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Om rättvisa – en refl ektion 
med fokus på reciprocitet

Reciprocitet indikerar ömsesidighet och balans, men dessa honnörsord räcker 
inte långt i den etiska debatten. För att tämja en stark egoism ordinerar många 
auktoriteter långtgående moralkrav på kärlek, generositet och självuppoffring. 
I denna artikel argumenteras för att reciprocitet är en mycket mer central 
etikregel än den tillskrivs i den intellektuella debatten. Rättvisa är centralt på 
fl era sätt, inte minst för att det fi nns en koppling till ens benägenhet att accepte-
ra resultatet av en regel även om detta är till ens nackdel. En rättvis regel vilar 
inte lika tungt på makten som en orättvis. Om reciprocitet blir kärnan i rättvi-
san, får reciprociteten ökad betydelse och rättvisan ett tydligare innehåll.

I den gängse ekonomiska och politiska debatten framförs eller under-
förstås ofta uppfattningen att rättvisa är jämlikhet. Redan en kortare 
refl ektion gör den åsikten synnerligen svår att försvara, men bara det att 
jämlikhet kan ses som en seriös kandidat visar hur eländigt det är ställt i 
rättvisedebatten. Det nyliberala svaret att rättvisa skall likställas med indi-
viduella rättigheter räcker inte heller enligt de fl esta bedömningar. Såväl 
jämlikhet som frihet kan ses som värden i sig av en rad olika skäl, men det 
tycks mig som rättvisa är något mer än blott en underrubrik till något av 
dessa två värden.

Även broderskap lanseras som en övergripande norm som ger vägled-
ning i rättvisans problematik. Det fi nns skäl för skepticism också mot det 
förslaget. Broderskap betonar en känslomässig närhet och sympati medan 
rättvisan står för en förmåga, ja strävan, att hålla känslor på plats och låta 
en saklig rationalitet slå igenom; en rationalitet som bygger på någon eller 
några basala principer. Artikelns ambition är att söka en sådan grundläg-
gande princip som kan tjäna som rättvisans ryggrad.

I ett första avsnitt kommenteras Rawls teori om rättvisa, ett av de mer 
betydelsefulla inläggen i den statsvetenskapliga debatten. I ett andra avsnitt 
skissas en annan infallsvinkel, den av Communitarians (Gemenskaparna). skissas en annan infallsvinkel, den av Communitarians (Gemenskaparna). 
Artikelns huvudkandidat, reciprocitet som central rättviseprincip, presen-
teras i det tredje avsnittet. Det fjärde diskuterar reciprocitetens möjligheter 
gentemot egoism och gruppegoism. Avsnitt fem tar upp utmaningen från 
mer omfattande moraliska krav. Bör man inte vara god, inte bara reciprok? 
Artikelns slutsatser presenteras i ett sjätte avsnitt.
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1. Maximin som rättvisa
En viktig målsättning i John Rawls (1971) teori är att han försöker kombi-
nera en processyn med en resultatsyn. Det som i mina ögon snabbt diskva-
lifi cerar jämlikheten är att den bara har en resultatsyn och föga bryr sig om 
den process som föregått. Vad som hänt innan livets goda konsumeras är 
centralt för om fördelningen kan bedömas som rättvis eller inte – mannan 
är kanske inte Guds gåvor från himlen utan frukten av hårt arbete? Tillkor-
takommandet av att bara se på resultatet i sig syns än tydligare beträffande 
bestraffningar än belöningar. Att öka jämlikheten, dvs utjämna straffsatser-
na, kan knappast ses som ett bra mål i sig, utan ett stort brott bör rimligtvis 
följas av ett strängare straff än ett litet. 

