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Abstract 

Hösten 2015 väntas FN:s medlemsstater fatta beslut om millenniemålens efterföljare: 

Sustainable Development Goals; SDG. Uppsatsen syftar till att ge svar på frågan om 

vilka olika typer av rättvisa som dessa nya föreslagna hållbara utvecklingsmål, SDG, 

ger uttryck för. Utöver detta tas frågan om risken för eventuella målkonflikter upp, 

liksom på vilket sätt processerna som föregått besluten om målen ger uttryck för 

värderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande. Uppsatsen utgår från rättvisa 

som etiskt begrepp och analysen bygger på teorier från John Rawls, Martha 

Nussbaum och Seyla Benhabib. Genom närläsning och argumentationsanalys nås 

följande slutsatser: det råder flera olika typer av rättvisa inom SDG, de olika typerna 

av rättvisa bidrar till risken för målkonflikter samt att processerna som föregått målen 

ger uttryck för värderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande. Trots dessa 

värderingar föreligger risk för svårigheter med förankring, implementering och 

governance av de framtida SDG. Den etiktradition som dominerade inom de 

nuvarande millenniemålen, var den traditionella antropocentrismen. Etiken för hållbar 

utveckling har fått betydligt större utrymme i SDG. 
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1.Introduktion 
 

Förenta Nationerna, FN bildades 1945 efter krigsslutet i syfte att verka för en 

fredligare, rättvisare och mer välmående värld. 51 stater grundade den mellanstatliga 

organisationen som växte. För fyra år sedan fick FN sin 193:e medlemsstat, 

Sydsudan, vilket betyder att nästan alla självständiga stater i världen är medlemmar. 

Under årens lopp har stats- och regeringschefer inom samarbetet skrivit under en rad 

deklarationer och enats om konventioner för att nå organisationens mål. Några av de 

mest omtalade är FN:s konvention om barnets rättigheter, Kvinnokonventionen och 

Deklarationen om mänskliga rättigheter. Under 1990-talet stod FN som värd för en 

rad konferenser med tema fattigdom, miljö och mänskliga rättigheter. Dessa möten 

och överenskommelser syftade alla till att skapa en fredligare, rättvisare och mer 

välmående värld för mänskligheten. När millennieskiftet inföll samlade den 

dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan medlemsländernas stats- och 

regeringschefer. De enades då om den så kallade Milleniedeklarationen1, vilken i 

svensk översättning inleds med: 

”Vi, stats- och regeringschefer, har samlats till möte i Förenta Nationernas 

högkvarter i New York från den 6 till den 8 september 2000, i gryningen till ett 

nytt millennium, för att åter betyga vår tro på organisationen och dess stadga 

som oumbärliga grundstenar för en fredligare, rättvisare och mer välmående 

värld.” 

 

Fortsättningen lyder: 

”Vi erkänner att vi, utöver våra förpliktelser i våra egna länder har ett kollektivt 

ansvar för att principerna om människors värdighet, jämlikhet och jämställdhet 

upprätthålls på det globala planet. Vi som ledare är därför ansvariga inför alla 

människor i världen, särskilt de mest sårbara och utsatta, inte minst världens 

barn till vilka framtiden hör.” 

Detta var startskottet för de då kommande milleniemålen, Millennium Development 

Goals, MDG. Några månader senare hade Milleniedeklarationen omvandlats till åtta 

                                                           
1
http://www.fn.se/Documents/FN-info/Milledeklarationen.pdf 

  

http://www.fn.se/Documents/FN-info/Milledeklarationen.pdf
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övergripande målområden och delmål med indikatorer. Planen var att inom femton år 

skulle målen vara nådda, det vill säga vid årsskiftet 2015/2016. Målen omfattar bland 

annat fattigdomsbekämpning, rätt till skolgång och ökad jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Arbete med att nå målen följs upp genom statistik och rapporter2. Ett 

exempel på framgångsrikt arbete är målet att stoppa HIV, AIDS och andra 

sjukdomar. Under de senaste femton åren har hiv-pandemin nått sin kulmen, 

samtidigt som spridningen av andra allvarliga sjukdomar som till exempel malaria och 

tuberkulos är på tillbakagång. Ett mer bekymmersamt målområde gäller fattigdom. 

Visserligen minskar fattigdomen, men samtidigt går nära en miljard människor 

fortfarande hungriga. Trots att inte alla milleniemålen kommer att nås är många 

politiker, forskare och företrädare för civilsamhället eniga om att milleniemålen har 

blivit framgångsrika. Inte minst har målen betraktats som en framgång för samarbetet 

inom FN. Dock hörs också röster i debatten som påpekar brister i mätmetoder och 

statistik, vilket är en förutsättning för trovärdig uppföljning. 

Nu håller milleniemålens levnadstid på att löpa ut. För några år sedan började 

diskussionen om vad som skulle ersätta milleniemålen efter 2015. FN startade ett 

omfattande förberedelsearbete under vinjetten ”Post 2015”3. Nya målområden håller 

på att tas fram. Milleniemålen som snart gjort sitt, ska lämna plats för de nya hållbara 

utvecklingsmålen, Sustainable Development Goals, SDG. Processen för arbetet är 

omfattande och engagemanget stort. Trots höga ambitioner och utökat antal 

målområden, stöter de nya utvecklingsmålen redan på kritik. Det finns farhågor för att 

SDG inte ska bli lika framgångsrika som MDG.  

I debatten finns synpunkter på att antalet målområden är för många och att målens 

ordningsföljd inte är den optimala. Innehållsmässigt täcker de nya målen i större 

utsträckning frågor om miljömässig hållbarhet och därmed ansvaret för kommande 

generationer i högre grad än tidigare. Däremot har målområden som gäller hälsa fått 

mindre utrymme. Det finns röster som lyfter möjliga målkonflikter och risker för att det 

kommer bli svårare att implementera de nya målen än de gamla4. 

När milleniemålen kom till uttryckte stats- och regeringscheferna vikten av att 

fortsätta arbetet med att nå en fredligare, rättvisare och mer välmående värld. Jag 

                                                           
2
 http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx 

3
 http://www.millenniemalen.nu/vad-ar-post-2015/ 

4
 http://www.beyond2015.org/ och http://post2015.org/ 

 

http://www.beyond2015.org/
http://post2015.org/
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intresserar mig för rättvisa som etisk norm. Vilken typ av rättvisa är det som stats- 

och regeringscheferna vill ta ansvar för? Var finns rättvisebegreppet, implicit och 

explicit i de nya hållbara utvecklingsmålen, SDG? Vilken typ av rättvisa lyfts fram 

idag – femton år efter milleniemålen? Har andra typer av rättvisa, som tidigare inte 

fått utrymme, nu tagit plats på agendan? Dessutom vill jag kritiskt granska processen 

för framtagandet av de nya utvecklingsmålen. Är en omfattande delaktighet en 

förutsättning för en lyckad måluppfyllelse?  

Jag förmår säkert inte svara på alla dessa frågor, men jag hoppas och tror att både 

frågorna och svaren kommer att leva lika länge som FN:s nya hållbara 

utvecklingsmål, SDG. Kanske kan min uppsats vara intressant läsning om femton år. 

 

1.1 Problemformulering och syfte 
 
Jag kommer att kritiskt granska och analysera FN:s nya föreslagna hållbara 

utvecklingsmål, SDG. Mitt syfte är att tydliggöra vilka olika typer av rättvisa målen ger 

uttryck för och huruvida det finns risk för målkonflikter inom SDG. Jag kommer att 

studera vilka uppfattningar om rättvisa som framkommer i de nya målen. Som en del 

av granskningen kommer jag att studera hur rättvisa i relation till kommande 

generationer tar plats i utvecklingsmålen. Jag kommer också att kritiskt granska hur 

framtagandet av målen sett ut och hur väl detta svarar mot demokratiska 

beslutsprocesser.  

 

1.2 Frågeställningar 

 
För att nå syftet med min uppsats kommer jag att ställa följande frågor: 

 Vilka olika typer av rättvisa ger FN:s nya hållbara utvecklingsmål, SDG, uttryck 

för?  

 Finns det risk för att de olika rättvisetyperna leder till målkonflikter?  

 På vilket sätt ger processerna som föregått målen uttryck för värderingar 

knutna till demokratiskt beslutsfattande? 
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1.3 Avgränsningar 

 

Jag fokuserar i denna uppsats på hur rättvisa som etiskt begrepp kommer till uttryck i 

den nya SDG. Jag har vidare granskat möjliga rättviserelaterade konflikter mellan 

eller inom de föreslagna målen. Även här har jag avgränsat min uppsats till att 

omfatta målkonflikter som hör samman med rättvisa. Övriga målkonflikter har inte 

varit föremål för mitt uppsatsämne. Därutöver har jag granskat det demokratiska 

beslutsfattandets värderingar, så som de kommer till uttryck i processen för att ta 

fram SDG.  

Jag skulle också ha kunnat studera en rad tidigare FN-konventioner som vuxit fram 

under FN:s historia och som på olika sätt bidragit till nuvarande MDG och SDG. På 

detta sätt hade jag kunnat få en djupare bakgrund till hur synen på rättvisa förändrats 

sedan FN bildades. Detta skulle kunna vara ett sätt att utveckla mitt uppsatsämne, 

men jag har valt att begränsa mig till de kommande Sustainable Development Goals, 

SDG, med viss tillbakablick på de nuvarande milleniemålen, MDG. Jag har dessutom 

valt att inte lyfta fram samtliga målområden. Jag har utifrån egna bedömningar lyft 

fram de målområden som på bästa sätt illustrerar syftet med min uppsatts, hur 

rättvisa som etiskt begrepp tar sig olika uttryck. 

Denna granskning kan göras djupare och med andra metoder, men resurser i tid och 

rum har begränsat mitt arbete till att studera angiven litteratur, artiklar och webbsidor. 

Det finns en uppenbar risk att jag utifrån min kultur, sociala miljö och erfarenhet inte 

på ett fullgott sätt kan skildra de synsätt och bedömningar som görs av grupper runt 

om i världen, vilka jag själv inte tillhör. 

2. Material  

 
I första hand kommer mitt material att utgöras av de förslag till Sustainable 

Development Goals5 som presenterades av FN:s arbetsgrupp, Open Working Group, 

i juli 2014. Ett starkt bidrag till dessa förslag kommer från den High Level Panel of 

Eminent Persons on the Post 2015 Development Agenda, som FN:s general-

sekreterare tillsatte. Gruppen presenterade sin rapport6 30 maj 2013. 

                                                           
5
 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal 

6 
http://www.un.org/sg/management/beyond2015.shtml 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal


 

8 
 

Jag kommer också studera FN:s milleniemål så som de beskrivs i Road Map towards 

the Implementation of the United Nations Millennium Declaration7. I syfte att granska 

beslutsprocessen under vägen fram mot de nya hållbara utvecklingsmålen, SDG, 

kommer jag att referera till ”The Road to Dignity”8. Detta dokument presenterade 

FN:s generalsekreterare den 8 januari i år. Det är en syntesrapport över det dittills 

genomförda arbetet med SDG och med framåtblickande planer för uppfyllelse av 

målen.   

