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1.

1:1 Inledning

John Rawls gör i sin bok “A Theory of Justice”1 (=“TJ”) en distinktion mellan det rätta och

det goda. Denna åtskillnad har blivit en av de mest diskuterade delarna av detta verk. Det jag

har för avsikt att göra i denna uppsats är att diskutera denna distinktion och den kritik som

den har utsatts för. Åtskillnaden har till syfte att se vilka gränser rättvisan har och varför den

har dessa gränser. Dess gränser går ut på att finna var och på vilket sätt den enskilda

människan har sin beslutsdomän gentemot andra människor och staten. Det goda för den

enskilde individen blir hennes ensak.

Denna distinktion ser ganska enkel ut vid en första anblick. Men  “TJ” är kanske det mest

diskuterade politisk-filosofiska verket sedan “Das Kapital” eller “On Liberty” och kritikerna

har pekat på en lång rad problem som denna distinktion medför. En ordentlig genomgång av

kritiken kräver en lång genomgång av Rawls och hans teori. Eftersom jag har valt att studera

två olika verk av John Rawls kommer uppsatsen även handla om den förändring som hans

tänkande har genomgått.

1:2Frågeställning och metod

Frågeställning: Är Rawls distinktion mellan det rätta och det goda hållbar? För att svara på

denna fråga kommer jag att: A) Återge denna debatts huvuddrag. B) Värdera debattens olika

argument. C) Fastställa på vilket sätt Rawls tänkande har ändrat sig mellan “TJ” och

“Political Liberalism”(=“PL”)2. D) Undersöka om denna distinktion tillmäts samma

betydelse där som i “TJ”. E) Värdera den nya Rawls som möter oss i “PL”.

Metod: Den metod jag kommer att använda mig av i denna uppsats är en läsning av de olika

författarna där jag försöker tolka dem så välvilligt som möjligt. Jag kommer att sätta mig in i

deras texter och därigenom försöka argumentera för deras ståndpunkt. För att få rätsida på

denna debatt och göra en rimlig tolkning av deras åsikter ser jag denna metod som den bästa.

Det jag har för avsikt att göra är att i de inledande kapitlen hålla min text så fri som möjligt

från egna åsikter. Jag kommer att avvika från detta tillvägagångssätt när jag i slutkapitlen gör

                                                
1 Rawls, John: “A Theory of Justice”, Oxford University press”, Oxford 1971.
2 Rawls, John: 



en värderande analys. Där kommer jag under en tematisk form vad det avser olika frågor och

teman värdera de olika argumenten. Syftet med denna värdering är att se om kritiken mot

denna distinktion har någon hållbarhet.

Om man ska försöka att karaktärisera min metod i vetenskapsfilosofiska termer hamnar jag

inom den hermeneutiska traditionen. Den kontext som dessa verk är skrivna i är till stor del

min egen. Det innebär att jag tillmäter de begrepp som författarna använder likartade

betydelser. Jag kommer senare i uppsatsen att fundera runt frågor som handlar om en politisk-

filosofisk teoris räckvidd, dvs. om de normativa utsagor som framförs har någon giltighet

utanför den kontext som de är skrivna i (8:4).

Metoden kommer att vara textanalytisk. Jag kommer att använda argumentationsanalysen

termer hållbarhet och relevans när jag diskuterar de olika utsagorna. Det viktigaste av dessa

begrepp blir argumentets hållbarhet i en pro aut contra analys. Under begreppet hållbarhet

väger jag olika argument mot varandra och söker koherens i den enskilde författarens

argumentering.

Kommentar och motiv till tillvägagångssättet: Anledningen till att jag har valt att göra på

detta sätt beror till stor del på de vindlingar och vändningar denna debatt har tagit genom

åren. Ett exempel är debatten om det Rawlsianska “jaget”. Hare och Nozick kritiserar Rawls

på denna punkt. Sandel väljer att ta upp detta argument 1982, men drar konsekvenserna av

det på ett sätt som Nozick inte skulle acceptera. Kymlicka förkastar Sandels argumentation i

en artikel från 1989. Denna kritik inlemmas senare i “PL” och har då blivit en del av Rawls

teori. Just detta meningsutbyte börjar 1974 och slutar 19893. Den långa tidsperiod som har

förflutit tillsammans med debattens utseende har fått mig att motivera min metod.

Ett annat dilemma som jag vill kommentera är mitt förhållande till den teori som kritikern i

fråga utgår från. I ett par fall finns kritiken bara implicit i den teori som författaren

presenterar och ibland har författaren kritiserat Rawls med bara implicita hänvisningar till sin

egen teori. Jag kommer beroende på författaren och kritiken att blanda dessa två

tillvägagångssätt. För att exemplifiera har Walzer presenterat en egen teori där kritiken mot

Rawls bara finns implicit. Sandel har sett det som en huvuduppgift att kritisera Rawls och han

presenterar därför inte på samma sätt en egen teori. Men t.ex. Hare gör både och. För att få

så stor förståelse som möjligt har jag valt att blanda dessa två tillvägagångssätt där jag funnit

det relevant. Allt för att få en så nyanserad bild som möjligt.

1:3 Avgränsningar

                                                
3 Delar av denna debatt finns i 3:1, 4:4, 6:1 och  7:2:4:4.



Jag tänker börja denna diskussion om det goda och det rätta med “TJ” och avsluta den med

Rawls senare bok “Political Liberalism”. Denna diskussion börjar 1971 och avslutas runt

1992. De olika kritikerna kommer jag att presentera var för sig, men jag kommer att dela in

dem i olika grupperingar. Denna indelning kommer följa de gängse konventionerna i politisk

teori. Anledningen till att jag presenterar dem var för sig är att jag har för avsikt att göra en

så god och rättvisande tolkning som möjligt och inte döma någon på förhand. Att jag sedan

placerar in dem i större grupperingar beror på att de angriper dessa problem på likartade sätt

och att det därigenom finns en viktig samhörighet vad det gäller utgångspunkter.

Kommentar till mitt urval av författare: Om man tittar på de senaste skrivna verken i denna

stora flod av litteratur inom detta ämne är det vissa artiklar och författare som ständigt åter-

kommer. Jag har valt att läsa dem. Den distinktion som jag har valt att koncentrera mig på

har visat sig vara ett hett debattämne och där har jag valt att läsa allting som jag har funnit i

fotnoter och hänvisningar. Mitt urval är i stora drag detsamma som i Kymlickas samling av

de viktigaste artiklarna inom detta ämne4. Jag har senare blivit uppmärksammad på att mitt

urval och upplägg också har stora likheter med det som Mullhall & Swift gör. Detta var jag

inte medveten om vid dispositionens tillkomst5.

2.

2:1 Grundläggande tankar bakom

Jag kommer under denna rubrik göra en tolkning av varför Rawls gör denna distinktion.

Denna tolkning har två syften. Dels vill jag strukturera upp Rawls tänkande på ett sätt som

                                                
   4 Kymlicka, Will ed.:”Justice in Political Philosophy” Vol. I & II, Elgar Publ. Lim., Aldershot 1992

5 Mullhall,S & Swift, A.: “Liberals and Communitarians”, Blackwell, Oxford 1992. Ett tack till
Sofia Näsström som gjort mig uppmärksam på detta.



gör att man ser de olika delarnas förhållande till varandra. Mitt andra syfte är att för den

ovane läsaren  påvisa en tydlig koppling till de frågor jag skriver om på ett sätt som de disku-

teras i den dagliga debatten. Jag börjar med att presentera en tabell som visar på vilket sätt jag

har tänkt mig detta argument:

I Alla människor kan fatta moraliska beslut.

                   II Ingen idé om det goda livet accepteras av alla människor.

III Olika tolkningar av det goda kan leda till konflikt.

IV Staten är den instans som ska lösa dessa konflikter.

V Det rätta har prioritet framför det goda.

Om man uppfattar Rawls argument på detta sätt (vilket jag ska visa är en rimlig tolkning) kan

man komma fram till det som ligger till grund för “Justice as fairness”. Detta schema är en

blandning av normativa och empiriska argument.

I Alla människor kan fatta moraliska beslut.

I har Rawls har hämtat från Kant. Kants deontologiska moralteori har titeln “Grundläggning

av sedernas metafysik”6. Det Kant vill göra (och som Rawls anser att han lyckas med) är att

beskriva en moralisk handling. En handling är moraliskt riktig om den görs av plikt gentemot

morallagen, dvs. ska din handling vara av det slaget att den kan upphöjas till allmän lag och

lagen ska gälla för alla inklusive dig själv. Kant säger att detta och inget annat är en moralisk

handling. Han säger vidare att alla människor har denna förmåga dvs. att handla enligt moral-

lagen. Detta gör alla människor till likar. Genom att grundlägga sedernas metafysik på detta

sätt, uttalar han sig om hur människan fungerar och fattar moraliska beslut. Denna

beskrivning av metafysiska fenomen implicerar utan tvekan en teori om hur människan ska

handla. Det som är viktigast att förstå med dessa argument är att inte alla handlingar är

moraliska (men bör vara det) och att alla människor har möjligheten att fatta moraliska

beslut.

II Ingen idé om det goda livet accepteras av alla människor.