Nyliberaler gör ett felsteg åt andra hållet genom att närma sig en ren 
processyn, de individuella besluten rasslar på var för sig och det är snarast 
förmätet att göra bedömningar av totalresultatet; var och en avgör vad som 
är bäst för honom själv (t ex Nozick 1974). Problemet med nyliberalismen 
är inte att den har en inskränkt och kall människosyn, utan att den har en för 
positiv syn. För de fl esta människor är inte respekten för andra människors 
frihet så stark att den stöds oberoende av konsekvenser. Rätten för handels-
mannen att sätta priser bygger inte primärt på en respekt för den abstrakta 
principen att handelsmannens rättigheter över sin egendom inte får krän-
kas. Handelsmannens rätt bygger på att majoriteten nu lärt sig att handels-
mannens frihet att sätta priser långsiktigt ger ett bra resultat för kunden. 
Stödet till såväl marknadsekonomi som demokrati bygger till en större del 
på attraktion till deras resultat än till principer som näringsfrihet, rösträtt 
och mänskliga rättigheter. Människor är primärt för frihet för andra om de 
ser den som förenligt med egna värderingar och intressen. Praktisk erfaren-
het och fi losofi sk rationalitet är dock inte varandras oförsonliga motsatser, 
utan en stark kombination kan uppstå när de båda understöder samma 
principer. Sådana principer riskerar inte att malas ner till vag pragmatism, 
utan kan få starkt stöd också när de stundtals går emot egenintresset. 

Rawls kombinerar en liberal processyn med ett villkor – den s k dif-
ferensprincipen – att friheten måste medföra att den grupp som har det 
sämst får det bättre. Löneskillnader bedöms som rättvisa om de skapar en 
ekonomisk dynamik som också ger den lägst betalda gruppen bättre abso-
luta villkor. Teoretiskt bygger Rawls resonemang på att människor väljer en 
maximinstrategi, dvs den strategi som när man har otur eller misslyckas ger 
det högsta personliga resultatet (maxresultat bland minutfall). I en minst 
sagt hypotetisk "ursprungsposition", då alla svävar i okunnighet om såväl 
personlig förmåga som social position, skulle människor enligt Rawls välja 
differensprincipen. Inför risken att hamna bland samhällets olycksbarn 
skulle alla välja att maximera standarden för den gruppen. 

Ingenting tyder dock på att människor generellt väljer på det sätt som 
Rawls antar för ursprungspositionen. Varje person som tar ett svårt jobb, 
köper aktier eller uppvaktar en attraktiv person bryter mot ett maximin-
beteende. Få väljer en maximinstrategi utan vanligare är strategival som 
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kan ge mer fördelar om det går bra och ett sämre utfall än minsta möjliga 
nackdelar om det går dåligt. Rawls gör inga seriösa försök att bevisa varför 
människor generellt skulle välja maximin, utan lanserar detta försiktigt som 
en möjlighet, vilken så småningom omvandlas till en premiss för hans fort-
satta argumentation. Dessvärre tycks det högst diskutabelt om ett fantasi-
fullt tankeexperiment med ett orealistiskt resultat av ett hypotetiskt val kan 
ha någon bindande moralisk kraft. Den Rawlska principen kan inte heller 
stöttas upp av några sedelärande myter som en del religiösa alternativ varit 
skickliga i att utforma. Praktiskt anser jag att differensprincipen blott är en 
intellektualisering av en vanlig vänsteruppfattning: man bör bedöma ett 
samhälle efter hur de sämst ställda medborgarna har det. 

Inte bara sociala olikheter måste enligt Rawls rättfärdigas av differens-
principen utan också medfödd begåvning. Han hävdar att intelligens och en 
musikalisk talang inte är mer moraliskt förtjänta än en ärvd fabrik, varför de 
som är begåvade har en skyldighet att utnyttja de medfödda gåvorna på ett 
sätt som förbättrar de mindre lyckligt lottades ställning. De som föresprå-
kar mänsklighetens suveränitet över människorna brukar inte räknas som 
liberaler. I diskussionen mellan John Locke och det absoluta enväldets före-
språkare Robert Filmer framhöll Locke just individens suveränitet över sin 
egen kropp och rätten till frukten av sitt arbete. Filmer drev tesen att Gud 
givit jorden till mänskligheten och att denna representerades av konungen 
som med en motsvarighet till den förstföddes arvsrätt var pater familias. Alla 
rättigheter för medborgarna var temporära förmåner som konungen kunde 
ta tillbaka om han så önskade, ty rätten var fundamentalt kollektivistisk 
(Dunn 1984). Denna tanke har med marginella ändringar blivit modern 
totalitär ideologi. Men också mer demokratiska socialister eller vänsterli-
beraler som Rawls är svaga för detta holistiska antagande. Rawls har inte 
lyckats med att motivera differensprincipen och då faller grunden till det 
mesta av resonemangets slutsatser.

