
Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning                                                                                               1

1:1 Inledning                                                                                                             2

1:2 Avgränsning                                                                                                        2

1:3 Frågeställning                                                                                                    2

1:4 Metod                                                                                                                   3

2:1 John Rawls Teori                                                                                               4

2:2 Michael Walzers Teori                                                                                      5

3:1 John Rawls Universialism                                                                                 7

3:2 Michael Walzers Partikularism                                                                       
            8

4:1 Kritik av Universialismen                                                                                 9

4:2 Kritik av Partikularismen                                                                                11

5:1 Diskussion om de olika synsätten som grund för rättvisa                            14

5:2 Atomismen versus Holismen                                                                            15

6:1 Avslutning                                                                                                           18

Litteraturförteckning                                                                                               20



2

1:1 Inledning

Inom de senaste tjugofem årens politisk- filosofiska debatt har det kommit en uppsjö av

verk och tänkare. Den som startade denna pånyttfödelse av den politiska teorin var John

Rawls. A Theory of justice kritiserades och vrängdes utan och innan. Den klarade detta test

mycket bra och för att hitta kritik behövdes det en mycket noggrann genomläsning eller ett

byte av perspektiv. På dessa tjugofem år har mycket hänt. Världspolitiken har fått andra

problem att tampas med. Detta gäller även de västerländska demokratierna. Dessa nya

problem kräver nya lösningar och nya tankar. De båda  författarnas olika perspektiv och

upplägg tycker jag ska sättas in i detta nya perspektiv och jag tror att oenigheten kan

spåras till den förändrade yttervärlden. Den samlevnad under frihetens ideal som har varit

möjlig i USA har idag bytts mot dystopiska perspektiv om de olika gruppernas sam- och

överlevnad i harmoni tillsammans. Båda dessa författare är amerikaner vilket jag tycker är

viktigt att påpeka. De flesta av de frågor och svar som de ger har tillämpbarhet på det

svenska samhället. Men problemen med samlevnaden är störst i USA. Vad detta beror på

överlämnar jag med glädje till någon annan, men frågeställningen om grava systemfel eller

korregerbara brister är adekvat.

Den utveckling som har skett sedan industrialiseringens tidevarv tog sin början har lett till

att avståndet mellan människor och kulturer minskas. Mötet med den andre har ställt en

mängd frågor på sin spets. Den självklarhet som 1800-talets filosofer hade om sina teoriers

räckvidd har ifrågasatts genom detta möte. Vita, medelålders, och heterosexuella mäns

sanning genom logik, matematik och naturvetenskap fick en utmaning som de kanske aldrig

kommer att hämta sig från. Deras åsikter och syn på människan var kanske inte den enda

sanningen utan bara en av alla sanningar. Men är deras antaganden om människors lika

värde genom rationalitet och förmåga till moraliskt handlande inte giltigt överallt?

Valet av uppsatsämne beror på ett par olika saker. Jag har länge haft ett intresse av Rawls

och hans verk. Jag ser hans teori som den mest intressanta om politik i mitt århundrade.
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Mina tankar om politik fick en teoretisk grund och jag var mycket fascinerad av ett tillväga-

gångsätt som hade svar på all kritik. Detta fram till för några år sedan. En teori som är så

logisk konsistent måste väl gälla för alla överallt. Feminism, postkolionialistiskt tänkande,

dekonstruktionism och språkfilosofi har under senare tid fått mig att börja ifrågasätta

Rawls och inte minst de universialistiska anspråk han har. Det var då jag under denna

termin kom i kontakt med kommunitarismen i allmänhet Walzer i synnerhet. Han erbjöd

den radikalt motsatta ståndpunkten när det gäller denna för mig centrala fråga. Jag bestämde

mig för att undersöka denna fråga närmare. Det är detta som kommer att ske i den nu

följande uppsatsen.

1:2 Avgränsningar

Jag kommer att koncentrera min uppsats till två verk, John Rawls A Theory of justice och

Michael Walzers Spheres of justice. A defence of pluralism equality. (på svenska: Pluralism

och jämlikhet). Endast vid två tillfällen kommer jag att använda mig av andra verk av dessa

författare. Kringlitteraturen, förutom Charles Taylors: Identitet, frihet och gemenskap,

kommer bara att vara källor som författarna använder som tolkningsunderlag. Detta för att

dessa två herrar har blivit äldre och minskat den polemik jag kommer att undersöka betyd-

ligt. Taylor är viktig för att han kommer med mycket central kritik som utan tvekan rör

denna problematik. Av de kommunitarister som jag undersökt (bla. Sandel och MacIntyre)

har Taylor haft den kritik av Rawls som varit mest central för min uppsats. Detta betyder

inte att de andra inte har träffande kritik av Rawls utan att Taylor var mest relevant.

1:3 Frågeställning

Min frågeställning är att identifiera dessa två författares ståndpunkter när det gäller en viss

fråga. Efter detta kommer jag att kritisera dessa författare med avseende på denna fråga. Jag

kommer att dra konsekvenserna av deras resonemang och se om jag finner deras stånd-

punkter rimliga som beskrivningar av verkligheten.  Problematiken som finns i deras

respektive rättviseteorier kommer jag att föra en kort avslutande diskussion om.
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Den fråga som jag kommer att undersöka handlar om en rättviseteoris räckvidd. Vilka som

egentligen kan och ska beröras av ett resonemang som förs av en person i en viss situation.

Vi människor har genom århundradena hela tiden trott att vi lever i den bästa av världar och

den sanning som är aktuell just nu är den giltiga. Detta perspektiv har nu börjat att ifråga-

sättas utifrån en mängd utgångspunkter.

 Dessa två ståndpunkter kommer jag att kalla Universialism och Partikularism. Med

Universialism kommer jag att mena en teori som har universialistiska anspråk; som ska

gälla alla personer på alla platser. Med partikularism kommer jag att mena att teorin i fråga

bara har giltighet inom ett samhälle eller en viss kontext1.