                                                                                                                                           

6 Kant,I: ”Grundläggning av sedernas metafysik”, Daidalos, Göteborg 1987.



Detta är ett empiriskt argument. Argumentet bygger på en tolkning av världshistorien som

det är svårt att argumentera mot. Det goda livet handlar om trosföreställningar som berör

bl.a. religion, politik och sexuell läggning. Du, jag och alla människor har vissa åsikter om

vårt eget liv och vad som är gott för oss själva. Dessa åsikter är en så grundläggande del av vår

personlighet att vi inte helt och hållet kan skilja det från oss själva. Att detta gäller i dagens

pluralistiska samhälle tror jag vi måste se som en utgångspunkt för varje diskussion om moral

och politik i 1900-talets slutskede.

III Olika tolkningar av det goda kan leda till konflikt.

III är också ett empiriskt argument. Om det goda definieras som trosföreställningar tror jag

att vi mycket lätt ser att dessa kan komma i konflikt med varandra. I dagens Sverige, som är

en liberal demokrati, och som av omvärlden betraktas som ett fredligt hörn av världen, ser vi

idag många konflikter. Det som kännetecknar en idé om det goda är att man hänvisar till en

“moralisk” eller religiös tanke som på något sätt övertrumfar det andra värdet. Om staten

inte är helt neutral är den partisk när det gäller vissa tolkningar av det goda. Bland de

konflikter som berör detta har vi idag bl.a.: Statskyrkans vara eller icke vara , homosexuella

äktenskaps likställande och ökad jämställdhet med könskvotering som medel. Vi hör dagligen

om dessa konflikter och det kan nog utan problem sägas att olika åsikter om det goda livet

kommer i konflikt med varandra. Av detta kan man dra slutsatsen att någonting som

utmärker vår tid är att vi inte delar en gemensam uppfattning om det goda.

IV Staten är den instans som ska lösa dessa konflikter.

IV är en normativ slutsats, men återigen är detta en sanning med modifikation. Att

återuppliva idén om samhällskontraktet tror jag  kan förklara det jag vill komma åt. Den

klassiska tolkningen av världshistorien säger ingenting om ett visst tillfälle då det samlades ett

antal män som skrev på ett konvolut. Men om man vill diskutera staten i ett större

perspektiv är liknelsen av ett samhällskontrakt ett alldeles utmärkt hjälpmedel. Som

medborgare i en stat har du vissa rättigheter och skyldigheter gentemot dina medmänniskor.

Du själv har ingenting att säga till om detta, innan du uppnått en viss av staten uppställd

ålder.

Staten är den arena som de tidigare generationerna har bestämt ska vara den tummelplats för

åsikter om staten och dess relationer till medborgarna och övriga som uppehåller sig där. Om

du vill förändra den idag existerande staten för att du anser den diskriminerande, orättvis eller



plutokratisk är en omskrivning av kontraktet en bra väg att gå. Detta är det John Rawls vill

göra med “A Theory of Justice”.

V Det rätta har prioritet framför det goda.

V är ett normativt argument som avgränsar statens och individens olika ansvarsområden.

Statens funktion och utseende bestäms av Rawls teori för hur en rättvis stat ska se ut.

Individen har inom denna stat en möjlighet att “välja” på vilket sätt han vill leva. Valet som

vi gör behöver inte vara medvetet. Detta i den betydelsen att vi inte föds som oskrivna kort

utan att vi föds i en stat, har en religiös övertygelse och ett kön. Genom hela våra liv styrs vi

av detta, men ibland kommer vi att vilja byta ut något av dessa. Vi kommer att komma till

insikt om vissa saker, vi kanske önskar konvertera till en annan religion eller blir kär i någon.

Rawls vision om staten har som mål att vi ska få vara människor som gör detta utan att

straffas för det. Vi lever utan tvekan i stater och det kommer att bli staten som genom

samhällskontraktet blir det medium som ska lösa våra problem. Det bör ske på ett rättvist

sätt anser Rawls och därav följer “Justice as fairness”.

2:2 Justice as Fairness

Det rätta som Rawls är ute efter är hans teori, “Justice as fairness”. Den formuleras i ett antal

principer med prioriteringsregler och lyder som följer:

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.

Prioriteringsregler: Principerna ska rankas i lexikalisk ordning så att friheten bara kan

inskränkas för frihetens skull. Vad det avser den andra principen så har B) prioritet framför

A).



Den generella föreställningen: Alla “primary social goods” -frihet och möjligheter;

inkomst och välfärd; och grundvalen för självrespekt- ska distribueras jämlikt om inte en

ojämlik distribution av någon eller alla av dessa “goods” är till fördel för de sämst ställda7.

Primary social goods: Rättigheter, friheter, förmågor (powers), möjligheter, inkomst och

välstånd. Men viktigaste av dem alla är “the basis of self-respect”8. Dessa är de krav

(förmågor) som alla, oavsett livsplan, önskar mer av istället för mindre.

De grundläggande friheterna: Politisk frihet (rösträtt och möjligheten att bli vald till

offentliga poster) tillsammans med yttrande- och mötesfrihet; samvets- och tankefrihet;

personlig frihet inklusive äganderätt till (personlig) egendom; frihet från godtycklig

arrestering och frihetsberövande som det definieras av lagen. Dessa friheter ska rymmas under

den första principen och vara lika för alla medborgare9.

Dessa är de principer som kommer att följa av det resonemang som förs i Rawls kontrakts-

situation. Denna kallar han originalpositionen (OP). Det beslut som fattas i OP är “fair10”,

vilket det än är. Detta beror på att den procedur som principerna har framkommit genom är

opartisk. För att garantera att beslutet fattas enligt Kants definition på moraliskt beslut har

parterna som ska välja vissa egenskaper. Parterna är familjeöverhuvuden (eller representerar

obrutna släktled), perfekt rationella, icke altruistiska, icke avundsjuka och ordhålliga (a sense

of justice). Parterna fattar sitt beslut under en slöja av okunnighet om sin egen personliga idé

om det goda. Betingelserna som de fattar beslutet under är de klassiskt Humeska dvs.

knapphet råder och det finns motstridiga krav. Parterna har så att säga ingen specifik

kunskap om sig själva, men däremot har de stor generell kunskap om samhällsteori (ekonomi,

samhällsvetenskap och moralteori). Medlemmarna i OP har att fatta sitt val bland en mängd

konkurrerande teorier, men den teori som de kommer att välja blir “Justice as fairness”.

En viktig del av Rawls argumentation är det reflektiva ekvilibriet. Poängen med denna

konstruktion är att se om de tre framkomna principerna hänger ihop med våra idéer om

rättvisa. För att illustrera detta:

Våra intuitioner, direkta tankar om rättvisa.
⇓⇑

“Justice as fairness” inklusive de tre principerna och OP.
⇓⇑

Våra mest genomtänkta tankar om rättvisa (considered judgements).

                                                
7 “TJ”, s. 302-303.
8 ibid, s. 62.
9 ibid, s. 61.
10 Fair brukar översättas till rent spel, men jag kommer att följa den svenska Rawls-litteraturen genom att



När dessa tre delar hänger samman har det reflektiva ekvilibriet uppstått. Det betyder att de

tre principerna inte på något sätt bryter mot vad vi i dagligt tal ser som rättvisa (det

intuitionistiska argumentet). Våra mest genomtänkta tankar om rättvisa är Rawls variant av

det Kantianska kravet att fatta moraliska beslut, dvs. att tankarna ska kunna upphöjas till

allmän lag. Att det är ett reflektivt ekvilibrium betyder att man kan ändra intuitionerna, prin-

ciperna och de mest grundläggande tankarna tills dess jämvikt har nåtts dvs. argumenten

hänger ihop i en holistisk helhet. Ingen del av det reflektiva ekvilibriet är “heligt” och

därmed får alla tre positionerna ändras. Om vi t. ex. skulle finna ett exempel

(tankeexperiment eller fallstudie) där vi ser att någon utgång av principernas tillämpning gör

att vi inte kan acceptera dessa, får vi helt enkelt byta ut dem. Hela denna tanke är till för att

komma ifrån det mycket svårlösta problemet om möjligheten att ha kunskap om moral

(moralisk epistemologi). Denna konstruktion är ett försök till lösning och rättfärdigande av

moralisk kunskap. “Having reached that state (reflective equilibrium) the moral beliefs of the

person are rationally justified”11 .

Detta implicerar: I) Man kan ha moralisk kunskap. II) Holism och koherens är det som rätt-

färdigar moralisk kunskap. III) Rawls teori står i reflektivt ekvilibrium12 .

2:3 Det rättas prioritet över det goda

“This priority of the right over the good in justice as fairness turns out to be a central feature

of the conception”13 . “In a well-ordered society, then , the plans of life of individuals are

different in the sense that these plans give prominence to different aims, and persons are left

free to determine their good, the views of others being counted as merely advisory”14 .

“Nevertheless, the thin theory of the good which the parties are assumed to accept shows that

they should try to secure their liberty and selfrespect, and that, in order to advance their aims,

whatever these are, they normally require more rather than less of the other primary

goods”15 .

Här säger Rawls klart och tydligt vad det rör sig om. Individen har bestämmanderätt över det

goda för henne. I den Rawlsianska staten har individerna kommit överens om ett system som

ska reglera deras liv när det gäller deras kontakt med andra invånare och staten. De tre

principerna implicerar också ett mycket starkt omfördelningsprogram, som kan liknas med

marginalskatter eftersom alla omfördelningar ska vara till allas och inte minst till de sämst

ställdes fördel.