Jag kommer också ta del av material på hemsidor, som publicerar artiklar och 

diskussioner samt följer och bevakar arbetet inför FN:s beslut om de nya utvecklings-

målen i september i år. Bland dessa kan jag särskilt nämna: 

http://www.post2015.org vilken är en samlingsplats för idéer, debatt och forskning 

inför beslutet om SDG. Hemsidan och tillhörande twitterflöde koordineras av The 

Overseas Development Institute. Institutet beskriver sig själv som Storbritanniens 

ledande, oberoende “think tank” vad gäller internationell utveckling och humanitära 

frågor. Institutet har ett större forskningsprogram gällande post2015.9 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015 FN:s avdelning för hållbar 

utveckling, Sustainable Development Knowledge Platform, fungerar som FN:s 

primära kontor med ansvar för att stödja mellanstatliga processer inom området för 

hållbar utveckling. Här publiceras en rad dokument som skrivits under arbetet med 

framtagandet av SDG.10 

http://www.millenniemalen.nu/vad-ar-post-2015/ På denna webbplats berättar 

UNDP syftet med den kampanj som man ansvarar för och som syftar till att sprida 

kännedom och delaktighet i framtagandet av SDG. På deras webbplats finns en rad 

dokument kopplade just till kampanjens aktiviteter.11 

3. Metod 

 
Den metod jag använt mig av för att skriva denna uppsats är främst närstudier och 

argumentationsanalys.  

                                                           
7
 http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=/Products/SGReports.htm 

8
http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.p

df 
9
 http://www.post2015.org 

10
 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015 

11
 http://www.milleniemalen.nu/vad-ar-post-2015 

http://www.post2015.org/
http://www.odi.org.uk/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
http://www.millenniemalen.nu/vad-ar-post-2015/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=/Products/SGReports.htm
http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
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Genom litteratur- och artikelsökning i Google Scholar och i flera databaser däribland 

ScienceDirect, Elsevier och DiVA har jag inhämtat aktuell forskning på området. En 

stor del av mitt material är enbart publicerat i digital form. Anledningen till detta är 

troligtvis mitt val av ämne, att studera rättvisa som etisk norm i de föreslagna SDG. I 

ett så pass aktuellt ämne har jag haft svårt att hitta tryckta källor.  

Den teoretiska basen för min uppsats är tre verk skrivna av följande politiska 

filosofer: John Rawls’ En teori om rättvisa12, Martha Nussbaums Frontiers of Justice13 

och Seyla Benhabibs Autonomi och gemenskap14. Mitt val av dessa tre bottnar i att 

de diskuterar och analyserar rättvisa, demokrati och beslutsprocesser utifrån olika 

angreppssätt och når olika slutsatser. Jag återkommer närmare till dessa tre 

författare och motiverar ytterligare mitt urval av dem i avsnitt 6, Teori och begrepp. 

Utifrån dessa teorier testar jag rättvisa som etisk norm för att därigenom klarlägga om 

och i så fall vilka olika typer av rättvisa som ryms, implicit eller explicit i SDG. Genom 

att jag relaterar normen så som den uttrycks i SDG till de olika etiska teorierna kan 

jag använda kritiskt granskande argument för att tydliggöra svaren på mina 

frågeställningar i denna uppsats.15 

I mitt arbete behöver jag dock vara observant på min egen tolkning och hantering av 

materialet. I syfte att underlätta för läsaren använder jag mig av en deskriptiv metod 

när jag, i avsnitt 7, Analys, delar upp SDG i tre mycket övergripande kategorier. 

Denna uppdelning gör jag utifrån min egen bedömning av var de olika målområdena 

hör hemma16. Här måste jag lita till min egen omdömesförmåga, vilken enligt både 

mig själv och idéhistorikern Gert Magnusson17 är felbar. Jag fortsätter dock på denna 

väg när jag bedömer att denna indelning av mitt material främst har syftet att 

underlätta för läsaren. 

4 Disposition 
 

Härifrån och framåt delar jag in min uppsats i följande kapitel med tillhörande 

innehåll: 

                                                           
12

 Rawls, John, En teori om rättvisa, 1996, Bokförlaget Daidalos, översättning Annika Persson 
13

 Nussbaum, Martha C, 2006, Frontiers of Justice, President and Fellows of Harvard College 
14

 Benhabib, Seyla, Autonomi och gemenskap, 1992, Bokförlaget Daidalos AB Göteborg 
15

 Grenholm, Carl-Henric (red), Metoder för teologer, 1981, Lund, Studentlitteratur. 
16

 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 1996, Lund, Studentlitteratur 
17

 Magnusson, Gert, Språk och värld, metod, exempel, etik, 2006, Göteborgs universitet 
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I kapitel 5, Tidigare forskning, kommer jag att presentera övergripande innehåll i 

vetenskapliga artiklar som belyser rättvisebegreppet knutet till SDG och med 

referenser till MDG. Därutöver har jag för avsikt att beskriva var i detta 

forskningslandskap min egen uppsats skulle kunna passa in. 

I kapitlet därefter, 6 Teori, presenterar jag de tre politiska filosofer som jag kommer ta 

hjälp av i arbetet med min analys: John Rawls, Martha Nussbaum och Seyla 

Benhabib. Deras teorier skiljer sig från varandra och jag bedömer just därför att det 

är intressant att se hur mitt studiematerial skulle kunna falla innanför eller utanför 

deras teoretiska strukturer över vad rättvisa är och hur man uppnår den. Här kommer 

jag också att lyfta fram de begrepp som jag behöver ta fasta på vid analysen.  

I kapitel 7 börjar jag med en inledning för att ge läsaren en överblick av de föreslagna 

hållbara utvecklingsmålen, SDG. Därefter skriver jag min analys. Den är disponerad 

utifrån de frågeställningar jag har formulerat för min uppsats. Med hjälp av de 

teoretiska begreppen bearbetar jag det material som jag närstuderat under denna 

uppsats. Jag klargör vad i materialet som ger svar på de frågeställningar jag har ställt 

upp, det vill säga: vilka olika typer av rättvisa som FN:s nya utvecklingsmål, SDG, ger 

uttryck för och eventuella risker för att de olika rättvisetyperna leder till målkonflikter. 

Den sista delen av detta kapitel inleder jag med en kort bakgrund innan jag går in på 

min sista frågeställning: på vilket sätt processerna, som föregått målen, ger uttryck 

för värderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande. 

Efter analysen följer min diskussion och slutsats i kapitel 8. Under diskussionen 

kommer jag att relatera till frågeställningarna och sätta min analys i en större kontext. 

Jag återknyter till tidigare forskning och utifrån detta kommer jag att som slutsats 

presentera mina egna hypoteser kring rättvisans plats i världen år 2030. 

 

5 Tidigare forskning  

 
I detta kapitel kommer jag att presentera övergripande innehåll i vetenskapliga 

artiklar som belyser rättvisebegreppet knutet till SDG och med referenser till MDG. 

Därutöver har jag för avsikt att beskriva var i detta forskningslandskap min egen 

uppsats skulle kunna passa in. 
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Jag har sökt artiklar genom Google Scholar, i databasen ScienceDirect , Elsevier och 

DiVA. Jag har sökt artiklar som behandlar hållbar utveckling governance och 

mänskliga rättigheter. Anledningen till att jag sökt artiklar med just denna inriktning är 

att jag, vilket jag presenterar i min analys, avsnitt 7, grupperat de föreslagna 

utvecklingsmålen, SDG, i dessa grupper. De flesta artiklarna har jag läst publicerade 

online medan antologin ”Sustainable Development and Global Ethics”18 har jag läst i 

tryckt format. 

I antologin ”Sustainable Development and Global Ethics” sätter redaktören själv, 

Carl-Henric Grenholm, upp tre problemställningar som behandlas i antologin. En av 

dem gäller hur vi ska förstå relationerna mellan bra miljö, ekonomisk rättvisa, politisk 

demokrati och internationell säkerhet. Han anser att det finns stora utmaningar vad 

gäller strategier för hållbar utveckling i en värld där den globala ekonomin är mer och 

mer integrerad och där enskilda staters suveränitet är av allt mindre betydelse. Den 

andra handlar om på vilka värden och grundläggande moraliska antaganden, 

visionen om hållbar utveckling vilar. Visionen verkar förutsätta, skriver Grenholm, att 

naturen har ett värde och att vi har ett moraliskt ansvar att skydda den. Medan 

många FN-kommissioner snarare ser naturen som en resurs eller ett medel att 

använda för att uppnå egen välfärd. Många etiker skulle föredra en icke-

antropocentrisk position, där naturen har ett värde i sig själv, oberoende av om den 

har välgörande inverkan på människors välfärd eller inte, hävdar Grenholm. Hans 

sista frågeställning handlar om global etik. Vad är meningen med global etik, är en 

sådan etik önskvärd eller möjlig? Idén om en global etik gällande miljö, utveckling 

och internationella relationer, utgår från att det finns någon form av moraliska 

antaganden och förnuftsmässig etik som tolkas likadant av alla mänskliga varelser. 

Själv hävdar Grenholm att sådan moral och etik inte existerar utan att dessa är 

formade av kulturella och religiösa traditioner. Denna kulturella mångfald kan inte 

förnekas vilket gör det svårt att skapa en global etik som är universellt giltig. Han 

ifrågasätter också om en global konsensus i moraliska frågor är önskvärd eller 

nödvändig inom global etik. Oavsett vilket, skulle en etisk dialog från olika perspektiv 

på moraliska frågor om global utveckling och miljö, kunna vara både möjlig och 

önskvärd. 

                                                           
18

 Grenholm, Carl-Henric, Kamergrauzis, Normunds (red.), Sustainable Development and Global 
Ethics, 2007, Uppsala University 
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I samma antologi skriver Mikael Stenmark under rubriken ”Ethics, Sustainable 

Development and the Millenium Declaration” om ”etik för hållbar utveckling”. Detta 

begrepp växte fram ur Brundtlandkommissionens rapport ”Our Commun Future”19 

1987. Den ”gamla” etik som dittills varit dominerande, enligt Stenmark, var den så 

kallade traditionella antropocentrismen. I denna etik står den nu levande människan 

ensam i centrum. Bara människan kan behandlas moraliskt, på ett gott eller dåligt 

sätt. I konsekvens med detta har naturen bara ett instrumentellt värde och våra 

moraliska skyldigheter omfattar bara nu levande mänskliga varelser. Den ”nya” 

etiken, etiken för hållbar utveckling, breddar människans moraliska skyldigheter. 

Liksom i den traditionella antropocentrismen står den nu levande människan i 

centrum, men i etiken för hållbar utveckling omfattar våra moraliska skyldigheter alla 

människor, inte bara de svaga grupperna som till exempel fattiga. Etiken för hållbar 

utveckling omfattar även moraliska skyldigheter gentemot kommande generationer, 

vilket betyder att vi, nu levande varelser, till exempel inte ska utarma 

naturresurserna. Vårt moraliska ansvar sträcker sig över framtida generationer och 

för att säkra deras framtid måste vi ta ett långsiktigt ansvar för naturresurser och 

miljö.  

I en tvärvetenskaplig studie publicerad i The Lancet, finns artikeln ”The Millenium 

Development Goals: a cross-sectoral analysis and principles for goal setting after 

2015”20. Huvudförfattaren är professor Jeff Waage, då ledare för London 

International Development Center, som tillsammans med arton andra forskare ställt 

samman artikeln. Dessa forskare kommer från vitt skilda områden i världen till 

exempel Indien, Sydafrika, Thailand och Zambia. 