2. Gemenskap som konfl iktlösning
”Communitarians” är nog mer gångbar som beteckning, än försvensk-
ningar som gemenskaparna, på en grupp tänkare som Etzioni (1988, 1996), 
Taylor (1991) och MacIntyre (1981). De söker fi nna andra mer sociala fun-
dament än liberalismens individuella rättigheter. Både statens och mark-
nadens socialitet anses för tunn, men lokalsamhället (the community) skall 
erbjuda mer täta och nära relationer. Om världen upplevs som bestående 
av skilda individuella intressen blir konfl iktytorna många, men om indi-
vidualistiska personer istället kan övergå till en mer kollektiv mentalitet 
löser sig många motsättningar. Gemenskaparna lyckas dock inte förankra 
rättvisan vid någon stark princip utan deras lösning är snarare att tona ner 
rättvisefrågorna genom att förespråka att individerna blir mer följsamma 
till det gemensamma. 

Att gemenskaparna inte är liberaler är en otillräcklig positionering, utan 
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det behövs positiva principer för att inte halka över i rent totalitära uppfatt-
ningar. Gemenskaparna tenderar att delas i olika fraktioner. Det fi nns de 
som talar om trivsam gemenskap, men som när det kommer till kritan är 
liberaler och låter de som vill avvika från den gemensamma linjen göra så. 
Därutöver fi nns de som talar om trivsam gemenskap, men när det kommer 
till kritan är för omfattande auktoritärt tvång (Holmes 1993). Kultur och 
tradition kan innehålla det mesta, så det gäller att hitta något kriterium som 
kan skilja bra från dåligt, inte bara lägga en rätt diffus röst för gemensamma 
värden. Deras förslag kan sammanfattas i ordet broderskap, men broder-
skapet förblir oklart både beträffande vilka som förenas och om vad. Låt 
mig lägga fram ett förslag på rättvisebegrepp som också är ett svar på den 
problematik som gemenskaparna inte lyckats lösa. 

3. Reciprocitet
I komprimerad form är mitt svar: rättvisa är reciprocitet. Rätten att få 
något av andra bygger på att man har givit. I samarbete mellan två personer 
uppstår en synergivinst och att få tillbaka en del av den, utöver sin insats, är 
samarbetets motor. Detta implicerar en rätt att få sin andel, och en skyldig-
het att ge till partnern om man är den som disponerar samarbetets resultat. 
Reciprocitet implicerar ingen skyldighet till generositet och heller ingen 
rätt till att erhålla generositet. För att få igång ett samspel krävs dock att 
någon tar första steget och det steget innebär ofta en kostnad. Det är dock 
att se som en investering, med en förväntan om en fortsatt interaktion, inte 
som en ensidig gåva. Reciprocitetsbegreppet inkluderar handlingar som 
är simultana med full information, men de intressantare är de där hand-
lingarna sker i tidssekvens eller information om andras handlande saknas i 
beslutsögonblicket. 

Rättvisa som reciprocitet är inget originellt svar, utan jag tror att reci-
procitet står mycket nära vad de allra fl esta människor menar med rättvisa. 
Den harmonierar även med religiösa uppfattningar om att en av gudens 
funktioner är att se till att gärningar får sin rättvisa lön, vilket ju som bekant 
inte alltid sker i den mänskliga tillvaron (denna tanke har tillspetsats ytter-
ligare och blivit ”det moraliska gudsbeviset”). För den som inte överlåter 
rättvisan till gud blir det viktigt att själv bidra. Reciprocitet är förmodli-
gen redan den dominerande uppfattningen vad gäller rättvisans centrala 
innebörd. En styrka är reciprocitetens intuitiva rimlighet och en annan 
dess känslomässiga förankring. Känslor för tacksamhet och hämnd bör ses 
som ett tecken på att de anfäder som lönade gott med gott och ont med ont 
valde en framgångsrik strategi. Evolutionen skapade emotioner som stöttar 
ett reciprokt beteende (Trivers 1971, Ridley 1996). I vardagslivets direkta 
handlingar mellan vänner och arbetskamrater är det just reciprocitet som 
är central för rättvisa och moral. Vänstern har fokuserat på jämlikhet och 
liberalerna på frihet, men dessa båda begrepp är sämre svar på innebörden 
av rättvisa än reciprocitet.
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Reciprocitet i form av frivilligt individuellt samarbete väcker inga pro-
tester från liberaler och knappast från andra heller. Detta betyder inte på 
något sätt att det frivilliga samarbetets potential är förstådd eller tilläm-
pad fullt ut. Den som inte läst Robert Axelrods The Evolution of Cooperation
(svensk version: Från konfl ikt till samverkan) bör absolut göra det. Datasi-
muleringar av fångens dilemma låter inte som kraftfull och praktisk etik, 
men den boken är ett mycket övertygande och inspirerande inlägg för den 
frivilliga reciprocitetens möjligheter. 