                                                
11 Tersman, Folke: “Reflective Equilibrium”-An Essay in Moral epistemology”, Almqvist & Wiksell
International., Stockholm 1993 sid. 9
12 Detta enligt Rawls själv. Frågan är omdebatterad, även bland de som förespråkar denna metod. Se
Tersman 1993 kap. 1, 5 och 6.
13 “TJ”, s.31-32
14 ibid, s. 448



När man kommer till Rawls definition av det goda är det viktigt att se det som en av de grund-

läggande delarna av teorin. Det som kallas den tunna teorin om det goda definieras som:

Personen väljer den livsplan som är mest rationell för henne givet hennes förutsättningar16 .

Eller uttryckt mer formellt: Gott för = Rationellt för personen K att vilja i situationen X med

hänsyn tagen till hennes intressen och mål. Den tunna teorin om det goda är en viktig del av

den vetskap som parterna har i OP. Deras kunskap om det goda livet sträcker sig till den

tunna teorin som leder till listan av PSG. Listan av dessa sociala nyttigheter handlar om vad

en individ i en stat behöver för att kunna välja sin vision av det goda livet. Rawls är en

försiktig person på denna punkt så han antar bara att en individ eftersträvar t.ex. större

framför mindre frihet och mer av en nyttighet som inkomst framför mindre. Jag vill återigen

påminna om det Kantianska inslagets betydelse för förståelse av denna definition. Annars kan

det mycket lätt förstås som en variant av homo economicus, vilket det inte alls handlar om.

Som vi har sett är valet av livsplan en central del hos Rawls. Dessa planer och de val som står

bakom dem är inte alltid explicita. Det är snarare ovanligt att man har en klart uttryckt idé

om vad man vill att ens framtid ska innehålla. Samtidigt är det faktiskt så att vi rent

teoretiskt kan likna detta vid ett val av den anledningen att vi gör vissa saker och inte andra.

Detta samtidigt som den sociala och fysiska bakgrunden sätter en mycket klar och tydlig

gräns om vad som faktiskt kan betraktas som ett alternativ. Resten av denna diskussion

lämnar jag så länge till kritikerna.

Jag går nu över till en annan central del i den diskussion som berör livsplanerna. Rawls inför

en tes som han kallar den aristoteliska principen. Den handlar om människans psykologiska

motiv bakom valet av en livsplan istället för en annan. Enkelt uttryckt, när en person står

med ett val mellan två olika planer så väljer hon den mer komplexa av dessa två17 . Detta

förutsatt att plan A innehåller det personen K önskar och det går att förverkliga i både A och

B, men i plan A så ger det en ökad tillfredsställelse (enjoyment). För att förtydliga detta så tar

Rawls ett klassiskt exempel. När personen A kan spela både damspel och schack så väljer

personen att spela schack. Min tolkning av den aristoteliska principen handlar inte om att

hon väljer att spela schack eller damspel, det är snarare så att om hon vill satsa på att öka sin

skicklighet i någon av dessa praktiker så väljer hon att spela schack. Denna princip ska

appliceras på valet av livsplaner som människor gör (återigen, faktiska eller omedvetna).

Återigen visar han sin försiktighet och säger att det trots allt inte är helt givet att det

fungerar på detta sätt hos alla människor. Men han vill ändå ha med denna idé om

moralpsykologi som en mycket trolig förklaring till människors handlande. Framför allt ger

                                                                                                                                           
15 ibid, s. 397
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detta en klar koppling till den viktiga tanken om att självrespekt är en central del och att det

har en framträdande plats på listan av PSG. Denna koppling ligger i att självrespekten ökar

om man gör någonting som andra och en själv tycker är bra. Detta är en del av Rawls teori

om det goda som är mycket svår att uttala sig om. Sanningshalten i detta omdöme är en

empirisk fråga och vi kan knappast få fram några bra svar. Det bästa sättet att utreda detta

skulle bli en undersökning som verifierar eller falsifierar denna tes med statistik. Men jag tror

att även detta är svårt företag. Jag har gjort vissa försök, men en stor del av de tillfrågade

förstod inte vad denna fråga handlade om eller så blev svaret:  “Det stämmer väl”. Vi får nog

helt enkelt uppfatta denna del som ett postulat som är öppet för falsifiering av den som

önskar.

2:4 Rawlsianism

Efter det att “TJ” kom ut 1971 har det följt en lång debatt om denna bok. Det är vissa inslag

i denna debatt som denna uppsats kommer att handla om. Jag har valt att inrikta mig på den

negativa kritiken som han har fått. Men nu är det inte så enkelt att han bara fått negativ

kritik. För att få en mer sammansatt bild av Rawls tänkande kommer jag att ta hjälp av några

av de kritiker som har ställt sig på hans sida. Det har också hänt att Rawls har förtydligat

vissa punkter, reviderat sig själv eller bara svarat på en kritik som han har funnit missriktad.

Men nu är det inte så enkelt. Det som jag har valt att kalla Rawlsianism är ett tydligt exempel

på detta. Någon recenserar och kritiserar Rawls, medan en annan kritiker väljer att ställa sig

på hans sida och försvara den ursprungliga texten eller bara angripa den nya texten som sedan

får ett försvar från någon annan osv.. De personer som jag kommer att kalla Rawlsianer är de

som argumenterar för Rawls ståndpunkter i den debatt som förts. Dessa skulle kunna kallas

liberaler, egalitärer eller vänster neo-kantianer. Jag kommer att börja min debatt i den första

och viktigaste samlingen av texter rörande “TJ”, nämligen “Reading Rawls”(=“RR”)18 . Dess

aktualitet och genomslag bevisas bara ytterligare av att den kom ut i en ny upplaga 1989 med

samma texter.

2:4:1 Ronald Dworkin

Dworkin har skrivit “Taking rights seriously”19 , vilken har blivit ett av de mest centrala

verken i Rawlsiansk anda. Mycket av det grundläggande tillvägagångssättet har han hämtat

                                                
18 Daniels, Norman: “Reading Rawls”-Critical Studies on John Rawls A Theory of Justice, Basil Blackwell,
Oxford 1975
19 Dworkin, Ronald: “Taking Rights Seriously”, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1977



från Rawls, men han har vissa invändningar som tydligt visar att han har gått sin egen väg.

Men i denna diskussion kan man utan tvekan sortera in honom på Rawls sida20 .

De viktigaste förtydligandena och tolkningarna av Rawls verk handlar om originalpositionens

roll21 . Det kontrakt som “TJ” handlar om är ett hypotetiskt kontrakt som syftar till att

påvisa vissa saker som berör rättvisa och rationalitet. Mer specifikt vill Dworkin visa att det

Rawls gör är att diskutera en variant av moralpsykologi. Denna moralpsykologi handlar om

vårt förhållande till rättvisa. OP är i denna tolkning en schematisk representation av en

speciell mental process som har giltighet för några, men troligtvis för alla människor. Rawls

talar vid ett flertal tillfällen om att hans teori förhåller sig till rättvisa på samma sätt som

lingvistik förhåller sig till grammatik. Denna tankegång, som Rawls har hämtat från Noam

Chomsky, tar Dworkin fasta på i denna diskussion. Dworkin går mycket schematiskt och

noggrant tillväga då han fortsätter sin diskussion. Den djupa teori som ligger bakom Rawls

argumentation förutsätter naturliga rättigheter. Men dessa rättigheter är inte individuella och

har ingenting med individens egna mål och preferenser att göra utan är abstrakta. Som

Dworkin säger “We may therefore say that justice as fairness rest on the assumptation of a

natural right of all men and women to equality of concern and respect, a right they posses

not by virtue of birth or charcteristic or merit or exellence but simply as human beings with

the capicity to make plans and give justice”22 .  I denna version blir OP en anordning för att

testa de olika idéer om rättvisa som människor har. De teorier som inte uppfyller dessa krav

(de abstrakta naturliga rättigheterna) förlorar sin giltighet och kvar står Rawls principer. Det

reflektiva ekvilibriet blir då en modell för att mäta de olika tävlande idéerna om rättvisa. När

detta är gjort har vi nått en holism i våra tankar om rättvisa.

Det som Dworkin vill försvara är att Rawls bara är en liberal i Lockes och Mills anda. Dess-

utom anser han att originalpositionen inte är en skönmålning av det sätt som USA fungerar

på idag, vilket vissa kritiker har hävdat. Detta är inte en slutsats som är till för att förvåna

någon, allra minst Rawls själv. Det Dworkin gör är en tolkning av Rawls teori för att öka den

allmänna förståelsen. Om man tittar på det som Dworkin skriver och på det som principerna

säger är det snarare en radikal form av egalitarism som Rawls argumenterar för. Men det som

är viktigast att fördela egalitärt är friheter.

                                                
20 Dworkin, Ronald: “The Original Position” i:  Daniels 1975.
21 ibid. s. 25
22



2:4:2 T.M. Scanlon

Scanlon i allmänhet och denna artikel i synnerhet tillhör de mest citerade i den litteratur som

har följt “TJ” i spåret23 . Det läggs även fram en lösning på ett problem som jag har ansett

vara ett av de mest centrala hos Rawls. Denna definition kommer jag senare se som en del av

Rawls teori och jag accepterar den till fullo. Men nu över till Scanlon.

Den första intressanta diskussion som Scanlon för handlar om valet av livsplan. Som tidigare

nämnts är detta en viktig del av Rawls teori om det goda. De olika institutioner som kommer

fram genom OP ska vara rättvisa. Rättvisa gäller inte bara som en metafysisk entitet som

svävar ovanför samhällsmedborgarna. Det system som de kommer att välja blir “Justice as

fairness”24 . Rawls krav när det gäller att välja en livsplan för sig själv är tillräckligt svaga för

att inte bli problematiska, säger Scanlon. Med detta menar han att Rawls inte sätter några

orimliga krav på människans rationalitet. Om det hade funnits orimliga krav vad det gäller

rationalitet skulle hela teorin fått sig ett ordentligt skott i sidan och inte på något relevant

sätt appellera till oss såsom en rimlig beskrivning av vårt eget handlande.

