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Sammandrag 

B-uppsats i Statsvetenskap av Jasmine Haldén, höstterminen -18. ”Nyttomaximering vs 

rättighetsrespekt i det svenska samhället. – En filosofisk analys över samhällsstrukturers möjlighet till 

rättfärdigande utifrån Benthams och Nozicks teorier.” 

Syftet med uppsatsen har varit att med hjälp av Jeremy Benthams klassiska utilitarism och 

Robert Nozicks rättighetscentrerade teori utvärdera och granska några utvalda strukturer i den 

svenska välfärdsstaten och på så vis väcka en filosofisk diskussion om rättfärdigande baserat 

på olika grundantaganden om efter vilka värden handlingar ska bedömas. Uppsatsens första 

frågeställningar går ut på att förklara uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt presentera de 

utvalda strukturerna i det svenska samhället. De mer analyserande frågeställningarna ämnar 

besvara; hur Bentham och Nozick skulle kunna tänkas ställa sig till ett rättfärdigande av de 

berörda delarna av det svenska samhället samt om det går att föra en diskussion kring förekomst 

av nyttomaximering och rättighetsrespekt i det svenska samhället utifrån filosofernas historiska 

behandling av företeelserna.  För att besvara syftet har en idéanalytisk metod använts med ett 

filosofiskt och i viss mån komparativt perspektiv. Uppsatsens slutsatser grundas i 

konstaterandet att både Bentham och Nozick utifrån sina resonemang troligt skulle ställa sig 

kritiska till ett rättfärdigande av de belysta delarna av den svenska samhällsstrukturen, där 

Bentham i utilitaristisk anda skulle hävda att det svenska samhället i allt för stor utsträckning 

låter de mänskliga rättigheterna vara styrande vid samhällsorganiseringen medan Nozick 

utifrån sin rättighetsteoretiska anda snarare skulle mena att det svenska samhället misslyckas 

med att värna om medborgarnas rättigheter. Ytterligare en slutsats som dras är att det går att se 

spår av både nyttomaximering och rättighetsrespekt i det svenska samhället idag men att den 

nutida förekomsten skiljer sig på flera avgörande punkter från hur filosoferna historiskt 

definierade begreppen i sina teorier.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och ämnesval 

Traditionellt sett så ses många gånger Sverige som ett priviligierat land och det svenska 

samhället förknippas ofta med en stark stat som inte minst byggs upp, och definieras, av ett 

omfattande offentligt välfärdssystem till stöd för svaga och utsatta individer.1 Vid 

omvärldsjämförelser beskrivs Sverige även ofta som ett land med ett stort antal skatter och 

ett högt skattetryck lagt på medborgarna som innebär att de enskilda individerna tvingas 

avstå från att bruka en del av sina resurser till förmån för det allmänna goda. Det omfattande 

välfärdssystemet och det relativt höga skattetrycket i Sverige ses ofta i allra högsta grad ha 

ett starkt samband och den svenska staten och dess samhällsstrukturer målas av experter om 

vartannat upp som ett föredöme för andra att ta efter och som ett varnande skräckexempel.  

Den differentierade bilden av Sverige som går att ta del av gör intresset för landet, när det 

kommer till utvärderande diskussioner om institutionella rättfärdiganden, stort.2 Ur en 

statsvetenskaplig synvinkel så är det intressant att kontinuerligt ställa frågor om, och 

utvärdera, huruvida en stats handlande kan ses som rättmätigt eller inte, för att på så vis 

fortlöpande följa upp och analysera hur och utefter vilka värderingar samhällen bäst bör 

struktureras. Inte minst inom den politiska filosofin så har det varit, och är än idag, en central 

del att analysera samhällsstrukturers rättfärdigande och staters uppbyggnad, och flera olika 

teoretiska inriktningar har skapats för att kunna värdera mänskligt och i förlängningen 

statligt handlande i olika situationer.  

 

I den här uppsatsen är grundtanken att belysa några nutida svenska samhällsstrukturer 

genom den historiska och politiska filosofins ögon för att på så vis öppna upp för en 

utvärderande diskussion om, och ett problematiserande kring, rättfärdigande på olika 

grunder. Utifrån den filosofiska dimensionen som skapas i uppsatsen, genom användandet 

av dels den klassiska utilitarismen och dels en radikal rättighetsteori som filosofisk grund, 

så kommer en analys att genomföras med utgångspunkt i premisserna om nyttomaximering 

vs rättighetsrespekt som vägledande vid statligt handlande. Inom ramen för uppsatsen sker 

ett applicerande av de historiskt framtagna teorierna på ett modernt samhälle, i det här fallet 

det svenska samhället, med ett utvärderande filosofiskt syfte, i ett försök att utveckla och 

bredda den nutida debatten om rättfärdigande av handlingar och strukturer i samhällen. 

                                                           
1 Nationalencyklopedin, ”Välfärdsstat” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/välfärdsstat  
2 Bergh, A., Den kapitalistiska välfärdsstaten 2015 s.9. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/välfärdsstat
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att genom Jeremy Benthams klassiska utilitarism och Robert 

Nozicks rättighetscentrerade teori utvärdera och granska några utvalda delar av den svenska 

välfärdsstaten. Tanken är att försöka väcka en filosofisk diskussion om ett ev. rättfärdigande 

av de utvalda samhällsstrukturerna, utifrån de valda teorierna, baserat på olika 

grundantaganden om nytta och rättigheter som vägledande ideal vid statligt handlande.  

Frågeställningar som formulerats för att kunna uppnå syftet:   

1. Vad förespråkade Bentham i sin klassiska utilitaristiska lära och Nozick i sin 

rättighetscentrerade uppfattning och teori om den minimala staten?  

2. Hur ser Sverige som stat ut idag med fokus lagt på välfärd, beskattning och förhållandet 

till individens rättigheter? 

3. Del 1: Hur skulle Bentham och Nozick, utifrån sina teorier, vid en utvärdering kunna 

tänkas ställa sig till ett rättfärdigande av de berörda delarna av det svenska samhället?  

Del 2: Går det att föra en diskussion kring förekomst av nyttomaximering och 

rättighetsrespekt i det svenska samhället utifrån filosofernas historiska behandling av 

företeelserna? 

 

1.3 Metod och material 

Det metodiska tillvägagångssättet vid skrivandet av den här uppsatsen har vid det faktiska 

genomförandet ytterst utgått ifrån den grundläggande idén om att ta två politiska filosofers 

historiska idéer och teorier och applicera dessa på några utvalda delar av det moderna 

svenska samhället. Det metodiska första steget i processen blev att finna nödvändigt 

material, dels om teorierna och dels om det svenska samhället, och detta gjordes främst 

genom litteraturstudier men även genom datainsamling. Nästföljande metodiska steg i 

arbetsprocessen, efter att ha bearbetat det framtagna materialet, var att genom en 

utvärdering och analys försöka se hur de teoretiska utgångspunkterna skulle ställa sig i 

förhållande till det svenska samhället och om några drag från de teoretiska synsätten gick 

att skönja ur de belysta nutida samhällsstrukturerna. För att genomföra uppsatsen och det 

här ovan beskrivna förloppet så har en idéanalytisk metod använts baserad på dels Jeremy 

Benthams klassiska utilitarism och dels Robert Nozicks rättighetslära och teori om den 

minimala staten som grund. Metoden är av kvalitativ karaktär och den lämnar ett stort 

utrymme för forskaren att själv avgöra hur det faktiska tillvägagångssättet ska se ut. Det 

kan dock konstateras att även om en idéanalys kan se ut på flera olika sätt så är 
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huvudprincipen att man studerar politiska idéer eller budskap på något vis.3  Den stora 

friheten som idéanalysen innebär genom att inte inneha ett förbestämt givet 

tillvägagångssätt gjorde det möjligt att i den här uppsatsen använda idéerna i den klassiska 

utilitarismen och i Nozicks rättighetsteori som verktyg för att analysera och i viss mån 

utvärdera några utvalda svenska samhällsstrukturer. Genom att använda en idéanalys med 

dels ett filosofiskt och dels ett komparativt perspektiv så har intentionen varit att se på de 

skilda filosofiska idéerna i relation till det svenska samhället. Då idéanalysen kan sägas 

lägga fokus vid idéer och ämnar belysa och rekonstruera dessa i olika scenarion så ansågs 

den lämplig att använda i den här uppsatsen för att kunna bruka, och fokusera vid, de 

utilitaristiska och rättighetsteoretiska idéerna och använda dessa som analysverktyg. Utifrån 

Bergströms och Boréus beskrivning i boken ”Textens mening och makt” får syftet för 

idéanalysen i den här uppsatsen närmast förklaras som beskrivande, vilket innebär att 

utgångspunkten är att analysera förekomsten av idéer i allmänhet alternativt inom ett visst 

avgränsat område. Det kan även argumenteras för att ett visst inslag av ställningstagande 

förekommer i idéanalysen som genomförs i den här uppsatsen i samband med att tolkningar 

av material görs och slutsatser utefter dessa dras.4 

 

