermas. Detta genom konventioner och övervakning 
av dessa, internationella domstolar etc. Det mest spektakulära är enligt Habermas de 
humanitära interventioner som gjorts genom säkerhetsrådet i det internationella samhällets 
namn, och ofta mot suveräna staters vilja. Detta, argumenterar Habermas, visar på det 

                                                 
98 Habermas, Jürgen: ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights”, s. 476. Det 
skulle kunna problematiseras att Habermas skriver ”vi, medborgare i väst”; är det bara vi som bor i väst han 
riktar sin artikel mot? Dock är det inte aktuellt att utveckla denna kritik ytterligare för uppsatsens syfte. 
Habermas kan tolkas som att han i detta fall vill uppmärksamma paradoxen att det var i väst som FN:s första 
deklaration antogs och det är i väst vi idag förhindrar, låser in och mördar människor som försöker fly till ett liv 
utan misär. För Europeiska migrationspolitikens inhumanitet, se Andersson, Helen: ”Mellan människa och icke-
människa: Livet med och utan pass”. Ingår i Namli, Elena; Sundman, Per; Wigorts Yngvesson Susanne (red.): 
Etiska Undersökningar: Om samhällsmoral, etisk teori och teologi. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 
2010. 
99 Habermas, Jürgen: ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights”, s. 476. 
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problematiska i att försöka verka för en världsordning som för närvarande endast är 
fragmentariskt institutionaliserad.100 

 
For what is worse than the failure of legitimate attempts is their ambiguous character, which 
brings the moral standards themselves into disrepute.101 

 
Denna politik av mänskliga rättigheter orsakar enligt Habermas att själva de moraliska 
måttstockarna får ett vanrykte. Således säger Habermas implicit att de mänskliga rättigheterna 
är moraliska måttstockar. Detta förefaller därför vara en motsägelse i Habermas resonemang, 
eftersom Habermas ser på de mänskliga rättigheterna som rättsliga och argumenterar i 
rättsliga termer.     

Habermas fortsätter vidare att kritisera FN:s ”humanitära interventioner” som 
enligt honom bidragit till mer kaos och fragmentering. När mänskliga rättigheter legitimerar 
stormakters intressen underbyggs vidare misstänksamheten och uppfattningen att de 
mänskliga rättigheterna består i imperialistiskt missbruk.102  

 
This ambivalence can lead us all too easily into the temptation either to take an idealistic, but 
noncommittal, stance in support of the exacting moral requirements, or to adopt the cynical pose 
of the so-called realists. 103 
  

Spänningen mellan idé och verklighet kom in i verkligheten när mänskliga rättigheter blev till 
positiv rätt, argumenterar Habermas. Det ger oss idag en utmaning att tänka och agera 
realistiskt utan att överge utopin. Således behöver vi inte hamna i något ”dike”; varav det ena 
diket är att ta en idealistisk men icke hängiven hållning till de krävande moraliska kraven. Det 
andra diket är att anta en cynisk hållning. Denna ”realism” antar idag en annan form än hos 
Carl Schmitt menar Habermas (som Habermas går i polemik mot).104 Den nya kritiken är 
enligt Habermas minimalistisk och mildare. Den släpper efter på kraven från de mänskliga 
rättigheterna genom att frikoppla dem från deras moraliska kraft – skyddet av människovärdet 
hos varje människa. Habermas lyfter med detta upp en viktig aspekt eftersom det blir en 
medelväg mellan att avfärda mänskliga rättigheter och att inta en alltför idealistisk hållning 
till dem. Detta mot bakgrund av hans argument om att ett politiskt missbruk av de mänskliga 
rättigheterna bidrar till att människor avfärdar dem som endast maktpolitik. Å andra sidan 
finns en tendens att inta en alltför idealistisk hållning och därmed inte ta den krävande 
uppgiften på allvar att implementera dem i samhällets institutioner. Kenneth Baynes har 
karakteriserat denna syn som ett ”politiskt” koncept av mänskliga rättigheter i kontrast till 
begrepp inom naturlagstraditionen om ”inneboende” rättigheter. Mänskliga rättigheter förstås 
enligt denna syn, enligt Baynes, som villkor för en inkludering i ett politiskt samhälle. Enligt 
Habermas är detta i linje med hans egen uppfattning. Nästa steg i Baynes resonemang är dock 
problematiskt menar Habermas. Det utplånar den moraliska betydelsen i inkluderingen; att 
alla ska respekteras i sitt människovärde som subjekt för lika rättigheter. Detta eftersom 
synsättet i detta politiska koncept begränsas till internationell politik av mänskliga rättigheter. 
                                                 
100 A.a., ss. 476, 477. 
101 Habermas, Jürgen: ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights”, s. 477. 
102 A.a. 
103 A.a., s. 478. 
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Berättigandet av spridningen av de mänskliga rättigheterna, utgörs i denna syn av att världen 
är mer och mer sammanlänkad. Därmed uppstår fler moraliska skyldigheter mellan stater och 
individer och normativa krav på inkludering föds utifrån ett ömsesidigt beroende.105  
 

However, these normative claims themselves are grounded in universalistic moral notions that 
have long since gained entry into the human and civil rights of democratic constitutions through 
the status-bound idea of human dignity. Only this internal connection between human dignity 
and human rights gives rise to the explosive fusion of moral contents with coercive law as the 
medium in which the construction of just political orders must be performed.106 

 
Att moralen kommit in i lagen lyfter Habermas fram som ett arv från politiska kamper i 
konstitutionella revolutioner från slutet av 1700-talet. Att neutralisera denna spänning skulle 
vara att överge den dynamiska förståelsen som enligt Habermas gör människor i våra 
samhällen öppna för en ökad realisering av rättigheter.107 Detta går att förstå mot bakgrund av 
Habermas kommunikativa ideal, där demokratin och en dynamisk process utgör en fruktbar 
spänning för deliberation och utveckling av rättigheter.  

Habermas instämmer således med ett politiskt koncept av mänskliga rättigheter i 
motsats till naturrättsliga argument om ”inneboende” rättigheter. Dock vill Habermas behålla 
rättigheters moraliska innehåll genom betoning på människovärdet.  

 

3.4 Sammanfattning 

Habermas lyfter liksom McCrudden fram den centrala roll människovärdet har i FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Han lyfter även fram den centrala 
användningen av begreppet i konventioner, traktat, nationella konstitutioner samt i rättsligt 
dömande. I motsats till McCrudden skiljer Habermas emellertid på människovärdet som 
begrepp och rättsligt koncept. Habermas hävdar att reaktionen på andra världskriget är en 
tydlig faktor som påverkade människovärdets expansion. Han kan tolkas som att erfarenheter 
av kränkningar av människovärdet och även nya situationer kan ge upphov till en förlängning 
av redan existerande rättigheter och upphov till nya rättigheter. Detta är även något 
McCrudden lyft fram. Habermas karakteriserar detta som att människovärdet kan ha en 
uppfinningsrik funktion i denna process och hävdar att ett implicit samband hela tiden har 
funnits mellan människovärdet och mänskliga rättigheter.  
 Habermas resonerar om människovärdet som ett rättsligt koncept och lyfter fram 
att det kan ha funktionen av en dimridå eftersom människovärdet kan skyla över eller 
neutralisera skillnader och därmed underlätta kompromisser gällande mänskliga rättigheter. 
Detta har likaså tolkats som McCruddens slutsats gällande människovärdet. Habermas menar 
emellertid att han ser människovärdet som ett substantiellt normativt begrepp. De historiska 
erfarenheterna har gjort oss medvetna om den normativa substansen av människovärdet som 
mänskliga rättigheterna endast uttrycker, hävdar Habermas. Det kan jämföras med 
McCruddens skepsis mot människovärdet som ett universellt normativt begrepp förutom inom 
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ramen för kärnkraven och som en metod i den rättsligt-institutionella sfären. Till skillnad från 
McCrudden anser Habermas att människovärdet inte endast är en ”platshållare”, utan den 
moraliska källan från vilken alla rättigheter får en mening. Habermas liknar människovärdets 
funktion med en seismograf som registrerar de rättigheter som människovärdet kräver i ett 
samhälle. En betydande skillnad mellan Habermas och McCrudden är Habermas arbetar mer 
normativt och McCrudden mer deskriptivt. Det kan hävdas att Habermas resonemang blir mer 
hållbart än McCruddens. I McCruddens fall blir människovärdet endast en platshållare, en 
tom formel, utan faktiskt substans (även om han anser det vara användbart i vissa 
hänseenden). 

Habermas lyfter fram hur de mänskliga rättigheterna är inbördes beroende av 
varandra. Han menar att de civila rättigheter (som enligt honom utgörs av de liberala och de 
demokratiskt deltagande rättigheterna) måste kompletteras av de ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheterna. Habermas huvudsakliga poäng förefaller vara att utan de så kallade 
positiva rättigheterna kan inte människor åtnjuta de civila. Han kritiserar en nyliberal politik 
som enligt honom raserar denna balans mellan rättigheterna. Den aspekten kan relateras till 
McCruddens identifiering av kommunitariska kontra individualistiska synsätt på 
människovärdet. De skilda synsätten får olika konsekvenser för politiken, framförallt gällande 
socio-ekonomiska rättigheter. Habermas lyfter upp en viktig aspekt då han menar att 
rättigheter är inbördes beroende och att en nyliberal politik har bidragit till en rasering av 
balansen mellan rättigheterna. 

Habermas argumenterar att människovärdet som rättsligt koncept ofta används 
för att rättfärdiga beslut i svåra fall. Detta relaterar till McCrudden som också indikerar att 
hänvisandet till människovärdet ofta rör svåra fall. Enligt Habermas blir människovärdet 
legitimerande i rättslig prioritering genom dess absoluta giltighet. 

Människovärdet, menar Habermas, är portalen som importerar den egalitära 
och universalistiska substansen av moralen i lagen. Det är den konceptuella länken som 
binder samman moralen av lika respekt för alla med positiv rätt och demokratiskt lagstiftande. 
Habermas har i tidigare skrifter betonat mänskliga rättigheters Janus-ansikte, med ett ansikte 
vänt mot moralen och ett mot lagen. Detta betonar han även nu, men har ett nytt fokus på 
människovärdet som länk mellan moralen och lagen. Enligt Habermas begränsar lagen 
moralen och en fråga för vidare analys gäller om Habermas rättsliga resonemang begränsar 
människovärdet. Samma fråga har tidigare ställts vad gäller McCruddens argument. 

Habermas lyfter fram den historiska innebörden av dignity som social status, 
och som med de mänskliga rättigheterna gäller alla människor. Människor har i egenskap av 
att vara rättighetsbärare krav på att bli respekterade i sitt människovärde. Habermas lyfter 
även fram det historiska konceptet social dignity som enligt honom hade betydelsen av 
självrespekt genom socialt erkännande. Som en form av social dignity, kräver människovärdet 
enligt honom en förankring i en social status, vilket betyder medlemskap i ett samhälle. Det 
kräver dock en lika status för alla. Således menar Habermas att social värdighet för över 
innehållet av moralen av lika respekt för alla, till en status av medborgare. Dessa medborgare 
får vidare sin självrespekt genom att de är subjekt för lika rättigheter. Han hävdar att denna 
status endast kan etableras inom ramen för en konstitutionell stat. Människovärdet kan 
dessutom endast skyddas om människor ser sig själva som lagstiftare av den demokratiska 
ordningen. 
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 Habermas lyfter fram att han saknar två aspekter hos Waldron som skrivit om 
människovärdets genealogi. Det är individualiseringen som skedde och att varje person kom 
att ses som att ha ett absolut, unikt värde. Habermas lyfter fram detta som en förstärkning av 
autonomin; människor ser sig själva som rättighetsbärare och har krav på att bli lika 
respekterade. Han karakteriserar det som en övergång från moral till lag i historien. På ett vis 
kan det argumenteras att Habermas identifierar en viktig aspekt: att alla människor kommit att 
ses som rättighetsbärare. Dock kan Habermas ståndpunkt problematiseras; att det skulle 
innebära ”empowerment” för människans autonomi. Det kan argumenteras att övergång från 
moral till lag i historien skulle kunna innebära att vissa aspekter förloras. Det skulle kunna 
vara att människor främst ser sina rättigheter istället för sina moraliska skyldigheter, eller 
statens moraliska skyldigheter.  

Habermas argument har tolkats så, att han är i en tradition av författare som 
betonar människovärdets genealogiska utveckling och historiska ursprung av status och rang, 
vilket nu gäller alla människor. Dock lägger Habermas till en samhällelig betoning då 
människovärdet blir beroende av ett socialt erkännande och kräver förankring i ett samhälle. 
Habermas menar att människovärdets innebörd är självrespekt och socialt erkännande från en 
status i verklighetens tid och rum; det demokratiska medborgarskapet (i motsats till Kant). 
Samtidigt behåller Habermas även universaliserbarhet i människovärdet i linje med Kant.   