Ett par ytterligare förtydliganden Scanlon gör är att visa på att besluten formas av oss och

vår position i samhället, dvs. av de sociala och ekonomiska omständigheterna. Det vore dumt

av någon att tro någonting annat, säger Scanlon och fortsätter: “What the parties in Rawl´s

Original Position look  for in a soceity is not only the means for securing those things,

whatever they may be, which are objectively components of their good, but also the

conditions necessary for determing what these goods are”25 . De omständigheter (conditions)

som här talas om är “Justice as fairness”. Denna mycket tydliga sammanlänkning av

förhållandet mellan det rätta och det goda hjälper till att förstå varför denna distinktion görs.

I artikeln görs hela tiden referenser till perfektionistisk teori, som liknas med ett samhälle

som bara tillåter en vision av det goda. Om den statliga visionen av det goda är korrekt eller

inte spelar ingen roll. För att den ska förlora i legitimitet så räcker det med att några personer

inte till fullo håller med om den statliga synen på det goda.

Många har hävdat att OP är en totalt världsfrånvänd konstruktion utan

verklighetsförankring. Det som Scanlon säger är att styrkan i OP: s argument är att det finns

en mycket klar koppling till hur världen ser ut under de Humeska förutsättningarna och efter
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syndafallet26 . En annan av Scanlons poänger som ytterligare hjälper Rawls är att han

noggrant diskuterar förutsättningen att individen är den entitet som kommer först, detta före

hennes vision om det goda. Att argumentet är problematiskt medger Scanlon men säger

samtidigt att det är på det sättet som vi människor i vanliga fall rent intuitivt uppfattar oss

själva. Uttrycket som Scanlon har är att vi betraktar oss själva som ”sovereign equals”27 .

Scanlon fortsätter sin tolkning av Rawls och tar upp ett antal olika relevanta faktorer. Efter-

som min uppsats handlar om Rawls måste jag begränsa mig till  ytterligare två poänger som

han har. Han för en lång diskussion om den lexikala prioriteten. Den tolkning som han gör är

att den lexikala prioriteten är mycket central, men samtidigt måste man se principerna som

en helhet. Detta för att Rawls vid ett flertal tillfällen har centrala diskussioner om “the worth

of liberty”. Den går ut på att alla personer inte har lika stor frihet p.g.a. de sociala och

ekonomiska missförhållanden som gör att fri- och rättigheter bara blir tomma ord om de inte

kan utverkas. Det är differensprincipens syfte att motverka detta. Det som Rawls företräder

är: “...perhaps, is that if one wishes to defend a position more egalitarian than Rawls’ then

one must abandon distributive justice as the cardinal virtue of social institutions i.e., one

must abandon the perspective which takes as the dominant moral problem of social

cooperation that of justifying distributive institutions to mutually disinterested persons each of

whom has a fundamental interest in reciving the greatest possible share of distrubuted

goods” 28 .

I sin fotnot hänvisar Scanlon till Kropotkin, den kände ryska revolutionären, som kanske,

men bara kanske företräder en mer egalitär teori. Konsekvensen av detta argument blir att

alla tillgångar i samhället betraktas som kollektiva.

Den andra och sista delen som jag hämtar från Scanlon blir hans tankegång om hur differens-

principen ska fungera i som omfördelningsinstrument i ett Rawlsianskt samhälle:

“First maximize the income, wealth, etc. of the worst off representative person, then seek to

minimize the number of  people in this position (by moving them upwards); then proceed the

same for the next worst-off social position, then the next and so on, finally seeking to

maximize the benefits of those in the best off position (as long as this does not affect the

others)” 29 .

Denna mycket rimliga tolkning av differensprincipen kommer jag att se som ett

förtydligande av Rawls, dvs. som en del i “Justice as fairness”.

                                                
26 ibid. s. 177-179
27 ibid. s. 179
28 ibid. s. 200



3.

3:1 Utilitaristisk kritik av Rawls

Den utilitaristiska kritiken mot Rawls är minst lika komplicerad och diversifierad som den

moderna utilitarismen själv. När man skriver om utilitarismen är det lätt att förvilla sig i den

snårskog av osannolika detaljer, argument och tankeexperiment som de olika författarna för
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fram. Detta gör att man mycket lätt kan göra vantolkningar och förbise det som är denna

tanketraditions styrka. Kymlicka hävdar, med inspiration från Dworkin, att Rawls gör en

vantolkning av utilitarismen30 . Hur det är med den saken väntar jag med att diskutera till den

senare delen av uppsatsen då jag kritiskt ska granska de olika författarnas kritik av Rawls. De

två utilitarister som jag har valt att granska är R. Hare och J.J.C. Smart.

I “Utilitarianism and Beyond” 31 ges i introduktionen en bra presentation av den samtida

utilitarismen. Bentham definierade essensen i denna teori som maximering av lycka. Richard

Hare definierar utilitarismen som uppfyllandet av önskningar (desires) eller i vissa fall

rationella önskningar. I vardagssituationer ska man egentligen inte hålla på med en

teleologisk beslutsprocess utan helt enkelt hålla sig till vanliga moraliska tumregler. De ska i

sin tur vara baserade på en utilitaristisk deduktion på den analyserande nivån. Av de viktigaste

övriga definitionerna av vad utilitarismens essens går ut på bör välfärdsutilitarism (där välfärd

ska maximeras) och preferensutilitarism (där preferenser eller rationella preferenser ska

maximeras) nämnas. De flesta av dessa varianter finns även i genomsnittsversioner där det

inte är den maximala lyckan (eller preferensen etc..) som ska maximeras. Det som ska

maximeras är den största genomsnittliga lyckan.

I utilitarismens barndom var denna teoribyggnad mycket progressiv och vände sig mot den

brittiska trångsyntheten och de odemokratiska institutionerna som följde därav. Bland de

mest kända utilitaristerna vill jag gärna nämna J.S. Mill som på utilitaristiska grunder

argumenterade för en liberal syn där rättigheterna intar en mycket central roll. Men bland

nutida utilitarister är detta en omstridd fråga, minst sagt. De flesta tror jag skulle hålla med

om min inledande slutsats att rättvisa (t.ex. Justice as Fairness) bara har ett instrumentellt

värde för att uppnå  det goda, dvs. maximering av någon av de ovan nämnda entiteterna.

J.J.C. Smart är en modern hedonistisk handlingsutilitarist, men han skriver på den klassiska

utilitaristiska skolans språk. Då Rawls har hämtat sina teoretiska utgångspunkter från Kant så

skriver Smart i Sidgwicks efterföljd32 . Smarts definition av en rätt handling är den klassiska:

“Act utilitarianism is the view that the rightness or wrongness of an action depends only on

the total godness or badness of its consequences i.e. on the effect of the action on the welfare

of all human beings (or perhaps sentinent beings)33 .

                                                
30 Kymlicka, Will: ”Liberlism, community and culture”, Clarendon Press, Oxford 1989. s. 21-22
31 Sen, A & Williams, B ed.“Utilitarianism and beyond”: Cambridge University Press, Cambridge 1982. Hela
detta stycke bygger på “Introduction”:s. 1-21, se främst s. 10-12.
32 Smart, J.J.C. & Williams, B: “Utilitarianism- For and Against”, Cambridge University Press,
Cambridge 1973. s. 4
33 ibid. 4



Till skillnad från både Hare och Sidgwick vill inte Smart logiskt härleda sin teori från någon

värdeteori. Det som ska maximeras i världen till vilket pris som helst är välvilja

(benevolence) och därmed lycka. Som en sann konsekvensialist argumenterar Smart mot

Rawls. En deontologisk teori leder till en regeldyrkan som inte kan accepteras. Vid konflikter

mellan ökad välfärd/ lycka och uppehållandet av några regler är det absurt att prioritera dessa

regler. Konsekvensen måste helt enkelt bli ökad lycka. Smart gör ett försök att tolka Kant

och Rawls som regelutilitarister34 . De regler/ rättigheter som de inför är utilitaristiskt

motiverade av den anledningen att om alla skulle följa dem skulle konsekvenserna av detta

regelsystem bli de bästa. Men även i denna utilitaristiska tolkning är Rawls och Kant är

förkastliga. Det är konsekvenserna av handlingen och inte regelverket som är det viktiga. Det

är detta som skiljer regelutilitarism från handlingsutilitarism. Smart diskuterar och avfärdar

andra typer av utilitarism som negativ utilitarism (minska lidandet) och

genomsnittsutilitarism (maximera den genomsnittliga lyckan). Han är konsekvent i sina

resonemang. Detta även när han diskuterar tankeexperiment där en radikal konsekvensialism

leder till intuitivt förkastliga slutsatser35 .

För att uttrycka detta i Rawlsianska termer: Det viktiga är det goda och det i så stor mängd

som möjligt. Rättigheter har i bästa fall sitt syfte som tumregler, men närhelst tillämpningen

av dessa inte leder till mer lycka än alternativet ska de brytas.