Symmetriska situationer och frivilliga lösningar är oftast okontroversi-
ella. Men fördelar och uppoffringar är inte alltid symmetriska mellan olika 
individer och att ge alla veto minskar den praktiska potentialen. Kan då 
en reciprok moral kombineras med tvingande kollektiva lösningar utan 
konsensus? Eller leder detta till att balanserad reciprocitet glider mot skev 
exploatering?

En omfattande samhällsvetenskaplig diskurs handlar om att genomföra 
reciprocitet i praktiken (Ostrom 1990). En rad problem med rubriceringar 
som "sociala fällor" (Rothstein 2003, se bokanmälan av Arne Bigsten i ED 
2004, nr 2) och "tragedy of the commons" (Hardin 1968) utgår från uppfatt-
ningen "Jag anser att samarbetet frukter är värt uppoffringar av både mig 
och andra. Men om det tycks troligt att många andra smiter eller snyltar så 
gör jag det också." 

Det gemensamma projektet må ha många förtjänster men det är än mer 
lönsamt att njuta av uppoffringarnas frukter om man själv har smitit från 
uppoffringen. Även om den egna moralen förhindrar en från att svika om 
andra bidrar så talar mycket lite för att bidra när andra sviker. Endast en 
person som agerar enligt Bergspredikan anser det rätt att gynna snyltare 
(Lukas 6:32-35). Berättigad eller oberättigad misstro mot andras samar-
betsetos påverkar det egna beteendet. Den ömsesidiga skyldigheten är en 
premiss, men svårigheten är att lita på att andra följer denna moral istället 
för sitt egenintresse. Det sociala kapitalet ökar när denna misstänksamhet 
försvagas och en tänkt samarbetsinsats inte blir en oavsedd ensidig gåva, 
utan att gott lönas med gott och ont med ont. 

Hur kan då bestraffningar genomföras som stöder en reciprok moral? 
Gauthier (1986) och Frank (1988) diskuterar problemet med att den 
besvikne samarbetaren förlorar ännu mer om han söker bestraffa den som 
svikit honom. I många situationer kan det vara bekvämast att vända andra 
kinden till, istället för att följa den reciproka moralen: ont bör lönas med 
ont. Gauthier rekommenderar en principiell rationalitet medan Frank sät-
ter hopp till ett rättvisepatos som kompenserar de ytterligare kostnader som 
en bestraffning medför. Experiment har visat på en hög benägenhet (84 
procent av försökspersonerna) att straffa svikare även när spelet är så kon-
struerat att man inte själv kan få någon nytta i ett efterföljande spel med en 
”uppfostrad” motpart (Fehr och Gächter 2002).
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4. Egoism och gruppegoism
Hur stora är då möjligheterna att genom budord och bötfällning främja 
ett ansvarfullt beteende? Vänstern för en ständig kamp mot egoismens 
seglivade hydra. För liberalerna är det snarare den kollektiva egoismen, 
gruppegoismen, som är huvudmotståndaren och ett centralt liberalt krav 
är frihet från dess kvävande grepp. I de moderna demokratierna är ofta 
gruppegoism den drivande kraften som först likriktar sina medlemmar och 
sedan förtrycker individer utanför den egna gruppen med tvingande regler. 
Moraliska fördömanden har inte räckt för att eliminera egoism – och grupp-
egoism torde vara av lika resistent virke.