Jag har valt artikeln utifrån att den tar upp frågan om governance. Forskarna belyser 

de många utmaningar som implementeringen av milleniemålen, MDG, har inneburit. 

Syftet med artikeln är inte främst att i efterhand försöka peka på svårigheterna utan i 

stället vill författarna tydliggöra hinder och förklara motgångar. Förhoppningen är att 

på detta sätt underlätta för implementeringen av de kommande utvecklingsmålen, 

SDG. 

Författarna uppmärksammar governance betydelse för uppfyllelsen av MDG. De 

beskriver MDG som sektorsspecifika mål vars uppfyllelse är mätbara inom en ganska 

                                                           
19

 http://www.un-documents.net/ocf-ov.htm#1.2 
20

 Lancet 2010; 376:991-1023. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61196-8. 
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snar framtid. MDG var inte framtagna utifrån en inkluderande analys och de saknade  

prioriteringar utifrån utvecklingsbehoven i världen. Därför saknas en rad 

grundläggande utvecklingsfrågor i MDG. Utgångspunkten har i stället varit att hitta 

frågor som är lätta att implementera och mätbara. MDG har haft framgångar vad 

gäller arbetet med att hitta globala politiska samarbeten, förbättra målinriktade 

hjälpinsatser och stärka uppföljningen av utvecklingsprojekt. Utmaningen har många 

gånger legat i det sätt på vilket MDG är uppbyggda: övergripande målområden, 

mätbara mål och indikatorer. Detta för många gånger med sig att det uppstår glapp 

mellan målområden som skulle behöva stöd av varandra, samtidigt som möjligheter 

till synergieffekter blir förbisedda. Svårigheterna har blivit uppenbara när ägarskapet, 

både nationellt och internationellt, för de olika målområdena brustit eller varit otydligt. 

Då blir frågan om rättvisa uppenbar. Många målområden är uppbyggda utifrån 

miniminivåer till exempel vad gäller utbildning, inkomster och överlevnad för barn och 

mödrar. För att nå över den tröskelnivå som ställts upp, väljer ansvariga ofta att 

fokusera på de grupper som lättast går att nå, inte självklart de grupper som har det 

allra sämst ställt. Därmed finns en uppenbar risk att vissa grupper negligeras och att 

orättvisan i världen ökar i stället för minskar. Denna rättvisefråga är avgörande för 

hållbar utveckling. Därför är det, enligt författarna, nödvändigt att nya mål sätts upp 

utifrån en bred process som når en överenskommelse på internationell nivå men som 

utvecklas lokalt, för att på så sätt garantera att ägarskapet och uppföljningen av 

målen sker på ett väl förankrat och trovärdigt sätt. Till detta behövs effektiva 

internationella ramverk som styr samhällets institutioner. 

”The Millennium Development Goals: Milestones or Millstones? Human Rights 

Priorities for the Post-2015 Development Agenda”21 är rubriken på den sista av de 

artiklar jag kommer nämna inom tidigare forskning. Den är författad år 2014 av Mac 

Darrow, Ph.D och chef vid MDG:s Section, Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR). Huruvida MDG blir målstolpar eller 

kvarnstenar avgörs av i vilken utsträckning regeringarna kommer hållas ansvariga för 

utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i sina respektive länder, svarar Darrow, 

på sin egen fråga. Hans syfte med artikeln är att skärpa och stärka argumenten för 

att integrera mänskliga rättigheter i nationella utvecklingsplaner och att positionera 

mänskliga rättigheter tydligare och mer strategiskt i debatten om post-2015 agendan. 
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Darrow skriver att det finns en uppenbar risk för att man blandar samman medel och 

mål. Han skriver om ”added value” kopplad till mänskliga rättigheter och ifrågasätter 

argument som framför att detta hör samman med ekonomisk tillväxt. Han hävdar att 

uppfattningar som ”growth is good for the poor”, vilka enligt Darrow ofta hördes i 

debatten i början av 2000-talet, är felaktiga. Han lyfter flera argument mot denna 

uppfattning. Först, skriver Darrow, är det så att strategier för ekonomisk tillväxt har 

lyft många människor ur fattigdom, men de har ofta misslyckats med att vända sig till 

de absolut fattigaste grupperna i samhället och i stället har orättvisorna ökat. För det 

andra, saknas korrelation mellan ekonomisk tillväxt och starkare mänskliga 

rättigheter och motsatsen går också att uppvisa: stärkta mänskliga rättigheter har 

vuxit fram i samhällen utan någon starkare ekonomisk tillväxt. För det tredje, skriver 

Darrow, finns det inget samband mellan ekonomisk tillväxt och uppfyllelsen av MDG. 

För det fjärde, kan tillväxt som ökar orättvisor inte anses vara hållbara. Sist 

konstaterar Darrow att tillväxt i sig själv inte är tillräckligt och kommer inte automatiskt 

att leda till förbättrade mänskliga rättigheter. Tillväxt är inte målet för en sund 

ekonomisk politik eller indikator för gott ledarskap. Tillväxt ska alltid förstås som ett 

medel att uppnå social rättvisa och värdighet. Allt annat är att blanda samman mål 

och medel. 

I de artiklar jag nämner ovan, har författarna utgått från målområden inom hållbar 

utveckling, governance och mänskliga rättigheter. Alla hanterar begreppet rättvisa 

inom de olika målområdena. Jag utgår från begreppet rättvisa och vill försöka 

tydliggöra på vilket sätt det kommer till uttryck i de föreslagna, kommande 

målområdena, SDG. Utifrån att definiera rättvisa som etisk norm och tydliggöra vilka 

olika typer av rättvisa som ryms inom SDG, så kanske min uppsats skulle kunna ge 

ytterligare ett litet bidrag till debatten om möjligheter, svårigheter och förväntningar på 

framtida måluppfyllelse. 

6 Teori och begrepp 

 
Här presenterar jag de tre politiska filosofer som jag kommer ta till hjälp i arbetet med 

min analys: John Rawls, Martha Nussbaum och Seyla Benhabib. Deras teorier skiljer 

sig från varandra och jag bedömer just därför att det är intressant att se hur mitt 

studiematerial skulle kunna falla innanför eller utanför deras teoretiska strukturer och 
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hur man uppnår rättvisa. Här kommer jag också att lyfta fram de begrepp som jag 

behöver ta fasta på vid analysen.  

I boken ”A Theory of Justice”12 presenterar John Rawls sin rättviseteori som han 

kallar för ”rättvisa som skälighet” (”justice as fairness”).  Med sin teori vill Rawls lägga 

fram ett alternativ till utilitarismen, vilken han hävdar kan legitimera att några får det 

sämre och har mindre frihet medan andra lever ett bättre liv. Genom uttrycket 

”rättvisa som skälighet” menar Rawls att den situation där rättviseprinciperna börjar 

skapas är skälig. Han utgår från den så kallade ursprungspositionen, en hypotetisk 

”State of Nature” med deltagare som definierar rättviseprinciper för ett samhälle som 

ännu inte finns. Med hjälp av simuleringar skulle man kunna föreställa sig 

deltagarnas reaktioner och resonemang. Rawls modell visar att människan har 

moralomdömen vilka bidrar till vårt sinne för rättvisa. Inne i detta hypotetiska rum, 

befinner sig personerna under ”okunnighetens slöja”. Det innebär att parterna är 

jämlika och saknar all kunskap om sig själva och varandra. Eftersom de varken 

känner till sina egna eller andras positioner i samhället kommer de att göra val och 

fatta beslut som är rättvisa. Deltagarna väljer därför rättviseprinciper som gagnar de 

sämst ställda. De personer som tar plats i Rawls hypotetiska rum för att enas kring 

rättviseprinciper, styrs av förnuft snarare än av känsla. Deltagarna har ömsesidig 

nytta av att delta, de deltar inte av solidaritet med någon annan.  

Rawls teoretiska modell syftar till att uppnå en rättvisa som är egalitär, en rättvisa i 

lika delar. Rättviseprinciperna som deltagarna kommer fram till, testas genom de 

partikulära omdömena, vilka är tänkta situationer där principerna ska fungera. Inte 

förrän det råder jämvikt mellan ursprungspositionen och de partikulära omdömena – 

det reflektiva ekvilibriet – har de hållbara rättviseprinciperna kommit på plats.  

Rawls presenterar i sin teori två rättviseprinciper som han antar att deltagarna skulle 

komma överens om:  

 Frihetsprincipen uttrycker allas rätt till grundläggande friheter som är förenligt 

med att alla andra har motsvarande rättighet. 

 Differensprincipen vilken klargör att sociala och ekonomiska ojämlikheter ska 

ordnas på ett sådant sätt att de kan gagna alla och ska vara knutna till 

befattningar och ämbeten som står öppna för alla.  

I denna princip ingår Rawls ”maximin-princip” vilken innebär att ojämlik 

fördelning av ekonomiska och sociala värden accepteras endast om det går 
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att tydliggöra att denna ojämlikhet gör det bättre även för dem som har det 

sämst ställt. 

 

Människors fri- och rättigheter utgör grunden för en demokrati, menar Rawls. Hans 

rättviseteori är en kontraktsteori, som syftar till att lägga grunden för ett demokratiskt 

samhällssystem. Det är viktigt att rättviseprinciperna är allmänt kända och att det är 

allmänt känt att de är det, skriver Rawls. ”Varje person äger en på rättvisa grundad 

okränkbarhet, som inte ens samhällets väl kan åsidosätta…. I ett rättvist samhälle 

anses därför de friheter som hör till det jämlika medborgarskapet var fastslagna; de 

rättigheter som garanteras av rättvisan blir inte föremål för politiskt köpslående eller 

kalkyler av samhällsintressen.”22  

Johan Rawls teori gör sitt avstamp i Lockes, Rousseaus och Kants kontraktstradition. 

Han fördjupar sig i hur processen bör se ut för att nå en överenskommelse om vad 

rättvisa är. Martha Nussbaum, en annan av de politiska filosofer som jag kommer att 

luta mig mot vid min analys, har en helt annan utgångspunkt i sin teori. Hon kallar 

den för ”The Capabilities Approach”. Den utgår från vad hon bedömer att är 

grundläggande för att en människa kunna leva ett värdigt liv. Hon har ställt upp tio 

punkter på en lista. Dessa bottnar till stor del i Karl Marx idéer om vad som är ett 

värdigt liv för människan. Punkterna kallar Nussbaum för ”förmågor”. Nussbaum 

börjar alltså med vad människa bör ha rätt till i sitt liv, eller snarare, vad samhället är 

förpliktigat till att erbjuda sina medborgare. Hon skriver själv att hennes lista inte är 

någon lista över rättviseprinciper som syftar till att uppnå en egalitär rättvisa. 