Hare är otroligt upprörd över OP som konstruktion. Med en sällan skådad frenesi och ett

språkbruk som tyder på ilska angriper han Rawls. Det fränaste angreppet riktar han mot det

intuitiva inslaget i texten i allmänhet och dess roll i det reflektiva ekvilibriet i synnerhet. Han

säger att OP är konstruerad efter subjektiva kriterier och det enda som kan komma ut ur

denna konstruktion är en person som har samma åsikter och samma psykologiska funktion

som Rawls (vilket Hare understryker att han inte har)36 . Det som Hare vill komma åt är att

OP är riggad på ett sätt som utesluter att det utilitaristiska alternativet kan komma att väljas.

OP som metod för att avgöra hur ett rättvist samhälle ska se ut blir därmed helt otillförlitlig.

Rawls konstruktion för att ge sina principer en objektiv grund fallerar därmed och det finns

inga bra argument för “Justice as Fairness”.

En annan kritik som Hare riktar mot Rawls är att OP inte har någon som helst fördel om

man jämför den med utilitarismens ideala observatör. Den ideala observatören är den

“person” som kan fatta perfekta utilitaristiska beslut genom att han kan räkna alla männis-

kors lycka och se alla de konsekvenser som en handling leder till. Hare har en egen variant av

                                                
34 ibid. 8-9
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skulle leda till att tjugotals människor dör. Han säger att han inte är glad över detta, men att han inte
kan se det på ett annat sätt. ibid 71-72. Detta exempel liknar Rodney King-fallet i USA 1992.
36



denna teori som han talar om som “the ideal prescriber”37 . Hans liknelse av denna “person”

hamnar någonstans mellan ärkeänglen Gabriel och Stålmannen. Den kritik som han riktar

mot Rawls är att om han hade valt en ideal observatör som teoretisk konstruktion istället för

OP, så skulle valet ha hamnat på en utilitaristisk teori stället för Rawls. Han hänvisar till en

diskussion som förs i “TJ” på sidorna 183-192 där Rawls huvudkritik mot utilitarismen ligger.

Det enda som skiljer OP från teorin om en ideal observatör är att i OP är parterna “mutually

disinterested individuals” men den ideala observatören räknar inte med att individen har ett

värde i sig självt. Det viktiga för den ideala observatören är att fatta det bästa beslutet med

tanke på konsekvenserna för alla över tid och rum. Detta garanterar enligt utilitarismen att

alla människor räknas som en och ingen som mer än en.

De flesta intuitiva argument som kan riktas mot utilitarismen beror till stor del på att man

lägger sitt tänkande om moraliska frågor på fel nivå, eller som Hare hade uttryckt, att man

använder fel metod för att resonera om moraliska frågor. Det som kan verka vara fel med

utilitarismen kan vara en helt riktig konklusion, men den har inget med moraliskt tänkande

att göra. Det moraliska tänkandet ska helt enkelt ske på en annan nivå. Att införa

rättviseprinciper som en överordnad artefakt kan vara både rätt och fel. Det är helt enkelt en

empirisk fråga om ett antal rättviseprinciper ökar lyckan i ett samhälle. Det som är säkert är

att rättviseprinciperna inte har ett värde i sig själva.

Hare är som sagt en person med mycket bestämda åsikter om utilitarismen. Hans egen teori är

en av de kraftfullaste försöken under senare tid att finna utilitaristiska svar på dagens stora

filosofiska frågor. Den koppling som han gör mellan värdeteori, moraliskt språk och idén att

behandla alla människor lika är en logisk koppling. Det viktiga i denna diskussion är att Hare

påstår att om man vill behandla alla människor lika så följer utilitarismen logiskt. Att alla

personers preferenser ska räknas som en leder till en generalisering från individnivå till

metanivå. Denna metnivå innebär att man inte bara ska räkna preferenserna hos levande

personer utan också hos avlidna som vill någonting med sig själv efter sin död. Med

universaliteten menas inte bara att detta ska gälla för alla personer på vår planet utan även

varelser på andra planeter. Allt detta sker på den nivå som handlar om moraliskt tänkande

och som tur inte har så mycket med våra dagliga liv att göra. Där sker våra beslut som

vanligt, men om vi ska tänka moraliskt så måste det ske logiskt och på den nivå där moraliskt

tänkande hör hemma.
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4.

4:1 Den kommunitära kritiken

Den mest betydelsefulla nya skolan inom politisk filosofi som har framkommit i Rawls

efterföljd kallas den kommunitaristiska. Dessa tänkare vänder sig mot liberalismen i allmän-

het och Rawls i synnerhet. De anser att vissa värden har gått förlorade i det moderna liberala

samhället. En annan viktig tankegång är att det universalistiska anspråket vad det gäller

politik och filosofi måste ges upp. Bland de tänkare som nämns som deras förebilder är Hegel

och Aristotoles. Alisdair Macintyre, Michael Sandel, Charles Taylor och Michael Walzer är

de författare som jämt buntas ihop under denna etikett. Deras åsikter skiljer sig från varandra

och deras problemområden överlappar varandra. Jag skulle bara göra dem orättvisa om jag

skulle försöka bunta ihop dem mer än i en inledning. Jag kommer att behandla tre av dem,

nämligen Sandel, Taylor och Walzer. Den kritik som de kommer med är både direkt riktad



mot Rawls men också implicit utifrån det teoribygge som de presenterar. Nu till byalagets

förespråkare..38 .

4:2 Charles Taylor

Taylor brukar alltid räknas till den kommunitära skolan. Att han har mycket viktig kritik

mot några av liberalismens centrala definitioner och begrepp är helt klart. Men vissa (t.ex.

Harald Grimen) föreslår begreppet “holistisk liberal” istället. Vad man än vill kalla honom hör

hans kritik utan tvekan hemma i detta kapitel. Denna framställning bygger på tre artiklar

som finns samlade på svenska under titeln “Identitet, Frihet och Gemenskap”. De artiklar

som jag kommer att använda mig av är Grimens “Inledning”och Taylors “Atomism” och

“Att tala om olika saker - debatten mellan kommunitärer och liberaler”.

En viktig kritik som Taylor framför är att man i dag inom politisk teori inte skiljer mellan

advokatoriska frågor och ontologiska frågor. De advokatoriska frågorna gäller vilken moral

eller politisk ståndpunkt man har, medan de ontologiska frågorna rör vad det är som existerar

i yttervärlden eller hos människan. I frågan om ontologi skiljer Taylor mellan atomister och

holister. En atomistisk ontologi innebär att den ger företräde åt individen och dennes

rättigheter gentemot samhället. Ontologisk holism innebär istället att det finns värden i en

människas liv som bara kan uppstå i interaktion med andra människor. I den advokatoriska

frågan skiljer Taylor mellan individualister och kollektivister. Individualisterna prioriterar

friheter och rättigheter som innehavs av individer. Kollektivister  prioriterar däremot det

gemensamma livet eller det kollektivt goda. Taylor ser sig själv och Walzer som

representanter för den senare advokatoriska skolan medan han placerar in t.ex. Rawls och

Dworkin som individualister.

Det som Taylor påpekar är att det i denna debatt pratas förbi varandra och att en åtskillnad

mellan dessa två frågor skulle reda ut debatten och klargöra de olika ståndpunkterna. Denna

åtskillnad är viktig för att man ska komma till pudelns kärna. Men det intressanta är att ett

svar som berör ontologin inte självklart leder till en ståndpunkt i den advokatoriska frågan.

Nej, dessa olika riktningar har kopplats ihop på alla tänkbara sätt redan. Men svaret på den

ena frågan hänger ihop med svaret på den andra. Det ontologin kan göra är att  möjliggöra

och omöjliggöra olika frågor.

De teorier som han tycker att det är intressant att diskutera är de procedurellt liberala som

har hämtat sin inspiration från Kant (t.ex. Rawls och Dworkin). Detta utesluter Nozicks teori

som Taylor finner det  föga intressant att ens diskutera. Den samhällsontologi som han
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tillskriver dessa teorier finner jag vara en rimlig tolkning. Denna innebär att samhället ses

som en association av individer, där varje individ har sin idé om det goda och en motsvarande

livsplan. Samhällets roll bör vara att se till att individerna kan förverkliga planerna utan att

favorisera någras planer. Det är oklart inom dessa teorier om hur detta ska gå till, men det

råder enighet om att man bryter mot principen om icke-diskriminering om staten själv har en

idé om det goda39 . Per definition kommer en idé som staten har om det goda livet att

sammanfalla med vissa individers, men inte med andras. Därför bör staten vara neutral i detta

avseende. Att detta är en rimlig tolkning av Rawls är det ingenting att invända emot. Denna

typ av liberalism bygger enligt Taylor på en implicit samhällsontologi som är atomistisk och

instrumentell. För att förstå denna tankegång och se den som en kritik måste vi gå ett steg

tillbaka i Taylors tänkande.

Hos Taylor finns det en idé om hypergoda ting. Det som skiljer dessa från vanliga ting (t.ex.

rättigheter och friheter) är att dessa bara kan uppstå i samverkan med andra människor. Våra

vanliga rättigheter är till för oss som personer och tilldelade oss i egenskap av att vi är

individer. Men det finns andra ting som är minst lika värdefulla för oss. Dessa känslor och

förhållanden existerar inte utan samverkan och interaktion med andra individer. De har sitt

syfte och sin funktion genom att de är gemensamma och upplevs bara i relation med andra.

Jag kommer senare att exemplifiera några av dessa men jag tror att vi intuitivt känner och

tror att det finns något sådant som “hypergoda ting”.