Materialet i uppsatsen består främst av kurslitteratur inom området för den politiska 

filosofin samt andra noga utvalda läroböcker som berör den svenska välfärdsstaten, i syfte 

att dels redogöra för de i uppsatsen uppsatta teoretiska utgångspunkterna och dels presentera 

de utvalda samhällsstrukturerna. Nämnda källor har noggrant valts ut och använts då de 

framstått som tillförlitliga, till stor del för att de författats i ett utbildande syfte, och då de 

ansetts kunna bidra till att hög validitet upprätthålls. För att närmare presentera utilitarismen 

och den valda rättighetsteorin som tillsammans utgör de teoretiska utgångspunkterna i 

arbetet så har Jeremy Benthams verk An introduction to the principles of morals and 

legislation studerats samt Robert Nozicks verk Anarki, Stat och Utopi. Att använda sig av 

primärkällor dvs. ursprungliga källor med förstahandsinformation, i det här fallet 

filosofernas egna originalverk, har ansetts ge en större reliabilitet till den teoretiska 

framställningen. Informationen i primärkällorna har ansetts fungera som ett nödvändigt 

komplement till det material som hämtats från sekundärkällorna (i form av kurslitteratur 

                                                           
3 Bergström, G., Boréus, K., Textens mening och makt; metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 

2012 s.145.  
4 Bergström, G., Boréus, K., Textens mening och makt; metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 

2012 s.145-146. 
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och Internetkällor) för att i högre grad upprätthålla textens pålitlighet och kvalitet. Utöver 

tidigare nämnda litterära material har även Internetkällor använts, som bland andra; 

nationalencyklopedin samt regeringens-, polisens- och MSB:s hemsida. Vid urvalet av 

Internetkällor har ett kritiskt förhållningssätt förelegat och källorna har granskats och valts 

ut med stor noggrannhet för att inte riskera att skada textens kvalitet. Viktigt att poängtera 

är att endast källor som av författaren ansetts tillförlitliga efter att ha granskats med en 

källkritisk blick har använts för att ta fram underlag till uppsatsen. 

 

1.4 Teori 

Det teoretiska ramverket har i den här uppsatsen avgränsats till två teorier; Jeremy 

Benthams klassiska utilitarism och Robert Nozicks rättighetsbaserade teori, som grundar 

sig i två olika idétraditioner inom den politiska filosofin, konsekventialism och icke-

konsekventialism (se vidare kapitel 2). Inriktningen på teorikapitlet valdes då författaren, 

efter lite efterforskning, fann distinktionen mellan idétraditionerna i egenskap av 

motstående poler som intressant och spännande att beröra med tanke på att en jämförelse 

skulle kunna tendera att ge ett brett perspektiv på hur man kan värdera statligt handlande 

och välja att se på Sveriges nuvarande ordning. Det var mycket på grund av att de skilda 

positionerna ger motstridiga beskrivningar av grundprinciperna för hur statsmakten är 

berättigad att behandla oss samt efter vilka värden ett samhälle och dess handlingar ska 

rättfärdigas (utifrån konsekvenser eller rättigheter), som gjorde att intresset väcktes för att 

se hur dessa positioner skulle kunna relateras till dagens Sverige. Att mer specifikt välja att 

använda den klassiska utilitarismen och Nozicks rättighetsteori om den minimala staten som 

teoretisk ram i arbetet, bland en uppsjö av samhällsanalyserande teorier, grundas dels i den 

precis nämnda distinktionen som författaren ansåg intressant att tydliggöra och dels i båda 

teoriernas något radikala karaktär som även den vid förstudier ansågs spännande att belysa. 

En ytterligare anledning till att använda Nozicks idéer i uppsatsen, och inte någon annan 

rättighetsteori, var för att den får anses ligga långt ifrån dagens Sverige vilket tenderade 

öppna upp för intressanta reflektioner. Även om de valda teorierna tar skilda utgångspunkter 

grundas deras innehåll ändå delvis i samma uppställda frågeställningar och debatten om 

nyttomaximering eller rättighetsrespekt som vägledande ideal handlar ytterst om frågan om 

vilka faktorer som ska styra mänskligt (och statligt) handlande. Det kan vara betydelsefullt 

att som läsare ha i åtanke att Bentham och Nozick inte levde under samma tid och således 

inte var verksamma inom den politiska filosofin samtidigt och att det är något som tagits i 

beaktande vid skrivandet. Benthams filosofiska resonemang var dock i hög grad fortfarande 
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aktuella under Nozicks era och Nozick har på många sätt tagit utgångspunkt i utilitarismen 

genom en kritisk anblick. Det närmare innehållet i teorierna kommer behandlas nedan i 

kapitel 2. Teoretisk utgångspunkt. Appliceringen som sker i analysen, av de teoretiska 

idéerna på de utvalda delarna av Sveriges samhällsstruktur, grundas i författarens tolkning 

och slutsatserna som dras utgör därmed inte nödvändigtvis Benthams och Nozicks faktiska 

ställningstagande då undersökningen endast är hypotetisk till sin karaktär. 

 

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen har ett antal avgränsningar ansetts nödvändiga att vidta, främst på grund av det 

begränsade sidantalet. Inom kapitel 2 har avgränsningar gjorts på så vis att teorierna endast 

presenterats genom en övergripande skildring i den mån det haft relevans för arbetet. Både 

den klassiska utilitarismen och Nozicks rättighetslära är omfattande, vilket gjort att mindre 

relevanta delar för uppsatsens syfte kortats ned eller lämnats utanför helt. Gällande 

utilitarismen, som består av flera olika varianter, så har även ett ställningstagande gjorts till 

att endast fokusera på Jeremy Benthams klassiska utilitarism, och alltså utesluta och 

avgränsa arbetet mot andra grenar av den filosofiska inriktningen. Uppsatsen har även 

avgränsats mot andra rättighetsteorier och endast fokuserat på Nozicks tankar, detta delvis 

på grund av att en intressant distinktion i dessa idéer sågs till dagens Sverige. Vid 

belysningen av Sveriges samhällsstruktur i kapitel 3 har avgränsningar skett, dels till att 

endast fokusera på delar som är relevanta att belysa i förhållande till de uppställda teorierna 

och dels även sett till att dessa utvalda delar endast kommer belysas översiktligt. Behovet 

för att ta ställning till uppsatsens syfte är att se till de övergripande strukturerna snarare än 

att grotta ner sig i detaljnivå. Det faktum att vi har ett omfattande skattesystem med relativt 

hög skattenivå i Sverige är mer relevant att konstatera i den här uppsatsen än att på 

detaljnivå undersöka de exakta skattesatserna i siffror, varvid begränsningar i behandlingen 

gjorts.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med det just lästa kapitel 1 ”Inledning” där en bakgrundsbeskrivning till 

ämnesvalet först presenteras följt av syfte och frågeställningar, metod och material samt 

teori och avgränsningar. I kapitel 2 ”Teoretisk utgångspunkt” presenteras Jeremy 

Benthams klassiska utilitarism och Robert Nozicks rättighetsteori. Därefter kommer i 

kapitel 3 ”Strukturer i det svenska samhället” en övergripande redogörelse över några 

strukturer och värderingar som återfinns i det svenska samhället idag. I kapitel 4 ”Analys 
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och avslutande diskussion” knyts arbetets olika delar samman och en analys av uppsatsens 

framkomna material sker för att sedan mynna ut i en kortfattad slutsats.  

2. Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Inledning 

I det här kapitlet är tanken att sätta upp den teoretiska ram som hela arbetet sedan kommer 

luta sig emot och i och med kapitlets vikt för uppsatsen som helhet så kommer detta avsnitt 

att bli relativt omfattande. Den teoretiska stommen som den här uppsatsen i grunden utgår 

ifrån utgörs av två idétraditioner, konsekventialism och icke-konsekventialism, som båda 

ämnar besvara vilka handlingar som är rätta och orätta samt vad detta beror på, sett utifrån 

konsekvenser å ena sidan och rättigheter å andra. De filosofiska läror som arbetet, utifrån 

de övergripande teoretiska traditionerna, avgränsats och smalnats av till är Jeremy 

Benthams klassiska utilitarism och Robert Nozicks rättighetscentrerade uppfattning och 

teori om den minimala staten (se kapitel 1.4) och dessa teorier kommer fungera som 

diskussionsunderlag och jämförelsematerial i uppsatsens analysdel. 