Nussbaum har konstruerat en lista över miniminivåer: ”The capabilities approach is 

not intended to provide a complete account of social justice. It says nothing, for 

example, about how justice would treat inequalities above the treshold.”23 För 

Nussbaum är det angeläget att listan innehåller just förmågor, inte funktioner. En 

förmåga är intuitiv och diskursiv, skriver Nussbaum. Hon anser att många människor 

och stater, som är beredda att acceptera en förmåga på listan, skulle kunna känna 

sig hotade om den tillhörande funktionen skulle vara förpliktigande eller 

grundläggande. Rösträtt är bra men röstplikt är inte bra. Varje punkt innehåller frasen 

”Being able to…” Genom dessa ”förmågor” i stället för funktioner, hoppas hon att 

mångfalden skyddas. Hon vill med sin teori inkludera svaga grupper, handikappade 
                                                           
22

 Rawls, John, En teori om rättvisa, 1996, Bokförlaget Daidalos, översättning Annika Persson, s 26 
23

 Nussbaum, Martha C, 2006, Frontiers of Justice, President and Fellows of Harvard College s 75 
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och djur. Dessutom är hon angelägen om att hennes teori ska kunna användas 

globalt. Nussbaum skriver att listan är öppen, den kan, bör och kommer säkert att 

förändras. Vissa förmågor som till exempel yttrandefrihet, föreningsfrihet och 

religionsfrihet är dock centrala punkter och enligt henne inte förhandlingsbara. För att 

teorin ska fungera i praktiken behöver listan accepteras på ett sätt liknande det som 

internationella världssamfundet gör med MDG och SDG. Målet är alltså viktigare än 

vägen dit, för Nussbaum. Hennes modell definierar inte rättvisa och utforskar inte 

heller vilken väg samhället bör välja för att nå dit. Trots att Nussbaum och Rawls är 

överens om en del av slutsatserna - alla människors rätt till grundläggande friheter - 

så skiljer sig deras teorier åt. Nussbaum är på många sätt en stark anhängare av 

Rawls. Hon anser att hans teori om rättvisa är västvärldens mest välformulerade 

politiska filosofi och just därför är det angeläget att uppmärksamma den.  Den kritik 

hon framför gäller Rawls modell för hur han kommer fram till sina rättviseprinciper. 

Hon hävdar att Rawls ursprungsposition utgår från strikta och tydliga förutsättningar 

vilka redan är rättvisa och därmed blir resultatet - rättviseprinciperna – per definition 

också rättvist. Hon kritiserar honom vidare för att deltagarna enligt Rawls styrs av 

förnuftet och inser att de har ömsesidig nytta av att delta. Enligt Nussbaum är inte 

detta alltid fallet. Det är inte alltid möjligt att skapandet av rättvisa medför ömsesidig 

nytta. Här pekar Nussbaum på relationen mellan rika och fattiga länder, mellan till 

exempel handikappade och icke handikappade. Förutom att Rawls teori inte omfattar 

hanteringen av icke-mänskliga djur, så saknar Rawls teori även en global tillämpning, 

vilket Nussbaum beklagar. 

Den tredje av mina utvalda politiska filosofer är Seyla Benhabib. I boken ”Autonomi 

och gemenskap”15 lyfter hon det offentliga samtalets betydelse. Hon vill göra det 

möjligt för den stora mångfald av människor som lever i de västerländska 

demokratierna att fullt ut utöva sitt medborgarskap. Det är främst kvinnornas 

möjlighet som står i fokus för Benhabib. En universalistisk moralteori kan inte hoppa 

över kvinnor, skriver Benhabib. En teori som inte tar med kvinnor från början blir 

skev, den går inte att räta upp i efterhand. Möjligheten att delta i det offentliga 

samtalet är en förutsättning för att utöva sitt medborgarskap. Benhabib har låtit sig 

inspireras av Habermas kommunikativa etik, men utvecklar själv det offentliga 

samtalets betydelse. Hon vill lämna det rena resonerandet och i stället se det 

moraliska omdömet som ett ”utvidgat tänkande”. För att nå en princip om jämlik 



 

18 
 

ömsesidighet ska alla ha rätt att ta initiativ till nya samtalsämnen och begära att alla 

deltagare funderar och diskuterar vad som sägs i det offentliga rummet och vilka 

förutsättningar som ska råda. Enligt Benhabib är varje person ”situerad”. Varje 

persons ”jag” hör hemma i en situation med ”jagets” individuella historia. Vårt 

”autonoma jag” bildas i samtal med andra, där vi tvingas förstå, inse och resonera på 

ett sådant sätt att vi kan göra det utifrån andra människors situation och läge. Vi 

måste alltså ha en förmåga att sätta oss in i ”den andres” position. Målet för 

Benhabibs samtal i det ”utvidgade tänkandet” är inte total enighet. I stället handlar 

det om en förväntad kommunikation med andra som deltagaren vet att hen måste 

komma överens med till slut, en universalistisk moralisk respekt. Benhabib har 

omformulerat Kants kategoriska imperativ till följande ordalydelse: ”Handla så att 

maximen för ditt handlande tar alla andras perspektiv med i beräkningen på ett 

sådant sätt att du skulle vara i en position att vädja om deras samtycke”. 

Benhabib söker, föreslår och formulerar normer som ska fungera som vägledningar 

för goda samtal i en demokrati. Hon skriver inte explicit om rättvisa. Hon, liksom 

Rawls, problematiserar samtalets betydelse, men de har olika syften: Rawls vill nå 

rättviseprinciper, Benhabib formulerar grundläggande normer för utövandet av 

medborgarskap i västerländska demokratier. Hon är starkt kritisk till Rawls 

”ursprungsposition” eftersom den inte ger något utrymme för mångfald. Enligt 

Benhabib finns det en risk för att Rawls modell utgör ett hinder för hans egna 

avsikter. Ursprungspositionen, menar Benhabib, kan medföra att ”alla våra fördomar, 

missförstånd och fientligheter i samhället förblir precis som de är, dolda bakom en 

slöja, trots alla Rawls egna avsikter i motsatt riktning”24.  

Dessa tre politiska filosofer kommer vara mitt stöd vid analysen; Rawls som utformat 

en process för framtagandet av rättvisa, Nussbaum som fokuserar på målen, 

”förmågorna”, och Benhabib som formulerar normer för utövandet av medborgarskap 

i en demokrati. Alla tre diskuterar demokrati och rättvisa, explicit eller implicit i de 

olika modeller för hur världen ska bli bättre. 

                                                           
24
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7 Analys  

 
Detta kapitel börjar jag med en inledning för att ge läsaren en överblick av de 

föreslagna hållbara utvecklingsmålen, SDG. Därefter skriver jag min analys. Den är 

disponerad utifrån de frågeställningar jag har formulerat för min uppsats. Med hjälp 

av de teoretiska begreppen bearbetar jag det material som jag närstuderat under 

denna uppsats. Jag klargör vad i materialet som ger svar på de frågeställningar jag 

har ställt upp, det vill säga: vilka olika typer av rättvisa som FN:s nya utvecklingsmål 

ger uttryck för och eventuella risker för att de olika rättvisetyperna leder till 

målkonflikter. Den sista delen av detta kapitel inleder jag med en kort bakgrund innan 

jag analyserar på vilket sätt processerna, som föregått målen, ger uttryck för 

värderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande. 

 

7.1 Inledning 

 

Jag börjar med en övergripande beskrivning av innehållet i de föreslagna hållbara 

utvecklingsmålen, Sustainable Development Goals,SDG5 så som de presenterades 

av FN:s öppna arbetsgrupp för knappt ett år sedan. Efter denna beskrivning 

återkommer jag till analysen vilken är syftet med detta kapitel. 

SDG omfattar 17 stycken målområden vilka specificeras i olika antal delmål. I ett 

försök att underlätta för läsaren delar jag in de 17 målområdena i tre olika grupper, 

kategoriserade utifrån huvudsakligt innehåll: hållbar utveckling, governance och 

mänskliga rättigheter. 

Hållbar utveckling: Av ungefär hälften av målområdena framgår det klart att FN:s nya 

föreslagna målområden inriktas mot hållbarhet. Det gäller till exempel hållbar tillväxt, 

hållbara konsumtions- och produktionsmönster, insatser för att motverka 

klimatförändringar och dess påverkan samt restaurera, bevara och skydda 

ekosystem och biologisk mångfald. Förutom att ta ansvar för naturresurser av olika 

slag, till exempel biologisk mångfald, sötvatten och hav, så ryms också hållbar 

utveckling i form av ekonomisk tillväxt här (målområde 8). Utrymmet och 

omfattningen av målområden kopplade till hållbar utveckling visar en tydlig skillnad 

vad gäller inriktningen av innehållet mellan FN:s hittillsvarande milleniemål, MDG, 
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och de kommande utvecklingsmålen, SDG. Av MDG:s åtta målområden är det bara 

ett, målområde sju, som tydligt uttrycker hållbarhet, ”Säkra en hållbar utveckling i 

världen”. 

Governance: Detta ord översätter jag till ledning, styrning och institutionella 

maktförhållanden.  I detta sammanhang omfattar governance samhällets 

institutioners förmåga och medlemsstaternas förutsättningar för att implementera de 

kommande målområdena. Till denna grupp återstår enligt min uppdelning två 

målområden ”Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 

provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive 

institutions at all levels” och “Strengthen the means of implementation and revitalize 

the global partnership for sustainable development”.  Dessa målområden hör 

samman med diskussionen kring hur framgångsrika de nya hållbara 

utvecklingsmålen, SDG, kommer att bli. De tar också upp utmaningarna med att 

implementera målen inom medlemsländerna och förutsättningarna för mellanstatliga 

samarbeten. Inom governance ryms rättvisa implicit. Inget av de nuvarande 

milleniemålen uttrycker explicit frågor inom governance. 

Mänskliga rättigheter: I mitt försök att gruppera SGD:s målområden kommer jag här 

till min sista grupp, grupp tre. Några av SGD:s målområden innefattar främst frågor 

om värdighet och jämlikhet. Dessa målområden går tydligt att relatera till mänskliga 

rättigheter. Till exempel ska, enligt SDG, all fattigdom i alla dess former vara borta 

om femton år. Hunger ska inte längre finnas och alla människor ska kunna leva sina 

liv i god hälsa. FN:s medlemsländer ska försäkra sina medborgare rätt till utbildning 

och jämlikhet mellan könen. Vad gäller målområdenas likheter med klassiska frågor 

kopplade till mänskliga rättigheter, så påminner MDG och SDG om varandra. Inom 

MDG uttrycks dock hälsofrågorna på ett tydligare sätt och de får också större 

utrymme. ”Minska barnadödligheten”, ”Förbättra mödrahälsan” och ”Stoppa 

spridningen av hiv och aids” är tre av MDG:s åtta målområden. Inom SDG finns det 

ett enda mål som tydligt uttrycker staternas skyldighet att säkra medborgarna ett liv i 

god hälsa. Detta är målområde tre i vilket man också kan läsa att staterna ska verka 

för ”well-being for all at all ages”. Indirekt återfinns hälsofrågor i SDG:s målområde ett 

och två, men då uttryckt i former av att få slut på fattigdom och hunger samt förbättra 

livsmedelsförsörjningen. Denna förändring, att målområden som omfattar hälsofrågor 

har fått ett mindre utrymme i SDG jämfört med milleniemålen, samt att hälsomålet 
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uttrycks mer övergripande, är enligt min bedömning ett av de främsta föremålen för 

debatten inför de kommande utvecklingsmålen.25  

Jag återgår nu till min analys för att svara på den första frågan om vilka olika typer av 

rättvisa som FN:s nya utvecklingsmål, SDG, ger uttryck för. 