Detta är en mycket viktig fråga som berör nästan alla aspekter av relationer mellan männis-

kor och kulturer. Vilka konsekvenser ska man dra av den sanning som den nu dominerande

kulturen har kommit fram till. Är det eviga värden som är sanna oavsett tid och plats. Är

det möjligt att komma till en annan kulturmiljö och säga att det är demokrati, män och

kvinnors jämställdhet och alla människors likhet inför lagen som ska gälla. Det är frågor

som dessa som jag har i bakhuvudet när jag läser deras texter och granskar dem, utifrån den

ovan valda frågeställningen.

1:4 Metod

Den metod som jag kommer att använda mig av är en blandning av flera olika tekniker att

läsa och förstå texter. Det kommer att bli hermaeneutisk läsning, argumentationsanalys och

ett försök att dra konsekvenserna av deras ståndpunkter. Jag kommer att göra en kompara-

tion av dessa två författares verk och jag kommer att ställa upp dem som två motpoler när

det gäller denna fråga.

                                                
1 Begreppet partikularism kan jämställas med begreppet relativism. Jag kommer bara att använda
begreppet partikularism, vilket den svenska översättningen av Walzer konsekvent gör.
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2:1 John Rawls teori

John Rawls skrev sitt stora verk A Theroy of justice 1971. Hans mål var att skilja det rätta

från det goda, dvs. att hitta ett godtagbart alternativ till den från 1800-talet dominerande

utilitarismen. Det som Rawls ser som det största problemet med denna skola är att den

under vissa omständigheter kan offra en persons rättigheter till förmån för ett diffust

kollektivt “gott”. Rawls är liberal i den meningen att han anser att människan genom födsel

har ett antal rättigheter. Det Rawls önskar är att dessa rättigheter ska genomsyra hela

samhället och vara mer än tomma ord på ett papper. Rawls accepterar kapitalismen som

grundidé, men även här gäller inte den oreglerade nyttan. Det som här åsyftas är att de

fördelar som kapitalismens konkurrensmoment tillför inte automatiskt blir rättvisa utan att

en del av vinsten måste ta omvägen via samhället för att vara till allas nytta och inte minst

till den sämst ställdes fördel.

Rawls teoretiska tillvägagångssätt är att hitta en holism mellan tre klasser av påståenden

som vi har om rättvisa. Till dessa tre klasser räknar Rawls våra spontana omdömen om

rättvisa, våra teoretiska filosofiska intuitioner och slutligen Rawls tre principer. Tillväga-

gångssättet kallar Rawls reflektivt ekvilibrium. Det är reflektivt på grund av att vi ändrar

och stökar om tills vi har nått jämvikten och ekvilibrium för att det är holismen och

jämvikten vi söker. För att få fram sina tre principer använder sig Rawls av ett tanke-

experiment och en renodlad modell. Han vill få bort alla irrelevanta faktorer och åsikter som

människor har på grund av att de lever sina liv på den plats där de bor med de preferenser

de har. För att garantera detta tar de sitt beslut under en slöja av okunnighet om sina
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speciella enskilda preferenser. Därför konstruerar han en originalposition där en samman-

slutning av motsvarande familjeöverhuvuden ska välja de principer som det samhälle de bor

i ska vara styrda efter. Dessa personer ska vara perfekt rationella, icke-altruistiska, icke-

avundsjuka och ordhålliga (a sense of justice). Det de ska välja är generella principer och

konstruktioner som var och en oavsett livsplan behöver för att kunna förverkliga just det

de själva vill med sina liv. Betingelserna de ska välja under är de klassiska Humeska, dvs.

knapphet råder och det finns motstridiga krav. Principerna de väljer är dessa:

Den första principen: Varje människa har rätt till den största möjliga

uppsättning grundläggande friheter som är förenlig med att alla har liknande friheter.

Den andra principen: Sociala och ekonomiska ojämlikheter ska arrangeras så

att de både är :  A) Till största möjliga nytta (benefit) för alla och särskilt de sämst ställda

inklusive (just savings).

      B) Knutna till yrken och ställningar som står lika öppna för alla under

betingelser präglade av lika möjligheter.

Principerna är lexikaliskt ordnade så att t.ex. en rättighet inom första principen inte får

negligeras för en ekonomisk fördel inom 2 (A). Rawls teori kallas för justice as fairness.

Detta p.g.a. att de principer som väljs i originalpositionen och framför allt på det sätt som

de väljs på är ett fair sätt. Ingen blir på något sätt utnyttjad eller har någon fördel framför

en annan person i valsituationen. De som genom naturens lotteri blir begåvad med något

handikapp (fysiskt eller socialt genom kön, klass, etnicitet etc.) skall genom differens-

principen få det så bra som möjligt och de enda ekonomiska orättvisor som kan accepteras

är de som är till denna grupps fördel. Det differens principen handlar om är inte bara

pengar. Rawls använder här begreppet primary social goods. I det begreppet ingår bla.

pengar, utbildning och “en känsla av självrespekt”. Detta gör att teorin blir en bättre

beskrivning av verkligheten och människors preferenser som är mer än bara pengar.

2:2 Michael Walzers teori:
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Michael Walzers Spheres of justice kom ut 1983. Då hade det gått tolv år sedan Rawls hade

kommit ut med sin A theory of justice. Walzer brukar placeras in i det kommunitaristiska

lägret och kan till viss del betraktas som postmodern. Ett av kommunitaristernas slagord är

gemenskapen medan den sats som brukar förknippas med postmodernismen är att de eviga

sanningarnas tid är förbi.