 

2.2 Jeremy Bentham- den klassiska utilitarismens grunder 

Jeremy Bentham föddes år 1748 och var under sitt yrkesverksamma liv filosof, jurist och 

samhällsreformator men är troligen främst ihågkommen som grundare av den moderna och 

konsekventialistiska nyttofilosofin, utilitarismen. Filosofin har fått ett stort inflytande på 

eftervärlden inte minst som en grund och utgångspunkt för diskussioner om välfärdspolitik 

i allmänhet och som en av de mest diskuterade teorierna inom 1900-talets moralfilosofi, så 

har utilitarismen fått både flitiga anhängare och kanske ännu fler vassa kritiker.5 

Moraldoktrinen utgår i grunden från ett konsekventialistiskt resonemang som ytterst 

handlar om uppfattningen att alla handlingar kan ses som antingen rätta eller orätta genom 

att hänvisa till värdet av deras konsekvenser.6 I konsekventialistisk anda ska, vid valet 

mellan två handlingar, det alternativ väljas som kan förutspås tendera leda till de bästa 

konsekvenserna; om en handling ger konsekvenser som maximerar det goda så är den 

riktig/rätt och om den inte gör det, så är den felaktig.7 Den ursprungliga läroinriktningen 

hos utilitarismen, som ofta benämns som den ”klassiska”, har under åren fått flera moderna 

avyttringar med ett antal mer och mindre framgångsrika förespråkare i ledningen (Mill, 

Sidgwick, Moore, Hare, Harsanyi…). Preferensutilitarism och regelutilitarism är exempel 

                                                           
5 Nationalencyklopedin, ”Utilitarismen” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utilitarism  
6 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.220. 
7 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.194-195. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utilitarism
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på två senare varianter, men inom ramen för den här uppsatsen så är det Jeremy Benthams 

klassiska utilitaristiska inriktning, utilitarismens något radikala ursprung, som kommer 

behandlas för att belysa vilka villkor handlingar och beslut behöver uppfylla för att anses 

riktiga och önskvärda att fatta inom ramen för ett samhälle.8  

 

2.2.1 Teorin om nyttomaximering 

Jeremy Bentham inleder sitt stora verk An introduction to the principles of morals and 

legislation genom att slå fast att naturen har placerat mänskligheten under ledning av två 

suveräna ”härskare”, smärta och njutning, och det är enligt honom dessa värden som avgör 

hur vi ska handla och som avgör vad som ska anses vara rätt och fel. I boken konstateras 

det att det som motiverar människor och den enda riktiga grunden för mänskligt handlande 

är att eftersträva nytta (lycka) och undvika smärta.9 Bentham hävdade att hans utilitaristiska 

lära skulle göra det möjligt att räkna ut vilket som är det rätta sättet att handla och vad som 

är moraliskt rätt i princip i vilken situation som helst. För att skapa möjligheten att bedöma 

olika handlingsalternativ så grundar Bentham all lagstiftning och moral på ovanstående 

värden och principen om ”att största möjliga lycka åt största möjliga antal utgör måttstocken 

för rätt och fel”.10 Inom utilitarismen finns ett grundpåstående som handlar om att politik, 

lag och moral uteslutande i grunden handlar om mänsklig lycka och att samhällets 

institutioner ska drivas av målsättningen av att göra människors liv så bra som möjligt.11 

 

Det grundläggande värdet inom den klassiska utilitarismen är ”nyttan” och begreppet 

fungerar som en gemensam nämnare som gör det möjligt att reducera människors vitt skilda 

begär till en viss mängd nytta. Användandet av nyttobegreppet gör det möjligt att skildra 

många individers subjektiva begär inom ramen för ett enda objektivt nyttovärde.12 

Nyttoprincipen går ut på att godkänna eller underkänna handlingar utefter hur benägna de 

tenderar vara att öka eller minska nyttan/lyckan för de berörda individerna vars intressen 

beräkningen handlar om. Teoretiskt sett går det till så att när en individ står inför två 

handlingsalternativ så samlar hen värdet av all njutning som skulle följa av en handling på 

ena sidan och det sammanlagda värdet av all smärta som skulle följa på handlingen på den 

andra sidan. Benthams förklaring kring hur man väljer mellan handlingar syftar helt enkelt 

                                                           
8 Nationalencyklopedin, ”Utilitarismen” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utilitarism  
9  Bentham, J., An introduction to the principles of morals and legislation 2007 s.1.  
10 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.190-191. 
11 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.91. 
12 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.193-194. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utilitarism
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till att väga alla för- och nackdelar emot varandra och om den positiva sidan väger tyngst 

kommer handlingen troligen ha goda tendenser och tvärtom ifall den negativa sidan väger 

tyngst.13 Målet är att välja den handling som leder till störst nettoöverskott av lycka.14 

 

2.2.2 Syn på statligt handlande, individens rättigheter och omfördelning  

Synen på vilken uppgift samhället ska ha, utifrån en utilitaristisk synvinkel, utgår ytterst 

ifrån ovanstående resonemang grundat i att staten ska koncentrera sig på att skapa största 

möjliga nytta, då det är mänsklig välfärd och mänskliga intressen som i botten är 

utilitarismens grund och drivkraft. Utilitarismen hävdar att den moraliskt korrekta 

handlingen, politiken eller fördelningen är den som producerar störst total lycka för 

samhällets medlemmar.15 Lagstiftare och politiker i ett samhälle bör förstå värdet av att 

genom handlingar undvika smärta och maximera njutning då det är dessa 

värderingsinstrument som de ska arbeta efter i strävan att visa omsorg för den allmänna 

välfärden.16 Folket bör enligt Bentham följa sina ledare så länge fördelarna med att göra det 

överväger nackdelarna för helheten17 och rent krasst ses staten som rättfärdigad endast så 

länge den bidrar till mer total lycka/nytta än något annat möjligt konkurrerande 

arrangemang.18 Teorin om nyttomaximering går enligt Bentham alldeles utmärkt att även 

applicera på samhällsnivå, då samhällets nytta helt enkelt är summan av intressena hos de 

enskilda medlemmarna som utgör det.19 För att kunna ta ställning till nyttan för samhället 

som helhet så vägs alla enskilda individers intressen utefter principen om för- och nackdelar 

för att ta fram den individuella nyttan i en viss fråga och sedan läggs alla slutsummor av 

goda och dåliga tendenser ihop.20 Beräkningsprocessen och sammanslagningen av alla 

individers enskilda intressen för att ta fram nyttofördelningen av ett beslut i samhället 

behöver dock inte varje gång ske i praktiken, då det vore orimligt, men det ska alltid has i 

åtanke vid beslutsfattande.21 De moraliska, juridiska och politiska besluten som tas i ett 

samhälle fattas genom att hänvisa till handlingens sammanvägda troliga konsekvenser och 

effekter på verkliga människors liv och beslut som gör människors liv sämre än de borde 

                                                           
13 Bentham, J., An introduction to the principles of morals and legislation 2007 s.31.  
14 Simmonds, N., Juridiska principfrågor 2014 s.25. 
15 Kymlicka, W., Modern politisk filosofi 2004 s.17-18. 
16 Bentham, J., An introduction to the principles of morals and legislation s.29.  
17 Wolff, J., An introduction to political philosophy 1996 s.55. 
18 Wolff, J., An introduction to political philosophy 1996 s.56. 
19 Bentham, J., An introduction to the principles of morals and legislation 2007 s.3. 
20 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.193. 
21 Bentham, J., An introduction to the principles of morals and legislation 2007 s.31. 
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vara är att se som illegitima.22 Alla lagar och övriga handlingar på samhällsnivå måste 

rättfärdigas genom att tydligt hänvisa till en ökning av den allmänna välfärden, genom att 

den totala nyttan maximeras, annars ses de som oförsvarliga.23  

 

Vid nyttomaximeringen bedöms alla medborgare som likvärdiga och alla människors 

smärta och njutning ska beaktas i lika stor utsträckning helt oberoende av social status. 

Ingen individ intar en priviligierad position i beräkningsprocessenen, allas lycka och 

intressen behandlas såväl likartat som opartiskt.24 Något som dock bör nämnas när man 

synar utilitarismen på individnivå är förhållandet till rättigheter. Ett betydande inslag i 

Benthams lära är nämligen att han helt förnekar att det skulle finnas några rättigheter, dessa 

juridiska begrepp är enligt honom endast fiktioner skapade av fantasin och de saknar 

empiriskt underlag.25 Utilitarister motsätter sig synen på mänskligt egenvärde och en vanlig 

invändning mot utilitarismen är just att teorin inte i tillräcklig grad betonar människolivets 

okränkbarhet och t.ex. tar avstånd från att döma oskyldiga. Utilitarismen anser inte att 

individuella rättigheter sätter upp gränser för statligt handlande, dessa är snarare endast 

tumregler som är möjliga att åsidosättas, och kan förespråka en vidsträckt och näst intill 

obegränsad statsmakt som kan agera omoraliskt och orättfärdigt så länge staten ytterst fattar 

sina beslut i enlighet med principen om nyttomaximering sett till helheten. En utilitarist 

skulle inte beklaga att fatta beslut som offrar oskyldiga, om dess konsekvenser blir att nyttan 

maximeras, så ses handlingarna som moraliskt riktiga och rättvisa.26 Det är helt enkelt ett 

godtagbart skäl att genom handlande göra så att en individ får det sämre än denne annars 

skulle haft det, om och endast om, välfärden på så vis kan förbättras för andra i en så pass 

stor utsträckning att det uppväger den enskildes förlust.27 Värden så som rättvisa, frihet och 

jämlikhet har endast betydelse inom utilitarismen som ett medel för att genom handlingar 

maximera nyttan, alltså uppnå det goda.28 

 

Utilitarismen anklagas ibland för att inte fästa någon vikt vid fördelningsfrågor, då den 

huvudsakligen inte bryr sig om hur välfärden fördelas i ett samhälle, utan endast att den 

maximeras. En utilitarist kan dock hävda att en jämlik fördelning av resurser kan vara 