Taylor har en idé om det moraliska tänkandets tre axlar. Dessa axlar handlar om respekt och

plikter gentemot andra (det rätta), förståelse av ett fullvärdigt liv (det goda) och det som vi

hänvisar till när vi anser oss förtjäna respekt. Dessa tre axlar hänger ihop på ett mycket

tydligt sätt. För att kunna göra “den bästa redogörelsen” för moral och moraliskt tänkande

krävs det ett artikulerat och uttalat svar på frågor inom de tre axlarna. Detta svar kan variera

mellan olika samhällen, kulturer och tider men det är på de tre axlarna som resonerandet sker.

Starka värderingar på en axel leder till ett svar på en annan axel och de ska hänga ihop i en

holistisk helhet. En liberal, atomistisk teori som Rawls lyckas bara redogöra för moraliska

utsagor som berör den första axeln. Detta gör att den teorin inte kan räknas som en “bästa

redogörelse” av moraliskt tänkande.

Kritiken mot det liberala samhället blir att det utelämnar en vision av det goda. Detta håller

liberaler med om att de gör, så frågan blir varför en vision av det goda behövs i en stat och

vad  den består i. För att förstå en av de viktiga punkter som det liberala samhället utelämnar

söker sig Taylor tillbaka till en republikansk tradition där Machhiavelli, Montesquieu och

Tocqueville nämns. Dessa tänkare utgår från att samhället inte ska vara despotiskt och styras
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av en diktator. Men om människor i en stat ska göra sådana saker som militärtjänstgöring

och betala skatt av fri vilja, krävs det någonting annat för att motivet inte bara ska vara

rädslan för skattmasen eller fängelse (som det fungerar i en liberal stat av idag). Ett av de

hypergoda ting som liberalismen inte kan handskas med är patriotismen som skulle driva

människor att handla för staten och kollektivets bästa av egen fri vilja40 . “Dessa (hypergoda

ting, som patriotism) bygger nämligen på något gemensamt av ett starkare slag än

atomismen ger utrymme för41”. Taylor menar att republikanismen är att föredra framför ett

procedurliberalt samhälle. Där har medlemmarna en större solidaritet gentemot varandra och

staten. Dessutom ingår en starkare syn på friheten än den negativa. Denna syn kallas

medborgerlig frihet och innebär att aktivt deltagande i demokratin har ett värde i sig själv.

Inom det procedurliberala tänkandets ram finns det inte utrymme för den republikanska

staten. En procedurliberal republikansk stat kan vara neutral i alla frågor - men inte i den som

rör patriotismen. Därför bör den procedurliberala staten förkastas. Som empiriskt exempel på

att denna konflikt existerar hänvisar Grimen till Norge och Frankrike som är demokratier

men med en definierad syn av det goda som kan liknas med patriotism gentemot sin

nationella kultur och språk 42 .

4:3 Michael Walzers kritik

Walzer har till stor del skapat en egen teori. Detta gör att den kritik som kan riktas mot

Rawls inte alltid är klart uttryckt. Men jag tror att det tydligt kommer att framgå att det han

säger kan riktas mot Rawls i allmänhet och hans distinktion mellan det goda och rätta i

synnerhet. Walzers stora verk heter “Pluralism och jämlikhet”. Det är därifrån som jag har

hämtat min kritik.

När man diskuterar Walzer måste man komma ihåg att man hela tiden befinner sig i grottan.

Det som Walzer angriper är Platons liknelse om människorna som lever i en grotta där enbart

några få utvalda kan se ljuset. Med ljuset menas en objektivitet som existerar utanför

människorna. Hela detta resonemang är Walzer mycket kritisk till. Man måste hela tiden se

till  sammanhanget. Det är t.o.m. på det sättet att man inte kan uttala sig om något annat än

sig själv och den kontext man befinner sig. Vissa av hans uttalanden gör att man kan betrakta

honom som en radikal partikularist: “Det finns ingen yttre eller universell princip som kan

ersätta den. Varje konkret redogörelse för rättvis fördelning är en lokal redogörelse”.  Och i

noten till detta citat hittar vi hans stora kritik mot Rawls “..//den (rättvisan) kan inte avgöras

genom filosofisk diskussion oss emellan - inte ens genom filosofisk diskussion mellan någon
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idealversion av oss själva” 43 . Det som Walzer är ute efter här är att de principer som

framkommer ur en konstruktion som OP inte säger oss någonting. Rättvisan kan bara sökas

av en person i ett sammanhang. Hans fortsatta kritik mot OP följer i samma spår med samma

grundantaganden. “Rationella män och kvinnor som begränsas på det ena eller andra sättet

kommer att välja ett och enbart ett fördelningssystem” 44 . De frågor som berör abstrakta val

där personer ska finna rättviseprinciper är helt ointressanta för Walzer. Den filosofiska

undersökningen bör handla om helt andra saker. För honom avser den filosofiska under-

sökningen att gå ut och titta på världen och se vad som finns där. Där han har stött på olika

viktiga problem som berör rättvisa och han ser på hur personerna i fråga har löst problemet

på plats, under de rätta betingelserna för rättvisa. Den intressanta filosofiska frågan som man

ska ställa är: “Vad kommer individer som vi att välja, när de befinner sig i vår situation, har

en gemensam kultur som de tänker fortsätta att ha ..//.. Vilka uppfattningar har vi (verkligen)

gemensamma45 .

Vad säger nu oss detta om distinktionen mellan det rätta och det goda? Walzer går inte själv

in i denna diskussion men mot bakgrund av det han säger finns det en klar och entydig

tolkning av detta dilemma. Denna är min egen, men jag tror inte att Walzer skulle ha något

att invända mot den46 .

Det rätta som Rawls diskuterar är en artefakt. Detta är en tolkning av rättvisa, men den har

inte giltighet i någon annan kontext än Rawls egen. Dessa rättviseprinciper har giltighet men

är bara några i mängden av alla möjliga principer för rättvisa. Filosofen kan inte gå utanför

sig själv och betrakta världen från en icke-existerande balkong som heter objektivitet. Jag

tror att Walzer på denna punkt skulle vara enig med Hare när han säger att det bara är en

kloning av Rawls själv som skulle komma ut från OP. Rättvisa är någonting som uppstår i och

har sitt syfte för att lösa ett problem eller en fördelning. Det är någon som ska göra något av

någon anledning. Dessa personer och anledningar är rotade i och har sitt ursprung i ett

sammanhang. Därför finns det ingen anledning att röra sig utanför detta. Om det skulle finnas

en anledning till att röra sig utanför detta så är det på grund av människan och världens

beskaffenhet omöjligt. Det som är Walzers tes när det gäller rättvisa grundar sig i detta. Han

gör en liknelse som går ut på att samhället består av olika sfärer. Inom dessa sfärer är det

olika medel som leder till dominans inom den specifika sfären. Om ett domiansmedel (t.ex.

pengar) har makt att styra och påverka individer utanför sin sfär (marknaden) är detta mot

rättvisans principer.
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Jag tror att man kan sammanfatta Walzers syn på det rätta och det goda så att det inte finns

någon större åtskillnad. Det är i alla fall inte på det sättet att det finns något som kan kallas

rättviseprinciper som ska styra alla överallt. Det partikulära goda som Rawls talar om där

individen har sitt självbestämmande under rättvisans fanor är något som inte kan spela så stor

roll för Walzer. Det goda och det rätta är båda till sin art partikulära. Det rätta kanske berör

förhållandet i sammanslutningen och reglerar just denna del av världen. Det goda kanske berör

den enskilda, i alla fall är denna åtskillnad inte särskilt skarp eller filosofiskt intressant. Det

som det hela ska handla om är någonting som är sammansatt och komplext, som de

samhällen vi bor i och de människor vi är.

4:4 Michael Sandels kritik

När de övriga kommunitaristiska kritikerna lägger fram egna teorier och den mesta av

kritiken mot Rawls definition ligger implicit så har Sandel som huvudsyfte att kritisera Rawls.

Det kan också sägas att det är Sandel som framför den  kritiken som vi intuitivt har kommit

att uppfatta som den kommunitaristiska.

I “Liberalism and the Limits of Justice” lägger Sandel fram sin kritik mot liberalismen i

allmänhet - men det är Rawls och framför allt den jaguppfattning som ligger i hans tänkande

som är huvudmålet. Rawls gör med sin definition av det rätta som en överhöghet till det goda

ett allvarligt misstag. I denna tanke (rationalitet och val av livsplan) ligger en syn på jaget

som är omöjlig. Denna syn kräver att vi på något sätt ska kunna ställa oss vid sidan av oss

själva och överblicka, bedöma eller revidera vår vision av det goda. Det är också denna tanke

som ligger bakom den konstruerade valsituationen som vi finner i OP. I denna situation ska vi

välja olika principer som ska vägleda våra liv och vara det som kallas rättvisa. Eftersom valet

sker på detta sätt väljer vi vår egen morallära och på det sättet är vi fria (jfr. Kants diskussion

om frihet inför och till morallagen). Att hävda det som Rawls har gjort är omöjligt och

felaktigt. Som människa i den existerande världen kan man inte lösgöra sig från sina intressen

och lojaliteter. Dessa delar av oss själva är det som vi kallar identitet. Av den Rawlsianska

uppfattningen följer det  (Rawls “t.o.m.” erkänner det själv) att det existerar ett jag som

föregår sina mål. Att Jaget föregår sina mål innebär att det ser sig som en aktiv, villig aktör,

urskiljbar från sin omgivning och förmögen att välja47 . Om Jaget ska ses som någonting mer

än en sammanlänkning av olika slumpartade begär, önskningar och behov (vilket Rawls teori

önskar och kräver) är han illa ute. Om man inte tar hänsyn till de kontextuella särdragen blir

jaget “ett radikalt okroppsligt subjekt” oförmöget att göra rationella val. Den jaguppfattning

som följer av Rawls syn våldför sig på vår grundläggande syn på oss själva och Rawls jag blir

en diffus artefakt. Utan de intressen och lojaliteter som är grundförutsättningen för en person



blir det Rawlsianska subjektets val godtyckligt. Godtycklighet är den sista dygden som vi

önskar av rättvisa. Målet med OP var att bortse från detta, vilket denna konstruktion inte

lyckas göra.