 

7.2 Vilka olika typer av rättvisa ger FN:s nya utvecklingsmål uttryck för? 

 
Jag börjar med SDG:s första målområde ”End poverty in all its forms everywhere”. 

Det är ett målområde som ligger grundat i mänskliga rättigheter om ett värdigt liv. Det 

är enligt mig ett exempel på en rättviseprincip som ligger nära Rawls. Denna princip 

hade enligt min bedömning möjligen klarat testen i den reflexiva jämvikten.  Till att 

börja med är det troligt att frågan om fattigdom skulle kunna väckas bland deltagarna 

under ”okunnighetens slöja”. Eftersom ingen av dem känner till sin egen eller andras 

position i samhället är sannolikheten stor att deltagarna väljer att formulera sig enligt 

förslaget till SDG. Deras förnuft säger dem att de har ömsesidig nytta av att delta och 

att komma fram till denna rättviseprincip. Även om den inte skulle utformas som en 

egen rättviseprincip så skulle den kunna passa in under en av Rawls slutsatser om 

rättvisa, den rationella friheten. I detta fall handlar friheten om frihet från fattigdom 

och den gäller alla i lika stor utsträckning. Var och en ska vara så fri från fattigdom 

som är kompatibelt med lika mycket frihet från fattigdom för alla andra. Samtidigt vill 

jag hävda, med risk för att jag tolkas som om jag säger emot mig själv, att 

målområdet i sig inte handlar om den typ av rättvisa som stämmer överens med 

Rawls definition. Alla människor på jorden ska inte vara lika fattiga eller lika rika. 

Målområdet har inte satt upp en egalitär rättvisa, snarare en miniminivå. Med 

fattigdom avses personer som lever på mindre än 1,25 US dollar per dag, vilket 

anges i en precisering av målområdet. Trots detta hävdar jag att detta, SDG:s första 

målområde, inte hör hemma hos Nussbaum. 

Visserligen handlar fattigdomsmålet om grundläggande mänskliga rättigheter, 

rättigheten att som människa inte vara fattig. Möjligen skulle man även kunna påstå 

att denna rättighet är en miniminivå, vilket Nussbaums ”förmågor” lyfter fram. Enligt 
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 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61591-9/abstract,Reproductive 
Health Matters DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0968-8080(13)42737-4,www.globalheart-
journal.com/article/S2211-8160(14)02617-9/pdf  

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61591-9/abstract


 

22 
 

mig är målområdet dock formulerat just så att det inte är en ”förmåga”. Nussbaum 

uttrycker sina förmågor på ett sådant sätt att samhället tar på sig en skyldighet att 

bygga förutsättningar för den enskilda individen att nå sina mål. Samhället ska, enligt 

Nussbaum, ”enable”, möjliggöra, och individen ska ” being able to”, ha möjlighet att, 

ta del av olika sociala rättvisor. Om förslaget till SDG:s första målområde hade 

uttryckts på ett annat sätt till exempel ”Being able to live a life above the treshold of 

poverty”, då hade detta första målområde mycket väl passat in på Nussbaums lista 

över ”Capabilities”. Nussbaum vill att hennes lista omarbetas och utvecklas, därmed 

skulle jag vilja hävda att denna omskrivning av SDG:s första målområde, i framtiden 

skulle kunna få plats bland Nussbaums ”förmågor”. 

Jag lämnar nu SDG:s första målområde och tar ett annat exempel vilket också ryms 

inom gruppen som direkt berör ämnen kopplade till mänskliga rättigheter. SDG:s 

målområde tre föreslås bli: ”Ensure healthy lives and promote well-being for all at all 

ages”. Till att börja med konstaterar jag att detta sätt att formulera målområdena 

återkommer vid flera tillfällen. Fem av SDG:s sjutton målområden börjar med 

”Ensure…” Denna formulering går att jämföra med Nussbaums ”Enable..” Det är 

samhället, gällande SDG avses här FN:s medlemsstater, som ska ”säkra” 

hälsosamma liv och främja välfärd för alla i alla åldrar. Nussbaums ”förmågor” 

uttrycker dock individens möjlighet att välja väg i livet. Det sätt, på vilket FN:s öppna 

arbetsgrupp valt att formulera dessa målområden på, inrymmer inte individens egen 

möjlighet till agerande. I SDG:s målområde tre är det staten/samhället som ska 

garantera hälsosamma liv och välfärd. Vi behöver däremot inte anstränga oss något 

nämnvärt för att omformulera målområde tre så att det uttrycker en Nussbaumsk 

förmåga. Innehållsmässigt så överensstämmer SDG:s målområde tre mycket väl 

med ett par av punkterna på Nussbaums lista över ”förmågor”. Punkt ett och två på 

listan har ingångsorden ”Life” och ”Bodily Health” och innehållet är snarlikt det som 

formuleras i SDG:s målområde tre. Varken Nussbaum förmågor eller SDG:s 

målområde tre uttrycker en egalitär rättvisa utan lägger snarare fram underlaget för 

en miniminivå vad gäller mänskligt liv. 

En tredje typ av rättvisa går att hitta bland de SDG som inriktar sig mot hållbar 

utveckling. Som jag nämnde i början av detta kapitel, så kan nästan hälften av de 

föreslagna SDG räknas till denna grupp. I enlighet med hållbarhetsetiken, har vi en 

moralisk skyldighet att ta ansvar även för kommande generationer vilket omfattar en 
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global rättvisa i tid och rum. Genom att som i till exempel målområde 13, vidta 

angelägna åtgärder för att minska klimatförändringen och dess påverkan, så tar 

nuvarande stater sitt moraliska ansvar för kommande generationer. Trots att detta är 

ett lovvärt ansvarstagande skulle målområde 13, enligt mig, inte kunna bilda en av 

Rawls rättviseprinciper. Målområdet skulle, enligt mig, troligen aldrig diskuteras 

bakom ”okunnighetens slöja”. Där tas strävar arbetet efter att nå egalitära 

rättviseprinciper. Hållbarhetsetikens rättvisa hör inte hemma här. De målområden 

inom SDG som kan kopplas till hållbarhet har ett globalt perspektiv. Detta är inte helt 

förenligt med Rawls teori utan ligger närmare Nussbaum. Jag kan föreställa mig att 

Nussbaum skulle kunna sätta upp klimatfrågan på sin lista över ”förmågor”. Så som 

listan presenteras i ”Frontiers of Justice”13
 skulle hon kunna föra in klimatfrågan 

under punkt åtta, ”Other Species. Being able to live with concern for and in relation to 

animals, plants, and the world of nature.”  

Jag kan alltså konstatera att de nya Sustainable Development Goals i viss 

utsträckning ger uttryck för rättvisa, dock inte alla målområden. Någon rättvisa i 

Rawls anda, den egalitära, finns inte. I de fall målområdena tar upp rättvisa som 

ligger nära de mänskliga rättigheterna, som till exempel hunger och fattigdom, ger 

målområdet uttryck för miniminivåer, inte rättvisa i lika delar. Här ger alltså SDG 

uttryck närmast för den typ av rättvisa som Nussbaum står för. De flesta målområden 

speglar just det samlingsrubriken uttrycker: hållbar utveckling. Den rättvisa som 

kommer till uttryck här hör samman med etiken för hållbar utveckling. Även här ligger 

rättvisebegreppet närmast Nussbaums teori. 

 

7.3 Finns det risk för att de olika rättvisetyperna leder till målkonflikter? 

  
Mitt svar på denna fråga är ja. En sådan risk föreligger. För att illustrerar mina 

tankegångar och hur jag nått framtill denna slutsats vill jag återgå till två av de 

målområden inom SDG som jag nämnt tidigare.  

Målområde ett, ”End poverty in all its forms everywhere” ger uttryck för en rättvisa 

som tydligt kan kopplas till mänskliga rättigheter och rätten till ett värdigt liv. Liksom 

till övriga målområden, så finns specificeringar uttryckta i delmål. Med fattigdom 

avses personer som lever på mindre än 1,25 US dollar per dag. Längre ner på listan 
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över föreslagna SDG finns till exempel målområde 13 ”Take urgent action to combat 

climat change and its impacts”. Detta målområde baseras på United Nations 

Framework Convention on Climate Change, på svenska ofta kallad FN:s 

klimatkonvention och är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-

konferensen i Brasilien 199226. Målområdets preciseringar hämtas från 

klimatkonventionen. Här uttrycks olika vägar som FN:s stater bör arbeta på för att 

motverka klimatförändringarnas negativa påverkan. Detta ska man bland annat göra 

genom att förbättra utbildning, öka människors medvetenhet och institutioners 

kapacitet att hantera klimatfrågorna. Det står även bland preciseringarna att länderna 

ska värna om och främja mekanismer som kan stärka klimatrelaterad planering och 

ledning i minst utvecklade länder, samt här fokusera på kvinnor och unga samt lokala 

och marginaliserade grupper. Detta målområde ger uttryck för en typ av rättvisa som 

närmast hör hemma i vårt ansvar för kommande generationer.  

Risken för målkonflikt är tydlig: hur ska vi utplåna alla former av fattigdom i alla dess 

former överallt samtidigt som vi ska med krafttag förhindra klimatförändringar och 

dess påverkan? Det finns inget svar på frågan om vem som ska göra prioriteringen i 

det fall resurser för att nå båda målområdena inom femton år inte räcker till. Nu 

levande människors rätt till ett liv över fattigdomsgränsen ställs mot framtida 

generationers möjlighet att ta del av en värld som inte utarmats på grund av 

klimatförändringarna. Rättvisa som uttrycks i form av rätt till en miniminivå ställs mot 

det moraliska ansvaret för rättvisa gentemot kommande generationer människor och 

djur. 

Detta är bara ett exempel på målkonflikter. I SDG:s målområde två ska staterna få 

slut på hunger, säkerställa och förbättra livsmedelsförsörjningen samt stödja 

utvecklingen av hållbart jordbruk. I detta fall föreligger risk för målkonflikter inom 

samma målområde. Inom detta enskilda målområde finns risk för motsättningar. Här 

ryms olika typer av rättvisa, miniminivån som handlar om att få slut på svälten i 

världen och den rättvisa som kan kopplas till hållbarhetsetiken, där ett hållbart 

jordbruk ska värnas och lyftas fram i syfte att ta ansvar för kommande generationer. 

Den rättvisa som kan kopplas till mänskliga rättigheter ligger nära de miniminivåer 

som uttrycks i Nussbaums ”förmågor”. Hela målbeskrivningen i målområde två är 
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lovvärd, men det är tveksamt eller, enlig min bedömning, inte troligt att det går att 

uppnå hela målområdet inom de femton år som SDG:s livslängd ska vara. Det finns 

risk för att konflikter kommer att uppstå när kravet på att mätta munnar ställs mot 

hållbart jordbruk. Hur många munnar som behöver mättas är en relativt enkel 

uträkning men definitionen av ”hållbart jordbruk” är inte tydligt beskriven i 

målområdet. Dessutom skriver FAO, FN:s egen livsmedels och jordbruks-

organisation, i rapporten Towards the future we want: end hunger and make the 

transition to sustainable agricultural and food systems, att det krävs en förändring 

gällande governance inom både livsmedels- och jordbruksproduktion för att ett 

hållbart jordbruk ska kunna mätta jordens befolkning27.  