                                                           
22 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.198. 
23 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.195-196. 
24 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.198-199. 
25 Nationalencyklopedin, ”Jeremy Bentham” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jeremy-bentham  
26 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.202 och 217.  
27 Simmonds, N., Juridiska principfrågor 2014 s.26. 
28 Nationalencyklopedin, ”Utilitarismen” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utilitarism 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jeremy-bentham
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utilitarism
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önskvärd med hänvisning till teorin om den avtagande gränsnyttan och i den mån det skulle 

maximera välfärden.29 Kortfattat innebär detta synsätt att en omfördelning av resurser från 

de rika till de fattiga skulle kunna bidra till en ökning av den totala välfärden på så sätt att 

resurserna skulle göra mer gott hos den fattige genom att medföra en påtaglig välfärdsvinst 

medan välfärdsförlusten för den rike blir minimal. Endast enligt resonemanget att i 

slutändan maximera den totala nyttan kan en omfördelning av resurser vara av betydelse 

och av intresse av främja.30 

 

2.3 Robert Nozick- rättighetsteorins grunder 

Den andra teorin som används i arbetet grundas i Robert Nozicks idéer, som utgår ifrån en 

rättighetsteoretisk grund med ett icke-konsekventialistiskt resonemang som utgångspunkt, 

där det ”rätta” anses gå före det ”goda” och omnämns vanligen som en av vår tids mest 

inflytelserika filosofer. Hans verk Anarchy, State and Utopia ses ofta som ett av 1900-talets 

mest centrala verk inom den politiska filosofin där han väckte liv i den naturrättsliga 

åskådningen, den minimala staten som ideal och äganderättens filosofiska grunder.31 

Nozick föddes år 193832 och var således verksam först långt efter Benthams (se avsnitt 2.2.) 

bortgång, men Nozick tog ändå utilitarismen som teori på stort allvar då Benthams 

utilitaristiska tankar i hög grad fortfarande levde kvar och var aktuella under hans 

verksamma år. Nozick kom dock att inta en kontroversiell hållning gentemot utilitarismen 

och kunde inte instämma i dess principer då individen och dennes rättigheter för honom var 

okränkbar och han såg det otänkbart att en individ kunde offras för det allmännas nytta.33 34 

På många sätt kom Nozick att ta avstånd från de utilitaristiska tankarna och som en av vår 

tids främsta rättighetsteoretiker kom hans fokus istället att läggas vid individens rättigheter 

och på att försöka formulera en organisering av staten som inte inkräktar på dessa.35 

 

2.3.1 Synen på individers okränkbara rättigheter 

Nozick inleder sitt verk ”Anarki, stat och utopi” med att deklarera att alla individer innehar 

rättigheter och att dessa är så starka och vittgående att de väcker frågor om, och sätter ramen 

för, vad staten och tjänstemän får göra gentemot medborgarna. De individuella rättigheterna 

                                                           
29 Simmonds, N., Juridiska principfrågor 2014 s.40-41. 
30 Simmonds, N., Juridiska principfrågor 2014 s.42. 
31 Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.9. 
32 Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.10. 
33 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.190. 
34 Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.63. 
35 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.190. 
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skapar helt enkelt statens handlingsutrymme och det finns handlingar, som innebär 

kränkningar mot rättigheterna, som ingen får utföra; i Nozicks teori är individens integritet 

starkt skyddad mot staten.36 Enligt Nozick är individen okränkbar och de rättigheter som 

det talas om är den naturliga rätten till liv, frihet och egendom (inspirerat av John Lockes 

tidiga tankebanor) och dessa rättigheter innehar alla individer i precis lika stor utsträckning 

och alla har således även lika stor rätt till att få dessa rättigheter respekterade.37 38 Nozick 

beskriver rättigheter som absoluta sidorestriktioner på handlandet som aldrig kan vara 

legitima att kränka oavsett vilka fördelar som skulle kunna tänkas följa av att göra det.39 De 

rättigheter Nozick talar om framstår närmast som negativa och handlar inte om att hjälpa 

andra på något sätt. ”Rätten till liv” innebär enligt Nozick en rätt för mig att inte bli dödad, 

men däremot inte en rätt som gör att det går att kräva av andra att de ska förse mig med de 

saker jag behöver för att överleva.40 För att individen inte ska få sina rättigheter kränka 

argumenterar Nozick för att endast den minimala staten, som behandlar människan med 

respekt samt ser till att människor inte utnyttjas som medel, redskap eller instrument av 

andra individer och som växt fram ur John Lockes tänkta osäkra naturtillstånd, är legitim.41  

 

2.3.2 Teorin om den minimala staten  

Nozick skriver vidare i sitt verk Anarki, stat och utopi att den minimala staten är den mest 

omfattande staten som kan rättfärdigas och anses vara moraliskt legitim. Nozicks typ av stat 

har oundvikligt och på ett legitimt sätt växt fram ur ett tänkt naturtillstånd där människorna 

levde i en osäker anarki genom att människorna behövde beskydd för sina rättigheter.42 43 

En större och mer omfattande stat, än den minimala, kränker människors rättigheter att inte 

tvingas vidta vissa handlingar som inte kan rättfärdigas.44 När Nozick talar om den 

minimala staten som är den som anses berättigad beskriver han en stat vars uppgifter är att 

skydda medborgare från våld, stöld, bedrägeri och försäkra att avtal upprätthålls, helt enkelt 

en stat vars uppgift är att skydda medborgarnas rättigheter.45 Den minimala staten ska alltså 

skydda alla individers personliga rätt till frihet, liv samt egendom och enligt Nozick ger den 

                                                           
36 Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.21. 
37 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.238. 
38 Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.41. 
39 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.208 och Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.63-65. 
40 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.238. 
41 Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.416. 
42 Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.41-46 och s.163. 
43 För en noggrannare redogörelse över denna del läs kap 2-5 i boken Anarki, stat och utopi 
44 Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.205. 
45 Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.21. 
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här typen av stat individen största möjligheten till frihet och beskydd utan att på något sätt 

samtidigt behöva utsättas för kränkningar.46 I den minimala staten tillåts människorna själva 

välja sitt liv, förverkliga sina syften och uppfattningen om sig själva med stöd av frivilligt 

samarbete med människor som innehar samma värdighet.47 Nozick syn på statens 

begränsade roll och tilldelade uppgifter vittnar om tron på den fria marknaden och av privat 

tillhandahållande av tjänster som utbildning, sjukvård, energiförsörjning och infrastruktur 

då ett statligt tillhandahållande av dessa tjänster, enligt honom, skulle innebära för stora 

ingrepp i äganderätten pga. finansieringsbehovet som följer.48 Den av Nozick beskrivna 

minimala staten tilldelas endast snäva funktioner och tillåts inte vidta några aktioner för att 

tillexempel omfördela välstånd i samhället då det enligt honom inte är statens uppgift att 

komma tillrätta med saker som fattigdom och ojämlikhet.49 

2.3.3 Synen på omfördelning, berättigat förvärv och statligt tvång  

Enligt Nozick så behöver inte fattigdom och ojämlikhet i ett samhälle vara något orättvist, 

men han anser däremot att all typ av omfördelning från statens sida för att försöka minska 

fattigdomen nästan alltid är orättvis. Statens roll är inte att på något sätt skydda den 

ekonomiska jämlikheten, då detta skulle innebära betydande och upprepade ingrepp i 

friheten och äganderätten i form av beskattning. 50 51 Omfördelning av samhällets resurser 

skulle riskera att kränka den av Nozick viktigaste rättigheten en individ har, rättigheten över 

sig själv det s.k. självägandeskapet.52 Enligt Nozick så har varken stat eller individ en 

förfoganderätt över samhällets alla resurser och således har ingen heller rätt att besluta att 

genomföra en omfördelning av nämnda resurser. För att kunna legitimera sina åsikter på 

området beskriver Nozick genom sin berättigandeteori53 tre principer för ett rättmätigt 

innehav av resurser/föremål; 1. Rättmätigt förvärv, 2. Rättmätig överföring och 3. 