Tankvärt är att även när man i psykologiska experiment gjort en grupp-
indelning som försökspersonerna vet är slumpmässig, så tillskrivs ”de egna” 
goda egenskaper medan de utanför värderas ner (Brown 1986). Genom ett 
gruppmedlemskap stärker man sin egen identitet och genom gruppen sin 
slagkraft. Auktoritetstro och konformism är komponenter i gruppegois-
tiska beteenden med potentiellt farliga effekter. Men att tänka i vi och dem 
får nog ses som ofrånkomligt, så frågan är hur vi skall leva med gruppegoism 
under acceptabla former. 

På samma sätt som en rationell egoist samarbetar, utan att ge upp sitt 
egenintresse, kan grupper fås att agera med andra grupper. Sällan tjusigt, 
aldrig oegennyttigt, men ofta på det hela taget acceptabelt. Det som ställer 
till med verkligt elände är när en grupp ser sig representera mer än gruppe-
goism för då faller grunden för en kompromisslösning. Ett stort steg framåt 
är därför om vi kan få ett klimat där altruistiska pretentioner hos grupper 
och individer möts av en kompakt kritik; den som hävdar att hans grupp 
också representerar proletariatet, gud eller framtiden väcker åtlöje. Dessa 
enheter utser inga advokater även om några känner sig utvalda. Många kan 
tänka vidlyftiga tankar om ädla motiv, men primärt är och förblir vi alla 
blott individer av Homo sapiens; de andra alternativen är fantasifulla tan-
kelekar. En sådan materialistisk grundsyn skulle förmodligen underlätta ett 
kraftigare genomslag för reciprok moral. 

Med tanke på egenintressets styrka är det futilt att förneka, fördöma eller 
skyla över det med dubbelmoral. Egoism och gruppegoism måste erkännas 
som fundamentalt mänskligt beteende, som man kan försöka styra i kon-
struktiva banor genom reciprok moral och regler. Den otyglade moralismen 
bör inse begränsningen i moralens möjligheter; många misslyckade försök 
har gjorts att eliminera sexualitet genom att göra den till synd. En självinsikt 
om egenintressets betydelse är en viktig skillnad jämfört med en subjektiv 
egocentricitet som tror så mycket på sin egen centrala betydelse för andra att 
den inte ser egoism i sitt eget beteende. En förklaring till detta är att inten-
tioner ges stor betydelse för en handlings moraliska halt. Ett sådant synsätt 
inbjuder till och ursäktar den här typen av egocentriskt självbedrägeri. Ser 
man inte sin egen egoism så har man den inte heller som medveten avsikt, 
dvs handlingen bedöms inte som egoistisk. Ett steg till en mer rationell 
moral är att se mer till intressen och mindre till deklarerade intentioner.
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Med en reciprok utgångspunkt kan man få en konstruktiv diskussion 
mellan många individualister och kollektivister. Den gemensamma värde-
ringen skulle vara att en kollektiv lösning inte är fel om den är reciprokt 
rationell. Den konsekvente nyliberalen protesterar, då den väsentliga skil-
jelinjen ju enligt hans uppfattning går mellan frivillighet och tvång, så ett 
sådant resonemang är en försåtlig variant som kan förespråka en kollektiv 
lösning. Jag erkänner att detta innebär en viss öppenhet för kollektivistiska 
lösningar, men det är också ett synsätt som främjar öppenhet bland kollek-
tivister för individuella lösningar. Det är svårt att se en bättre metod än en 
rationell argumentation kring för- och nackdelar, och så länge var och ett av 
lösningsförslagen har en balans mellan rättigheter och skyldigheter lever de 
upp till reciprocitetens krav. 