Walzer ser ett stort problem i världen idag. Detta problem är någonting som han kallar

dominansen och lösningen på detta problem är den sammansatta jämlikheten. Den generella

lösningen på detta uttrycks i Walzers tes:

Ingen social nyttighet x bör fördelas till män och kvinnor som äger en annan

nyttighet y enbart på grund av att de äger y och utan hänsyn till innebörden i x.

Detta är en formulering som han har tagit från Marx och Pascal. Tesen exemplifierar Walzer

ett otal gånger och med exempel från all världens hörn. Ett av de mest tydliga är att

dominansmedlet pengar inte ska påverka inom den politiska sfären. Dvs. självklart har

politiska kampanjer ett nära samband med pengar - men det är inte pengar som ska vara det

viktigaste för att en kandidat ska få makten inom den politiska sfären. Det Walzer menar

med enkel jämlikhet är det utopiska synsättet att den bästa och mest godhjärtade kandidat-

en vinner oberoende av allting annat. Så enkelt och bra är det inte.

Den bästa beskrivningen av verkligheten är sammansatt och komplicerad. Därför måste

lösningen vara det också. Den enda generella principen vi kan godta är isärhållandet mellan

olika maktmedel/nyttigheter/sfärer. Det är något av en marknadsliberal syn som bör gälla

inom den ekonomiska sfären, en generell skolpolitik av gammal svensk modell (kommunala

skolor), arbetarstyre på arbetsplatserna, en samvaro baserad på ömsesidig kärlek inom

samlivets sfär och så vidare. Walzer säger om välfärdsstaten: ..att varje politisk gemenskap

måste dra försorg om sina medlemmars behov så som de kollektivt uppfattas; att de

nyttigheter som fördelas måste fördelas i förhållande till behoven; och att fördelningen

måste erkänna och befrämja medlemmarnas grundläggande jämlikhet2.

                                                
2Walzer, Michael:“Pluralism och jämlikhet”-en teori om rättvis fördelning. Daidalos, Göteborg 1992,
sid.109.
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Walzer börjar, till skillnad från Rawls, i verkligheten. Det finns ett mönster, en ordning, ett

sätt att leva som är typiskt för just den gemenskapen. Redan när du föds så blir du

automatiskt medlem i ett antal olika grupper. T.ex. är jag man, svensk, medelklass och har

samboende föräldrar. Allt detta enbart genom min födsel. Du får genom livet ytterligare

medlemskap, både frivilliga och ofrivilliga, synliga och osynliga. Det är i dessa skillnader,

menar Walzer, som vi måste utgå och räkna med när vi ska beskriva en normativ teori om

verkligheten. Det är fritt för varje gemenskap3 att välja den styrelseform som är bäst för

just den egna gemenskapen. Vissa grundläggande fördelnings- och rättvisekrav förutsätts,

men sedan är det upp till majoriteten att bestämma på vilket sett de vill styra sig själva

genom demokrati. Rättvisa blir bara ett tomt ord och en tom fras om det tas ut ur sitt

sociala sammanhang och flyttas från det sammanhanget till att gälla hela världen.  Det

Walzer säger är att man som filosof måste stanna kvar i grottan för att se vad som existerar

där. Vi kan inte gå utanför oss själva eller vårt samhälle. Detta som parafras på Platons

berömda dialog om världen som en grotta med skuggdansare.

3:1 Rawls Universialism

Jag kommer i denna uppsats att tolka Rawls verk som att han är universialist. Det Rawls

har kommit fram till i denna skrift är om inte sanningen så i alla fall en teori som gäller alla

människor. Rawls bekänner sig vid ett flertal tillfällen till den kantianska skolan och moral-

filosofin och jag tror att det är i den traditionen man måste se Rawls universialism. Denna

tankegång diskuteras mest i samband med originalpositionen (O.P.) då principerna ska

väljas. Om principernas utseende säger Rawls: Next, Principles are to be universial in

application. They must hold for everyone in virtue of their being moral persons.4 De prin-

ciper som väljs i O.P. måste behandla människor som tillräckliga och moraliska personer,

                                                
3 Jag diskuterar här politiska gemenskaper, men det är fullt tillämpbart på alla sorters gemenskaper som
tex. frimärksklubbar och samer.
4 John Rawls:”A Theory of justice”,Oxford University press, Oxford 1971, sid.132.
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dvs. den kantianska tankegången att behandla alla människor som mål och inte som medel5.

Rawls går vidare med denna tankegång och lägger till en förklaring som på kantianska

grunder ska stärka hans åsikt. Men vi vet fortfarande inte varför och på vilket sätt som vi

måste behandla människor som mål och inte medel. För att komma till grund med detta så

måste man förstå vad Kant är ute efter. David Hume hade ett antal år innan Kant gått in

och hävdat att moralen var en verksamhet som inte hade sin grund vare sig i emperin eller

förnuftet. Det fanns inga moraliska sanningar som är allmängiltiga och därmed ingen

universiell moral. Kant ser här en utmaning och vill rädda moralen. Det är då han för in

tankegången om att moralen bör överlämnas till förnuftet. Vid ett moraliskt beslut under

perfekta omständigheter är det förnuftet som bestämmer. I # 40 The kantian interpretation

of justice as fairness 6 kan man tydligt se vad det är Rawls vill åt. Han beskriver O.P. som

den “perfekta” beslutssituationen där det är möjligt att behandla människor i enlighet med

Kants maxim. Allt oväsentligt är borta och under dessa “perfekta” omständigheter är

beslutet giltigt för alla människor som kan betraktas som moraliska personer. De som kan

betraktas som moraliska personer är de som kan fatta rationella beslut. Enligt Kant och

Rawls har alla personer den förmågan, men det är inte alla beslut som räknas som

moraliska. Detta sagt med hänsyn tagen till våra tillkortakommanden som människor.

3:2 Walzers partikularism

Jag kommer i denna uppsats att tolka Walzer och hans verk som att det är partikularistiskt.