Korrigering av innehav. All fördelning som sker i enlighet med ovanstående principer, 

oavsett hur ojämlik den är, är enligt Nozick rättvis och ska således inte förändras genom 

omfördelning. Har däremot ett innehav inte tillkommit i enlighet med första eller andra 

principen på frivillig basis (ex vid stöld) så föreligger inget rättmätigt innehav, och 

korrigering enligt den tredje principen kan krävas. Enligt Nozicks teori så är ett giltigt 

                                                           
46 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.238. 
47 Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.416. 
48 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s.239. 
49 Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.21. 
50 Roberts, P., Sutch, P., Politiskt tänkande 2016 s. 237-238. 
51 Läs Wilt Chamberlain-exemplet i Anarki, stat och utopi, s.14-15. 
52 Kymlicka, W., Modern politisk filosofi 2004 s.110-111. 
53 Läs mer om Nozicks berättigandeteorin i Anarki, stat och utopi s.206-210. 
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förvärv vad som uppstår ur en rättvis situation genom rättvisa steg på frivillig basis.54 

Nozicks negativa ställning mot omfördelningsteorier gör att han som stöd för sin ståndpunkt 

hävdar att fenomenet att staten utkräver skatt av medborgarna är förkastligt, och i princip 

att jämställa med tvångsarbete. Han ställer i sitt verk Anarki stat och utopi frågan om staten 

verkligen har rätt att utkräva medborgarna på skatt då människor är fria att göra vad de vill 

med sina tillhörigheter vilket gör inblandning från statens sida för att öka jämlikheten att 

jämställa med tvångsarbete, och således ett brott mot de grundläggande moraliska 

rättigheterna.55 Varje fördelning som sker via fria transaktioner är som konstaterades ovan 

rättvis och det är endast i enlighet med teorin om rättmätigt innehav som resurser kan 

tillskansas. Skulle staten beskatta dessa utbyten så är detta uteslutande orättvist, även om 

skatterna skulle användas till att göra samhället mer jämlikt och så att någon annan får det 

bättre. Enligt Nozick får staten inte på några grunder använda sin tvångsapparat till att förmå 

vissa medborgare att hjälpa andra då illegitima nackdelar i så fall skulle uppstå för de mer 

förmögna.56 Nozick nämner dock att det kan anses legitimt med viss beskattning men då 

bara för att bekosta de skyddsapparater som behövs för att göra det möjligt för den 

minimala staten att upprätthålla äganderätten och skydda medborgarnas rättigheter från 

brottslighet. Syftet med den nämnda ytterst begränsade beskattningen är inte att genom 

omfördelning på något sätt uppnå större jämlikhet eller minskade samhällsklyftor.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.206-210. 
55 Kymlicka, W., Modern politisk filosofi 2004 s.101 och Anarki stat och utopi s.227. 
56 Nozick, R., Anarki, stat och utopi 2001 s.21. 
57 Kymlicka, W., Modern politisk filosofi 2004 s.102.  
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3. Strukturer i det svenska samhället 

3.1 Inledning 

Sverige är på många sätt ett intressant land att studera som hos omvärlden om vart annat 

väcker beundran och skepsis. Som nämndes redan i inledningen så målas landet ibland upp 

som ett skräckexempel sett till våra generösa välfärdsförmåner och höga skatter, men lika 

ofta ses just dessa institutioner som ett föredöme för andra att ta efter.58 Efter presentationen 

i det här kapitlet av några nutida grundläggande strukturella funktioner och värderingar i 

det svenska samhället så är tanken att försöka diskutera Benthams och Nozicks ovan 

presenterade historiska tankebanor i relation till dagens Sverige. Vart skulle deras teoretiska 

ståndpunkter grundade i begreppen nytta och rättigheter tendera att peka sett till de berörda 

delarna av Sveriges strukturella uppbyggnad; mot djup skepsis och fördömande eller mot 

förundran och rättfärdigande? Och går det att se spår av nyttomaximering och 

rättighetsrespekt som vägledande ideal vid statligt handlande, på det sättet filosoferna 

historiskt förespråkade, i dagens Sverige? 

  

3.2 Välfärd i det svenska samhället 

En samhällsorganisering med ambitionen att ta hand om alla sina medborgare genom 

tillhandahållandet av ett så kallat socialt skyddsnät, benämns idag vanligen som en 

välfärdsstat, eller ett välfärdssamhälle.59 Numera ses Sverige ofta som ett land med en hög 

välfärd och med ett stort mått av välfärdsförmåner och offentliga arrangemang för 

medborgarna att ta del av som ex allmän sjukvård, utbildning, socialservice, 

socialförsäkringar och diverse övriga bidragsmöjligheter. Det omfattande 

skattefinansierade offentliga välfärdssystemet ses som en självklar del i det svenska 

samhället och finns delvis till för att omfördela resurser från rika till fattiga för att på så vis 

skapa en trygghet för alla medborgare.60 Grundläggande i Sveriges välfärdspolitik är bilden 

av att ”medborgare ska kunna garanteras välfärdstjänster vid behov och oavsett 

betalningsförmåga”. Sverige som land har en omfattade tradition av att hjälpa de svagaste 

i samhället genom ett offentligt tillhandahållande av sociala insatser och tjänster med 

meningen att säkra alla individers grundläggande behov.61 Traditionellt sett har det i Sverige 

funnits ett omfattande offentligt ansvar för medborgarnas välfärd där en stark stat med stor 

                                                           
58 Bergh, A., Den kapitalistiska välfärdsstaten 2015 s.9. 
59 Hartman, L,. Konkurrensens konsekvenser- Vad händer med svensk välfärd? 2011 s.9-10. 
60 Nationalencyklopedin, ”Välfärdsstat” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/välfärdsstat 
61 Hartman, L,. Konkurrensens konsekvenser- Vad händer med svensk välfärd? 2011 s.9-10. 
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makt stått bakom många av insatserna och de centrala besluten.62 Under senare år har dock 

den offentliga sektorn fått en något minskad roll som välfärdsproducent mot tidigare och 

får numera dela rollen med flera privata aktörer. Den beskrivna succesiva förändringen mot 

ett ökat antal välfärdsproducenter öppnar, ur en synvinkel, upp för större individuell frihet 

och konkurrens.63 Förutom en ökad konkurrens och valfrihet anses privatiseringarna av 

välfärden många gånger ha öppnat upp för vinstdrivande syften och en kapprustning inom 

välfärden som tidigare inte varit aktuella.64  

 

När man synar den svenska staten och dess befogenheter så kan det konstateras att den är 

relativt stark, där riksdag, regering och andra statligt styrda myndigheter innehar många 

avgörande uppgifter inom en rad vitt skilda områden som på olika sätt driver Sverige framåt. 

Makten hos staten är dock inte att se som obegränsad på medborgarnas bekostnad, utan den 

begränsas (utöver av en rad olika komplexa kontrollfunktioner) inte minst av de mänskliga 

rättigheterna (se vidare längre ned) och den bygger i sig ytterst på folkets vilja då det 

svenska samhället grundas i demokrati.65  

 

3.3 Omfördelning i form av beskattning i Sverige 

För att återkoppla till ovannämnda resonemang, om tillhandahållandet av en offentligt 

finansierad välfärd, så kan konstateras att skatter och beskattning som fenomen ofta ses som 

själva grundbulten i byggandet av en välfärdsstat (eller ett välfärdssamhälle). En stats 

samlade skatteinkomster styr till stor del vilken typ av, och hur mycket, välfärd en stat har 

råd med. Att i en stat ha ett beskattningssystem innebär att individerna i samhället avstår 

från möjlighet till egen konsumtion till förmån för det gemensamma s.k. kollektiva 

nyttigheter. Det är inte frivilligt att betala skatt utan en form av tvångsbidrag till det 

allmänna som individer får betala oberoende av om de nyttjar de tjänster samhället 

tillhandahåller eller inte och i och med de moderna välfärdsstaternas komplexitet, så är 

skatterna ofta idag en stor utgiftspost för medborgarna.66  

 

                                                           
62 Björkman, J., Den svenska välfärdsmodellen-utveckling eller avveckling 2003 s.67-68. 
63 Hartman, L,. Konkurrensens konsekvenser- Vad händer med svensk välfärd? 2011 s.9-10. 
64 Hartman, L,. Konkurrensens konsekvenser- Vad händer med svensk välfärd? 2011 s. 66, s. 181 och s.196.  
65 Regeringen, ”Den nationella nivån, riksdag och regering” https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-

demokratiska-systemet-i-sverige/den-nationella-nivan---riksdag-och-regering/  
66 Gyland, C., Jakobsson, O., Skatterätt en introduktion 2017 s.11-12. 

https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/den-nationella-nivan---riksdag-och-regering/
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/den-nationella-nivan---riksdag-och-regering/
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Sveriges ovan nämnda omfattande välfärdssystem ger befolkningen en trygghet som till stor 

del är möjlig pga. det omfattande svenska skattesystemet som gör att staten kan finansiera 

sina åtaganden gentemot medborgarna. Skatter används i Sverige idag till en mängd saker 

och inte minst till att finansiera de ovan nämnda funktionerna i samhället som sjukvård, 

omsorg och utbildning, och även till att skapa en trygghet och erbjuda ekonomisk hjälp till 

utsatta från staten. Beskattning fungerar också som ett sätt att omfördela välstånd mellan 

medborgarna genom så kallade transfereringar och på så vis minska klyftorna i Sverige.67 

Det kan konstateras att Sverige har ett högt skattetryck och ett stort antal skatter av olika 

slag vid jämförelse med andra länder, även om det under åren sjunkit något, och dessa 

skatter tas i huvudsak ut på inkomster (förvärvs och kapital), konsumtion (moms och 

punktskatt) och innehav av tillgångar (fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, skatt på 

arv/gåva).68  Höga skatter och transfereringar för med sig att hushåll och företag tar hänsyn 

till skatter i sitt agerande och innebär således att beskattningen troligen tenderar att ha 

inverkan på de skatteskyldigas beteende, exempelvis när det kommer till hur individer väljer 

att prioritera utbildning, arbetsinsatser och karriär.69 Ett alternativt sätt för att finansiera och 

organisera välfärden mot Sveriges nuvarande är att sänka skattetrycket och istället ta ut 

speciellt inriktade avgifter av de medborgare som nyttjar tjänsterna, ett sätt som skulle föra 

med sig att medborgarna i större utsträckning får ”klara sig själva utefter ekonomisk 

förmåga”.70  

 