Målkonflikterna uppstår alltså inte enbart vad gäller innehållet i målområdena utan 

bottnar många gånger i de olika typerna av rättvisa. Med de nya Sustainable 

Development Goals; SDG, föreligger risker för att FN:s medlemsstater hamnar i 

situationer där mänskliga rättigheter för nu levande människor ställs mot ansvar för 

kommande generationer. Denna problematik är visserligen inte ny. Idag pågår till 

exempel en debatt om produktionen av palmolja28. Oljan finns i en rad produkter och 

livsmedel. Produktionen är intensiv, på gott och ont. I vissa länder ger produktionen 

småbönder en säker inkomst samtidigt som den utarmar den biologiska mångfalden 

när världens regnskogar avverkas för att ge plats åt de växande palmplantagen. FN:s 

nya hållbarhetsmål, SDG, ger alltså inte upphov till nya målkonflikter men SDG hade 

kanske, enligt min bedömning, blivit än mer intressanta om de tagit som sin uppgift 

att redan från början tydliggöra hur kommande målkonflikter skulle kunna hanteras. 

Låt mig återkomma till denna fråga i slutsatserna för denna uppsats. 

 

7.4  På vilket sätt ger processerna som föregått målen uttryck för 

värderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande? 

 
Jag börjar detta kapitel med en summarisk bakgrund av hur de nuvarande 

milleniemålen, MDG, växte fram. Därefter kommer jag att beskriva och göra 

paralleller till processen som föregått de kommande SDG. Utifrån detta avslutar jag 

kapitlet med att analysera i vilken utsträckning processerna ger uttryck för 

                                                           

27 http://www.fao.org/docrep/015/an894e/an894e00.pdf 
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 http://www.svd.se/palmolja-hot-mot-regnskogen_198223 
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värderingar knutna till demokratiskt beslutsfattande. I denna analys kommer jag att 

hämta teoretiskt stöd från Seyla Benhabib, som jag hittills inte givit någon 

framträdande plats. Hon värnar om mångfaldssamhället och alla människors 

möjlighet att fullt ut utöva sitt medborgarskap. 

7.4.1 De olika processernas bakgrund 
 

Processerna för framtagandet av MDG och SDG ser olika ut. År 2000 anordnade 

FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan ett millennietoppmöte i New York. 

Där enades de närvarande stats- och regeringscheferna om den så kallade 

Milleniedeklarationen och sammanlagt ställde sig alla FN:s 189 medlemsländer 

bakom deklarationen. Innehållet syftade till att förbättra för mänskligheten under det 

kommande århundradet. Deklarationen innehöll också ett uttalande om alla länders 

ansvar för världsutvecklingen ”to uphold the principles of human dignity, equality and 

equity at the global level”29.  Vid detta tillfälle fick generalsekreteraren mötets 

uppdrag att konkretisera hur världssamfundet skulle kunna uppnå de avsikter man 

uttalat. De flesta målområdena inom MDG var inte nya. De hade sitt ursprung i 

globala konferenser under 1990-talet och i mängden av internationella lagar och 

normer som blivit antagna eller införlivade i olika medlemsländers lagstiftningar eller 

regelverk. I Road Map towards the Implementation of the United Nations Millennium 

Declaration28 står det ”The international community has just emerged from an era of 

commitment. It must now enter an era of implementation, in which it mobilizies the 

will and resources needed to fulfil the promises made”. 

Arbetet med att ta fram Sustainable Development Goals, SDG, sker i fyra parallella 

processer30. 

Januari 2012 tillsattes en arbetsgrupp som tog fram rekommendationer, övergripande 

vision och färdplan.. Ett halvår senare utsåg FN:s generalsekreterare en 

högnivåpanel för Post 2015 vilken arbetade vidare på materialet från arbetsgruppen. 

Sommaren 2013 var högnivåpanelens arbete slutfört. Ytterligare ett halvår senare 

bildades en öppen arbetsgrupp vilken kontinuerligt rapporterade till FN:s 

generalförsamling och presenterade sina slutgiltiga förslag till SDG i september 2014. 
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 http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm 
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 http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/post-2015/hur-gar-processen-till--.html 
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Utöver detta initierade FN upp emot hundra nationella konsultationer, elva tematiska 

konsultationer och en interaktiv och öppen webbaserad dialog. 

Kring de nya hållbara utvecklingsmålen pågår alltså, enligt vissa bedömare, en av de 

mest omfattande kampanjer för delaktighet i FN:s historia31. Genom kampanjen ”The 

Global Conversation”32, vilken drivs av UNDP, görs ansträngningar för att engagera 

stora grupper och en mångfald av grupper i arbetet med de nya utvecklingsmålen 

SDG. Svaga grupper, kvinnor, unga människor, funktionshindrade, grupper från den 

privata sektorn liksom den statliga har tagit del av kampanjen. Enligt UNDP33 har 7,3 

miljoner människor genom en webbaserad undersökning prioriterat sina viktigaste 

målområden för vår framtida värld och kampanjens webbsida, The World We Want34 

har haft mer än fyra miljoner visningar samt över 7000 besökare i månaden. 

Samtidigt bedriver frivilligorganisationer av olika slag sitt arbete35, för att samla 

kunskaper och möjligheter att påverka förhandlingarna om den slutgiltiga utform-

ningen.  

7.4.2 Analys av processerna 

 

Jag återgår här till min analys och kan konstatera att det finns vissa likheter i besluts-

processerna inför fastställandet av världens utvecklingsmål. Båda processerna, både 

för MDG och SDG, har initierats på hög beslutsnivå inom FN-samarbetet. Där har 

också beslut tagits om hur processerna för arbetet ska se ut. Med detta som 

bakgrund vill jag dra slutsatsen att både MDG och SDG har initierats av FN-

organisationens högsta ledning, med stöd av medlemsländernas regeringar. Jag vill 

dock inte sluta här. Med detta som gemensam grund för processerna så fortsätter 

arbetet med förankringen av de nya hållbara utvecklingsmålen, SDG, på ett helt 

annat sätt än vad som var fallet med milleniemålen. Mycket arbete, tid och pengar 

läggs ner på att engagera och involvera världens befolkning i att forma sin egen 

framtid genom SDG. Ansvariga för kampanjen uttrycker tydligt att målet är att föra ett 

globalt samtal om vilken värld vi ska bygga för framtiden. Det görs ansträngningar att 
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 http://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-
united-nations 
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 http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/post-2015/overview.html 
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 http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/post-2015-development-
agenda.html 
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 https://www.worldwewant2015.org/  
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 http://www.sustainabledevelopment2015.org/index.php/about, 
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nå alla och att inhämta synpunkter även från människor som många gånger tidigare 

inte haft möjlighet att göra sin röst hörd. Arbetet med förankringsprocessen ger 

uttryck för värderingar som förknippas med ett demokratiskt beslutsfattande. 

Visserligen finns ännu inga garantier för att den svages röst kommer att ges utrymme 

vid slutförhandlingarna, men under processen för framtagandet av de nya hållbara 

utvecklingsmålen, ger FN:s högsta ledning uttryck för att man vill att beslutet om 

SDG av eftervärlden ska beskrivas som ett beslut fattat med demokratiska förtecken. 

När det gäller att relatera processerna för framtagandet av SDG och MDG så vänder 

jag mig till Seyla Benhabib. I hennes moralteori, så som den presenteras i Autonomi 

och gemenskap14, lyfter hon fram det offentliga samtalets betydelse. I den process för 

förankring av SDG som FN startat har samtalet en betydligt mer framträdande roll, än 

i processen inför MDG. Benhabib värnar om mångfalden av människor och deras rätt 

att fullt ut utöva sitt medborgarskap. Hon inriktar sig särskilt på kvinnornas möjlighet 

att delta i det offentliga samtalet, men alla med förmåga till tal och handlande har 

enligt Benhabib, rätt att delta. På så vis når hon en princip för universalistisk moralisk 

respekt. Hon understryker dock att alla som deltar i samtalet ska har rätt att ta initiativ 

till nya samtalsämnen, ha rätt att diskutera vilka förutsättningar som ska gälla för det 

offentliga samtalet samt rätt att ställa krav på att deltagarna funderar och diskuterar 

ämnena.  

FN:s kampanj för deltagande i framtagandet av de nya hållbara utvecklingsmålen, 

skulle kunna ses som en praktisk tillämpning av Behabibs princip för universalistisk 

moralisk respekt. Med detta avser jag den ambition och det arbete som läggs ner på 

att sprida kännedom, öka kunskapen samt bjuda in till diskussion om vår 

gemensamma framtida värld. Det görs stora ansträngningar, enligt ansvariga på 

UNDP som driver kampanjarbetet, för att uppnå en mångfald av röster i 

diskussionerna, inte minst genom att aktivt söka upp kvinnor och andra svaga 

grupper. Samtalet är inte begränsat till samhällets institutioner, utan bedrivs på 

många olika platser, vilket ligger väl i linje med Benhabibs princip. Trots detta kan jag 

inte hävda att processen helt stämmer överens med Benhabibs princip för 

universalistisk moralisk respekt. Ämnet för ”The Global Conversation” 38 är redan 

förutbestämt och det finns redan fastslagen tidpunkt för när samtalen ska vara 

slutförda.  

Benhabibs mål med det offentliga samtalet skiljer sig också från den intention som 
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FN satt upp. FN:s uppdrag är att få samtliga medlemsstater att enas om ”Sustainable 

Development Goals” vid mötet i New York i september. Enligt Benhabib är inte total 

enighet målet för det offentliga samtalet. Hon hävdar att det i stället handlar om ”en 

förväntad kommunikation med andra som jag vet att jag i slutändan måste komma 

överens med”. Utifrån detta har Benhabib omformulerat Kanst kategoriska imperativ 

på följande sätt: 

”Handla så att maximen för ditt handlande tar allas perspektiv med i beräkningen på 

ett sådant sätt att du skulle vara i en position att vädja om deras samtycke”.  

Jag anser att det skulle vara intressant om denna devis sattes upp på väggen inför 

de slutliga SDG-förhandlingarna i höst. Om alla medlemsländer försökte följa, låt mig 

kalla det ”Benhabibs kategoriska imperativ” så kanske världssamfundet hade en 

stabil utgångspunkt för arbetet med att skapa en bättre framtida värld för alla, nu 

levande och framtida generationer.  

Är då en process som starkare ger uttryck för ett demokratiskt beslutsfattande en 

förutsättning eller garant för en högre måluppfyllelse? Låt mig ta med mig denna 

fråga till slutsatserna för denna uppsats. 

8 Diskussion och slutsats 

I denna del av uppsatsen kommer jag att relatera till frågeställningarna och sätta min 

analys i en större kontext. Jag återknyter till tidigare forskning och utifrån detta 

kommer jag att som slutsats presentera mina egna hypoteser kring rättvisans plats i 

den framtida värld som FN vill värna om: en fredligare, rättvisare och mer välmående 

värld. 