Det är den motsatta åsikten mot Rawls Universialism. Det Walzer säger är att moraliska

sanningar och system är beroende på den kontext och det samhälle som teorin berör.

Walzer säger: Människor har förvisso rättigheter utöver livet och friheten men de följer inte

av vår gemensamma egenskap att vara människa. De kan följa av gemensamma upp-

                                                
5 Kant, I:”Grundläggning av sedernas metafysik”Daidalos, Göteborg 1987, sid. 73 ff.
6 Rawls 1971, 251 ff.
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fattningar om sociala nyttigheter. De är till sin art lokala och partikulära.7 Detta beror på

att Walzers projekt är helt annorlunda än Rawls och att de har en annan syn på vad de gör.

Ett sätt att inleda ett filosofiskt projekt- kanske det ursprungliga sättet- är att vandra ut ur

grottan, lämna staden, bestiga berget, forma åt sig (något som inte kan forma sig åt

vanliga människor) en objektiv och universiell ståndpunkt 8. Walzer är inte intresserad att

med hjälp av tankeexperiment finna människan och moralens natur och efter den forma en

teori. Det han hävdar är att det inte går att gå utanför den verklighet man befinner sig i.

Boken har ett upplägg där Walzer med hjälp av ett antal olika verkligheter och situationer

försöker beskriva människan. Det finns inte en natur, en rationalitet och eller en sanning.

Sanningen och verkligheten är beroende dels av beskrivningen och dels av den som tolkar

den. Med hjälp av dessa situationer, händelser och fördelningar vill Walzer visa på den

mångfald av system, sfärer och åsikter som formar människorna.

En annan del av hans projekt är att hela tiden argumentera mot det enkla och okompli-

cerade. I kapitel efter kapitel ställer han upp en enkel och relativt rimlig beskrivning av den

sfär han tänker beskriva. T.ex. inom den ekonomiska sfären ställer han upp en fördelning

han kallar enkel, dvs. lika mycket åt alla i ett begynnelseskede. Han påvisar vad som

kommer att hända med en sådan fördelning, att den är ojämlik på fredagen om den skapades

på måndagen. Han väljer att lyfta fram en del av det komplicerade ekonomiska livet och

sedan påvisa att det är en bättre beskrivning och ett bättre normativt omdöme än den enkla

jämlikheten. Den skiftar från sfär till sfär, från plats till plats och från grupp till grupp.

Den normativa utsagan blir partikularistisk och har giltighet om den inte skapar dominans

och accepteras av gruppen/sfären/gemenskapen. Sanningen är inte en för alla utan beroende

på personen i situationen och gemenskapen.

4:1 Kritik av universialismen

Det projekt som Rawls arbetar med är, om man hårddrar det, ett försök att finna en sanning

-en uppsättning med rättviseprinciper som ska gälla för alla. Dessa ska gälla för alla

                                                
7 Walzer, 16.
8 ibid,14.
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personer och överallt. Mot denna åsikt har det riktats mycket kritik från ett flertal

forskare. En av de viktigaste kritikerna med avseende på detta är Michael Walzer.

Det Walzer vill säga är att det är omöjligt för en tänkare att sätta sig utanför sig själv och de

värderingar han är uppvuxen med och lever i. Arkitektonisk filosofi som abstraherar sig

från verkligheten har ingen generell nytta utan finns bara i filosofernas huvuden. Det går att

skapa ett otal olika originalpositioner beroende på vem som gör det. De universiella kuns-

kaperna som sedan ska pådyvlas resten av världen är till sin art partikulära och går inte att

bevisas giltiga utanför det samhälle som beskrivs. I Platons analogi med grottan skulle de

skuggor som betraktaren ser bero helt och hållet på vem betraktaren är. Det som du och jag

skulle uppfatta som en fågel skulle av en annan betraktare kunna uppfattas som en fisk

eller en val och detta med exakt samma goda skäl för kunskap. Walzers svar på denna fråga

är att vi ska gå in i grottan och se vad invånarna själva ser och tycker. Det som är

filosofiskt intressant är de idéer som är implicita i deras politik och handlande. Det som vi

inte kan se eller postulera utan att fråga de inblandade om vad detta är.

Denna kritik av universialismen är främst metodologisk och måltavlan är det tillvägagångs-

sätt som Rawls arbetar efter. Därför måste svaret också handla om metoden. Rawls vill

genom O.P. visa hur ett idealiskt beslut ska tas. För att använda Walzers språkbruk så vill

han att den i världen befintliga dominansen inte ska påverka ett så viktigt beslut. Detta för

att tillfredsställa det kantianska kravet om att behandla människor som moraliska personer

dvs. som mål och inte medel.

Rawls arbetar strikt inom den analytiska filosofin där logik och rationalitet är de enheter

som står först i den metodologiska handboken. Tillvägagångssättet har under de senaste

hundra åren blivit att använda tankeexperiment för att på det viset komma fram till om en

moralisk teori är rimlig. Den kombination av tankeexperiment och logik som O.P. är leder

fram till att om ett moraliskt beslut ska fattas så måste det ske på detta eller ett liknande

sätt. Om alla människor ska betraktas som rationella i västerländsk mening9 så bör deras

                                                
9 Med västerländsk rationalitet menar jag orsaksrationalitet. Detta i motsats till funktionsrationalitet.
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val i stort sett likna det som sker i O.P., dvs. Rawls tre principer. Mot detta kan man

däremot rikta invändningen att O.P. är konstruerad för att få fram detta resultat. Detta tror

jag är sant, dels beroende på det upplägg som O.P. har och hur den är konstruerad för att

t.ex. bemöta den invändning som kan riktas från genomsnittsutilitarister.