3.4 Svenska statens förhållande till medborgarnas rättigheter 

Ser man till de mänskliga rättigheterna, som utgör en elementär del i de flesta moderna 

staterna, så är dessa tänkta att verka universellt och förklarar att var och en har lika rätt till 

liv, frihet och grundläggande välfärd och ska verka för att skydda ett slags miniminivå för 

acceptabel levnadsstandard. Det är staterna runt om i världen som ska garantera att de 

mänskliga rättigheterna efterlevs och tanken är att genom dessa skapa en gräns för legitimt 

statligt handlande.71 I flera länder efterföljs dessa dock inte, och det förekommer fortfarande 

dödsstraff, tortyr och förföljelse, samt missaktning av äganderätten och kränkande 

behandling pga. kön, politisk åsikt, sexuell läggning och etnicitet runt om i världen. I 

                                                           
67 Gyland, C., Jakobsson, O., Skatterätt en introduktion 2017 s.11. 
68 Gyland, C., Jakobsson, O., Skatterätt en introduktion 2017 s. 13. 
69 Hansson, I., Norrman, E., Skatter, teori och praktik 1996 s.22. 
70 Gyland, C., Jakobsson, O., Skatterätt en introduktion 2017 s.11. 
71 Amnesty, ”Vad är mänskliga rättigheter?” https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/vad-ar-manskliga-

rattigheter/  

https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/vad-ar-manskliga-rattigheter/
https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/vad-ar-manskliga-rattigheter/
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Sverige står det skrivet i grundlagen att alla människor har rätt till samma grundläggande 

fri- och rättigheter oavsett ålder, kön eller härstamning och det klargörs att detta ska utgöra 

en fundamental vägvisare vid allt beslutsfattande. Det ges i Sverige ett starkt skydd för de 

enskilda individernas integritet och i regeringsformen slås fast att den offentliga makten ska 

utövas med respekt för den enskilda individens frihet och för alla människors lika värde. De 

mänskliga rättigheterna sägs sätta grundnormen för hur staten får handla i Sverige och 

individerna innehar både positiva rättigheter (rätt att få något) och negativa rättigheter (rätt 

att slippa något) av olika slag.72 Sverige har anslutit sig till de allra flesta internationella 

överenskommelserna om mänskliga rättigheter och betraktas, i en omvärldsjämförelse, som 

ett land som inte bara i teorin, utan även i praktiken i hög utsträckning tillgodoser och 

erkänner sina medborgares rättigheter.73  

En viktig aspekt för att respektera individers fri- och rättigheter är att värna om 

rättssäkerheten och det faktum att de enskilda individerna inte ska stå skyddslösa mot 

statsmakten och ev. övergrepp från denna. En grundläggande tanke i Sverige är att staten 

inte ska kunna agera godtyckligt och obegränsat utan förhålla sig till vissa givna regler och 

att den enskilde ska kunna ställa staten till svars för sina handlanden.74 Av avgörande vikt 

för att säkra den enskilda individen är att rättsväsendet och den dömande makten är 

självständig och oberoende från staten och att så är fallet i Sverige slås fast i grundlagen.75 

Det statliga polisväsendet i Sverige finns även det som en trygghet för att garantera 

medborgarnas rättigheter från brott och på den statliga myndigheten ställs krav på att 

verksamheten ska vara lagbunden, rättssäker och okorrumperad.76 Vikten av rättssäkerhet 

framkommer också genom att Sverige har antagit rättsstatsprincipen i sina stadgar, som är 

ett krav för att få vara med i EU, och denna innebär i korta drag att ingen får stå över eller 

utanför lagen (inte ens statsmakten får ta obegränsade uttryck), att staten och statsorganen 

är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns garantier mot maktmissbruk av 

statsmakten.77 

 

                                                           
72 Regeringen, ”Grundläggande fri- och rättigheter” https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-

demokratiska-systemet-i-sverige/grundlaggande-fri--och-rattigheter/  
73 Regeringen, ”Grundläggande fri- och rättigheter https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-

demokratiska-systemet-i-sverige/grundlaggande-fri--och-rattigheter/  
74 Marcusson, L., Mänskliga rättigheter i den offentliga Sverige 2017 s.26-27.   
75 MSB, ”Att värna om den demokratiska rättsstaten” https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27379.pdf s.11-12.  
76 Polisen, ”Polismyndighetens organisering” https://polisen.se/om-polisen/organisation/  
77 Södertälje kommun, ”Vad är rättsstatsprincipen?” https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-

medborgare/Europa-Direkt-Sodertalje/aktuellt-europa-direkt/vad-ar-rattsstatsprincipen/  

https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/grundlaggande-fri--och-rattigheter/
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/grundlaggande-fri--och-rattigheter/
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/grundlaggande-fri--och-rattigheter/
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/grundlaggande-fri--och-rattigheter/
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27379.pdf
https://polisen.se/om-polisen/organisation/
https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-medborgare/Europa-Direkt-Sodertalje/aktuellt-europa-direkt/vad-ar-rattsstatsprincipen/
https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-medborgare/Europa-Direkt-Sodertalje/aktuellt-europa-direkt/vad-ar-rattsstatsprincipen/
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4. Analys och avslutande diskussion 

4.1 Inledning 

I följande kapitel genomförs en avslutande analys utifrån uppsatsens syfte med avstamp i 

det tidigare presenterade materialet för att knyta ihop arbetets olika, hittills till synes kanske 

spretande, delar. Tanken är att genom den tidigare filosofiskt inriktade teorigenomgången i 

kapitel 2 belysa de i kapitel 3 nämnda delarna av Sveriges samhällsstruktur (samt 

samhällsvärderingar) för att på så vis öppna upp för en filosofisk diskussion om 

rättfärdigande med utgångspunkt i begreppen nytta och rättigheter. I förlängningen är 

meningen således att i viss mån utvärdera den svenska välfärdsstaten utifrån det i uppsatsen 

uppställda teoretiska ramverket och utifrån de utvalda belysta samhällsstrukturerna. 

 

4.2 Teoribaserad analys med fokus på Sveriges välfärd och statens roll 

I kapitel 2 gick att läsa att Jeremy Bentham i sin klassiska utilitaristiska inriktning 

förespråkade, en politik och en statsstyrning som innebär att den allmänna nyttan (Bentham 

använde sig av ett objektivt nyttobegrepp för att beskriva människors skiftande subjektiva 

begär) i samhället ökar. Bentham ansåg att politik, lag och moral uteslutande bör handla om 

mänsklig lycka och att ett samhälles institutioner ska drivas av målsättningen att göra 

människors liv så bra som möjligt. Om man applicerar Benthams resonemang, om på vilka 

premisser en stat ska agera, på den svenska starka och omfattande välfärdsstaten så ska en 

bedömning göras efter hur benägen den nuvarande svenska organiseringen är att bidra till 

att öka den totala mängden nytta i enlighet med teorin om nyttomaximering. Då det svenska 

samhället grundas i att genom tillhandahållandet av ett offentligt välfärdssystem se till att 

alla individer kan tillgodose sina nödvändiga behov, så är ett möjligt synsätt att beräkningen 

av för- och nackdelar med Sveriges välfärdsstruktur kommer leda till fler goda tendenser 

(än dåliga) vilket i så fall skulle möjliggöra ett rättfärdigande av systemet som sådant ur en 

utilitaristisk synvinkel. Det som dock bör tas i beaktande och som kommer utvecklas längre 

ned är att Bentham lika gärna skulle kunna förespråka ett samhälle där all nytta är 

koncentrerad hos ett fåtal individer, så länge det totala måttet är stort, vilket visar på ett 

avståndstagande från Sveriges grundläggande principer. Benthams teori beskriver inte mer 

precist hur ett samhälle egentligen ska vara uppbyggt eller vilka institutioner i samhället 

som ska få göra vad. Grunden i utilitarismen som teori läggs i att alla handlingar ska föra 

med sig konsekvenser som leder till ökning av den totala mängden nyttan i samhället, och 

således får inställningen antas vara positiv till alla strukturella funktioner och organiseringar 
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som ämnar uppfylla detta oavsett om de tillhandahålls av den offentliga sektorn eller privat 

eller annars hur den närmare organiseringen ser ut. Den svenska staten skulle kunna 

resoneras ha spår av Benthams nyttomaximeringstänkt när det kommer till det offentliga 

välfärdssystemet, då sett till teorins attraktiva drag och i den mån som teorin syftar till att 

genom politik och lag alltid sträva efter att öka nyttan i samhället. Draget hos utilitarismen 

att ytterst sträva efter att öka nyttan och välmåendet i samhället känns vid en första anblick 

som en premiss det svenska samhället styrs efter. Några saker i den filosofiska inriktningen 

som Sverige som stat kraftigt distanserar sig emot kommer dock beröras längre ned när den 

filosofiska teorin kompliceras ytterligare av flera aspekter, varför ett rättfärdigande av 

Sveriges strukturer och värderingar ur en utilitaristisk synvinkel inte kan bedömas än.  