Habermas argument att människovärdet består i det demokratiska 
medborgarskapet kan problematiseras. Det kan hävdas att han därmed inte anser att 
människan har rätt att bli respekterad endast i egenskap av att vara människa.  

Mänskliga rättigheter har enligt Habermas gett upphov till ett utopiskt glapp 
genom att ge ett löfte till alla människor, samtidigt som de kräver medborgarskap. Han menar 
emellertid att mänskliga rättigheterna är en realistisk utopi eftersom de förankrar idealet om 
ett rättvist samhälle i institutionerna. Kampen att implementera de mänskliga rättigheterna är 
en pågående process, hävdar Habermas. FN:s politik om de mänskliga rättigheterna i 
legitimering av maktpolitik, orsakar enligt honom en skepsis mot själva de moraliska 
standarderna och att de mänskliga rättigheterna skulle bestå i denna politik. Habermas lyfter 
fram att det är viktigt att inte hamna i de två dikena, varav det ena diket är en idealistisk och 
icke hängiven syn på de mänskliga rättigheterna och deras moraliska krav. Det andra diket är 
en cynisk hållning hos realismen som avfärdar mänskliga rättigheter som endast maktpolitik. 
Den cyniska hållningen kan även innebära en mildare kritik, men som enligt Habermas 
urvattnar mänskliga rättigheter på deras normativa krav – skyddet av människovärdet för alla 
människor. Det kan hävdas att Habermas lyfter fram en viktig aspekt eftersom hans 
”realistiska utopi” blir en medelväg mellan att avfärda mänskliga rättigheter och att inta en 
alltför idealistisk hållning till dem. Det innebär som berörts att Habermas förankrar 
människovärdet i samhällets institutioner. Det kan anses bli ett mer hållbart förhållningssätt 
än McCruddens eftersom det är i alla samhällets institutioner som de mänskliga rättigheterna 
ska implementeras och inte endast i den rättsliga sfären.  
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4 Människovärdet som moralisk princip: Elena Namli 
Elena Namli är professor i etik på teologiska institutionen och forskningsledare på UCRS, 
Centrum för Rysslandssudier, vid Uppsala universitet. År 2014 kom hennes bok Human 
Rights as Ethics, Politics and Law ut och som problematiserar det västerländska konceptet av 
mänskliga rättigheter. Den syftar vidare till att ge en etisk analys av den nutida diskursen om 
de mänskliga rättigheterna och speciellt vad gäller dess kommunikativa aspekter. Hennes 
andra huvudsakliga projekt är Social Ethics and the Russian Orthodox Tradition som 
undersöker den ryska ortodoxa kyrkans roll i den ryska politiken och ämnar ge en kritisk 
analys från ett teologiskt perspektiv. Hon har vidare publicerat bland annat Jewish Thought, 
Utopia, and Revolution (Rodopi, 2014), Universal Rights versus Sharia? Reflections on the 
Moral and Legal Dimensions of Human Rights Law and Sharia (Religion and Human Rights, 
2013), Power and Legitimacy – Challenges from Russia (Routledge, 2012) och Religion 
och Politik i Ryssland (Swedish Science Press, 2012). Hon är en ofta anlitad talare och 
skribent i media om ämnen som rör bland annat Rysslands politik och Rysslands nya sociala 
och kulturella identitet, religion kopplat till politik samt främlingsfientlighet och rasism.108 

 

4.1 Människovärdet bortom kantiansk rationalism 

Enligt Namli grundar sig mycket av dagens skepticism mot begreppet människovärdet i ett 
missnöje med Kants syn på detta. Kants perspektiv anses vara alltför rationalistiskt och sakna 
tillämplighet i den politiska och rättsliga sfären.109 Det går att jämföra med Habermas som 
kritiserar Kant och den fria viljan i ”ändamålens rike”. Människovärdet måste enligt 
Habermas konkretiseras i den politiska och rättsliga sfären. Vidare bör noteras att Namli 
benämner människovärdet främst som ett ”begrepp” (notion).110 
 

In these and similar formulations of Kant there are two ideas that should be notified. The first is 
the firm connection that Kant established between humanity that should be categorically 
respected and reason. In other words Kant reduces morally relevant humanity (in each and every 
person) to its capacity för autonomous reason. The second is the fact that human dignity in Kant 
is a pure moral principle, i.e. principle that categorically demands respect for humanity in each 
and every person but as such guides pure volition in the realm of freedom.111 

 

                                                 
108 Namli, Elena, hemsida, http://www.elenanamli.com/about-me/, http://www.elenanamli.com/media/, hämtat 
2015-04-29. 
109 Namli, Elena: ”Human dignity and protection of rights: An argument against legalistic reductionism”, s. 1. 
110 I analysen har författarnas användning av människovärdet som begrepp eller koncept noterats, vilket 
emellertid inte är helt lätt att reda ut. McCrudden benämner människovärdet som ett rättligt koncept. På samma 
sätt har noterats att både Habermas och Namli benämner människovärdet som både koncept och begrepp. 
Habermas skiljer dock i ett fall mellan notion av människovärdet och detta som rättsligt koncept. På detta sätt 
skulle kunna argumenteras att begreppet människovärdet står för en vidare betydelse av människovärdet och 
som något mer än rättsligt koncept. Dock, eftersom både Habermas och Namli använder både begrepp och 
koncept om människovärdet skulle det också kunna argumenteras att de är synonymer för varandra. 
111 Namli, Elena: ”Human dignity and protection of rights: An argument against legalistic reductionism”, s. 2. 
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Enligt Namli innebär Kants kategoriska imperativ en stark koppling mellan mänsklighet och 
förnuft. På så vis reduceras den moraliska mänskligheten i varje person till förmågan av 
autonomt förnuft, argumenterar hon. Det kategoriska imperativet innebär också att 
människovärdet i Kant är en moralisk princip. Denna kräver respekt för mänskligheten i varje 
människa och vägleder ”rena viljeyttringar” inom ramen för frihet. Kant själv relaterar inte 
människovärdet som en moralisk skyldighet till institutionellt etablerade rättigheter, hävdar 
Namli.112 Detta är dock kärnan för skyddet av människovärdet i diskursen om de mänskliga 
rättigheterna. Habermas skriver om ”mänskliga rättigheter” hos Kant, där den enda rättigheten 
består i att bli respekterad i sin fria vilja. Detta kan anses stå i kontrast till Namli som skriver 
att Kant inte kopplade människovärdet till institutionella rättigheter. Det skulle därmed kunna 
argumenteras att Habermas förefaller göra en alltför långtgående tolkning när han skriver 
”mänskliga rättigheter i Kant”. 

Namli instämmer med Habermas när han argumenterar att människovärdet hos 
Kant är förstått som en uppenbar frihet bortom tid och rum. Det förlorar således betydelsen av 
status som gör det till länk mellan moral och mänskliga rättigheter. Habermas vill därför 
omvandla människovärdet till en norm som är anpassad till politisk och rättslig användning, 
menar Namli. Hon instämmer med Habermas att människovärdet bör ha en funktion som är 
applicerbar i den politiska och rättsliga sfären. Emellertid är hon skeptisk till en syn som 
reducerar människovärdet till ett rättsligt koncept,113 vilket är en aspekt som återkommer i 
analysen. Habermas vill omvandla människovärdet till en politisk och rättslig anpassning, 
genom att definiera människovärdet som portalen som importerar den egalitära och 
universella substansen av moralen i lagen. Vidare kan detta människovärde säkras genom att 
se på människovärdet som en social status enligt Habermas. Detta är även något hans Joas 
lyfter fram, menar Namli. Joas hävdar att han ger alternativ till rationalistiska berättiganden 
av värden. Trots olikheter mellan Habermas och Joas argumenterar båda för att 
människovärdet bör institutionaliseras genom lagen, menar Namli. Denna lag är enligt de 
båda författarna, ett resultat av politisk utveckling där människovärdet är en social 
konstruktion och inte endast rationell.114  

Namli argumenterar att svar på kritik av de mänskliga rättigheterna som 
legitimering av maktpolitik, kräver en teori om hur moraliska värden är kopplade till det 
politiska. Detta hävdar hon att Habermas har, eftersom han relaterar principen om 
människovärdet till det institutionella skyddet av rättigheter. Namli menar vidare att 
Habermas förstår lagen som ett uttryck av det politiska men den politiska viljan är ingalunda 
separerad från den moraliska viljan. Hans uppfattning kan förstås mot bakgrund av att han är 
en stark förespråkare av den deliberativa demokratin, menar Namli. Den utgår från att 
människor resonerar moraliskt i det politiska. Enligt henne är det en faktor varför Habermas 
anser att skyddet för människovärdet och mänskliga rättigheter kräver medborgarskap och ser 
den konstitutionella nationalstaten som ramen för detta.115  

 

                                                 
112 Namli, Elena: ”Human dignity and protection of rights: An argument against legalistic reductionism”, s. 2. 
113 A.a., ss. 2, 3. 
114 A.a., s. 2. 
115 A.a., s. 3. 
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I cannot but agree with the idea that human dignity should be interpreted in a way that relates it 
to social institutions – legal institutions included. Any notion of human dignity disconnected 
from legally protected rights is politically impotent. However, I am critical of interpretations that 
tend to reduce human dignity to a concept of legal or judicial reasoning. Any such reduction 
weakens the critical potential of the principle of human dignity.116 
 

Namli instämmer med Habermas att människovärdet bör tolkas så att det relateras till sociala 
institutioner, inklusive rättsliga. Det blir annars ett politiskt oförmöget begrepp. Hon är 
emellertid kritisk till att människovärdet reduceras till ett rättsligt koncept då det förminskar 
dess potential. För att människovärdet ska ha en effektiv funktion i den rättsliga sfären bör 
den vara en transparent moralisk princip. Då kan det bli effektivt använt i förbättringen av 
lagstiftningen och för en rättvis implementering av lagen. Människovärdet som moralisk 
princip kan även vara ett redskap för etiskt berättigande av sociala normer och av kritisk 
utvärdering av sociala konventioner och politik.117 Detta kan ses mot bakgrund av att Namli 
anser det viktigt att skilja på två aspekter av mänskliga rättigheter; de mänskliga rättigheterna 
som moralisk och politisk vision och praktik och de mänskliga rättigheterna som rättsliga 
konventioner. Hon anser det även av vikt att uppmärksamma moralens roll i rätten.118 Det kan 
argumenteras att Namli har en mer hållbar och rimlig uppfattning än både Habermas och 
McCrudden gällande människovärdets funktion. Detta eftersom människovärdet får en 
funktion av moralisk princip i rätten och även får en mer heltäckande funktion som etiskt 
verktyg. Vad gäller Namlis syn på människovärdet som moralisk princip i rätten kan 
argumenteras att hennes ståndpunkt är rimlig eftersom det kan instämmas i hennes kritik av 
rättspositivism. Om moraliska principers nödvändighet i rätten bejakas, finns det större 
potential att människovärdet kan användas i förbättring av lagstiftning och användas rättvist i 
rätten genom att vara en moralisk princip för vägledning. Vad gäller människovärdet som 
etiskt verktyg återkommer denna aspekt i analysen. 

Författarnas olika uppfattningar kan analyseras mot bakgrund av att både 
McCrudden och Habermas ser på de mänskliga rättigheterna som rättsliga. Habermas 
argumenterar som nämnts att människovärdets främsta funktion består i att importera moralen 
i lagen. Således kan det argumenteras att författarnas respektive syn på mänskliga rättigheter 
får konsekvenser för deras förståelser av människovärdet. Om människovärdet endast används 
för mänskliga rättigheter i ett rättsligt avseende får människovärdet en betydligt snävare 
funktion. På så sätt bidrar deras angreppssätt till ett snävare perspektiv (såsom McCruddens 
och Habermas) kontra ett mer heltäckande perspektiv (såsom Namlis). 

Vidare kan noteras att McCrudden i vissa fall benämner människovärdet som en 
generell princip och på detta sätt indikerar han att människovärdet har en funktion av moralisk 
princip. Även i Habermas text kan han ses bejaka människovärdet som moralisk princip. 
Detta trots att de båda resonerar om människovärdet som ett rättsligt koncept. Det kan 
argumenteras vara en motsägelse i både McCruddens och Habermas resonemang eftersom de 
inte uppmärksammar människovärdets funktion i ett vidare perspektiv. 
 