Det som nu blir viktigast är blir att diskutera de förutsättningar om logik och rationalitet

som Rawls har. Är det möjligt att pådyvla alla människor den rationalitet som följer av den

västerländska logiken ? Om O.P.10 var en blandning av personer med en bakgrund som klart

skiljer sig från Rawls västerländska, liberala och demokratiska utgångspunkter skulle

utfallet då bli det samma? Det är här någonstans som man hittar det största problemet med

universialismen. Ska man behandla alla människor efter de principer som man genom logik

och deduktion har kommit fram till. De tre principerna som Rawls ställer upp har till syfte

att man ska kunna förverkliga sin livsplan/ sin egen idé om det goda livet. Dessa tre minimi-

krav som gäller oberoende av vilken din livsplan du har, är de typiskt västerländska och

enbart anpassade för ett samhälle modell vårt. Om de är det brister hela det universiella

anspråket.

Charles Taylor är ytterligare en kritiker av Rawls med avseende på denna diskussion11.

Han har misslyckats med sitt projekt att skilja det rätta ifrån det goda. De rättigheter som

Rawls staplar upp förutsätter en viss syn på det goda, nämligen den syn som Rawls själv

står bakom. Det projekt som Rawls arbetar med, att skilja det rätta ifrån det goda har miss-

lyckats. Det är omöjligt att komma med universialistiska anspråk även om man använder

sig av en idealisk modell. Alla teorier är präglade av sitt samhälle och dess värderingar.

Trots de anspråk författaren kommer med så är hans normativa slutsats alltid beroende på

de värderingar som finns i grunden. Detta skulle göra att Rawls misslyckas med sina två

viktigaste projekt, att skilja det rätta ifrån det goda och hitta en universialistisk lösning på

detta problem.

                                                
10 Medlemmarna i O.P. är medlemmr av samma samhälle, men principerna ska vara universial in
application, vilket knappast kan betyda någonting annat än att de ska kunna gälla i alla samhällen.
11 Taylor, Charles: “Identitet, frihet och gemenskap”, Daidalos, Göteborg 1995, sid. 68-72.
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4:2 Kritik av  partikularismen

När det gäller denna del av uppsatsen så har jag haft det svårare att hitta direkta källor till

min kritik. Det jag kommer att arbeta efter är den kritik som jag finner implicit hos Rawls.

Dessutom går det att finna många hänvisningar och tankar i den debatt som har förts de

senaste åren.

Den radikalt partikularistiska ståndpunkt som Walzer har leder till ett antal olika konse-

kvenser och till en människosyn som blir minst sagt problematisk. Den västerländska ratio-

naliteten som tillskrivs Rawls har många problem vid mötet mellan olika kulturer. Men om

denna syn inte tillskrivs de människor som vi möter med en annan bakgrund; hur förstår vi

deras handlingar och vilka motiv har personerna bakom dessa. Refererar deras ståndpunkter

bara en förklaring som bygger på hänvisningar till metafysik och religiös tro, bortom alla de

förklaringar som vi har godtagit i västerlandet12. Är de andra som vi möter, vare sig det är

på Hawaii eller någon annanstans, drivna av värderingar och krafter som ligger utanför logik

och rationalitet.

Den radikalt partikularistiska synen hos Walzer har ytterligare problem som följer av att

han inte definierar var och hur sfärerna ska begränsas. Argumentet lyder: Det som är det

rätta inom sfären är det som de gemensamt har kommit överens om. En grov tolkning är

att inom sfären är allting tillåtet, bara det har beslutats gemensamt och kan uppfylla kraven

på anti-dominans tesen. Detta skulle leda till att de beslut som fattades inom sfären alltid

var rimliga. De maktförhållandena och de strukturer som är befintliga inom sfären skulle då

bli tvungna att accepteras. Det är kanske en rimlig tanke idag, men om denna gräns mellan

sfärerna hade satts ett sextiotal år tidigare så skulle vi bli tvungna att acceptera väldigt

många utan tvekan anti-demokratiska och orättvisa samhällen. Eftersom det är en annan

sfär och beslutet har fattats på ett acceptabelt sätt som dessa människor vill är vår kritik

                                                
12 Här hänvisar jag till debatten mellan Marshall Salins och Gananath Obeyeskere om kapten Cooks öde
på Hawai, där dessa frågor ställs på sin spets. Se bla. DN 3/3-1996, sid. B 3.
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både missriktad och utan substans. Vi är så påverkade av vår egen sfär att vi inte förstår

poängen med den form av förtryck som sker i den andra sfären.

 Att Walzer inte avgränsar sfärerna har ytterligare problem. Jag är medlem i många olika

sfärer, dels genom födsel och senare genom livet på grund av intresse. Dessa olika sfärer har

olika moraliska regler och min passion för jakt eller frimärkssamling kan mycket väl vara så

stark och viktig att jag inte bryr mig om något annat. Jag vill tillsammans med mina

likasinnade ställa mig utanför den dominerande samhällssfären och bara ägna mig åt den sfär

som är viktigast för mig. För Walzer betyder detta att han måste avgränsa teorin till sam-

hället. Det ovanstående exemplet med frimärkssamlare och jägare kan inte tyckas ha någon

större relevans. Problemet infinner sig när det inte är jägarna utan samer eller hutuer som

vill bryta sig ur den befintliga sfären. Denna grupp kan inte på något sätt acceptera den

befintliga nationalstaten som bygger på en dominans av den största befolkningsgruppen.

Detta är ett av Walzers avgränsningsproblem som han är medveten om. Han tvekar länge

mellan en definition som talar för att den västerländska synen på nationalstaten är det som

ska definiera vad som är grunden för en politisk gemenskap och en definition som talar

emot detta13. Hans val blir att det inte går att komma förbi den västerländska synen på

nationalstaten och så har vi plötsligt fått ett universialistiskt omdöme. Det är inte heller

enda gången som hans radikalt partikularistiska ståndpunkt lämnar ett omdöme som måste

räknas som universialiserbart. Walzers anti-dominans tes är ett omdöme som också kan

tolkas som universialiserande. Det är mycket enkelt att hitta samhällen som under år-

hundraden har haft en syn på att det råder ett kausalsamband mellan pengar och intelligens.