 

För att gå vidare till nästa teori som presenterats i den här uppsatsen, så kan konstateras att 

Nozick uppvisar en tydligare och mer preciserad idé i sin lära om hur han vill att ett samhälle 

ska organiseras än Bentham. Nozick förespråkar i sin teori en minimal, begränsad, stat vars 

enda uppgift ska vara att skydda medborgarnas rättigheter, en organisering som således 

kraftigt skiljer sig mot den vi finner i Sverige idag där staten har en rad uppgifter inom 

många olika verksamhetsområden utöver att försvara de mänskliga rättigheterna. Enligt 

Nozick så bör det inte finnas någon allmän skola, sjukvård eller övrig omsorg utan dessa 

välfärdsfunktioner ska helt regleras av den fria marknaden och tillhandahållas av privata 

aktörer, ett resonemang som kopplas ihop med Nozicks inställning till beskattning och 

värnandet av de individuella rättigheterna som kommer utvecklas nedan. Med utgångspunkt 

i Nozicks teori skulle alltså den förändring som skett i Sverige mot en större andel privata 

lösningar för tillhandahållandet av välfärdstjänster ses som positiv och ett rent av 

fördömande skulle kunna riktas mot att den offentliga sektorn i Sverige fortfarande i så stor 

utsträckning beblandar sig med verksamheter som inte direkt berör rättighetsbeskydd. En 

mer omfattande stat än den minimala, som exempelvis den nuvarande svenska där staten 

innehar många verksamhetsområden som berör den allmänna välfärden, skulle kränka 

individernas frihet, och enligt Nozicks inställning så är det våra rättigheter som utesluter att 

staten på något sätt ska hjälpa ”de sämst ställda i samhället”. I den svenska organiseringen 

ses snarare individernas rättigheter föra med sig krav på att de som har det illa ska få hjälp 

från staten som ska agera som en välfärdsgarant. Det är Nozicks grundinställning som 

vänder sig emot tanken att använda människor som medel för att tillfredsställa andra 

människors mål, som gör ett berättigande av vad vi ser som en modern välfärdsstat, där det 

svenska samhället är ett exempel, ytterst komplicerat vilket kommer visas ytterligare nedan.  



20 

 

4.3 Teoribaserad analys med fokus på omfördelning/beskattning i Sverige 

Genom redogörelsen i kapitel 3 blev det tydligt att Sverige har ett omfattande skattesystem 

med en relativt omfattande omfördelande funktion. En kritik som ibland riktas mot 

Benthams konsekventialistiska resonemang i hans utilitaristiska teori är att den inte lägger 

större vikt vid hur den maximerade välfärden ska fördelas i samhället, utan främst vid att 

den totala nyttan faktiskt maximeras. Den utilitaristiska inriktningen skulle kunna tänkas 

förespråka en omfördelning av de ekonomiska resurserna om den skulle leda till att nyttan 

i samhället maximeras, men då endast med syftet att just maximera nyttan, och inte med 

något egentligt syfte att uppnå större jämlikhet och minskade samhällsklyftor. Enligt ett 

utilitaristiskt resonemang, som fördes mer ingående i kapitel 2, skulle ett politiskt 

handlingsprogram som medför att en merpart av medborgarnas får det sämre kunna 

förespråkas så länge andra personer får fördelar stora nog att väga upp de dåliga effekterna. 

Det är när det kommer till följande resonemang, och det faktum att värden som rättvisa, 

frihet och jämlikhet endast ges betydelse för att maximera nyttan, som den klassiska 

utilitarismen börjar distansera sig mot de svenska grundvärderingarna. Något dylikt 

resonemang, om att väga individers mått av välfärd och lycka mot varandra för att se genom 

vilket handlingsalternativ den totala mängden i samhället blir störst, skulle inte kunna föras 

i det svenska samhället där betoningen på jämlikhet och respekten för varje enskild individ 

är för stor. Att bakom beskattning och omfördelning av resurser ställa motivet att försöka 

maximera den totala mängden nytta i samhället (som ett mål i sig), framför motivet att 

hjälpa enskilda individer som har det svårt bör ses som ett främmande resonemang i den 

svenska kontexten. Den tydliga avsaknaden av jämlikhetstänk och bristande uppmuntran av 

en lika fördelning av nyttovärden, för de enskilda individernas skull, samt förmågan att 

tillåta en samhällsorganisering med skriande ojämlikheter i välstånd i den klassiska 

utilitarismen utgör en fundamental skillnad mot tankarna bakom beskattnings- och 

omfördelningssystemet i Sverige där grunden ytterst är att försöka skapa goda 

förutsättningar för tillhandahållandet av ett stort mått av välfärd för alla.  

 

Utifrån en icke-konsekventialistisk utgångspunkt med ett starkt rättighetsfokus, i det här 

fallet avsmalnat till Nozicks teoretiska ställning, framstår det som ytterst svårt att rättfärdiga 

det beskattningsfenomen som återfinns i det svenska samhället idag och som är 

grundläggande för att finansiera välfärdsstaten (vars existens Nozick som konstaterades 

ovan också är starkt emot), men då på andra grunder än när det gällde utilitarismen. Som 

nämndes i kapitel 2 anser Nozick inte att fattigdom i sig behöver vara något orättvist men 
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att däremot all omfördelning för att försöka mildra fattigdom nästan alltid är orättvis. För 

att anknyta till ovanstående resonemang om Nozicks syn på den svenska välfärdsstaten så 

hävdar han i samband med sin teori om den minimala staten att det inte är statens roll att 

skydda den ekonomiska jämlikheten och det är inte legitimt att staten gör omfördelningar 

av resurser för att öka jämlikheten. Enligt Nozick har inte staten befogenhet att omfördela 

ekonomiska resurser då detta skulle kränka medborgarnas frihet och äganderätt och Nozicks 

idéer speglar en bild av att alla individer är utelämnade att upprätthålla sin levnadsstandard 

själva, vilket kraftigt skiljer sig mot Sveriges nuvarande ordning. Den svenska statens 

organisering med ett omfattande skattefinansierat välfärdssystem som finns till för att 

undvika att de som har det sämst ställt i samhället inte ska ha råd med saker så fundamentala 

som sjukvård, förkastar Nozick helt då hans teoretiska utgångspunkter, som nämndes ovan, 

slår fast att det inte är staten som ska hjälpa de utsatta individerna. Beskattning bör enligt 

Nozicks teori ses som förkastligt, då staten inte har rätt att blanda sig i marknaden eller 

tvinga andra individer att visa medkännande över andra individers bristande resursinnehav. 

Nozicks grundinställning till omfördelning av staten och syn på rättmätigt förvärv skiljer 

sig gravt från det nutida omfattande beskattningssystemet som återfinns i det svenska 

samhället för att både finansiera välfärden och minska klyftorna mellan individerna. Vid en 

utvärdering av beskattningsfunktionen i Sverige får ett rättfärdigande utifrån Nozicks idéer 

ses som avlägset. Grunden för nämnda åsikt, ligger till stor del i synen på statens begränsade 

makt, betoningen på den fria marknaden och inte minst det extrema värnandet av individens 

rättigheter, en extremism som inte verkar förenlig med ordningen i dagens Sverige.  

 

4.4 Teoribaserad analys med fokus på svenska statens förhållande till medborgarnas 

rättigheter 

Att deklarera den klassiskt utilitaristiska synen på den svenska samhällsstrukturen som 

bygger på ett högaktningsfullt värnande om de individuella rättigheterna går relativt enkelt. 

I kapitel 2 konstateras att Jeremy Bentham i sin teoretiska grundposition inte erkände att 

det fanns något sådant som individuella rättigheter, utan såg dessa endast som juridiska 

fiktioner; som tumregler möjliga att åsidosätta av staten med hänvisning till 

konsekvensinriktade resonemang. Resonemanget kopplas ofta ihop med förespråkandet av 

en obegränsad statsmakt som kan agera omoraliskt och orättfärdigt mot medborgarna så 

länge staten ytterst fattar sina beslut i enlighet med principen om nyttomaximering sett till 

helheten. Förespråkare av den klassiska utilitarismen motsätter sig synen på mänskligt 

egenvärde och lägger ingen vikt vid människolivets okränkbarhet; enligt det utilitaristiska 
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resonemanget kan en oskyldig individ offras om konsekvensen blir att den totala nyttan i 

samhället ökar. Genom att konstatera följande så går det utan närmare eftertanke att 

konstatera att det svenska samhället här kraftigt avviker från den utilitaristiska synen på de 

enskilda individerna, vilket skulle kunna tendera att föra med sig att en utilitaristisk 

utvärdering av den svenska staten skulle mynna ut i ett konstaterande om felaktiga 

värderingar och prioriteringar. I Sverige vore det otänkbart, med hänvisning till de högt 

aktade mänskliga rättigheterna, att straffa en oskyldig individ för en ökning av den totala 

mängden nytta i samhället och det svenska samhället kan inte antas följa utilitarismens djupt 

liggande premiss om att låta ”det goda” gå före ”det rätta”. I Sverige utgör rättigheterna en 

tydlig gräns för hur staten får agera, ett faktum som saknas inom de utilitaristiska tankarna, 

där den totala samhällsnyttan prioriteras framför de enskilda individerna. Enligt ett 

utilitaristiskt synsätt ses inga direkta problem med en obegränsad statsmakt som agerar utan 

hänsyn till medborgarnas integritet, ett förhållningssätt som kraftigt strider mot det svenska 

samhällets värderingar som visar stor respekt mot att upprätthålla individers integritet i ett 

rättssäkert förhållande till staten. Det råder ingen tvekan om att det svenska samhället på 

området rättigheter skiljer sig gravt från Benthams tankegångar om efter vilka premisser en 

stat bör handla och att den klassiska utilitaristiska grenen skulle kunna rättfärdiga de 

grundläggande strukturella värderingarna och prioriteringarna i dagens svenska samhälle 

framstår som allt mer tveksamt. 