                                                 
116 Namli, Elena: ”Human dignity and protection of rights: An argument against legalistic reductionism”, s. 3. 
117 A.a. 
118 Namli, Elena: Human Rights as Ethics, Politics and Law, s. 27. 
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4.2 Människovärdet bortom reduktionism och kontextuella 
monopol 

In my understanding the main function of human dignity is to be a tool for ethical justification of 
social norms, i.e. of critical evaluation of social conventions and politics.119 
 

Namli argumenterar att människovärdets huvudsakliga funktion är att vara ett redskap för 
etiskt berättigande av sociala normer och kritisk utvärdering av sociala konventioner och 
politik. Hon menar, att rättsliga resonemang alltid är begränsade av den lagstiftande viljan, 
och det radikala etiska konceptet reduceras till konventionella, godkända normer. 
Konsekvensen blir att rimliga tolkningar i en kontext upphöjs till universellt giltiga.120 Det 
återstår många utmaningar, då människovärdet ”importerats” i lagen, vilket Habermas 
förespråkar. 

 
It seems to me that many theorists, philosophers included, engage themselves in what I call a 
project of clarification of the notion of human dignity having in mind precisely the legal utility 
of the concept. Such utility is often assumed to demand a uniform understanding of the practical 
interpretation of the respect for human dignity.121 
 

Namli instämmer i argument från författare såsom Michael Rosen, som menar att det är 
viktigt med ett klargörande av människovärdets definition. Det kan i annat fall användas för 
att legitimera politik istället för att vara ett kritiskt verktyg, hävdar hon. Namli argumenterar 
att konsekvensen av rättsliga resonemang om människovärdet blir att begreppet förväntas 
generera en gemensam uppfattning om vad det kräver.122 Det kan hävdas att detta 
framkommer tydligt i McCrudden och hans undersökning då han söker efter konsensus om 
människovärdet. I kontrast till detta delar inte Namli uppfattningen att människovärdet kräver 
uniformitet i implementeringen. Hon menar att denna syn på människovärdet beror på att 
diskursen om mänskliga rättigheter domineras av rättsligt resonerande. Implementeringen av 
människovärdet antas i dessa fall vara oberoende av ideologiska och politiska preferenser, 
hävdar Namli.123 

Namli lyfter med detta resonemang fram en viktig aspekt, vilket kan jämföras 
med McCruddens och Habermas rättsliga resonemang om människovärdet. Namli 
demonstrerar att rättsliga resonemang förminskar potentialen i människovärdet; istället för att 
kunna ha funktionen att vara kritiskt verktyg för alla samhällets normer. Vidare lyfter hon 
fram att det är eftersom människovärdet kan berättiga olika normer och politik, som gör att 
det blir ett användbart begrepp. Det kan därmed fungera som ett kritiskt verktyg som även 
motverkar monopol på vissa tolkningar och implementering av grundläggande normer. Namli 
menar att den största svagheten med det rättsliga angreppssättet är att människovärdet 
reduceras till normer som anses viktiga i ens egen kontext.124 Exempel på reduktionism är 

                                                 
119 Namli, Elena: ”Human dignity and protection of rights: An argument against legalistic reductionism”, s. 3. 
120 A.a., ss. 3, 9. 
121 A.a., s. 4. 
122 A.a., s. 5. 
123 A.a. 
124 A.a.  
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enligt Namli när Dworkin ersätter den moraliska principen människovärdet med dess 
konstitutionella skydd i USA. Konstitutionen är en lag och dess moraliska läsning bör inte 
legitimera lagen utan vara en kritisk läsning, menar hon. Ett ytterligare exempel hon lyfter 
fram, är författaren George Kateb som menar att de flesta mänskliga rättigheter redan finns i 
den amerikanska konstitutionen, där varken människovärdet eller mänskliga rättigheter 
förekommer som begrepp. Framförallt blir konsekvenserna av denna reduktionism att det 
moraliska i människovärdet försvinner och det kan inte längre fungera som ett verktyg för att 
kritiskt granska alla sociala konventioner och normer. Konsekvensen av både Dworkins och 
Katebs resonemang blir även en okritisk inställning till ens egen kultur och en okänslighet 
inför andras kulturer. Amerikanska moraliska och rättsliga konventioner blir måttstocken som 
används för att avfärda andra kulturers rätt att tolka och implementera människovärdet och 
mänskliga rättigheter.  

All reduktion av människovärdet monopoliserar dess tolkning menar Namli. 
Detta eftersom människovärdet ofta tolkas på samma sätt som det tenderar att tjäna kulturell 
och ideologisk imperialism.125  
 

[…] both the genealogy and the substance of international human rights law are marked by a 
colonial legacy that inter alia tends to present contextual moral and political norms as 
universally applicable legal standards. The most devastating consequence of this belief is the 
experience of many non-Western political actors that their participation in debates about how to 
interpret and implement human rights is wholly inconsequential.126  

 
Således menar Namli att de mänskliga rättigheterna präglas av ett kolonialt arv och diskursen 
har tendensen att bli imperialistisk. Detta när andra kulturer än den västerländska inte tillåts 
komma till tals om mänskliga rättigheters innehåll och tolkning. 

Namli visar på ett övertygande sätt och exemplifierar, hur reducering av 
människovärdet innebär att det tolkas enligt rådande normer i ens egen kontext. Hon lyfter 
fram en viktig aspekt eftersom konventioner och normer per definition innebär att de är 
allmänt accepterade och ofta inte ifrågasätts. Det kan argumenteras att det av denna anledning 
är viktigt att granska konventioner och normer som vi tar för givna. Detta eftersom de 
inverkar på tolkningen och implementeringen av mänskliga rättigheter. Om människovärdet 
tillåts tolkas kontextuellt, kan även de mänskliga rättigheterna implementeras och anpassas i 
skilda kontexter. Således kan det argumenteras att människovärdet har en potential att vara ett 
verktyg i konflikten mellan universalism och partikularism i diskursen om de mänskliga 
rättigheterna.  

Som tidigare konstaterats, har mänskliga rättigheter till syfte att skydda 
människovärdet. Det krävs därmed en tolkning av människovärdet i olika kontexter, som 
Namli lyfter fram. Det kan också hävdas att olika kontexter har mycket att lära av varandra 
vad gäller synen på människovärdet. Det skulle därför behövas en global kommunikation om 
vad människovärdet kräver och konsekvenserna för rättigheter. Denna kommunikation är som 
Namli kan tolkas, nästintill icke-existerande127 och beror enligt henne på en självtillräcklig 
liberalism. Denna liberalism hävdar bland annat att mänskliga rättigheter är lika värda liksom 
                                                 
125 Namli, Elena: ”Human dignity and protection of rights: An argument against legalistic reductionism”, ss. 6, 7. 
126 Namli, Elena: Human Rights as Ethics, Politics and Law, s. 13. 
127 A.a., s. 18. 
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stipuleras i Wiendeklarationen. I verkligheten uppstår dock många konflikter. Ett exempel är 
konflikter mellan en individualistisk syn och en mer kommunitarisk syn på de mänskliga 
rättigheterna. Enligt Namli har det kommunitariska synsättet en betoning på den sociala 
dimensionen i livet. Denna syn varnar också för en ökad individualism som motverkar 
solidaritet.128 

Namli lyfter fram kritik mot kantiansk rationalism som bland annat hörts från 
ryska författare. För det första, menar Namli, innebär västerländsk rationalism att människans 
universella frigörelse består i förnuftet, som också var upplysningens kärna. Denna 
förbindelse mellan frihet och universellt förnuft kom dock ganska sent och var kontextuell, 
argumenterar hon. Vidare innebär modern rationalism, en kontextuell tolkning av frihet och 
välmående.  Den västerländska definitionen av rationalism har vissa fördelar, menar hon, 
såsom synen att universellt förnuft frigör från tvingande auktoriteter. Den är dock otillräcklig 
eftersom den definierar rationalism i västerländska termer och det ”universella förnuftet” är 
samma för alla oavsett social och kulturell bakgrund.129   

Fjodor Dostoevskij lyfte enligt Namli bland annat fram att västerländsk 
rationalism reducerar mänsklig frihet till frihet att göra rationella val. Vad gäller frihet, menar 
Namli, kan Dostoevskij läsas i polemik mot Kants syn på frihet som autonomi och att moralen 
kräver frihet. Hon menar att ett svar Dostoevskij ger på västerländsk rationalism är att alla 
behöver erkänna sitt ansvar, vilket genererar ideal som självuppoffring och solidaritet.130  
Denna självuppoffring, som Dostoevskij lyfter fram, blir därmed en källa till frihet, istället för 
att moralen kräver frihet såsom i västerländsk rationalism. Det radikala ansvar som 
Dostoevskij lyfter fram blir en annan rationalitet än den västerländska. Etiken av 
självuppoffring får politisk relevans eftersom frihet kan ses som solidaritet och inte endast 
individuell autonomi. Namli lyfter fram tre fördelar med att se på frihet som solidaritet 
snarare än individuell autonomi. Den första fördelen är att kunna mobilisera social energi i 
situationer där människor inte kan förlita sig på fungerande institutioner. Den andra är att 
denna syn kan ses i kontrast till konsekvenserna av en nyliberal kapitalism som definierar de 
mänskliga rättigheterna i negativa friheter. Det resulterar i att oberoende blir det högsta 
idealet. Kollektiv och personlig sårbarhet blir därmed något skamfyllt och detta ideal 
osynliggör och även fördömer naturligt mänskligt beroende. För det tredje, hävdar Namli, är 
fördelen med att se frihet som solidaritet att det erbjuder ett alternativt sätt att resonera som 
kan uppmuntra till globalt politiskt och ekonomiskt ansvar.131  

Namli lyfter fram McCruddens undersökning där han visat på olika tolkningar i 
den rättsliga användningen av människovärdet. McCrudden visar bland annat hur tradition 
spelar in i tolkningar och ingen tolkning ger konsensus om uppfattningen om människovärdet. 
Namli menar att det som är avgörande i McCruddens analys är att den visar hur domares 
diskretion ökar snarare än minskar i och med användningen av människovärdet. Detta 
bekräftar enligt Namli hennes tes att människovärdet har en inneboende dialektik av en 
grundläggande moralisk princip, och att det inte kan omvandlas till ett helt rättsligt verktyg. 
Vidare är det rimligt, hävdar Namli, att anta att domare som använder sig av människovärdet 
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använder det just som en moralisk princip. Enligt Namlis analys av McCrudden menar han att 
människovärdet fungerar relativt effektiv inom ramen för de tre ”kärnkraven”. Hon menar 
vidare att McCruddens undersökning bekräftar det som Oscar Schachter hävdat i sin essä från 
1983; att en sådan abstrakt princip har funktionen att vara ett verktyg för rimliga tolkningar 
och vidareutveckling av mänskliga rättigheter.132 Det kan relateras till analysen av 
McCrudden där han å ena sidan hävdar att människovärdet är ett ”abstrakt och subjektivt” 
begrepp och därmed en normativ besvikelse. Samtidigt menar McCrudden, liksom Schachter 
och även Namli och Habermas, att människovärdet har en funktion i tolkningen och 
vidareutveckling av mänskliga rättigheter (även om McCruddens funktion blir betydligt 
snävare). 
 Namli instämmer med Schachter om dialektiken av ett universellt abstrakt 
människovärde å ena sidan och ett konkret och dynamiskt instrument för mänskliga 
rättigheter å andra sidan.133 
   

Recognition of this dialectical relation between a moral principle and its legal and contextual 
concretization is an important tool for counteracting imperialism of norms on the one hand and 
for critique of one`s own culture on the other.134 
 

Namli lyfter fram att genom att se denna dialektik blir människovärdet som moralisk princip 
ett verktyg för att kritiskt granska ens egen kultur och det motverkar även imperialism av 
normer.  

Vidare lyfter Namli fram andra former av reduktionism. I dessa fall reduceras 
skyddet av människovärdet till skyddet av specifika värden. 

 
Some tend to reduce protection of human dignity to protection of free individual choice, others 
to well-being or human security. In many cases there are good reasons to claim that some forms 
of protection are more important under particular circumstances but there is according to my 
understanding wrong to regard human dignity as identical to any other norm.135 
 

Enligt Namli är det fel att betrakta människovärdet som identiskt med andra normer. Detta 
skulle kunna jämföras med McCruddens analys av användningen i den rättsliga sfären. Han 
menar att människovärdet ibland ses som en grundläggande norm och ibland som likställt 
med andra värden. Skillnaden i nationella konstitutioner lyfts även fram, där människovärdet i 
vissa fall används som grundläggande, medan det i andra fall likställs med andra värden. Det 
kan dock argumenteras i polemik mot McCruddens resonemang, att även om rättslig praxis 
visar på en sak, kan det föras argument pro et contra om vad som är normativt önskvärt. 
Namli argumenterar att människovärdet är en universell kategorisk princip som inte kan 
reduceras till något värde eller norm. Hon instämmer med Carl-Henric Grenholm som 
argumenterar att även om människovärdet ska skyddas med de mänskliga rättigheterna kan 
det inte reduceras till andra värden, såsom valfrihet eller välmående. Även Grenholm anser att 
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människovärdet är absolut, medan rättigheter inte kan ses som absoluta.136 Både Habermas 
och Namli har lyft fram att människovärdet har en absolut giltighet.  