Jag har tidigare konstaterat att de nya hållbara utvecklingsmålen, SDG, ger uttryck 

för olika typer av rättvisa. Främst handlar det om moralisk rättvisa enligt etiken för 

hållbar utveckling där nu levande generation ska ta ansvar för kommande. SDG 

innehåller också rättvisa definierad genom miniminivåer. Båda dessa typer av rättvisa 

ligger närmast Martha Nussbaums ”Capability Approach”, men utan hennes 

formuleringar som ger individen eget ansvar. Värt att notera är att SDG inte alls 

innehåller någon egalitär rättvisa, en rättvisa som ger rätt till lika delar, enligt Rawls 

modell. Inte heller, vill jag tillägga, ryms de grundläggande fri- och rättigheter som 
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Rawls och Nussbaum är överens som grundläggande för mänskligheten. Dessa 

rättigheter återfinnes närmast i FN:s konvention för mänskliga rättigheter36.  

När jag gör en övergripande jämförelse med de nuvarande milleniemålen, MDG, och 

förslagen till de kommande hållbara utvecklingsmålen, SDG, är det intressant att 

notera skillnaderna. Både MDG och SDG uttrycker tydligt i vilken tidsepok de skapats 

och skapas, både vad gäller innehåll och typen av rättvisa. De nuvarande 

milleniemålen tar i större utsträckning upp rättvisa i form av mänskliga rättigheter. 

Bara ett enda mål ägnas åt att ”säkra en hållbar utveckling”. Den etiktradition som 

dominerar är den traditionella antropocentrismen. Visserligen har etiken för hållbar 

utveckling sina rötter i 1980-talet, men dess genomslagskraft har inte varit så stark 

att den påverkat millennieskiftets målformuleringar i någon större omfattning. Det 

framgår tydligt av de föreslagna SDG att dessa inbegriper fler målområden med 

fokus på rättvisa och moraliskt ansvar för kommande generationer. Därmed 

signalerar målen att klimatförändringar och naturresursernas värde bedöms ha större 

betydelse för rättvisa i världen än vad uppfattningen var vid millennieskiftet. Rättvisa 

omfattar allas rätt och möjlighet att ta del av gemensamma resurser. De föreslagna 

SDG omfattar alla länders moraliska ansvar för hållbarhet. Innehållet i MDG 

fokuserar mer på den rika världens skyldighet att hjälpa den fattiga.  

I Mac Darrows artikel lyfter han fram risken att förväxla mål och medel. Ekonomisk 

tillväxt har tidigare, i vissa sammanhang, enligt Darrow använts som ett medel för att 

uppnå mänskliga rättigheter. I de föreslagna SDG har både ekonomisk tillväxt och 

bekämpande av fattigdom blivit föremål för målformuleringar. Det framgår inte av 

målformuleringarna att tillväxt ska driva på starkare mänskliga rättigheter eller, om 

det möjligen kan vara så, att mänskliga rättigheter driver på en hållbar ekonomisk 

tillväxt. Det framgår inte heller om dessa två typer av rättvisa riskerar att komma i 

konflikt med varandra.  

Det är också intressant att ställa frågan om governance i relation till dessa 

målområden eller olika typer av rättvisa. Enligt Jeff Waage och hans medförfattare så 

är frågan om ägarskapet avgörande för måluppfyllelse. I en global värld, där 

ekonomierna påverkar varandra och nationalstaternas möjlighet att styra sina 

ekonomiska förutsättningar har minskat avsevärt, blir det än viktigare att tydliggöra 

                                                           
36http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/k

o,nventionstexter_pdfversion.pdf 
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var beslut och befogenheter hör hemma. Trots alla löften och underskrivna FN-

konventioner råder brister och orättvisor inom mänskliga rättigheter. I dessa 

sammanhang ligger governance så gott som alltid på nationell nivå. Vad gäller 

utvecklingen av ekonomisk tillväxt, är detta en fråga som inte längre styrs av 

nationalstaterna ensamma. Det föreligger därmed, hävdar jag, stora risker för att 

målområdena inte stödjer varandra och att möjliga synergieffekter tappas bort. 

I diskussionen om målkonflikter vill jag lägga till ytterligare en aspekt, nämligen 

varifrån och vem som varit initiativtagare till de kommande SDG. FN:s 

generalsekreterare utsåg en grupp, high-level panel of eminent persons vilka 

lämnade sitt bidrag till framtagande av SDG i maj 2013. Dessa har haft en stor 

möjlighet att påverka. Gruppen leddes av statscheferna i Indonesien och Liberia samt 

av Storbritanniens premiärminister. Jag vill påstå att trots att fattiga länder varit 

representerade i gruppen, så föreligger risker för målkonflikter. Flera målkonflikter, 

vilka jag nämnt tidigare, bottnar i olika typer av rättvisa. Jag vill hävda att en 

bidragande orsak till dessa konflikter är att målområdena trots allt initierats av och 

kommer att beslutas av priviligierade grupper i samhället. De priviligierade grupperna 

finns i alla länder, även i de länder som har det sämst ställt, och det är personer ur 

dessa grupper som representerar länderna vid slutförhandlingarna. Med detta vill jag 

säga att för de grupper i samhället där fattigdom och hunger dominerar vardagen kan 

det vara svårare att anamma en etik för hållbar utveckling. 

I Jeff Waages med fleras artikel skriver författarna också om förutsättningarna för att 

de nya hållbara utvecklingsmålen ska bli framgångsrika. De skriver att det krävs en 

bred process som förankras internationellt men att implementeringen, ägarskapet 

och uppföljningen sker lokalt, samt på ett trovärdigt och väl förankrat sätt. Det arbete 

som nu pågår gällande förankringen av processen för framtagandet av de nya 

utvecklingsmålen SDG är omfattande. De ansvariga för förankringsarbetet har höga 

ambitioner och ligger troligen väl i linje med vad Jeff Waage och hans kollegor 

åsyftar. I detta arbete återkommer värderingar som vi gärna förknippar med 

demokratiskt beslutsfattande: delaktighet, dialog och konsultationer. Alla ska kunna 

ta del och svaga grupper ska få göra sina röster hörda. Jag tror gott om syftet med 

denna kampanj, men jag ser inte processen som varken en förutsättning eller en 

garant för att målen ska uppnås. Flera av de nuvarande milleniemålen, MDG, nådde 

uppsatta mål, enligt ansvariga inom FN. Detta trots att den processen var betydligt 
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starkare styrd utifrån ett ”top-down”-perspektiv. MDG beslutades utan någon djupare 

förankring bland folken. Stats- och regeringschefer fattade beslutet utan vare sig 

kampanj eller konsultationer. Min slutsats är enkel: demokratiskt beslutsfattande, 

eller beslutsfattande som ger uttryck för värderingar som förknippas med demokrati, 

är varken någon förutsättning eller garant för högre måluppfyllelse. Min bedömning är 

att enkelheten och tydligheten i milleniemålen lade grunden för framgång. Å andra 

sidan är inte MDG:s framgångar odiskutabla. 

Jag uppehåller mig till sist vid den artikel som Carl-Henric Grenholm skrivit och som 

jag nämner i avsnittet ”Tidigare forskning”. Han tar upp frågan om en global etik är 

önskvärd eller möjlig. Jag tror inte det. Om vi önskade en global etik så skulle vi 

också säga nej till den mångfald som Seyla Benhabib värnar om. För att göra den 

möjlig skulle vi behöva samordna alla kulturmönster och religioner. Om detta också 

skulle innebära att det bara fanns en typ av rättvisa och vilka effekter något sådant 

skulle få, har jag svårt att konkretisera. 

Mitt syfte med det valda ämnet för uppsatsen, är att genom att granska rättvisa som 

etiskt begrepp och därmed tydliggöra olika typer av rättvisa och hur dessa förhåller 

sig till varandra, så ökar förutsättningarna för att den typ av rättvisa som man åsyftar, 

verkligen uppnås. Då minskar risken för målkonflikter. Av det material som jag har 

studerat framgår det inte hur målkonflikter bör hanteras. Det hade varit intressant om 

arbetet med de kommande hållbara utvecklingsmålen, SDG, fokuserade på hur man 

skulle kunna hantera och lösa målkonflikter. Om målkonflikterna blir tydligare och kan 

förebyggas ökar möjligheten för måluppfyllelse. Kan vi dessutom värna om processer 

med demokratiska förtecken i världspolitiken, når vi kanske snabbare dit FN vill. 

9 Sammanfattning 

Vid årsskiftet 2015-2016 kommer FN:s nuvarande milleniemål, Millenium 

Development Goals, MDG att ersättas av nya hållbara utvecklingsmål, Sustainable 

Development Goals, SDG. Diskussionen om vad som skulle efterträda milleniemålen 

började för flera år sedan, processen för arbetet är omfattande och engagemanget 

stort. Trots höga ambitioner och ett utökat antal målområden, stöter förslagen till de 

nya hållbara utvecklingsmålen redan på kritik. Det finns farhågor för att SDG inte ska 

bli lika framgångsrika som MDG. FN:s stats- och regeringschefer har uttryckt vikten 

av att arbeta för att nå en fredligare, rättvisare och mer välmående värld. Jag är 
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intresserad av vilken typ av rättvisa som kommer finnas i framtiden. Vilken typ av 

rättvisa är det FN:s stats- och regeringschefer vill ta ansvar för? 

Mitt syfte är att granska och analysera de föreslagna hållbara utvecklingsmålen, 

SDG, utifrån rättvisa som etisk norm. Jag studerar vilka typer av rättvisa som 

kommer till uttryck i de föreslagna målområdena. Häri ingår hur rättvisa i relation till 

kommande generationer tar plats i SDG. Dessutom granskar jag processerna för 

framtagandet av målområdena. 

Jag ställer tre frågor i den här studien: 

 Vilka olika typer av rättvisa ger FN:s nya hållbara utvecklingsmål, SDG, uttryck 

för?  

 Finns det risk för att de olika rättvisetyperna leder till målkonflikter?  

 På vilket sätt ger processerna som föregått målen uttryck för värderingar 

knutna till demokratiskt beslutsfattande? 

Jag har avgränsat min uppsats på ett sådant sätt att jag fokuserar på rättvisa som 

etiskt begrepp i SDG. Även vad gäller studier av eventuella målkonflikter inom SDG 

begränsar jag mig till konflikter mellan målområden som omfattar rättvisa.  

Det material jag studerar under denna uppsats är dokument prioriterade av FN under 

processen med framtagandet av SDG. Dessutom har jag studerat en rad 

vetenskapliga artiklar publicerade i databaser och debattartiklar på webbplatser vilka 

koordineras av forskningscentra eller av civilsamhällets frivilligorganisationer. 

Samtliga mina källor återfinns som noter och i referenslistan sist i uppsatsen. De 

metoder jag använt mig av är främst närläsning och argumentationsanalys. 

Den tidigare forskningen, vilken jag återknyter till i uppsatsen, tar bland annat upp 

relationen mellan bra miljö, ekonomisk rättvisa, politisk demokrati och internationell 

säkerhet. Dessa områden skriver Carl-Henric Grenholm om i antologin ”Sustainable 

Development and Global Ethics”18. Han ställer frågan om en global etik är önskvärd 

eller möjlig. Han ifrågasätter också om en global konsensus i moraliska frågor är 

önskvärd eller nödvändig inom global etik. Oavsett vilket, skriver Grenholm, skulle en 

etisk dialog från olika perspektiv på moraliska frågor om global utveckling och miljö, 

kunna vara både möjlig och önskvärd.  
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I samma antologi skriver Mikael Stenmark under rubriken ”Ethics, Sustainable 

Development and the Millenium Declaration” om ”etik för hållbar utveckling”, vilken 

breddar människans moraliska skyldigheter. Enligt denna etik har nu levande 

människor ett moraliskt ansvar även för kommande generationer vilket bland annat 

innebär att vi inte ska utarma naturresurserna.  