Argumentet, som idag är gällande främst bland den sydamerikanska aristokratin, är att det

är de rika som ska styra därför att de har förskaffat sin rikedom genom att de besitter för-

mågor som resten av befolkningen inte har. Problemet är att detta har röstats igenom med

demokratiska beslut och invånarna har genom detta godtagit argumentet. Vi tycker att det

är en absurd ståndpunkt som beror på oupplysthet och en felaktigt syn på sambandet

                                                
13 Walzer, 48-49.
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mellan pengar och intelligens. Men om en majoritet av befolkningen godtar detta är antingen

omdömet bakom eller åsikten om dominansen universiell och universialiserbar.

Walzer och Taylor kritiserar Rawls ansats för att inte ha lyckats skilja mellan det goda och

det rätta. Rawls syn på det rätta förutsätter en syn på det goda som är västerländsk.

Walzers teori har ingen sådan distinktion. Det som är det goda är det politiska. Detta är en

ståndpunkt som följer av att han inte har en teori som diskuterar vare sig det goda eller det

rätta. Som enskilt begrepp styr föreställningen om det goda inte vårt resonemang om

rättvisa..//..Det kan inte finnas ett  rättvist samhälle förrän det finns ett samhälle; och

adjektivet rättvist kan inte bestämma, enbart modifiera den konkreta tillvaron hos det sam-

hälle som det beskriver 14. Det som är det normativt rätta i sfären är det som de gemensamt

har kommit överens om. Denna ståndpunkt ligger mycket farligt nära en nihilism. Med

Nietschzes ord blir allt tillåtet, om det sker med medlemmarnas samtycke. Jag är medveten

om att det inte är en nihilism som Walzer eftersträvar. Men gränsen mellan emotivism och

nihilism är så hårfin att en tolkning åt det ena hållet inte utesluter den andra15.

Den sfär som är den mest relevanta är den politiska. Den kommer att ha den övergripande

makten över de andra. Det stora problemet, som framförallt de senaste årens forskning har

kommit fram till, är att vissa förhållanden och maktstrukturer inte är uttryckta eller kan

uttryckas i politiska termer. Viss form av makt utövas och överförs från generation till

generation utan att ifrågasättas. Nu när t.ex. kvinnor har börjat ifrågasätta denna form av

maktutövande måste den, för att få en plats i Walzers samhälle, utryckas i ord och

artikuleras i politik. Problemet är synligt bara för de som har råd och tid att sätta sig in i

det, men finns troligtvis hos hela den berörda gruppen. Walzer gör en stor poäng i tanken

om fria och för personerna i situationerna specifika lösningar, men dessa lösningar kan bara

ta hänsyn till artikulerade och tydligt uttryckta behov. De övriga som genom kultur och

“förtryck” utövat enligt Lukes tredje nivå kommer inte fram och synliggörs. Det som sker i

det dolda är ofta ett större problem, eller om så inte är fallet, ofta svårare att lösa.

                                                
14 ibid, 373.
15 För en diskussion om Walzers värdeteoretiska ståndpunkt, se Erixon, Per:”Människan, moralen och
samhället”-en komparativ analys av Macintyre, Taylor och Walzer, upps. statsv. 4098, Stockholm1995,
sid. 62. Jag håller med om Erixons tolkning av Walzer som svag emotivist.
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Det partikularistiska synsättet tillsammans med den skarpa gräns som dras mellan sfärerna/

nationalstaterna leder till ytterligare en komplikation. Möjligheten att komma som utom-

stående betraktare och kritisera den andra sfären begränsas till ett minimum. För att ta ett

aktuellt exempel så skulle det svenskt fördömandet av den kinesiska politiken bli ett gravt

intrång i inre angelägenheter. Att hänvisa till en universialistisk tes blir det samma som att

förflytta en partikulär utsaga till en sfär där den inte hör hemma, vilket är fel.

 5:1 Diskussion om de olika synsätten som grund för rättvisa

Vi har nu sett att det finns mycket att invända mot dessa båda synsätt. Jag tror att dessa

ståndpunkter är oförenliga  i de tolkningar som båda författarna har gjort i sina respektive

verk. Jag tänker här föra en diskussion om vilket av dessa båda synsätt som är mest lämpat

för att ligga till grund för en rättviseteori. Min utgångspunkt blir att med hjälp av några

idéer om hur vi ska behandla människor säga hur och på vilket sett dessa olika synsätt

uppfyller kraven.

Jag vill börja med att diskutera utgångspunkterna hos de olika författarna. Walzer utgår

från verkligheten och det han finner där. Han ser att människan redan från födseln är

ojämlik. Ojämlikheten kommer man aldrig att komma ifrån. Men det människan måste göra

är att sprida ut de konsekvenser som blir av detta beteende. Walzer ser det som en styrka

att hans teori till så hög grad bygger på verkligheten. Han har dessutom insett att världen

ser väldigt olika ut, beroende på var man tittar och vad man tittar efter. Han vill forma en

teori som har empirisk grund, men har också insett betydelsen av Humes lag16. Man skulle

kunna hävda att han bryter den, men jag tror att den kritiken är missriktad. Jag tror att man

                                                
16 Humes lag: Vi kan aldrig härleda en moralisk värdering, en börutsaga ur beskrivningar, är-utsagor.
Definitionen hämtad från: Filosofilexikonet, “Hume”, Forum, Stockholm 1988, sid. 241.
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ska tolka Humes lag så att den främst gäller universialistiska utsagor. De utsagor som

Walzer kommer med är till sin art partikulära (något man kan diskutera, se kap 4:2) och

därför har de giltighet enbart inom den berörda kontexten. Den partikulära synen skulle

kunna vara en väg att rädda empirin undan kritiken från Humes lag. Trots detta är en

diskussion om värdeteori klart relevant i detta sammanhang och jag anser att man inte kan

avfärda Hume utan att behandla honom. Framförallt om man vill föra en diskussion som, i

alla fall delvis, berör värdeteoretiska spörsmål.