Det som talar för de kollektiva lösningarna är sällan solidaritet men ofta 
bekvämlighet. Personen vill slippa frihetens baksida; att råka fatta ett oför-
delaktigt beslut. Han ”delegerar” för att han inte är tillräckligt intresserad, 
men vill inte heller få en relativ nackdel mot andra ihärdiga medborgare som 
arbetar för sin personliga utformning. Jag tror inte att medborgaren har en 
i sig stark preferens för frihet eller rationalitet om han inte är övertygad om 
att det är till hans fördel. Att en majoritet genom samverkan utnyttjar en 
minoritet kan därför inte ses som en otänkbar lösning och att moralisera 
mot den är förmodligen föga effektivt. Bättre är att övergå till reciproka 
resonemang. Ekonomer hävdar ofta med emfas att ”there is no such thing 
as a free lunch”. Med det menar de sällan att det är fel med en gratis lunch, 
en sådan kan ju vara lockande, utan problemet är att den som väntar på en 
gratis lunch får svälta – ty vem vill bjuda på lunch utan att få någon typ av 
gentjänst?

Livegenskap och slaveri föll inte främst på grund av uppror från de 
förtryckta eller samvetsnöd hos de besuttna – de föll på grund av bristande 
reciprocitet. Alexis de Tocqueville (1840) gör en klassisk refl ektion från en 
fl odfärd i Amerika när han jämför aktiviteten i en slavfri delstat på den ena 
stranden med passiviteten i en stat med slaveri på den andra. Slavarna und-
vek arbete så gott de kunde för att det var en skev skyldighet, och slavägarna 
undvek arbete för att deras skeva rättighet var att inte behöva arbeta. I ett 
fritt samhälle är det än nödvändigare att också de kollektiva lösningarna 
innehåller en reciprok rationalitet för att fungera långsiktigt. Ett samhälle 
kan ha gynnade minoriteter, men gynnade majoriteter är betydligt insta-
bilare, eftersom proportionerna gör utnyttjandet påtagligt men förmånen 
mer marginell. Den vanlige väljaren bör därför vara kritisk mot politiska 
lösningar som erbjuder honom slaveriets frukter; privilegiet att ha andra 
som arbetar åt sig.

Vänstern anser att staten skall fördela detta livets goda från de få rika 
till de många fattiga och många inom högern ser välfärdsstaten på samma 
sätt – men med ett negativt omdöme. Jag tror denna gemensamma bild är 
felaktig men också farlig; särintressena plundrar vilt så det gäller att hålla 
sig framme i demokratins huggsexa. Frederic Bastiat (1848) träffar en cen-
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tral punkt med sin refl ektion: ”Staten är den stora fi ktion genom vilken alla 
bemödar sig om att leva på andras bekostnad”. I citatet ligger dock också en 
implicit lösning; detta är inte en realitet utan en fi ktion och fi ktioner kan 
lösas upp.

Ett konstruktivt sätt att motverka mygelsamhället är om människor kan 
se reciprocitet som det önskvärda och det reella. Att man gör den generella 
bedömningen att de tjänster som staten ger är de man själv betalar. Är det 
inte tillväxten, de rika eller någon annan som betalar så blir situationen 
förändrad och medborgarna blir mer kritiska till om föreslagna tjänster ger 
valuta för pengarna. Det är inte fråga om att skriva en önskelista till stats-
ministern eller jultomten, utan att klokt spendera resurser man själv arbetat 
ihop. 

5. Obalans som dygd
Mot det reciproka perspektivet står altruismen (alter, den andre, är motpol 
till ego och egoismen) som har förespråkats i form av varierande ideal. Stora 
visioner som Gud, socialismen och fäderneslandet har fått en minskad 
betydelse, så det mest spridda altruistiska idealet i dagens demokratier är 
nog medlidande med de svaga. Även i vårt välmående land kan en majoritet 
utmålas som en eländig minoritet. Välbetalda advokater har till uppgift att 
engagerat berätta om klienternas misär. Många personer anser det fi nt att 
vara svag, och att vara de svagas advokat är ännu fi nare. En av reglerna är att 
klientgruppen aldrig jämförs i ett vidare perspektiv utan blott med en viss 
utvald referensgrupp. Vid eventuella framsteg har ingen grupp så fantasi-
lösa förespråkare att de inte hittar en ny passande referensgrupp som man 
vill, ja indignerat kräver, att bli jämlik med.