Om den klassiska utilitaristiska utgångspositionen i konsekventialistisk anda är att förneka 

existensen av rättigheter, vilket framstår som ett ställningstagande väldigt långt 

frånsynsättet i det svenska samhället, så står Nozick, för en rättighetsteori som grundas i att 

individen ses som okränkbar. Utgångspunkten i Nozicks teori ligger, som presenterades i 

kapitel 2, i att de individuella rättigheterna (rätten till liv, frihet och egendom) skapar statens 

handlingsutrymme och individens integritet är starkt skyddad mot staten.  Alla individer 

innehar de naturliga rättigheterna i precis lika stor utsträckning och alla har således även 

lika stor rätt till att få dessa rättigheter respekterade. Nozicks resonemang för med sig en tro 

på en kraftigt begränsad statsmakt där inte minst rättigheterna är vad som begränsar vad 

staten får göra och inte. Nozicks resonemang om individers rättigheter och hans teoretiska 

grund i den okränkbara individen kan vid en första anblick rimma bra med Sveriges 

målsättningar om att respektera de mänskliga rättigheterna och tillhandahålla ett stort mått 

av rättssäkerhet. Tydligt blir dock att bilden av vad rättighetsrespekt innebär går isär och i 

Nozicks extrema teori menar han att den minimala staten är den enda som inte tenderar att 
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inskränka individernas rättigheter, medan resonemanget i det svenska samhället snarare är 

att välfärdsstaten är den som bäst värnar om rättigheterna och ser till att dessa inte kränks. 

Medan Nozick menar att det är kränkande för individerna att ha en omfattande stat som tar 

ut skatt av medborgarna för att finansiera gemensamma nyttigheter, så ses detta i Sverige 

snarare som en självklarhet just för att kunna tillgodose medborgarnas behov och möjlighet 

att uppfylla sina rättigheter. I Sverige ses tillexempel fattigdom och utanförskap som en 

större begränsning av de mänskliga rättigheterna, än en offentligt finansierad välfärdsstat, 

något Nozick inte håller med om. Den elementära skillnaden mellan Nozicks betoning av 

rättigheter och den svenska statens värnande av de mänskliga rättigheterna finns främst att 

skönja i Nozicks uteslutande fokus på negativa rättigheter, alltså rätten att slippa något (ex 

bli dödad, bestulen eller misshandlad). I Sverige betonas vikten av negativa rättigheter men 

även av positiva rättigheter, som syftar till en rätt att få något (ex utbildning, sjukvård, 

boende, arbete). Då de positiva rättigheterna, som återfinns i det svenska samhället, ofta 

kräver en aktiv handling från någon annan så behövs ett beskattningsbaserat välfärdssystem 

för att finansiera dessa. Slutsatsen som kan dras av resonemanget är att även om både 

Nozicks teori och det svenska samhällets värderingar ytterst handlar om att värna om de 

enskilda individerna, så grundas tillvägagångssätten för att respektera rättigheterna på olika 

saker och olika samhällsstrukturer. Även om Sverige idag ses som ett samhälle med hög 

respekt för de mänskliga rättigheterna vid jämförelser så skulle troligtvis inte Nozick vid en 

utvärdering utefter sina teoretiska huvudprinciper rättfärdiga det svenska samhället med 

vikten lagd vid individernas rättigheter utan snarare anse att det på flera sätt kränker de 

enskilda individernas rätt till både frihet och ägande.  

4.5 Slutsatser och förslag på vidare forskning 

Som nämndes i uppsatsens inledning så målas det svenska samhället av experter om 

vartannat upp som en ledstjärna att följa och som ett avskräckande exempel att ta avstånd 

ifrån sett till de generösa välfärdsförmånerna och höga skatterna som är elementära i vår 

statsuppbyggnad. De olika sätten att se på den svenska staten var delvis vad som väckte ett 

intresse och la grunden till den här uppsatsen och tanken var att genom ett par utvalda 

idéinriktningar inom den politiska filosofin se på några samhällsstrukturer för att försöka 

bredda diskussionen om rättfärdigande och öppna upp för fler perspektiv att använda vid 

utvärderingar. Efter en analys och jämförelse av empiri och teori så kan några avslutande 

slutsatser dras. Den övergripande slutsatsen landar i att Bentham och Nozick utifrån sina 

teoretiska utgångspunkter, vid en utvärdering av den svenska välfärdsstaten, mest troligt 
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båda skulle ställa sig kritiska till ett rättfärdigande av de utvalda delarna av den svenska 

samhällsstrukturen, men på olika grunder. Enligt det klassiska utilitaristiska resonemanget 

skulle man kunna konstatera att det svenska samhället står för felaktiga prioriteringar och 

värderingar med allt för stort fokus lagt vid medborgarnas enskilda rättigheter framför ett 

maximerande av den totala samhällsnyttan, medan Nozicks teoretiska ståndpunkter snarare 

skulle hävda att det svenska samhället i sina strukturer inte i tillräcklig grad prioriterar och 

respekterar medborgarnas rättigheter. Det hypotetiska svaret på del ett av den tredje 

frågeställningen (se kapitel 1.2) blir således att de utvalda politiska filosoferna, vid en 

utvärdering av den svenska välfärdsstaten, utifrån sina teorier, skulle se med skeptiska ögon 

på de nutida svenska samhällsstrukturerna när det kommer till välfärd, beskattning och 

respekten för de mänskliga rättigheterna. En slutsats som dras är att en avighet troligen 

skulle uppenbara sig till ett rättfärdigande av de svenska strukturerna sett utifrån respektive 

filosofs syn på i vilken grad nytta och rättigheter ska prioriteras i ett samhälle. 

Resonemanget kopplas ihop med svaret på del två av den tredje frågeställningen, om 

huruvida det går att föra en diskussion kring förekomst av nyttomaximering och 

rättighetsrespekt i det svenska samhället utifrån filosofernas historiska definitioner och 

behandling av fenomenen. Vid en belysning av de utvalda strukturerna i det svenska 

samhället kan konstateras att de attraktiva dragen i den klassiska utilitaristiska 

grundpositionen, som grundas i att genom lag och politik öka den allmänna nyttan och ha 

mänsklig lycka som drivkraft, alltjämt går att se tydliga spår av vilket innebär ett visst fokus 

på nyttomaximering men då krävs att teorin inte kompliceras ytterligare genom sina mindre 

angenäma drag. En stark rättighetsrespekt går även att skönja i det svenska samhället där 

fokus är stort på den okränkbara enskilda individen vid det strukturella uppbyggandet, men 

det blir genom analys och empiri tydligt att denna dock på flera punkter väsentligt skiljer 

sig från den radikala definition av rättighetsrespekt som Nozick ville ge i sin teori. Även 

om spår av både Benthams och Nozicks resonemang om nyttomaximering och 

rättighetsrespekt således går att finna i dagens svenska samhälle, så blir det tydligt att den 

nutida svenska samhällsorganiseringen i grunden på flera fundamentala punkter ligger allt 

för långt ifrån deras syn på hur och utefter vilka värden en stat ska struktureras, för att ett 

rättfärdigande av den svenska välfärdsstaten utifrån teorierna ska kunna ske. Vad som sedan 

är rätt eller fel när det kommer till att strukturera en stat, hur handlingar bäst bör bedömas 

och vilka värden som egentligen bör prioriteras kommer inte vidare tas ställning till inom 

ramen för den här uppsatsen.  
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Avslutningsvis kan konstateras att på grund av tids- och utrymmesbrist är denna studie 

tämligen avgränsad och för att bilda sig en mer sanningsenlig och nyanserad bild av hur 

Bentham och Nozick utifrån sina historiska teorier vid en utvärdering skulle ställa sig till 

den svenska välfärdsstaten bör alla parametrar av, och strukturer i, det svenska samhället 

analyseras i relation till teorierna vilket öppnar upp för möjligheter till ev. vidare fördjupad 

forskning.  Ett ytterligare förslag på vidare forskning inom området är att problematisera 

den här relativt enkla studien genom behandlandet av olika välfärdsmodeller och ställa 

dessa i relation till den klassiska utilitarismen och Nozicks teoribildning för att skapa en 

mer komplex undersökning. I boken ”Vad bör staten göra?” skriver Rothstien exempelvis 

om den universella och selektiva välfärdsmodellen och det skulle kunna vara intressant att 

föra en filosofisk diskussion baserat på den här uppsatsens teoretiska ramverk i relation till 

denna distinktion som kan göras mellan olika modeller.78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Rothstein, B., Vad bör staten göra?:om välfärdsstatens moraliska och politiska logik 2010 s.187.  
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