Den jaguppfattning som Sandel har bygger på att vi inte kan skilja oss själva från våra mål.

“Our ‘selves’ are least partly constituted by ends that we do not choose,but rather discover by

virtue of our being embedded in some shared social context 48 . Det första argumentet för

detta (självperceptionsargumentet) är den kritik som Sandel riktar mot Rawls. Den fråga som

vi bör ställa om oss själva är “Vem är jag”. Svaret på denna fråga hittar vi (discover) om vi

söker i vår omgivning och i oss själva. Den Rawlsianska frågan  handlar om “Vad ska jag bli

och vilket liv ska jag leva”. Det finns inget val som ligger utanför oss själva och den kontext

som vi lever i (are embedded in).

För att återknyta denna moralpsykologiska diskussion och se dess relevans för min fråge-

ställning måste jag gå tillbaka ett steg. Det som Sandel vänder sig mot är Rawls definition av

det goda (rationellt val av livsplan) och att det finns någonting som står ovan- och utanför

detta. Det goda för Sandel handlar om någonting annat och framför allt en annan process att

finna detta. “The good for such members is found by a process of self-discovery - by

achieving awerness of, and acknowledging the claims of, the various attachments they “find”
49 . Det goda vi väljer är inget val utan en upptäckt av någonting som finns inom oss själva.

Att i detta fall prata om att det goda ska definieras av något som motsvarar ett rationellt val

blir absurt. Denna tankegång bör förkastas på samma sätt som rättvisan som en överordnad

dygd.

Sandel för fram en annan kritik mot rättvisa som dygd. Rawls utgår ifrån de Humeska

betingelserna för rättvisa50 . Dessa handlar om att det finns begränsade tillgångar och att

medborgarnas krav står i konflikt med varandra. Sandel säger att dessa betingelser är

empiriska dvs. att det betyder att man får gå ut i världen och titta efter. Där kan det mycket

väl finnas ett samhälle (eller en ”community”) där dessa betingelser för rättvisa inte existerar.

Personerna och samarbetet dem emellan skulle försvåras och kompliceras av att de skulle

behöva ta hänsyn till ett par rättviseprinciper. Rawls gör felet att han på denna empiriska

fråga svarar att dessa betingelser för rättvisa är “true and general”. Om dessa omständigheter

inte existerar överallt finns det ingen som helst anledning att låta människors liv styras på

detta sätt. Det som Sandel vill hävda är att det i många “communities” inte råder dessa

betingelser. Människor styrs av andra motiv när deras interaktioner sker inom en
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“community” där det råder helt vanliga mänskliga relationer och “trust” och “benevolence”

är rådande. Detta utan att vi tvingas ta hänsyn till principer som begränsar våra liv och vårt

tänkande

5.

5:1 Kommunikativ-etisk kritik i Habermas efterföljd

Denna modell av tänkande skiljer sig från de andra strömningarna inom politisk filosofi som

jag undersöker i denna uppsats. Återigen står man inför ett tänkande och språkbruk som

skiljer sig från det gängse. Men Benhabib och Carleheden har ändå haft diskussioner som

direkt handlar om denna uppsats problemställning. På samma sätt som marxister ibland har

haft större problem att avfärda Nozick än Rawls har de kommunikativa etikerna haft svårare

att få bukt med kommunitaristerna än med Rawls51 . Av utrymmesskäl och för min och er

förståelse kommer jag att inrikta mig på Benhabibs diskussion i första hand. Där ges en lagom

komplicerad variant och tolkning av den kommunikativa etikens svar på denna fråga och den

kritik som följer därav.

Den kommunikativa etikens mål är det perfekta rationella samtalet. Jag skulle vilja jämföra

detta med Rawls OP. Detta av den anledningen att det som kommer att framkomma efter

denna radikaldemokratiska överläggning är det “innersta väsendet” av det politiken handlar

om. Detta samtal sker inte en gång för alla utan kan upprepas och därigenom kan politiken

ändras dvs. inga svar är en gång givna. En mycket viktig skillnad är att det inte är några

abstrakta perfekt rationella varelser som sitter och tjattrar under en slöja av okunnighet. Det

är vanliga människor som sitter i en speciell situation och diskuterar speciella frågor, men

under så kallade perfekta omständigheter. Habermas teori är deontologisk för att den

prioriterar det rätta framför det goda. Rättvisefrågor ligger inom moralens domän, såvitt vi

kan säga något kognitivt meningsfullt om dem, vilket Habermas måste säga att vi kan.

Rättevisefrågor kan studeras på ett formellt men frågor om det goda livet kan inte studeras på

detta sätt52 . Rättvisefrågor gäller relationen jag- andra vilken är den relation som det handlar

om när man diskuterar rättvisa. I opposition mot kommunitarismen säger denna modell att

den ställer sig bakom den moderna synen på ett reflektivt jag. Detta innebär att man kan och

ska utmana den jaguppfattning som man har fått genom att födas på en plats vid en viss
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tidpunkt. Habermas är negativ medan Benhabib är positiv till att man kan diskutera olika

versioner av det goda inom denna modell53 . Hon säger att det knappast kan komma fram en

version av det goda - men att denna modell inte ska vara negativ till att frågor som det inte

går att nå konsensus om diskuteras och utvärderas i den modell av moraliskt tänkande som

den reflektiva modellen innebär. Habermas står helt bakom påståendet att det inte går att nå

konsensus om frågor som berör det goda för individen. Han säger att det inte följer av hans

modell att dessa frågor bör diskuteras i detta samtal. Detta bland annat för att det inte går att

göra dessa frågor till föremål för intersubjektiv debatt och reflektion54 .

Carleheden kritiserar Rawls mycket starkt. Han anser att Rawls teori kan liknas med “...en

dogm pålagd från ovan”55 . Han accepterar inte att OP kan betraktas som “fair” och hävdar

att de principer som följer därav inte har någon giltighet. Hans måltavla är Rawls atomistiska

syn på människan.Dessutom gör han sitt bästa för att påvisa att Rawls har “..rational-choice

skolans inskränkta förnuftsbegrepp”56 . Rawls måste, enligt Carleheden, antingen ge upp sin

idé om OP eller att de individuella rättigheter som följer därav en gång för alla är givna. Det

som Carleheden är ute efter är att han vill att principerna ska bestämmas enligt den diskursiva

modellen. Det följer därav att de radikaldemokratiskt ständigt ska omprövas. Argumentet

mot Rawls är att OP är statisk och inte ständigt ska omprövas på radikaldemokratiska

grunder. Dessutom accepterar Carleheden inte den atomistiska synen på människan som följer

av att Rawls teori är individualistisk. Det är oklart om atomismen helt förkastas eller om att

det mycket väl kan fattas ett atomistiskt beslut, men att det i så fall är en empirisk fråga som

deltagarna i det ideala samtalet får ta ställning till.

6.
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6:1 Political Liberalism - Rawls egen kritik av “TJ”

John Rawls har sedan han publicerade “TJ” 1971 varit synnerligen aktiv i debatten. Han har

förtydligat, förändrat och svarat på den kritik han har ådragit sig. Hittills i denna uppsats har

jag försökt att bortse från dessa artiklar. Men 1992 samlade han ihop dessa artiklar och skrev

ett antal nya. Av detta blev det en ny och betydelsefull teori. Det har skett en hel del

förändringar och man kan t.o.m. tala om en ny teori. Dessa förändringar bygger till stor del

på den kritik som “TJ” har fått utstå men jag tror också att det beror på den förändrade

världsbild vi har idag. De moderna (postmoderna?) demokratiska staterna brottas med andra

problem som bara förvärras för var år som går. Frågorna som Rawls ställer sig i “PL” är något

annorlunda och mer dystopiska: “How is it possible for there to exist over time a just and

stable society of free and equal citizens, who remain profoundly divided by reasonable

religious, philosphical, and moral doctrines”57 .  Frågan handlar nu mera om vad som är

möjligt....

“Thus, to repeat, the problem of political liberalism is to work out a political conception of

political justice for a (liberal) democratic regime that a plurality of reasonable doctrines,

both religious and nonreligious, liberal and nonliberal, may endorse for the right reasons”58 .

Med denna programförklaring som utgångspunkt börjar Rawls sin omarbetning av “TJ”. Han

är mycket tydligt tillbaka i verkligheten, den mer hotfulla och problematiska som möter

honom 1992. Att han poängterar detta beror till stor del på att en av de vanligaste

invändningarna mot “TJ” är att konstruktionen av OP och det kontraktsteoretiska tillväga-

gångssättet inte har haft med verkligheten att göra. Den “political conception of political

justice” som han söker och finner är en omarbetning av de tre principerna som han

presenterade i “TJ”.

Målet med “PL” och de principer som ligger till grund för detta är att finna  “the overlapping

consensus” mellan de olika invånarna i en demokratisk stat. Det är den minsta gemensamma

nämnare mellan de olika stridande kraven som söks denna gång. Den minsta gemensamma

nämnaren för och emot de stridande anspråken är “justice as fairness” i denna nya tolkning.