Krav på ”sociala rättigheter” som inte kopplas till skyldigheter bör ses 
som krav på privilegier. De visar liksom krav på förmåner till ”underprivi-
legierade” öppet på en antireciprok syn. Centralt för medlidandemoralen 
är behoven, och behoven är oändliga bara man släpper fram irritationer, 
frustrationer och ambitioner. Det uppkomna underskottet på skyldigheter 
förväntas fyllas av en modern gud, ”samhället”, som tilltros en mannapro-
ducerande förmåga. I den första Internationalens program fanns en devis 
med en annan linje: ”Inga rättigheter utan skyldigheter, inga skyldigheter 
utan rättigheter”. Vänstern har dock successivt under 1900-talet övergivit 
denna tidigare i grunden liberala syn på arbetet som den moraliska rättens 
grund och har nu helt anslutit sig till den kristna behovsmoralen. Denna 
moral är dock mest attraktiv som reklammoral, inte som samhällsmoral, 
och den reciproka linjen bör rimligtvis vara att inte dela ut fl er trivsamma 
privilegier, utan att avskaffa privilegier.

Det stora problemet är naturligtvis när statsmakten pålägger vissa grup-
per skyldigheter och skänker andra rättigheter, men också den frivilliga 
altruismen kommer i en ny dager i ett reciprokt perspektiv. Välgörenhet bör 
naturligtvis inte förbjudas, men jag tror det är klokt att nedtona dess bety-
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delse. Kapitalismens raison d’ être är inte att den resulterar i mer pengar i 
kollekthåvarna, utan välgörenhet är och förblir en marginell företeelse som 
inte förtjänar de lovord den får också från liberalt håll. Den propagandan 
stöder ju dessutom indirekt den altruism som bedrivs i tvångsmässiga for-
mer. 

Man kan ställa vida frågor som om världen är rättvis? Det svar man får 
blir rimligtvis nej, men detta leder knappast till något moraliskt imperativ. 
Blott för en allsmäktig Gud med ett ansvar för skapelsen är det annorlunda. 
Som människa blir resultatet mest en dos Weltschmerz eller kanske en mer 
antropocentrisk konklusion som Strindbergs; ”det är synd om människan”. 
Jag tror att dylika vidlyftiga funderingar sällan leder till handling och i så fall 
domineras inte handlingarna av en rättvisesyn. Det moraliska imperativet 
är ofta inte att vara rättvis utan att vara god. Denna inriktning gör att många 
handlingar som snarast är orättvisa kan bli alternativ. Monarker visade ofta 
sin godhet genom att ge amnesti åt brottslingar vilka dömts rättvist enligt 
tidens syn.

Jag kan respektera att en person väljer att leva på existensminimum så 
länge någon annan människa svälter. Det fi nns människor som vill ge sig 
hän åt sådana projekt och de fi nner en tillfredsställelse i att leva upp till sina 
mål som ställer stora krav på självdisciplin. Men det blir likväl enligt min 
mening inte någon moralisk plikt att genomföra dessa föresatser. De fl esta 
prioriterar i första hand krav som att betala sina skulder, men ser moralen 
som en kraft genererande också krav utöver ”att göra rätt för sig”. Jag tror 
att många anser att reciprocitet inte begär tillräckligt mycket av människor 
– om lagen eller gentjänsten kräver en mils släpande, så yrkar moralen på 
två mil. 

Hur väljer man då godhetsprojekt om rättvisan spelar en underordnad 
roll? Det fi nns säkerligen många faktorer, men viktigt är den sociala rollen 
precis som för val av andra projekt såsom fritidsintresse. En del människor 
profi lerar sig som lite speciella med att välja ett något udda projekt. Andra 
väljer en mer ordinär inriktning som delas av många och söker genom en 
extraordinär hängivenhet vinna uppmärksamhet och respekt. En tredje 
grupp har en mindre ambitiös målsättning, utan vill snarast uppnå delaktig-
het, bli en i gruppen.

I vårt samhälle är såväl tillämpad som predikad altruism ofta av det mer 
måttliga slaget. Det är fi nt att tala om osjälviskhet, men inte alltför propsan-
de för då blir talesmannen en tröttsam moralist. Nej altruismen gör sig bäst 
som ”altruism light”. Prinsessor, popstjärnor och kulturpersonligheter gör 
några mindre insatser och allmänheten applåderar. Predikanternas PR-för-
delar uppväger oftast mer än väl uppoffringen, så dessa insatser bör snarare 
ses som pläderingar för altruism än som handlingar vilka själva är genuint 
altruistiska.