Det kan hävdas att både Habermas och Namlis uppfattningar är rimliga eftersom 
båda ger människovärdet en status ”överordnat” andra värden och normer. Utgångspunkten 
för analysen är att människovärdet är ett normativt substantiellt begrepp; att det ligger något 
verkligt och faktiskt i människors lika värde. 

Vidare är utgångspunkten för analysen att människor har rätt att bli respekterade 
endast i egenskap av att vara människor. Habermas uppfattning har emellertid 
problematiserats på denna sista punkt. Även om han uppmärksammar människans lika värde 
argumenterar han uttryckligen att människovärdet ges genom självrespekten i det 
demokratiska medborgarskapet. Det kan argumenteras att Namli har en rimligare uppfattning 
eftersom hon tillkännager att människovärdet och mänsklighet inte kan reduceras: [neither 
humanity nor human personality can be reduced].137  

Namli skriver om två möjliga vägar för att utveckla människovärdesprincipen 
bortom kantiansk rationalism. Den ena vägen är att betona den genealogiska aspekten av 
social status hos människovärdet, liksom Habermas. Den andra är att betona mänskligheten 
som mer än bestående i autonomt resonerande. Amartya Sen och Martha Nussbaum faller i 
den sista kategorin, enligt Namli. Sens och Nussbaums synsätt innebär att människan har 
kapaciteter och behöver dessa för att leva ett värdigt liv. På detta vis innebär respekten för 
människovärdet och vidare mänskliga rättigheter att skydda vissa egenskaper hos 
människan.138 Det kan argumenteras bli en mer heltäckande syn på människan som också får 
konsekvenser för rättigheter. Exempelvis kan så kallade positiva rättigheter kunna 
uppvärderas i den liberala mänskliga rättighetsdiskursen där negativa rättigheter ofta ansetts 
viktigare. Dock är en fråga för vidare analys om det är tillräckligt med att se människan som 
bestående av olika kapaciteter. 

Namlis perspektiv på människovärdet kan ses som en utveckling av 
människovärdet bortom kantiansk rationalism. Detta eftersom mänsklighet ses som ett socialt 
fenomen och är kontextuellt konstruerad. Således blir mänsklighet mer än förmågan till 
autonomt resonerande. Vad människovärdet innebär relateras till olika värden i olika 
kontexter. Om människovärdet ses som en universell princip som tillåts tolkas kontextuellt, 
har det som berörts en potential att vara ett viktigt verktyg för de mänskliga rättigheterna. 
 

4.3 Människovärdets etiska dimension 

Namli frågar sig hur människovärdet kan definieras för att kunna ha funktionen av ett verktyg 
för kritisk utvärdering av konkreta policys och implementering av mänskliga rättigheter. Hon 
argumenterar för att ett modifierat kantianskt synsätt av människovärdet kan generera detta.  
 

Therefore my interpretation of the traditional Kantian view that human dignity is about respect 
for humanity in each and everyone includes two components. The first is the categorical and 
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essentially egalitarian demand of equal respect of humanity in every person. The second is the 
presumption that humanity, respect of which is absolute, is social and therefore its concrete 
appearances are contextually construed.139 
 

Den första komponenten i Namlis tolkning av den traditionella kantianska synen är det 
kategoriska och egalitära kravet av lika respekt för mänsklighet i varje person. Det andra 
elementet är antagandet att mänskligheten är social och dess konkreta företeelse därmed 
kontextuellt konstruerad. Det kan tolkas som att Namli menar att detta bygger på den 
huvudsakliga dialektiken med människovärdes-begreppet: människovärdet innehas av 
individer men skyddas och kränks socialt. Enskilda individer upplever värdig eller ovärdig 
behandling men konkreta former av detta är produkter av sociala strukturer, hävdar Namli.140 
Det kan argumenteras att åsikten blir mer preciserad då hon skriver att mänsklighet är ett 
socialt fenomen. Hon instämmer med filosofen Johannes Fischer som hävdar att vi har 
människovärde som medlemmar i ett mänskligt samhälle.141 Det relaterar även till Habermas 
som betonar den sociala aspekten av människovärdet.  
 

Precisely because human dignity is a universally valid categorical principle it cannot be reduced 
to any other value or norm. This has to do with the most essential feature of morality – its social 
nature. To treat a human being with respect for her humanity is a universal principle that cannot 
be interpreted and applies but in different social kontexts. These contexts create concrete forms 
of humanity that are recognizable transcontextually but are irreducable to any common form. 
Therefore one and the same principle actualizes different priorities between norms in different 
contexts.142  

 
Namli argumenterar att moralens mest essentiella företeelse är dess sociala natur. Olika 
kontexter skapar konkreta former av mänsklighet och att respektera mänsklighet kan därför 
endast tolkas och tillämpas i olika sociala kontexter. Namli hävdar att erkännande eller 
kränkning av människovärdet alltid är konkret. Detta exemplifierar hon med ett fall där krav 
på människovärdet kan relatera till olika typer av rättigheter. Krav från två olika sidor kan 
båda vara legitima och relaterade till erfarenheter av ett värdigt eller ovärdigt liv.143  
 

[…] human dignity does not function as a mere technique for prioritization […] What it does is 
to establish and maintain the credibility of demands on behalf of both sides. The principle of 
human dignity transcends politics as a sphere of conflicting interests only in this moral sense.144 

 
Detta stämmer överens med vad McCrudden identifierat i sin undersökning av den rättsliga 
sfären; att människovärdet kan användas som argument från olika sidor i en konflikt mellan 
rättigheter. Vidare visar han på att domare bekräftar människovärdets betydelse för olika 
rättigheter som står i konflikt. Som McCrudden lyft fram, har domare visat sig ovilliga att 
resonera i utilitaristiska termer. Däremot behöver de avgöra vad som är viktigast för 
människovärdet i specifika fall. Det avgörs som nämnts av hur människovärdet definieras och 
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tolkas och vilka olika omständigheter som kan kräva en viss prioritering. Domares diskretion 
har även setts öka med användandet av människovärdet. Namli menar att det visar på en 
dialektik av den moraliska principen människovärdet. Det kan argumenteras att istället för att 
domares diskretion ska öka, bör det finnas en pågående debatt i samhället om vad 
människovärdet kräver, för en rättvis implementering i rätten.   
 

Thus, respect for human dignity is a moral principle and only as such is universal. This principle 
states that every person is equally entitled to categorical respect for their humanity. The first part 
of the principle categorically demands recognition of each human being as equally human. No 
difference (either in terms of moral or social standing) between human beings has any relevance 
for the categorical recognition of their human dignity […] Every attempt to suggest a non-
egalitarian interpretation of human dignity therefore tends to weaken its moral substance.145  

 
Namli instämmer med Habermas då han skriver att substansen av moralen i människovärdet 
är jämlikhet och universalitet. Vidare menar hon att det är underligt att McCrudden inte 
inkluderar jämlikhet i de tre kärnkraven för människovärdet. Hon menar att det är tydligt i 
McCruddens undersökning att domare använder människovärdet som en egalitär norm.146 I 
uppsatsens analys av McCrudden har det tolkats att domare ibland använder människovärdet 
som en grundläggande princip och ibland som likställd med andra normer. Detta gäller även 
hur människovärdet används i nationella konstitutioner och även konventioner och traktat. 
Det kan emellertid argumenteras att det viktigaste är vad Namli identifierar; att domare ser på 
människovärdet som egalitärt, det vill säga det gäller alla människor utan skillnad. Det 
innebär lika respekt för alla människor, oberoende moralisk eller social status, som Namli 
lyfter fram. Det kan påstås att Namli har en viktig poäng då jämlikhet oavsett status kan anses 
vara ett alldeles nödvändigt kriterium för människovärdesprincipen. Att människovärdet ska 
skyddas hos alla, oavsett status, kan ses som grundläggande och bör därmed ses som ett 
kriterium av kärnkrav av människovärdet, som Namli lyfter fram. I FN:s allmänna förklaring 
är det tydligt ett krav på jämlikhet, inte minst med artikel 2: 
 

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan 
åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller 
annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.147 

 
Namli vill som berörts modifiera en kantiansk syn på människovärdet. Det innebär att alla 
människor har kategoriskt rätt att bli respekterade oavsett moralisk eller social status. Hennes 
argument har därmed ansetts vara en utveckling av människovärdet bortom kantiansk 
rationalism. Således har Namli och Habermas liknande ståndpunkter, vad gäller fokus på 
människovärdets egalitära aspekt och skydd oavsett status och rang. Vidare är mänskligheten 
enligt Namli social, och därmed är mänsklighet socialt konstruerad. Således kräver en och 
samma princip olika prioriteter i olika kontexter. Namli betonar vidare vikten av att relatera 
plikten att skydda människovärdet till samhället och dess institutioner. Hon instämmer som 
nämnts med Habermas som menar att människovärdet som kategorisk princip måste 
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omvandlas till kategorier av social rättvisa. Mänskliga rättigheter är mycket viktiga för denna 
omvandling, hävdar Namli.148 

 
There are many other exemples of defense of the core meaning of rights that are united by the 
tendency to reduce the universal moral dimension of human dignity to contextual forms of its 
protection. I strongly believe that contrarily to this trend human dignity should be understood as 
a tool for scrutiny of self-sufficient contextuality of human rights law and politics rather than as 
an alternative to legitimate forms of contextuality.149 
 

Namli argumenterar att hennes tolkning av människovärdet har potentialen att motverka 
monopolisering och reduktion av skyddet för de mänskliga rättigheterna. Hennes argument är 
inte endast att olika samhällen har legitima värde-traditioner. Det huvudsakliga argumentet är 
snarare att olika materiella villkor såsom geopolitiska och ekonomiska förhållanden bidrar till 
att människovärdet kan behöva olika prioriteter. På så vis kan människovärdet användas för 
att förkasta andra kulturers monopol på uppfattningen om det rätta skyddet för 
människovärdet. Som tidigare nämnts, lyfter Namli fram en vanlig tendens att värdera de 
rättigheter högst som anses vara viktigast i ens egen kontext.150  

 
Every implementation of the principle of human dignity is contextual and limited in political and 
legal spheres. However, there is one norm already incorporated in all documents on human 
rights that contribute to the preservation of its essentially moral radicalism, namely the 
prohibition of discrimination.151 
 

Namli betonar att nästan alla dokument om mänskliga rättigheter innehåller en bestämmelse 
om icke-diskriminering. Enligt Namli bör denna bestämmelse ses som en del av den 
vägledande principen om respekt för människovärdet. Det innebär att icke-diskriminering 
inom ramen för mänskliga rättigheter kräver lika hänsyn i alla sociala sfärer och inte endast 
förbud mot diskriminering i ett rättsligt avseende.  
 Fördelen med att se människovärdet som moralisk princip är något nödvändigt 
och användbart för rimliga tolkningar av mänskliga rättigheter som avser att ge universellt 
skydd för människovärdet, hävdar Namli. Detta för människor i olika samhällen i olika social 
sociala villkor. Mänskliga rättigheter kan därmed fungera som verktyg för effektivt skydd av 
människovärdet. Detta så länge deras kontextuella ram inte monopoliseras av en kultur som 
förtycker alternativa sätt att skydda människovärdet. 
 