I tidningen ”The Lancet” skriver Jeff Waage tillsammans med arton andra forskare en 

artikel20 om betydelsen av governance för att lyckas med de framtida SDG. De 

hävdar att MDG och SDG är uppställda på ett sådant sätt att det finns en uppenbar 

risk för glapp mellan målområden samtidigt som det föreligger en risk för att 

synergieffekter blir förbisedda. Det är därför nödvändigt att de nya målen ställs upp 

utifrån en bred process som når en överenskommelse på internationell nivå men som 

utvecklas lokalt.  

Mac Darrow, chef vid MDG Section, Office of the United Nations High Commissioner 

for Human Rights, har skrivit i en artikel21 från 2014, om vad som avgör om MDG blir 

målstolpar eller kvarnstenar. Han understryker vikten av att inte blanda samman 

medel och mål. Enligt Mac Darrow finns det inget samband mellan ekonomisk tillväxt 

och uppfyllelsen av MDG. Tillväxt ska alltid förstås som ett medel för att uppnå social 

rättvisa och värdighet. Tillväxt är inte målet för en sund ekonomisk politik eller 

indikator för gott ledarskap. 

Med denna utgångspunkt i tidigare forskning har jag vänt mig till tre politiska filosofer 

för att få stöd i mitt arbete med analysen. Dessa tre är John Rawls, Martha 

Nussbaum och Seyla Benhabib.  

Jag hänvisar tillbaka till avsnitt 6 Teori och begrepp, i denna uppsats för vidare 

läsning av deras tre olika sätt att diskutera och förhålla sig till rättvisa som etiskt 

begrepp. Helt kort sammanfattar jag här: Rawls har utformat en process för 

framtagandet av egalitär rättvisa, Nussbaum fokuserar på målen, ”förmågorna”, och 

Benhabib värnar om mångfalden och formulerar normer för möjligheten att fullt ut 

utöva sitt medborgarskap i en demokrati. 

I min analys svarar jag på mina frågeställningar:  

 Vilka olika typer av rättvisa ger FN:s nya hållbara utvecklingsmål, SDG, uttryck 

för?  
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Jag kan konstatera att de nya Sustainable Development Goals; SDG, i viss 

utsträckning ger uttryck för rättvisa, dock inte alla målområden. Det är olika typer av 

rättvisa som ges uttryck för. Någon rättvisa i Rawls anda, den egalitära, finns inte. I 

de fall målområdena tar upp rättvisa som ligger nära de mänskliga rättigheterna, som 

till exempel hunger och fattigdom, ger målområdet uttryck för miniminivåer, inte 

rättvisa i lika delar. Här ger alltså SDG uttryck närmast för den typ av rättvisa som 

Nussbaum står för. De flesta målområden speglar just det samlingsrubriken uttrycker: 

hållbar utveckling. Den rättvisa som kommer till uttryck här hör samman med etiken 

för hållbar utveckling. Även här ligger rättvisebegreppet närmast Nussbaums teori. 

 Finns det risk för att de olika rättvisetyperna leder till målkonflikter? 

Ja, en sådan risk föreligger. Målkonflikterna uppstår inte enbart vad gäller innehållet i 

målområdena utan bottnar många gånger i de olika typerna av rättvisa. Med de nya 

Sustainable Development Goals; SDG, föreligger risker för att FN:s medlemsstater 

hamnar i situationer där mänskliga rättigheter för nu levande människor ställs mot 

ansvar för kommande generationer. FN:s nya hållbarhetsmål, SDG, ger inte upphov 

till nya typer av målkonflikter men SDG hade kanske, enligt min bedömning, blivit än 

mer intressanta om de tagit som sin uppgift att redan från början tydliggöra hur 

kommande målkonflikter skulle kunna hanteras. 

 På vilket sätt ger processerna som föregått målen uttryck för värderingar 

knutna till demokratiskt beslutsfattande? 

 

FN:s kampanj ”The Global Conversation” för deltagande i framtagandet av de nya 

hållbara utvecklingsmålen, skulle kunna ses som en praktisk tillämpning av Behabibs 

princip för universalistisk moralisk respekt. Med detta avser jag den ambition och det 

arbete som läggs ner på att sprida kännedom, öka kunskapen samt bjuda in till 

diskussion om vår gemensamma framtida värld. Det görs stora ansträngningar, enligt 

ansvariga på UNDP som driver kampanjarbetet, för att uppnå en mångfald av röster i 

diskussionerna, inte minst genom att aktivt söka upp kvinnor och andra svaga 

grupper. Samtalet är inte begränsat till samhällets institutioner, utan bedrivs på 

många olika platser, vilket ligger väl i linje med Benhabibs princip. Trots detta kan jag 

inte hävda att processen helt stämmer överens med Benhabibs princip för 
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universalistisk moralisk respekt. Ämnet för ”The Global Conversation” 38 är redan 

förutbestämt och det finns en redan fastslagen tidpunkt för när samtalen ska vara 

slutförda. Dessutom är total enighet bland medlemsstaterna något som FN gärna 

skulle se som det bästa resultatet av förhandlingarna, men detta är något som inte 

alls ligger i linje med Benhabibs om formulerade ”kantska” imperativ: 

”Handla så att maximen för ditt handlande tar allas perspektiv med i beräkningen på 

ett sådant sätt att du skulle vara i en position att vädja om deras samtycke”.  

I min diskussion och slutsats sätter jag mina frågeställningar i en större kontext. Jag 

konstaterar bland annat att MDG och SDG tydligt uttrycker i vilken tidsepok de är 

författade. Klimatförändringar och naturresursernas värde bedöms ha större 

betydelse för rättvisa i världen idag än vad uppfattningen var vid millennieskiftet. Den 

etiktradition som dominerade inom MDG var den traditionella antropocentrismen. 

Etiken för hållbar utveckling har fått betydligt större utrymme i SDG.  

Med anknytning till Mac Darrows artikel21 om risken att blanda samman mål och 

medel, samt Jeff Waages artikel20 om governance konstaterar jag att det blir allt 

viktigare att tydliggöra var beslut och befogenhet hör hemma. Trots alla löften och 

underskrivna FN-konventioner råder brister och orättvisor inom mänskliga rättigheter. 

I dessa sammanhang ligger governance så gott som alltid på nationell nivå. Vad 

gäller utvecklingen av ekonomisk tillväxt, är detta en fråga som inte längre styrs av 

nationalstaterna ensamma. Det föreligger därmed, hävdar jag, stora risker för att 

målområdena inte stödjer varandra och att möjliga synergieffekter tappas bort. 

Mitt syfte med det valda ämnet för uppsatsen, är att genom att granska rättvisa som 

etiskt begrepp och därmed tydliggöra olika typer av rättvisa och hur dessa förhåller 

sig till varandra, så ökar förutsättningarna för att den typ av rättvisa som man åsyftar, 

verkligen uppnås. Då minskar risken för målkonflikter. Av det material som jag har 

studerat framgår det inte hur målkonflikter bör hanteras. Det hade varit intressant om 

arbetet med de kommande hållbara utvecklingsmålen, SDG, fokuserade på hur man 

skulle kunna hantera och lösa målkonflikter. Om målkonflikterna blir tydligare och kan 

förebyggas ökar möjligheten för måluppfyllelse. Kan vi dessutom värna om processer 

med demokratiska förtecken i världspolitiken, når vi kanske snabbare dit FN vill. 



 

37 
 

10 Avslutning 

 

År 2030 har vi resultatet av de kommande Sustainable Development Goals. Debatten 

inför sjösättningen av dessa mål är intensiv. I den här uppsatsen har jag granskat 

olika typer av rättvisa, målkonflikter och beslutsprocesser. Det återstår dock flera 

frågeställningar som är avgörande för om målen kommer att uppnås eller ej. Frågan 

om finansiering är en av de viktigaste. Två månader före slutförhandlingarna av SDG 

i september 2015, kommer FN:s konferens om utvecklingsfinansiering äga rum. För 

denna konferens är slutmålet att världens länder ska komma överens om på vilket 

sätt finansieringen av SDG ska lösas och fördelas mellan länderna.  

FN:s regeringschefer uttryckte i Milleniedeklarationen sin vilja att bygga ”en 

fredligare, rättvisare och mer välmående värld.”1 Detta moraliska ansvar har under de 

senaste femton åren förskjutits allt tydligare från den nationella nutiden till den 

globala framtiden. Detta blir synligt i en jämförelse mellan MDG och SDG. Staternas 

intresse för governance har också ökat märkbart. Sist i uppsatsen vill jag citera 

nationalekonomen Jeffrey D Sachs, som i den populärvetenskapliga boken ”The End 

of Poverty” skriver om sin tro på en mer rättvis värld utan fattigdom: ”Real solutions 

will no doubt require a balance of philantropy and taxation”.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Sachs, G, Jeffrey, The End of Poverty, Penguin Books, London, 2005 
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- Post 2015.org.What comes after the MDG:s? 

http://post2015.org 

 

-Reproductive Health Matters 

From Millennium Development Goals to post-2015 sustainable development: 

sexual and reproductive health and rights in an evolving aid environment 

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0968-8080(13)42737-4 

 

-Sustainable Development 2015 

http://www.sustainabledevelopment2015.org/index.php/about 

 

- Sustainable Development Knowledge platform 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal 

 

-Svenska Dagbladet 

http://www.svd.se/palmolja-hot-mot-regnskogen_198223 

 

http://www.globalheart-journal.com/article/S2211-8160(14)02617-9/pdf
http://www.millenniemalen.nu/vad-ar-post-2015
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=/Products/SGReports.htm
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://post2015.org/
http://dx.doi.org/10.1016/S0968-8080(13)42737-4
http://www.sustainabledevelopment2015.org/index.php/about
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal
http://www.svd.se/palmolja-hot-mot-regnskogen_198223
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The Guardian 

http://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-

development-goals-united-nations 

 

-The Lancet 

Lancet 2010;. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61196-8 

Lancet 2015, DOI:10.1016/S0140-6736(14)61591-9 

 

-The World We Want 

https://www.worldwewant2015.org/ 

 

-UNDP 

http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/post-2015/overview.html 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/post-

2015-development-agenda.html 

http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/post-2015/hur-gar-processen-

till--.html 

 

-United Nations 

http://www.un.org/sg/management/beyond2015.shtml 

http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_t

o_Dignity_by_2030.pdf 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm 

 

-United Nations Framwork Concention on Climate Change 

www.unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf 

 

http://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations
http://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations
https://www.worldwewant2015.org/
http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/post-2015/overview.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/post-2015-development-agenda.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/post-2015-development-agenda.html
http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/post-2015/hur-gar-processen-till--.html
http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/post-2015/hur-gar-processen-till--.html
http://www.un.org/sg/management/beyond2015.shtml
http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
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-Yale Human Rights and Development Journal, 2014, Volume 15, Issue 1    

http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1111&context=y

hrdlj 

  