Inslaget av opportunism i många etiska uttalanden är uppenbart, men 
frågan är varför lyssnarna låter sig imponeras? Ett skäl är att man vill att 
omgivningen skall påverkas till generositet så att man själv kan få fördelar 
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av det. Kant gjorde bedömningen att ett samhälle säkerligen fungerar bättre 
utan detta system med många sympatiuttalanden, enstaka uppoffringar 
och omfattande mygel. Men han ansåg att förhoppningen att få hjälp gör 
att människor inte kommer att välja mer begränsade och genomförbara 
normer (Kant 1959, s 41). Detta är inte ett argument för altruism motive-
rat som en kategorisk imperativ, utan snarast som en effekt av mänsklig 
svaghet och oförstånd. Att predika godhet för andra är det mest högaktade 
sättet att möjliggöra snyltning för egen del. Min association går till Rouche-
foucaulds refl ektion ”Det säkraste sättet att bli bedragen är att tro sig vara 
slugare än andra”. 

6. Slutsatser
Ordinationen är därför skäligen enkel, men synnerligen radikal. Altruism 
bör ersättas med reciprocitet som social norm för att få ett mer rationellt 
och samarbetsmässigt klimat. Med medborgarnas egenintresse etablerat 
som det självklara fundamentet kan vi få en mer konstruktiv diskussion 
mellan individualister och rationella kollektivister hur dessa intressen bäst 
blir tillgodosedda. Den upplyste egoisten förväntar sig inte att andra skall 
se hans mål som överordnade, utan inser att även andra personer utgår från 
sitt intresse. Istället för självbedrägliga romantiseringar ser gruppegoismen 
sitt egenintresse klart och tydligt, och respekterar att detta motarbetas av 
grupper med motsatta intressen. 

För den ambitiöse moralisten är rättvisa inte tillräckligt, utan kraven 
ställs på kärlek, generositet och självuppoffring. För den mer blygsamme 
reformisten tycks balans mellan insatser och utdelning samt mellan skyldig-
heter och rättigheter vara ett mer väsentligt mål av fl era skäl. Det är instru-
mentellt klokt att klara grundkraven innan man börjar ge sig på potenti-
ella moraliska extrauppgifter (”imperfect duties”, Bowie 1999). En annan 
fördel är att reciprocitet är mindre lierat med det hyckleri som är så vanligt 
i etiksammanhang att ett ord som ”moralisera” snarare associerar till dub-
belmoral än moral. Hyckleri kan inte ses som fristående från de etiska bud-
skap det förespråkar, utan som en negativ externalitet, på samma sätt som 
lagar som inte sanktioneras är negativa för allmän laglydnad. 

Den reciproka rättvisan har inte lätt att göra sig hörd i högstämda sam-
manhang som högmässor och första majtal. Den är säkerligen mindre 
lämpad vid en personlig profi lering där man vill framstå som ett moraliskt 
föredöme. Dessa brister i PR-värde kompenserar den dock förhoppningsvis 
i konstruktiv realism. Till förtjänsterna hos den fi losofi ska diskussionen 
om etik hör att den sällan hemfallit åt de sentimentala sympatiuttalanden 
som i så hög grad tynger politiska och religiösa diskurser. Men den fi loso-
fi ska diskussionen belastas av att etiken så ofta ses i ett närmast gudomligt 
utifrånperspektiv. En lämpligare grund för etik tycks mig vara människors 
naturliga fallenhet för reciprokt samarbete. Kombinationen av rationalitet 
och emotioner i en reciprok etik resulterar i en helt annan korrelation mel-
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lan faktiska handlingar och retorik. Etik bör enligt mitt synsätt inte främst 
vara en fråga om godhet och ambitiösa intentioner, utan ärlighet och ratio-
nalitet bör radikalt uppvärderas. I ett sådant perspektiv blir reciprocitet 
kärnan i rättvisan och rättvisan kärnan i etiken.
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