What is equally important is that the ethical dimension of human dignity that prevents cultural 
monopoly in human rights protection also function as a means for critique of conventional 
norms in different societies. To strengthen the ethical dimension of human dignity is therefore to 
counteract the unfortunate trend when states willingly use human rights in order to describe 
other states as violators while hesitating to use instruments of human rights domestically. 152 
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Namli förenas med Habermas att etik bör importeras till politiska och rättsliga institutioner. 
Det måste emellertid kompletteras av ansträngningen att behålla företrädet av den etiska 
dimensionen av principen människovärdet. Denna är enligt Namli essentiellt egalitär och 
universell.153 

Namlis argument relaterar även till Habermas resonemang, då både Namli och 
Habermas ses uppmärksamma kritik mot politiskt missbruk av de mänskliga rättigheterna.  
Enligt Namli vill hon återta universalismens potential från en universalism som ofta är 
förtäckt maktpolitik. Hon går emellertid, liksom Habermas, i polemik mot Carl Schmitt som 
endast förkastade mänskliga rättigheterna som förtäckt maktpolitik. Schmitts hållning blir en 
värdenihilistisk hållning där alla normer bestäms utifrån människor vid makten. Namli menar 
att vägar till frigörelse är möjlig även om universell dominans bör motarbetas.154 Habermas 
lyfter fram att de mänskliga rättigheterna blir en ”konkret utopi”. Således kan de båda anses 
finna en medelväg mellan en nihilistisk hållning och en alltför idealistisk hållning (eller 
snarare en universalism där västerländska normer och värdeskapande ses som universella).  
För att vara slagkraftig bör en vision av befrielse attrahera bortom partikulära erfarenheter, 
lyfter Namli fram. Det bör vara en vision av befrielse – för alla. Hon förespråkar en öppen 
universalism som kan ta till sig kritik av andra.155 
 

4.4 Sammanfattning 

Enligt Namli innebär Kants kategoriska imperativ en stark koppling mellan mänsklighet och 
förnuft. På så vis reduceras den moraliska mänskligheten i varje person till dess förmåga till 
autonomt förnuft. Det kategoriska imperativet innebär även att människovärdet hos Kant är en 
moralisk princip, argumenterar hon. Namli instämmer med Habermas när han argumenterar 
att människovärdet hos Kant är förstått som en uppenbar frihet bortom tid och rum. Det 
förlorar betydelsen av status som gör det till länk mellan moral och mänskliga rättigheter. 
Namli instämmer med Habermas att människovärdet bör tolkas så att det relateras till sociala 
institutioner, inklusive rättsliga. Det blir annars ett politiskt oförmöget begrepp. Hon är 
emellertid kritisk till att människovärdet reduceras till ett rättsligt koncept. Det förminskar 
enligt Namli dess potential. För att människovärdet ska ha en effektiv funktion i den rättsliga 
sfären bör den vara en transparent moralisk princip. Då kan det bli effektivt använt i 
förbättringen av lagstiftningen och för en rättvis implementering av lagen. Namli lyfter fram 
hur domares diskretion har visats öka med användandet av människovärdet och menar att det 
visar på en dialektik av den moraliska principen människovärdet.  

Den främsta funktionen är dock för människovärdet att vara ett redskap för 
etiskt berättigande av sociala normer och av kritisk utvärdering av sociala konventioner och 
politik. Rättsliga resonemang är alltid begränsade av den lagstiftande viljan, hävdar Namli. 
Det radikala etiska konceptet reduceras då till konventionella, godkända normer, och 
konsekvensen blir att rimliga tolkningar i en kontext upphöjs till universellt giltiga. Det har 
argumenterats att Namli har en mer hållbar och rimlig uppfattning än både Habermas och 
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McCrudden gällande människovärdets funktion. Detta eftersom människovärdet får en rättvis 
funktion av moralisk princip i rätten och i förbättring av lagstiftningen. Det får även en mer 
heltäckande funktion som etiskt verktyg. Vad gäller människovärdet som moralisk princip i 
rätten kan det hävdas att om människovärdet bejakas som en moralisk princip finns det större 
förutsättningar för en rättvis användning av det. Det kan vidare anses att istället för att 
domares diskretion ska öka, bör det finnas en pågående debatt i samhället om vad 
människovärdet kräver, för en rättvis implementering i rätten.   

Den främsta funktionen för människovärdet är emellertid enligt Namli att vara 
ett etiskt verktyg för granskning av alla sociala konventioner och normer. Detta kan anses 
vara ett perspektiv där människovärdet får en bredare och mer betydande roll för de 
mänskliga rättigheterna än att endast vara ett rättsligt koncept. Eftersom de mänskliga 
rättigheterna avser att skydda människovärdet, kan det påstås att det är viktigt med en 
förståelse för vad detta människovärde kräver. Om människovärdet ses som en moralisk 
princip möjliggör det en granskning av alla normer och konventioner i ett samhälle. Normer 
och konventioner innebär per definition att de är allmänt accepterade, vilket medför att de 
sällan ifrågasätts. Eftersom dessa inverkar på tolkning och implementering av de mänskliga 
rättigheterna kan det anses helt och fullt nödvändigt med en granskning av dem. Rättsliga 
resonemang alltid är begränsade av den lagstiftande viljan, menar Namli. Implementeringen 
av människovärdet antas i dessa fall vara oberoende av ideologiska och politiska preferenser. 
Det radikala etiska konceptet reduceras därmed till konventionella, godkända normer och 
konsekvensen blir att rimliga tolkningar i en kontext upphöjs till universellt giltiga. Olika 
materiella villkor såsom geopolitiska och ekonomiska förhållanden bidrar till att 
människovärdet kan behöva olika prioriteter, lyfter Namli fram. 

Författarnas olika uppfattningar kan ses mot bakgrund av att både McCrudden 
och Habermas ser på de mänskliga rättigheterna som rättsliga. Habermas argumenterar som 
nämnts att människovärdets främsta funktion består i att importera moralen i lagen. Således 
kan det argumenteras att författarnas respektive syn på mänskliga rättigheter får konsekvenser 
för deras förståelser av människovärdet. Om människovärdet endast används för mänskliga 
rättigheter i ett rättsligt avseende får människovärdet en betydligt snävare funktion. Således 
bidrar deras angreppssätt till ett snävare perspektiv (såsom McCruddens och Habermas) 
kontra ett mer heltäckande perspektiv (såsom Namlis).  

I kontrast till rättsliga resonemang såsom McCruddens, delar inte Namli 
uppfattningen att människovärdet kräver uniformitet i implementeringen. Vidare lyfter hon 
fram tanken att eftersom människovärdet kan berättiga olika normer och politik, blir det ett 
användbart begrepp. Det kan därmed fungera som ett kritiskt verktyg som även motverkar 
monopol på vissa tolkningar och implementering av grundläggande normer. Namli menar att 
den största svagheten med det rättsliga angreppssättet är att människovärdet reduceras till 
normer som anses viktiga i ens egen kontext. Detta kan anses vara en viktig aspekt som Namli 
lyfter fram. Om olika kontexter tillåts tolka människovärdet på sitt sätt, kan det anses finnas 
en potential för det som verktyg för de mänskliga rättigheterna i skilda kontexter. Det kan 
instämmas med Namli som lyfter fram att diskursen om de mänskliga rättigheterna är 
präglade av ett kolonialt arv och har tendensen att bli imperialistisk. Namli lyfter fram att 
kommunikationen om de mänskliga rättigheterna globalt starkt behöver förbättras. Denna 
brist på kommunikation beror enligt henne på en självtillräcklig liberalism. Den hävdar bland 
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annat att rättigheter är lika värda medan det i verkligheten uppstår många konflikter. Ett 
exempel är konflikter mellan en individualistisk syn och en mer kommunitarisk syn på de 
mänskliga rättigheterna, som också McCrudden lyfter fram. Det kommunitariska synsättet har 
enligt Namli en större betoning på den sociala dimensionen i livet.  

Namli lyfter fram kritik mot den västerländska rationalismen bland annat från 
ryska författare. För det första, menar Namli, innebär västerländsk rationalism att människans 
universella frigörelse består i förnuftet, som också var upplysningens kärna. Denna 
förbindelse mellan frihet och universellt förnuft kom dock ganska sent och var kontextuell, 
argumenterar hon. Vidare innebär modern rationalism en kontextuell tolkning av frihet och 
välmående.  Hon argumenterar att Dostoevskij ger ett alternativ till detta, då han menar alla 
behöver erkänna sitt ansvar. Detta genererar ideal som självuppoffring och solidaritet. Etiken 
av självuppoffring får politisk relevans eftersom frihet kan ses som solidaritet och inte endast 
individuell autonomi. Namli lyfter fram tre fördelar med att se på frihet som solidaritet. Detta 
är bland annat att denna syn går emot konsekvenser av en nyliberal kapitalism där oberoende 
är det högsta idealet. Detta ideal osynliggör och även fördömer naturligt mänskligt beroende.  
 Både Habermas och Namli kritiserar därmed en nyliberal politik som har 
definierat de mänskliga rättigheterna i endast negativa friheter. Detta är en viktig aspekt de 
båda tar fram, eftersom denna politik raserar balansen mellan de olika kategorierna av 
rättigheter, såsom Habermas uttrycker det. Det kan argumenteras att de positiva rättigheterna 
är minst lika viktiga och att de alla är inbördes beroende av varandra. Vidare kan det krävas 
balans mellan rättigheter beroende på olika kontexter. McCrudden betonar som nämnts 
skillnader i tolkningar av människovärdet. Det kan emellertid hävdas att det därmed kan anses 
ännu viktigare att ge alternativ till en syn på människovärdet som är rådande i en annan 
kontext. 

Namlis perspektiv på människovärdet kan ses som en utveckling av 
människovärdet bortom kantiansk rationalism. Detta eftersom mänsklighet ses som ett socialt 
fenomen och är kontextuellt konstruerad. Således blir mänsklighet mer än förmågan till 
autonomt resonerande. Vad människovärdet innebär relateras till olika värden i olika 
kontexter. Om människovärdet ses som en universalistisk, egalitär, princip som tillåts tolkas 
kontextuellt, har det som berörts en stor potential att vara ett verktyg för de mänskliga 
rättigheterna. 

Ytterligare reduktionism av människovärdet innebär enligt Namli att 
människovärdet reduceras till andra normer eller värden. Liksom McCrudden visar med sin 
undersökning, har människovärdet ibland använts som en grundläggande princip men ibland 
som likställd andra normer eller värden. Det kan dock argumenteras i polemik mot 
McCruddens resonemang, att även om rättsliga praxis visar på detta, kan det föras argument 
pro et contra de olika åsikterna om vad som är normativt önskvärt.  
 Det kan hävdas att både Habermas och Namlis uppfattningar är rimliga emedan 
båda ger människovärdet en status ”överordnad” andra värden och normer. Utgångspunkten 
för analysen är att det ligger något faktiskt i människovärdet och att människor har rätt att bli 
respekterade endast i egenskap av att vara människor. Habermas uppfattning har 
problematiserats på denna punkt. Även om han uppmärksammar människans lika värde 
argumenterar han uttryckligen att människovärdet ges genom självrespekten i det 
demokratiska medborgarskapet. Det kan argumenteras att Namli har en rimligare uppfattning 
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eftersom hon skriver att människovärdet och mänsklighet inte kan reduceras: [neither 
humanity nor human personality can be reduced].   

Människovärdet innebär enlig Namli lika respekt för alla människor, oberoende 
moralisk eller social status. Det kan argumenteras att Namli har en viktig poäng då jämlikhet 
oavsett status kan anses vara ett alldeles nödvändigt kriterium för människovärdesprincipen. 
Att människovärdet ska skyddas hos alla, oavsett status, kan ses som grundläggande och bör 
därmed ses som ett kriterium i människovärdet.  

Namlis argument relaterar till Habermas resonemang, då både Namli och 
Habermas ses uppmärksamma kritik mot politiskt missbruk av de mänskliga rättigheterna.  
Enligt Namli kan hon sägas vilja återta universalismens potential från en universalism som 
ofta är förtäckt maktpolitik. Namli går emellertid liksom Habermas i polemik mot Carl 
Schmitt som endast förkastade mänskliga rättigheterna som förtäckt maktpolitik. Schmitts 
hållning blir en värdenihilistisk hållning där alla normer bestäms utifrån dem vid makten. 
Namli menar att vägar till frigörelse är möjliga även om universell dominans bör motarbetas. 
Habermas lyfter fram att de mänskliga rättigheterna blir en ”konkret utopi”. Således kan de 
båda anses finna en medelväg mellan en nihilistisk hållning och en alltför idealistisk hållning 
(eller en universalism där västerländska normer och värdeskapande ses som universella).  För 
att vara slagkraftig bör en vision av befrielse attrahera bortom partikulära erfarenheter, lyfter 
Namli fram. Hon instämmer som berörts med Habermas att etik bör importeras till politiska 
och rättsliga institutioner. Det måste emellertid kompletteras av ansträngningen att behålla 
företrädet av den etiska dimensionen av människovärdet, menar hon. Denna är enligt Namli, 
essentiellt egalitär och universell. 
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5 Jämförande analys av tre perspektiv på människovärdet 
och de mänskliga rättigheterna 

5.1 Människovärdets funktion 

I analysen av författarnas perspektiv har konstateras att människovärdet är mycket centralt i 
diskursen om de mänskliga rättigheterna. McCrudden och Habermas lyfter båda fram 
skapandet av FN:s allmänna förklaring där människovärdet kom att få en avgörande roll. 
Denna användning av människovärdet satte även en standard för andra konventioner och 
traktat. Människovärdet är vidare ofta använt i den rättsliga tillämpningen och tolkningen av 
de mänskliga rättigheterna. Det kom in i diskursen om de mänskliga rättigheterna relativt sent 
och främst efter andra världskriget. Habermas argumenterar emellertid att ett implicit 
samband mellan människovärdet och mänskliga rättigheterna funnits ända från början. 