Rawls väljer att börja i den andra ändan. Självklart har hans teori med verkligheten och

yttervärlden att göra, men han finner att tankar i de banorna inte kan ligga till grund för en

moralteori. Det har mycket att göra med att det är en universiell teori som han är ute efter

att formulera. Då kan man inte helt och hållet utgå från ett samhälle och hävda att det som

existerar där är rätt (det är vad många har hävdat att han har gjort). De utgångspunkter som

han arbetar efter är logiken och rationaliteten som ska var giltiga, oberoende av samhälle och

kontext.

5:2 Atomism versus holism

Dessa uttryck, som jag har lånat av Taylor, beskriver på ett något annat sätt vad som är

grunden för en teori om rättvisa. Detta handlar om den minsta enheten för diskussionen och

på samma sätt som tidigare är ståndpunkterna oförenliga.

Det Rawls utgår från är den liberala västerländska synen om att varje människa som individ

ska behandlas på lika sätt. Det är individen som ska ha dessa rättigheter och de är person-

liga. Samhället består av individer som har delegerat sin makt till en högre instans som

också den består av individer. Det till sammanslutningar som är politiska till sin natur och

som har makten över individerna, men med deras medgivande. Detta synsätt kan och

motiveras av Rawls på två sätt. Det första sättet har med Rawls liberala arv att göra. Det

är moraliskt grundat i Kants moralfilosofi, att behandla människor som mål och inte som

medel. För att göra det möjligt kan man inte gå utanför individnivån och den minsta enhet
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som man måste lägga på en rättviseteori är individen. Det andra motivet som jag har funnit

för att använda sig av individnivån handlar om metodologi. Om man ska använda en större

analysenhet för en rättviseteori (ex. familj, grupp eller struktur) hamnar man lätt i alldeles

för svåra avgränsningsproblem. Om man önskar finna orsaker och förklaringar till mänskligt

handlande fungerar kanske dessa enheter utmärkt. Men på vilket sätt kan de ligga till grund

för att jag inom mitt samhälle ska kunna uppfylla min livsplan och även ta hänsyn till de

andras livsplaner? Denna nivå är relevant för att minska godtyckligheten i och dominansen

från ett subjekt i behandlingen av dig som mål. Det är bara staten som kan garantera att en

sådan behandling följs och efterlevs av de styrande. Att individnivåns likabehandlingskrav

kräver en stat tycker jag följer av möjligheten från andra instanser att behandla människor

på ett så lika sätt som möjligt17.

Denna syn kritiseras av Charles Taylor18, och även Walzer delar den. Det som är Taylors

poäng är att han skiljer mellan metodologisk atomism och holism. Rawls är i denna distink-

tion en förespråkare för atomismen och detta får ett antal konsekvenser. Med atomistisk

och därmed individualistisk syn på människan kan man inte ta hänsyn till vissa relationer

och förhållanden mellan människor. Det finns vissa goda ting som inte är beroende av

individer. Dessa hypergoda ting finns inte hos individen och har bara sitt värde genom att

de är kollektiva och delas med andra människor. Ett exempel på ett hypergott ting är

vänskap som inte har något värde för det enskilda subjektet självt. Livsplanen och den

personliga identiteten är så till den grad beroende av samhället och kan bara utvecklas i

samspel med andra. Din livsplan är bestämd av och värdelös utanför samhället.

Den holistiska synen, som Walzer och Taylor står för, är annorlunda och bygger på andra

föreställningar om vad som är grunden för en samhällsanalys. Det som ligger till grunden för

rättvisan är så till den grad format av där du bor och vem du är. De ideala väljarna i Rawls

ursprungssituation är artefakter och har ingen relevans för ett rättvist samhälle. Dessa

skulle inte kunna göra ett rättvist val som sedan skall universialiseras och det beror på att

de redan är så formade av sin sociala situation. Individen är inte självtillräcklig utan social.

                                                
17 Att behandla individer lika och som mål kan ibland kräva kvotering för att lösa upp gamla strukturer
och maktförhållanden.
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Det finns mer intressanta värden än några individuella rättviseprinciper. Dessa värden

skapas och har sin nytta i att de är just kollektiva. Det finns inte hos enskilda individer

som ensamma varelser utan kan bara skapas när två individer möts, i det kollektiva.

Detta är en kraftig kritik riktad mot Rawls och hans rättviseprinciper. Men den metod som

han använder har andra fördelar. Det som personerna ska göra i O.P. är att bortse från de

delar av sig själva som skulle kunna påverka att beslutet fattas i den ena eller andra

riktningen. Detta är inte möjligt i ett samhälle, men mycket relevant i ett tankeexperiment.

Den som kritiserar O.P. och naturtillståndet för att det inte liknar ett samhälle har självklart

rätt, för att det handlar inte om det. Det som är intressant är om principerna är “rena” från

medlemmarnas samhällsberoende och kulturellt styrda åsikter. Om de är “rena” så har

Rawls lyckats, annars får teorin bara sin giltighet där Rawls tankar är sprungna från,

västerlandets demokratiska socialliberala samhällen. Den utgår från principer som Rawls

önskar vore universella, men han inser att så inte är fallet. På grund av den kritik som

Rawls har fått på denna punkt har han senare reviderat sig själv, vilket måste tyda på att

han inte kan se sin teori som helt “ren”19.