McCrudden identifierar tre ”kärnkrav” i människovärdet: det första är det 
ontologiska kravet där varje människa anses ha ett inneboende värde endast genom att vara 
människa. Det andra är det relationella kravet där detta värde ska respekteras. Det tredje är en 
ytterligare aspekt av det relationella kravet, gällande statens relation till individen. På så vis 
menar McCrudden att det finns ett koncept (concept) men flera uppfattningar om detta 
koncept (conceptions). Människovärdet har en funktion inom ramen för dessa kärnkrav, enligt 
McCrudden. 

En aspekt som konstaterats i analysen av de tre författarna, är att de har olika 
angreppssätt, delvis beroende på att de verkar inom olika discipliner. Det speglar hur de 
närmar sig frågan om människovärdet och dess funktion för de mänskliga rättigheterna. 
McCrudden är rättsfilosof och undersöker endast människovärdets funktion i den rättsliga 
sfären. Även om McCrudden gjort ett omfattande arbete med att undersöka detta kan hans 
perspektiv anses begränsat. Människovärdet blir ett rättsligt koncept och därmed reduceras 
det, som Namli hävdar, istället för att ha en vidare innebörd och funktion för de mänskliga 
rättigheterna. Habermas som är sociolog och demokratiteoretiker, går ett steg vidare jämfört 
med McCrudden, då han relaterar människovärdet till demokrati och människors roll i 
lagstiftandet. Således kan Habermas perspektiv konstateras vara ett mer hållbart perspektiv än 
McCruddens eftersom krav på mänskliga rättigheter blir relaterade till staten och dess 
institutioner. Det har hävdats att mänskliga rättigheter implementeras genom statens olika 
institutioner och människovärdet blir således kopplat till demokrati. Det är genom det 
offentliga rummet vi debatterar och kommer fram till hur vi vill att samhällets institutioner 
ska se ut. Habermas omvandlar således människovärdet som ett abstrakt begrepp till att bli 
applicerbart i den politiska sfären. Namli instämmer med Habermas att människovärdet måste 
relateras till sociala institutioner för att vara ett politiskt gångbart begrepp. Både Habermas 
och Namli hävdar således att människovärdet kräver institutionalisering, och deras perspektiv 
blir mer hållbara än McCruddens. McCrudden betonar emellertid en viss institutionell 
funktion för människovärdet; den rättsligt-institutionella. Det kan dock hävdas bli en snävare 
syn på människovärdet eftersom han inte tar hänsyn till institutionalisering i det bredare 
avseendet såsom Habermas och Namli.  
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Även om Habermas lyfter fram en mer heltäckande funktion av människovärdet 
för de mänskliga rättigheterna än McCruddens, har Habermas perspektiv problematiserats. 
Detta eftersom Habermas anser att människovärdets funktion främst består i att vara den länk 
som importerar moralen i lagen. Lagen begränsar enligt honom moralen. Följaktligen 
begränsas människovärdets funktion till ett rättsligt koncept. Reducering av människovärdet 
till rättsliga resonemang är något som Namli kritiserar. Hon har på ett övertygande sätt visat 
att människovärdet behöver vara en moralisk princip. Det kan då få funktionen att vara ett 
kritiskt verktyg, dels för att kunna verka som en moralisk princip i rätten och i förbättring av 
lagstiftningen och dels möjliggöra granskning av alla sociala konventioner och normer i ett 
samhälle.   

Vad gäller människovärdet som moralisk princip i rätten, har Namli visat att 
domare i McCruddens fall använder människovärdet som en moralisk princip, och att 
domares diskretion ökar med denna användning. I analysen för uppsatsen har likaså 
konstaterats att McCrudden inte undersöker fall där moraliska principer anses meningslösa i 
enlighet med ett rättspositivistiskt synsätt. I fallen McCrudden undersöker använder domarna 
människovärdet, liksom Namli hävdar, som en moralisk princip för tolkning och tillämpning 
av rättigheter. Frågan som ställts i analysen är huruvida denna tolkning av människovärdet är 
domarens roll genom diskretion? Även om det kan argumenteras att domaren bör uttolka 
samhällets moral (såsom Dworkin förespråkar), kan det hävdas att det uppstår en 
nödvändighet med en pågående debatt om människovärdet och vad det kräver i samhället. Om 
människovärdet bejakas som en moralisk princip kan det anses finnas större förutsättningar 
för en rättvis användning av det.  

Namli argumenterar emellertid att den huvudsakliga funktionen för 
människovärdet är att vara ett kritiskt verktyg för etiskt berättigande av sociala normer och av 
kritisk utvärdering av sociala konventioner och politik.  Det har i analysen argumenterats att 
detta är det mest rimliga och hållbara förhållningssättet vad gäller människovärdet och dess 
funktion i diskursen om de mänskliga rättigheterna. Eftersom mänskliga rättigheter endast 
uttrycker (med Habermas ord) människovärdet, måste en bedömning av vad människovärdet 
kräver möjliggöras. Frågan som rimligen måste kunna ställas är vad människovärdet kräver i 
vårt samhälle? Vad får det för konsekvenser för tolkning och implementering av de mänskliga 
rättigheterna för samhällets institutioner, samt konsekvenser för utvecklingen av de mänskliga 
rättigheterna? Det har i analysen lyfts fram att konventioner i ett samhälle innebär per 
definition att dessa är allmänt accepterade och därmed sällan ifrågasätts.  

Författarnas uppfattningar speglar att de verkar inom olika discipliner och har 
olika angreppssätt. Det förefaller som att författarnas olika perspektiv på de mänskliga 
rättigheterna resulterar i olika synsätt på människovärdet. McCrudden och Habermas ser på de 
mänskliga rättigheterna som rättsliga, och därmed reduceras människovärdet till ett rättsligt 
koncept. Namli skiljer däremot mellan mänskliga rättigheter som moralisk och politisk vision, 
och mänskliga rättigheter som rättsliga. Människovärdet får genom Namlis perspektiv en mer 
heltäckande funktion, eftersom det möjliggör att kunna ”se igenom” konventioner och normer 
som inverkar på tolkning och implementering av de mänskliga rättigheterna. Det kan således 
argumenteras att författarnas olika perspektiv innebär att människovärdets funktion i 
diskursen om de mänskliga rättigheterna blir mer begränsad (såsom Habermas och 
McCruddens) eller mer heltäckande (såsom Namlis).  
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Alla tre teoretikerna har tolkats som att de, på olika sätt, lyfter fram erfarenheter 
av förtryck som moralisk motivation till att använda och hänvisa till människovärdet i relation 
till de mänskliga rättigheterna. Både Habermas och McCrudden lyfter fram att erfarenheterna 
av andra världskriget bidrog till att användningen av människovärdet expanderade. Det 
inkorporerades då i nationella konstitutioner och FN:s konventioner och traktat. Det förefaller 
därför vara rimligt att konstatera att erfarenheter av förtryck bidrar till en motivation att 
använda begreppet människovärdet. Enligt Habermas innebär detta en uppfinningsrik funktion 
vilket bidrar till uppkomsten av nya rättigheter eller en mer omfattande uttömning av redan 
existerande rättigheter.   

Människovärdet har i analysen visats kunna ha funktionen som vågskål i 
prioritering av rättigheter. McCrudden lyfter fram den rättslig-institutionella funktionen som 
en metod för vägledning. Han definierar människovärdet som en platshållare i denna 
användning, i brist på en fullständig förståelse av de mänskliga rättigheterna. Habermas lyfter 
liksom McCrudden fram att människovärdet kan ha funktionen av en dimridå eftersom 
människovärdet kan skyla över eller neutralisera skillnader och därmed underlätta 
kompromisser gällande mänskliga rättigheter (såsom vid skapandet av FN:s allmänna 
deklaration). Habermas ser dock inte människovärdet som en platshållare utan som den 
moraliska källan som ger alla rättigheter en mening. Habermas liknar människovärdets 
funktion vid en seismograf, som registrerar vilka rättigheter vi behöver i ett samhälle.  

Om människovärdet har funktionen som moralisk princip, hävdar Namli, kan 
det också motverka reduktionism och monopol på vissa tolkningar av de mänskliga 
rättigheterna.  För Namli blir människovärdet därmed ett viktigt verktyg i prioritering mellan 
rättigheter. I rättsliga resonemang reduceras det radikala etiska konceptet människovärdet till 
konventionella, godkända normer, argumenterar hon. Konsekvensen blir att rimliga tolkningar 
i en kontext upphöjs till universellt giltiga. Olika materiella villkor såsom geopolitiska och 
ekonomiska förhållanden bidrar till att människovärdet kan behöva olika prioriteter, menar 
Namli. I kontrast till rättsliga resonemang såsom McCruddens, delar inte Namli uppfattningen 
att människovärdet kräver uniformitet i implementeringen. Hon hävdar att det är på grund av 
att människovärdet kan berättiga olika normer och politik som det blir ett användbart begrepp. 
Det kan därmed fungera som ett kritiskt verktyg som motverkar monopol på vissa tolkningar 
och implementering av de mänskliga rättigheterna. Namli menar att den största svagheten 
med det rättsliga angreppssättet är att människovärdet reduceras till normer som anses viktiga 
i ens egen kontext. Detta kan anses vara en viktig aspekt som Namli lyfter fram. Om olika 
kontexter tillåts tolka människovärdet på sitt sätt, kan det anses finnas en potential för det som 
verktyg för de mänskliga rättigheterna i skilda kontexter. Det kan med fog hävdas att 
situationer i skilda kontexter kräver olika prioriteringar mellan rättigheter, vilket Namli har 
lyft fram. Även McCrudden har lyft fram att människovärdet tillåter alla jurisdiktioner att 
utveckla en egen praktik avseende mänskliga rättigheter. Han värderar som nämnt inte denna 
användning men det kan hävdas att detta bör ses som något positivt och som en möjlighet för 
skilda kontexter med olika historia och materiella villkor. 
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5.2 Förståelsen av människovärdet 

Habermas anser att människovärdet har en väsentlig funktion då det utgör det moraliska 
innehållet i rättigheter. I motsats till McCrudden ser Habermas människovärdet som ett 
substantiellt normativt begrepp. Människovärdet, menar Habermas, är portalen som 
importerar den egalitära och universalistiska substansen av moralen i lagen. Det relaterar till 
att McCrudden har konstaterats arbeta mer deskriptivt och Habermas och Namli mer 
normativt. Det visar sig bland annat i att McCrudden identifierar människovärdet som en 
platshållare men inte värderar denna användning.  

Namli har tolkats som att hon liksom Habermas ser på människovärdet som ett 
substantiellt normativt begrepp. Både Habermas och Namli lyfter fram att människovärdet har 
en absolut giltighet. På detta vis sällar sig både Habermas och Namli till en tradition av 
författare som behåller en kantiansk syn på människovärdet som ett abstrakt och universellt 
begrepp. McCrudden har tolkats som att han delvis förenas med en universalistisk syn på 
människovärdet eftersom han erkänner en markant samstämmighet om konceptet och 
identifierar det som ”en centralt organiserande princip”. Samtidigt anser McCrudden att det 
inte är ”deskriptivt övertygande” att människovärdet skulle vara ett substantiellt normativt 
begrepp. Han pekar på att det använts så olika i den rättsliga tillämpningen av de mänskliga 
rättigheterna och lyfter med detta fram sin divergence thesis. McCruddens uppfattning speglar 
hans utgångspunkt då han söker efter konsensus, vilket anses nödvändigt i den rättsliga sfären. 
Det kan argumenteras att McCruddens resonemang blir bristfällig, eftersom olika tolkningar i 
olika kontexter kan ses som något naturligt, beroende på dess historia, materiella villkor, 
doktriner etc. McCrudden visar emellertid att människovärdet ökat i användning vad gäller 
vissa områden och olika jurisdiktioner har påverkats av varandra. Det kan hävdas, att detta är 
exempel på en omtolkning av människovärdet, vilket speglar nya omständigheter och 
omvärdering av värden.  

Människovärdet har olika status i olika länder och används på olika sätt. I 
exempelvis Tyskland ses det som grundläggande i kontrast till Frankrike. Det kan dock 
hävdas i polemik mot McCruddens resonemang att det trots detta kan föras argument om vad 
som är normativt önskvärt. Det har hävdats att människovärdet bör ses som absolut, i enlighet 
med Habermas och Namli, och att det inte bör reduceras till andra värden eller normer. 

Både Habermas och Namli behåller en kantiansk syn på människovärdet 
samtidigt som de betonar även den historiska innebörden av människovärdet som social 
status. De vill båda utveckla människovärdet bortom kantiansk rationalism då de förenas i 
uppfattningen att Kant hade en alltför rationalistiskt syn bortom tid och rum. Kant 
radikaliserar enligt Habermas den förståelse av förnuftet som i västs historia kommit att bli 
framträdande. Detta till den grad att det enligt Habermas blev en okroppslig status av den fria 
viljan i de transcendentala ”ändamålens rike”. Habermas omvandlar ett kantianskt synsätt, 
genom att betona människovärdets innebörd av status. Det får således relevans i den politiska 
sfären då han förankrar principen om människovärdet i samhällets institutioner.  

Namli vill modifiera en kantiansk syn på människovärdet som enligt hennes 
tolkning innebär, att människovärdet handlar om respekt för mänsklighet i alla. Den första 
komponenten i detta, är enligt Namli det kategoriska och egalitära kravet av lika respekt, 
oavsett moralisk eller social status. Denna aspekt har i analysen ansetts alltigenom nödvändig, 
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med tanke på att mänskliga rättigheter gäller alla människor. Det kan hävdas att det inte 
endast är människor som anses ha förmågan till autonomt resonerande som ska respekteras, 
såsom hos Kant. Om mänskliga rättigheter ska skydda människans lika värde kan ett egalitärt 
krav anses vara förutsättningen för detta. 

Den andra aspekten Namli lyfter fram är att mänskligheten är social och dess 
företeelse kontextuellt konstruerad. I och med detta krävs det en kontextuell tolkning av 
denna. Det kan ses som ett rimligt förhållningssätt, eftersom det i analysen har konstaterats att 
synen på mänsklighet varierar mellan kontexter och även vilka värden som tillskrivs 
mänsklighet. På så sätt innebär mänsklighet mycket mer än endast autonomt resonerande som 
hos Kant. Namlis syn kan därmed hävdas vara en utveckling av människovärdet bortom 
kantiansk rationalism. Att människovärdet bör vara lika för alla och innebär en egalitär aspekt 
kan anses grundläggande, vilket både Habermas och Namli lyfter fram. Detta är något Namli 
kritiserar hos McCrudden då han inte har jämlikhet som ett villkor i grundkonceptet 
människovärdet.    

Namli lyfter fram kritik mot västerländsk rationalism genom exempelvis ryska 
författare. Hos dessa har självuppoffring setts som ett viktigt ideal, vilket får politisk relevans 
genom att kunna se frihet som solidaritet. Detta kan jämföras med den övergång från moral 
till lag i historien som Habermas identifierar. Han har tolkats som att han anser det vara en 
förstärkning av människans autonomi. Det kan emellertid hävdas att människor kan förlora 
något i denna övergång och i synen på sig själva som främst rättighetsbärare; sitt eget 
moraliska ansvar och det moraliska ansvaret för samhällets institutioner.  

Även om människovärdet har använts på olika sätt i rättsligt dömande, kan det 
instämmas med både Habermas och Namli att det bör vara överordnat och att det kan ses som 
en absolut princip. Något som framkommit i McCruddens och Habermas undersökningar, är 
att det förefaller finnas starkt gemensamt konsensus om människovärdet som koncept. På så 
vis skulle människovärdet kunna anses ha en absolut, universell, giltighet. McCrudden drar 
paralleller mellan en universalistisk syn på människovärdet och universalism i diskursen om 
de mänskliga rättigheterna. Det har argumenterats att detta är ett problematiskt 
förhållningssätt eftersom det bör skiljas på en syn på de mänskliga rättigheterna som 
universella och en syn på människovärdet som universellt normativt. Det kan hävdas att det 
finns betydligt större förutsättningar att se människovärdet som ett begrepp med 
universaliserbarhet än mänskliga rättigheter som universella. Dels förefaller det finnas ett 
överlappande konsensus om människovärdet snarare än om de mänskliga rättigheterna (vilket 
exempelvis demonstrerades vid skapandet av FN:s allmänna förklaring). Mänskliga 
rättigheter uttrycker endast människovärdet, med Habermas ord, och har som uppgift att 
skydda detta. Namli har visat på hur mänskliga rättigheter lyfts fram som universella genom 
ett ”överlappande konsensus” i den liberala diskursen om de mänskliga rättigheterna medan 
det i själva verket finns många konflikter. Exempelvis ska positiva och negativa rättigheter 
vara lika värda, men i verkligheten värderas de liberala rättigheterna högst. Försök från andra 
kontexter att lyfta fram en annan syn har inte tagits på allvar, menar Namli. En ytterligare 
aspekt är faktiska reservationer mot specifika artiklar som visar att det inte förefaller finnas 
överlappande konsensus om de mänskliga rättigheterna.  

McCrudden har på ett övertygande sätt visat att människovärdet relateras till 
olika värden i olika kontexter vilket får konsekvenser för tolkning av rättigheter. Skillnader 
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gäller exempelvis ett kommunistariskt synsätt i motsats till ett individualistiskt. Olika synsätt 
inverkar på uppfattningen om de mänskliga rättigheterna och framför allt om människovärdet 
ses som en grund för socio-ekonomiska rättigheter. I exempelvis USA har individens frihet 
ansetts vara det högsta värdet och människovärdet ses inte som en grund för rätten till socio-
ekonomiska rättigheter. Denna frihet har ansetts bestå i främst liberala rättigheter som ska 
skydda individen från staten (så kallade ”positiva” eller ”första generationens rättigheter”)156. 
Både Habermas och Namli kritiserar en nyliberal politik som har definierat de mänskliga 
rättigheterna i endast negativa friheter. Det är en viktig aspekt de båda tar fram, eftersom det 
kan hävdas att denna politik raserar balansen mellan de olika kategorierna av rättigheter, som 
Habermas uttrycker. Det kan argumenteras i enlighet med Habermas att alla rättigheter är 
inbördes beroende av varandra. Det kan vidare krävas olika balans mellan rättigheter 
beroende på olika situationer och kontexter, vilket Namli lyfter fram.  Habermas betonar 
också att erfarenheter av lidande, utanförskap och diskriminering har lärt oss att de liberala 
rättigheterna får lika värde för alla genom de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. 
Hans perspektiv kan hävdas vara ett rimligt förhållningssätt, eftersom utan de positiva 
rättigheterna är det svårt att utöva de negativa. Som Namli lyfter fram är det också viktigt att 
se till vad olika situationer och kontextuella villkor kräver för prioritering av rättigheter. En 
individualistisk syn på människovärdet kan därmed problematiseras eftersom den kan ses 
prioritera människans frihet eller autonomi i alla lägen. Detta demonstreras i McCruddens 
exempel, att yttrandefriheten aldrig skulle kunna begränsas i USA medan det i andra fall 
ansetts viktigt, för att skydda utsatta grupper och deras människovärde. 

Som nämnts i samband med människovärdet historia, anses Rousseau ha 
influerat ett mer kommunitariskt förhållningssätt till de mänskliga rättigheterna med större 
betoning på sociala och ekonomiska rättigheter. Rousseau hade ett större fokus på jämlikhet 
än frihet. Detta exemplifierar en grundläggande konflikt mellan betoningen på jämlikhet 
kontra frihet, i tolkandet av människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Det kan påstås att 
den ensidiga betoningen på frihet i västs historia, kan konstaterats ha lett till att vissa 
förståelser av mänskliga rättigheter blivit dominerande och att de negativa rättigheterna 
ansetts viktigare. Samtidigt har det även lyfts fram av Namli, att synen på frihet kan skilja sig 
åt. Hon har pekat på fördelar med att se frihet som solidaritet istället för autonomt 
resonerande. Namli lyfter liksom Habermas fram det egalitära kravet i människovärdet. Detta 
har ansetts vara grundläggande och ett nödvändigt kriterium i kärnkraven för människovärdet. 
Människor är födda fria och lika, liksom stipuleras i FN:s allmänna deklaration.  

Namli menar att de mänskliga rättigheterna präglas av en icke-kommunikativ 
liberal diskurs, där alternativa syner på mänskliga rättigheter inte tas på allvar. Det kan 
instämmas i detta resonemang och även med Habermas, att detta orsakar en skepsis mot de 
mänskliga rättigheterna. Det kan därmed hävdas vara nödvändigt att ge alternativ till en 
rådande syn; om vad som krävs för att skydda människovärdet. Namli förenas med Habermas 
                                                 
156 Habermas kategori-indelning av rättigheter har tidigare nämnts i analysen. Det kan dock nämnas att den första 
generationen rättigheter, de ”negativa”, kan förklaras som att de ger människor rätt att vara ifred från staten, men 
även att äga och nyttja egendom. Den andra generationen, de ”positiva”, utgår ifrån att man kan ställa krav på att 
offentliga resurser fördelas på ett sätt för människors välbefinnande. Det rör sig om rätten till social trygghet, 
utbildning, bostad, arbete etc. Den tredje kategorin innefattar främst ett folks rätt till självbestämmande, 
utveckling och mänsklighetens gemensamma arv. Fisher, David: Mänskliga Rättigheter: En introduktion, sjätte 
upplagan. Norstedts Juridik, Stockholm 2012, s. 14. 
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då båda uppmärksammar kritik mot politiskt missbruk av de mänskliga rättigheterna. Enligt 
Namli kan hon sägas vilja återta universalismens potential från en universalism som ofta är 
förtäckt maktpolitik. Namli går emellertid, liksom Habermas, i polemik mot Carl Schmitt som 
förkastade mänskliga rättigheterna som endast förtäckt maktpolitik. Schmitts hållning blir en 
värdenihilistisk hållning där alla normer bestäms utifrån dem vid makten. Namli menar att 
vägar till frigörelse är möjlig även om universell dominans bör motarbetas. Habermas lyfter 
fram att de mänskliga rättigheterna är en ”konkret utopi” genom deras implementering i 
samhällets institutioner. Således kan både Namli och Habermas anses finna en medelväg 
mellan en nihilistisk hållning och en alltför idealistisk hållning (eller en universalism där 
västerländska normer och värdeskapande ses som universella).  För att vara slagkraftig bör en 
vision av befrielse attrahera bortom partikulära erfarenheter, lyfter Namli fram. Detta är en 
viktig aspekt; om människovärdet som princip ska vara en väg till befrielse måste det vara en 
befrielse som inkluderar alla. Det kan hävdas att om människovärdet ses som en absolut, 
kategorisk princip som tillåts tolkas kontextuellt, finns det stor potential för dess användning i 
tolkning och implementering av de mänskliga rättigheterna. I diskursen om de mänskliga 
rättigheterna ställs ofta universalism och partikularism i motsats till varandra. Människovärdet 
som universell moralisk princip, ger ett förslag till hur mänskliga rättigheterna skulle kunna 
tolkas och implementeras. 

McCrudden har visat på hur människovärdet relateras till olika värden i skilda 
kontexter. Både McCrudden och Habermas har dessutom demonstrerat att historiska 
erfarenheter av förtyck och även förändrade villkor, leder till omvärderandet av 
människovärdet. Således kan det hävdas att värden bör betraktas som sociala konstruktioner. 
Carl-Henric Grenholm förespråkar en social konstruktivism:  
 

[…] normer och värden formas i kraft av mänskliga överenskommelser och kollektiva 
intentioner inom ett bestämt socialt sammanhang. Värden och normer skapas i en social process 
och vidareutvecklas inom ramen för faktiska relationer mellan människor.157   

 
Den sociala konstruktivismen kan hävdas bli en medelväg mellan värdenihilism såsom i 
emotivismen158 och att absolutifiera sanningar som i realismen.159 Den etiska 
konstruktivismen förnekar inte varje form av realism utan avvisar framför allt aspekten att 
värden existerar oberoende av mänskliga överenskommelser. Denna teori hävdar dock att det 
ändå kan finnas en objektiv verklighet som existerar oberoende av våra representationer av 
den.160 Olika värden bör därför ses som sociala konstruktioner i det avseendet att de inte 
existerar oberoende av människor och samspelet mellan människor. 

Sachedina Abdulaziz argumenterar för en grundläggande teori om de mänskliga 
rättigheterna, som religiösa människor kan känna igen sig i. Han menar att åtskiljandet av 

                                                 
157 Grenholm, Carl-Henric: Etisk teori: kritik av moralen. Studentlitteratur, Lund 2014, s. 260. 
158 Emotivism är en värdeteoretisk ståndpunkt enligt vilken värdeomdömen inte är några omdömen om att något 
förhåller sig på ett visst sätt, utan snarare uttryck för känslor och attityder. NE, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/emotivism, hämtat 2015-05-23 
159 Smith, Michael: ”Realism”, ingår i Shafer Landau, Russ (red.) Ethical Theory: An Anthology, Second Edition, 
Wiley-Blackwell, Chichester 2013, s. 65. 
160 Grenholm, Carl-Henric: Etisk teori: kritik av moralen. Studentlitteratur, Lund 2014, s. 253. 
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politik och religion är främmande för många muslimer.161 En konstruktivistisk teori kan dock 
hävdas vara mest rimlig, eftersom den inkluderar alla, som Per Sundman för fram.162 Det 
skulle kunna påstås att det åtminstone är mest framkomligt i vår del av världen där många inte 
har en specifik religiös doktrin som grund för sin tro på människans lika värde. Det utesluter 
dock inte att olika religioner har viktiga bidrag i förståelsen av människovärdet och 
berättigandet av detta.  