Jag skulle vilja hävda att det inte heller är helt säkert att Walzer klarar sig undan Taylors

kritik om atomismen. Detta på grund av ett argument som går i tre steg. Walzer argument-

erar för en mycket stark syn på demokrati. Demokrati för honom är något av en universiell

princip och ska gälla för alla oavsett plats. Med demokrati menar Walzer folkstyre som

bygger på att medborgarna går och röstar på kandidater i fria och allmänna val. Denna

ståndpunkt är atomistisk av den anledningen att han önskar att samhället ska styra sig själv

genom individer som går och röstar. Demokratifrågor är bland de mest komplicerade att

diskutera i andra termer än att det är individer som ska ha rösträtt och att det är majoritet-

ens val som ska vara det som ger utslaget. I våra västerländska demokratier är dessa frågor

inga stora problem. Det är när vi kommer till ex. afrikanska exempel vi stöter på problem

som gör att den atomistiska synen på demokrati blir mycket problematisk. När länderna är

uppdragna efter Europeiska statsmäns idéer och med en karta som den enda

                                                                                                                                            
18 Taylor,40-43.
19 Rawls, John: “Political Liberalism”, Columbia university press, New York 1993, sid.xxix-xxxii.



20

utgångspunkten har det idag skapats tyrannier med hjälp av majoritetsprinciper och

individuell rösträtt. När politiken styrs av stam- eller klantillhörighet vinner den största

folkgruppen och har genom det demokratiska synsättet till förskansat sig makten och

förtrycker de folkslag som genom en “slump” har fått 45% av rösterna. Denna

västerländska individualistiska/ atomistiska syn på demokrati har dessa allvarliga

konsekvenser och en teori som är radikalt partikularistisk måste kunna lösa denna svåra

fråga och inte komma med ett universialiserbart påstående. Inte ens i denna fråga.

6:1 Avslutning

Jag har i denna uppsats gjort en komparativ analys och en argumentationsanalys av Rawls

och Walzer. Mitt huvudintresse har varit att studera utgångspunkterna för deras respektive

rättviseteorier. Jag har identifierat och tolkat dessa som universialism och partikularism.

Dessa två utgångspunkter har jag funnit vara:
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A: Oförenliga. Det går inte att hävda att någonting är giltigt universellt samtidigt

som det bara har en partikularistisk giltighet.

B: Problematiska. Båda dessa synsätt har i den tolkning som författarna ger dem

mycket stora brister. Dessa kan i viss mån kompenseras av modifieringar.

Dessutom har teorierna i sig själva stora problem med avseende på detta:

i: Rawls teori är partikularistisk. Detta i den meningen att den bara är giltig för det

samhälle som han kommer ifrån.

ii: Walzers teori innehåller ett antal ståndpunkter som är universialiserbara. Bland

dessa kan dominansprincipen och nationalstaten som grund nämnas.

Rawls projekt, att skilja det goda från det rätta, tycker jag att han har lyckats med på ett

bättre sätt. Den kritik som bla. Taylor kommer med har inte den hållbarheten som krävs.

Det Rawls vill göra är att hitta ett alternativ till utilitarismen, vilket han lyckas med. Det

finns rättigheter som är utöver det goda, om Rawls teori har någonting med verkligheten att

göra. Om man inte helt och hållet accepterar emotivismen och nihilismen har Rawls klarat

sig från denna utmaning och moralen har någon form av icke-empiriskt innehåll eller

existens.

Detsamma skulle jag vilja säga att Walzer också har gjort. Uppdelningen av samhället och

världen i de olika sfärerna har en mycket stor relevans för en korrekt beskrivning av

världen. I det komplicerade livet omkring oss använder vi denna uppdelning. Det är olika

principer som gäller inom olika områden/ sfärer och dessa ska hållas isär av dominans-

principen eller någon snarlik princip.

Dessa svar och problem till trots så tror jag att Rawls och Walzer har mycket gemensamt.

De har båda accepterat kapitalismen som ekonomiskt system. Men de har båda funnit att

det kapitalistiska systemet har allvarliga brister som vissa delar av befolkningen måste

kompenseras för. I  praktisk politik skulle dessa båda säkert hamna i samma parti, om det

fanns ett socialliberalt alternativ i USA. De frågor där de skiljer sig åt tror jag att mycket av
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oenigheten kan spåras till deras respektive utgångspunkter, universialismen och partikular-

ismen. Dessa synsätt är så relevanta för deras respektive teoriers räckvidd. De försöker

båda finna den del av världen och samhället där deras teorier har sin nytta. När det gäller ex.

de amerikanska indianernas problem så skulle de nog där också stå på samma sida, men de

skulle ha olika motiv till varför. Rawls skulle förespråka en positiv särbehandling med

motiveringen att de i praktiken måste få samma rättigheter, inte som nu, bara på papperet.

Walzer skulle också förespråka en positiv särbehandling, om det är de indianerna vill. Helst

så skulle de särbehandlas på det sättet att de blev fria från USA och kunde inrätta ett eget

styre.

I denna svåra och mycket komplexa fråga blir min slutsats att delar av univerialismens

antaganden om människor är ett måste. Detta av den anledning som Donald Davidson ger

oss: För att helt enkelt förstå andra människor måste vi utgå från att de tänker ungefär som

vi och de har ungefär samma motiv som oss bakom sina handlingar. Annars blir förståelsen

av den andre mer eller mindre omöjlig20.

Men sista ordet ger jag till John Ladd: The obvious conclusion is that both positions are

oversimplifications; qualifications and refinements are necessary before the theoretical

difficulties that have been pointed out can be resolved21.

                                                
20 Davidsons tankar är ett återkommande tema i hans böcker, se tex. Essays on actions and events.
21 Ladd, John: ”Ethical relativism”, University press of America, Lanham 1985, sid. 11.
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