Fischer reflekterar över denna aspekt och kan citeras: 
 
The normativity contained within the idea of human dignity is anchored within the structure of 
the social world. It is a social reality which is independent of the prerequisites imposed by 
religious faith. Theological considerations have more weight when we adress the extension and 
content of the human dignity concept, in other words the issue of which creatures are due 
recognition and respect as human beings and what this respect involves. Here the Christian 
understanding of the human being is involved. However, when reflecting on the concept of 
human dignity, an awareness of its anchoring in the structure of the social world is vital.163 

 
Den ”kristna förståelsen” av människan skulle här kunna bytas ut till någon annan förståelse. 
Synen som Fischer förespråkar kan relateras till både Habermas och Namli, vilka båda 
förankrar människovärdet i den sociala världen och samhällets institutioner. Detta utesluter 
inte, som nämnts, att religioner har viktiga bidrag i förståelsen av människovärdet. 

En fråga som skulle kunna ställas till både Habermas och Namli är vem som 
avgör vad som är en rimlig tolkning av människovärdet? De båda argumenterar att det krävs 
en deliberativ demokrati. Vissa författare, såsom Chantal Mouffe, har kritiserat Habermas för 
att ha en alltför optimistisk människosyn, eftersom hon anser att människor inte har det 
förnuft som Habermas förväntar sig.164 Frågan skulle därför kunna ställas om vi kan lita på 
demokrati? Dock ger Mouffe inget alternativ och en motfråga till henne är vad vi har för 
alternativ? Det kan därmed hävdas att det krävs en deliberativ demokrati, som inkluderar alla i 
tolkningen av människovärdet. Det kan vidare argumenteras att det måste vara en substantiell 
demokrati där alla människor kan komma till tals.165 Detta är något bland annat Iris Marion 
Young lyft fram. Young föreslår en deliberativ demokrati där vi genom politisk inkludering 
kan bryta strukturer av framför allt marginalisering.166 Detta är en viktig faktor då det kan 
krävas politiska beslut för att motverka exempelvis segregation, så att människor ska ha 
möjlighet till delaktighet på lika villkor. Inkludering kan även appliceras globalt, vilket 
Young förespråkar genom att lyfta fram behovet av globala demokratiska institutioner. 
Relaterat till mänskliga rättigheter skulle den kommunikativa aspekten, som Namli lyft fram, 
eventuellt kunna förbättras genom att se till maktstrukturer som marginalisar länder. Den 
                                                 
161 Schedina, Abdulaziz: Islam and the Challenge of Human Rights. Oxford University Press, Oxford 2009, s. 39. 
162 Sundman, Per: Human Rights, Justification, and Christian Ethics. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 
1996, s. 159. 
163 Fischer, Johannes: Human Dignity and human rights: On the normativity of the social world. Ingår i Namli, 
Elena; Sundman, Per; Wigorts Yngvesson Susanne (red.): Etiska Undersökningar: Om samhällsmoral, etisk 
teori och teologi. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 2010, s. 46. 
164 Se Chantal, Mouffe: The Democratic Paradox. Verso, London 2000. 
165 En välkänd demokratiteoretiker är Robert Dahl kan ses som en av de viktigaste demokratiteoretikerna i 
historien. Han har dock fått kritik för att inte uppmärksamma exempelvis strukturer i samhället som 
marginaliserar människor. För Dahls syn på demokrati se exempelvis Dahl, Robert: Demokratin och dess 
antagonister. Översättning Göran Hemberg. Ordfront, Stockholm 2002. 
166 Young, Iris Marion. Inclusion and Democracy. Oxford University Press, Oxford 2002, s. 250. 
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deliberativa demokratin skulle kunna appliceras som ideal i den globala kommunikationen om 
människovärdet och dess implikationer för mänskliga rättigheter. I tolkningen av 
människovärdet måste, liksom Namli lyft fram, olika kulturers tolkningar vara lika gällande. 
Kommunikationen globalt om de mänskliga rättigheterna behöver förbättras enligt henne. Det 
är en viktig aspekt, då det kan hävdas att vi i olika delar av världen har mycket att lära av 
varandra.  

Namli skriver om två möjliga vägar för att utveckla människovärdesprincipen 
bortom kantiansk rationalism. Den ena vägen är att betona den genealogiska aspekten av 
social status hos människovärdet, liksom Habermas. Den andra är att betona mänskligheten 
som mer än bestående i autonomt resonerande. Den sistnämnda vägen har bland annat 
inneburit att betona människans kapaciteter, såsom exempelvis Nussbaum eller Sen. Dessa 
författare har inte analyserats i denna uppsats, men de kan sägas ha breddat synen på vad 
mänsklighet innebär. En syn på kapaciteter är att de upptäcks en ”global lärandeprocess”.167 
Detta kan hävdas vara en rimlig väg istället för att kapaciteter upptäcks endast i väst. Det kan 
emellertid hävdas att människovärdesprincipen blir begränsad till vissa specifika kapaciteter. 
Namlis syn att mänsklighet är kontextuellt konstruerad lyfter fram en viktig aspekt. Den 
möjliggör en kontextuell tolkning av vad mänsklighet innebär och därmed vad som krävs för 
människovärdet.   

Namli hävdar att mänsklighet är ett socialt fenomen. Den sociala aspekten av 
mänskligheten är ett rimligt förhållningssätt som både Namli och Habermas lyfter fram. Det 
har emellertid ifrågasatts i analysen huruvida Habermas har ett alltför ensidigt fokus på 
innebörden av status, då han skriver att alla nu har människovärde genom det demokratiska 
medborgarskapet. Hans syn på människovärdet som bestående i det demokratiska 
medborgarskapet kan problematiseras. Det kan påstås att han förlorar en del av det Kant 
stipulerade om respekt för mänsklighet i alla, endast i egenskap av att vara människa. I 
motsats till Habermas lyfter Namli tydligt fram att människor har rätt att bli respekterade 
endast i egenskap av att vara människor. Detta eftersom hon argumenterar att mänsklighet 
inte kan reduceras.   
 

5.3 Avslutande reflektion 

Människovärdets funktion som moralisk princip har konstaterats vara ett viktigt verktyg för 
de mänskliga rättigheterna, framför allt genom dess främsta funktion att vara ett redskap för 
etiskt berättigande av sociala normer och av kritisk utvärdering av sociala konventioner och 
politik. Denna princip är universell men möjliggör en kontextuell tolkning av rättigheter. 
Namlis syn på människovärdet som moralisk princip har därmed ansetts vara en utveckling av 
människovärdet bortom kantiansk rationalism.  

Det kan exemplifieras hur människovärdet som moralisk princip skulle kunna 
användas: Vad gäller artikel 3 i Europakonventionen som förbjuder grym, omänsklig och 
förnedrande behandling eller bestraffning, identifierade McCrudden ett fall där en domare 
menade att denna artikel lämnar stort utrymme för tolkning och omtolkning av denna. Om 
                                                 
167 Ingram, David: ”Of sweatshops and subsistence: Habermas on human rights”. Ingår i Ethics & Global 
Politics, Vol. 2, No. 3. 2009. 
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denna tolkning inte lämnas åt domares diskretion utan genomförs i samhället, skulle 
människovärdet kunna användas som verktyg i tolkningen av denna artikel. Förståelsen av 
vad omänsklig behandling innebär skulle kunna vidgas. Det skulle kunna vara en möjlighet att 
se vad vi i vårt samhälle har för förtryck och omänsklig behandling. På vilket sätt tas 
människovärdet ifrån oss i vårt samhälle? En aspekt av den västerländska rationalismen är att 
vissa filosofer såsom Descartes tydligt separerade kroppen och förnuftet, vilket kan relateras 
till vårt samhälle idag där bristen på helhet har visat sig på många områden. Något som 
uppmärksammas mer och mer i vårt samhälle är mental ohälsa, bland unga men också vuxna 
med ökad stress och utbrändhet och bland många äldre som är isolerade och deprimerade. Det 
kan hävdas att detta bör kunna ses som omänsklig behandling. Vad krävs vidare för åtgärder 
för detta? För att kunna se konventioner och normer krävs det att människovärdet, som Namli 
skriver, är en moralisk princip som kritiskt kan granska dessa. Det blir annars många blinda 
fläckar i ett självgott samhälle. Med samhällets förändrade villkor bör rättigheter rimligtvis 
tolkas så att de skyddar människovärdet, vilket är deras syfte. Om människovärdet skulle 
användas som en moralisk princip skulle det kunna vara ett redskap för att värdera rättigheter 
och tolkningen av dem. Det möjliggör exempelvis att lyfta fram lidande i vår kontext, då det 
kan hävdas att lidande och förtryck tar många former.168  

Mänskliga erfarenheter och förändrade villkor i samhället förändrar synen på 
människovärdet, har det visats i analysen. Det kan hävdas vara viktigt att kunna ifrågasätta 
företeelser i sitt eget samhälle, såsom kapitalismens faktiska effekter. 

I analysen har det även kommit fram att olika syner på människovärdet, såsom 
skillnader mellan ett individualistiskt och ett kommunitariskt synsätt, påverkar exempelvis 
socio-ekonomiska rättigheter. Det kommunitariska synsättet har ofta en större betoning på den 
sociala dimensionen i livet och människovärdet ses som ett argument för rätten till 
ekonomiska och sociala rättigheter. I den liberala diskursen har negativa friheter ofta ansetts 
viktigare. Detta får bland annat konsekvenser för ekonomisk politik. Både Habermas och 
Namli har kritiserat en nyliberal politik som endast definierar rättigheter som negativa. I 
exempelvis den ”skandinaviska ekonomiska modellen” har trygghet ansetts viktigt vilket har 
kombinerats med marknadspolitik. Denna modell lyfts ofta fram utomlands som ett ideal eller 
som en utopi. Det kan dock hävdas att denna politik har att göra med vad människor i en 
demokrati ansett vara viktigt för människovärdet. Eftersom olika tolkningar av 
människovärdet är ett faktum, har det i analysen ansetts vara av ännu större vikt att ge 
alternativ till en rådande syn i en annan kontext.  

Alla författarna har lyft fram att historiska erfarenheter av förtryck bidragit till 
hänvisningen av människovärdet. Det kan hävdas att erfarenheter av förtryck kan ses som en 
erfarenhet av lidande. Det kan också påstås att lidande ger en förståelse för svaghet, som i sin 
tur får konsekvenser för politiken. Att man inte tar lidandets erfarenheter på allvar är en kritik 
som hörts från olika håll mot den västerländska rationalismen. Det kan därmed antas att nya 
erfarenheter av förtryck i ett samhälle i förändring, kommer leda till en ny förståelse av 
människovärdet och vad det kräver. Det får i sin tur konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna och hur de ska förstås, vars uppgift är att skydda människans lika värde.  

                                                 
168 Problematisering av ett modernt tortyrbegrepp har bland annat gjorts av Asad Talal. Se Talal, Asad: 
Formation of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford University Press, Stanford 2003. 
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Utmaningarna i vårt samhälle är många, inte minst för immigrations- och 
asylpolitiken. Det finns även tendenser till en ökad främlingsfientlighet, diskriminering och 
brist på sociala och ekonomiska rättigheter. Rättigheterna involverar en mängd av samhällets 
institutioner. Enligt Habermas bör vi ta de moraliska kraven på allvar, som de mänskliga 
rättigheterna stipulerar, för skyddet av allas människovärde. Människovärdet som moralisk 
princip, vilket Namli lyft fram, möjliggör dock att granska konventioner för att få en djupare 
förståelse av vad som ligger bakom tolkning och implementering av rättigheter.169 Det kan 
slutligen instämmas med Namli när hon menar att länder ofta är villiga att anklaga andra för 
brott mot de mänskliga rättigheterna, medan de själva är ovilliga att använda instrument på 
hemmaplan för deras efterlevnad. Människovärdets funktion för de mänskliga rättigheterna 
kan vara en väg till befrielse främst för oss själva, och inte främst en väg för oss att befria 
människor någon annanstans i världen. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                 
169 För utmaningar i Europa gällande mänskliga rättigheter se exempelvis Hammarberg, Thomas: Retoriken och 
verkligheten. Atlas, Stockholm 2012. 
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