Detta avsteg är mycket viktigt att poängtera. När Rawls i “TJ” var ute efter den universella

moralen har han här satt ribban betydligt lägre. Det är principer för “overlapping consensus” i

en liberal demokratisk stat som söks. Detta  gäller inte längre alla stater utan bara de som har

nått en viss nivå på demokrati- och utvecklingsstegen som vi i västerlandet har ställt upp.

Ett annat tillbakasteg gentemot “TJ” som är av minst lika stor betydelse är att han gång på

gång betonar att hans teori är politisk. Anspråken som hans teori ställer är inte metafysiska
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eller epistemologiska, i alla fall inte bortom de politiska. Självklart handlar det om moral,

men det är en speciell typ av moral. Denna moral sträcker sig varken längre eller kortare än

det som är debattens centrala ämne, nämligen den politiska, sociala och ekonomiska moralens

domän. Mot den politiska moralens domän ställer Rawls den allomfattande moralen (the

comprehensive moral). Den allomfattande moralen är det systembygge och den fullständiga

lösningen på moraliska problem som tidigare har praktiseras av bl.a. utilitarismen och

möjligtvis Rawls själv. Den allomfattande moralen är också det system av moraliska beslut

som rör den enskilde och som inte är politiska dvs. har att göra med samhällets grundläggande

institutioner och strukturer.

Ytterligare är det för enkelhetens skull slutna samhällen det handlar om. Med detta menas att

frågor som rör utrikespolitik och förhållanden utanför en nationalstats gränser inte

diskuteras. Rawls säger att det enda som gör att detta tillvägagångssätt är acceptabelt är att det

hjälper honom och därmed läsaren att fokusera på de centrala frågorna och därmed undvika

vissa distraherande detaljer59 .

En ytterligare poäng som är värd att nämna är Rawls diskussion om att hans teori enbart

handlar om demokratiska stater. Demokratiska stater ska i detta sammanhang ställas mot

“communities”. Med en “community” menar Rawls en del av ett samhälle eller ett helt

samhälle, som delar en och samma vision av det goda, filosofisk eller religiös. Rawls verkar

inte tro att en “community” kan vara en demokrati, med de krav som han ställer på en

demokrati. Bland de mest relevanta av dessa kan nämnas att om invånarna ska behandlas som

fria och jämlika får ingen vision om det goda livet vara allenarådande, eller snarare att staten

inte får vara partisk genom att “stänga av” eller förhindra vissa visioner av det goda60 .

“Since we start within the tradition of democratic thought, we also think of citizens as free

and equal persons. The basic idea is that in virtue of their two moral powers (a capacity for a

sense of justice and for a conception of the good) and the powers of reáson (of judgement,

thought, and inference connected with these powers), persons are free. Their having these

powers to the requisite minimum degree to be fully cooperating members of society makes

persons equal”61 . Detta citat handlar om den moralpsykologi som ligger bakom “PL”. Detta

betraktelsesätt visar på hur Rawls ser på människan och på vilket sätt som vi är fria och

jämlika. Den syn som Rawls har i “TJ” om det rättas prioritet över det goda finns kvar. Detta

är i “PL” en minst lika viktig del och jag tror t.o.m. att Rawls ser denna distinktion som ännu

viktigare i den förändrade värld som “PL” diskuterar.
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“ In its general form, then, this priority means that admissible ideas of the good must respect

the limits of, and serve a role whitin, the political conception of justice”62 .

I detta citat ser man tydligt rollen mellan rättvisan och det goda. Rättvisan är det som

reglerar samhället och de olika visionerna av det goda. Detta går inte att rucka på och vi ser

tydligt de gränser som samhället ställer på oss. Det goda definieras fortfarande som “goodness

as rationality”. Detta innebär att vi medvetet (eller omedvetet) har en plan om hur vi

disponerar våra resurser (kropp, själ, tid och energi). Denna beskrivning skiljer sig på intet

sätt från den som finns i “TJ”. Detta är “the thin theory of the good” som ligger till grund

för valet av PSG, som alla varianter av det goda önskar mer av istället för mindre. Listan av

PSG  skiljer sig något från “TJ” men fyller samma funktion förutom att listan kan ändras om

det blir nödvändigt och att denna lista också är del av “the overlapping consensus”63 . En

viktig distinktion som Rawls gör handlar om skillnaden mellan preferenser och särskilda

behov. Preferenser om det goda (t.ex. smak eller åsikt) regleras av vår tillgång på PSG medan

våra särskilda behov (t.ex. personlig assistent till handikappade) ligger utanför detta. Hur det

sker är oklart men staten har kontroll över sjukvården och vi betalar till andra och oss själva

genom någon variant av generell sjukvårdsförsäkring. PSG handlar om våra preferenser och

hur vi vill leva ett liv med det vi önskar att det ska innehålla. Om vi vill surfa på Malibu,

jobba för Röda Korset i Afrika eller spara till en Mercedes ligger detta inom den del av oss

själva som har med våra preferenser att göra. Dessa preferenser (del av oss själva)  kan vi

ändra efter självreflektion precis på samma sätt som vi tar hand om det “psykologiska arv”

som vår uppfostran lämnar oss med64 .

Rawls har utstått en massiv kritik för att hans teori skulle vara “biased” mot individualistiska

mål och därigenom vara icke-neutral mot mål som är kollektiva. Svaret som han ger är att

det är den gemensamma grunden som är det han söker. Den är neutral i mål (aim) men under

det faktum att pluralism ska råda. Den är “biased” erkänner Rawls, men den är det mot de

olika idéer om det goda som icke är demokratiska eller /och pluralistiska65 . Att “Justice as

fairness” inte skulle vara lika “fair” mot alla olika varianter av det goda erkänner Rawls. Men

återigen poängterar han att A) “There is no social world without a loss”. B) Det som “Justice

as fairness” inte kan hantera är olika former av det goda som inte klarar av eller prioriterar

det demokratiska och pluralistiska samhället66 . “Political liberalism” ställer inte några som
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helst krav på att de dygder och värden som invånarna ska leva efter ska vara individualistiska

eller sträva efter att personerna ska betraktar sig själva som autonoma individer. Nej, varken

detta eller någon annan “allomfattande” doktrin ska pådyvlas individen av samhället. Om

samhället till trots ändå försöker att forma individen till en person av detta slag upphör denna

att vara en form av “political liberalism”.

I demokratins namn får det existera olika “communities” med vilka diffusa åsikter som helst.

Det är helt tillåtet att dra sig tillbaka från det moderna samhället och leva som munk, eremit

eller i ett egendomslöst kollektiv. Men det som det rawlsianska samhället vill ha lag på är att

invånarna i denna sammanslutning vet att de när som helst får och kan lämna detta liv utan

att någon hindrar dem. Det viktiga med de införda fri- och rättigheterna är att invånarna kan

göra möjlighet av dem. Att lämna sin “community”, att ansluta sig till en eller att välja att

leva som man gör idag.

7.

7:1 Värderande analys av Rawls utifrån den i uppsatsen undersökta debatten

Denna uppsats har handlat om den diskussion och den kritik som John Rawls “A Theory of

Justice” har utsatts för. Jag har valt att koncentrera mig på den, enligt mitt tycke, mest

centrala delen. Det är den distinktion som han gör mellan det goda och det rätta. Jag har velat

visa på denna tankegångs centrala betydelse för Rawls teori. Det kan tyckas att jag har tagit

för stora omvägar och kommit att diskutera ovidkommande saker hos Rawls och dennes

kritiker. Jag hoppas att detta slutkapitel ska komma att visa varför mitt tillvägagångssätt har

varit det som jag har tyckt vara det enda möjliga. Jag har bestämt mig för att i tydlighetens

namn följa den inledande uppdelningen så strikt som möjligt. Målet med detta slutkapitel är



att se hur Rawls klarar den kritik som han har utsatts för. Detta betyder att jag kommer att

svara för Rawls och det är den Rawls som möter oss i “Political Liberalism” som har ordet.

7:2:3 Svar på den utilitaristiska kritiken67

Smart skiljer sig från de flesta av dagens övriga utilitarister. Han håller hårdnackat fast vid sin

tolkning av utilitarismen. Utilitarismen är för honom både en moralprincip och en besluts-

procedur för det rätta beslutet. Det betyder att Smart är en sådan utilitarist Rawls försöker att

vederlägga med “TJ”68 . De flesta av dagens utilitarister skulle själva argumentera mot Smart

då han anser att denna teori är lämplig även som beslutsprocedur. Men som övergripande

moralprincip har utilitarismen kvar sin lockelse. Men att behandla alla människor lika genom

att enbart räkna med  preferensernas styrka är fel väg att gå, anser Rawls. Liberalismen

accepterar inte detta av den anledningen att det bryter mot vad vi anser vara den

grundläggande förståelsen av rättvisa. Det är vi individer som ska ha dessa fri- och rättigheter.

Detta är det bästa sättet att garantera att alla behandlas lika. Individen har i den liberala

traditionen ett egenvärde och på den punkten skiljer sig Rawls inte från sina föregångare.

Efter detta kommer Hare’s argumentation som anklagar Rawls för att vara intuitionistisk och

att hans teori vilar på en “sandgrund” som kommer att rasa på grund av att Rawls placerar sig

på fel nivå när det gäller moraliskt tänkande. Utilitaristerna är de som starkast har angripit

Rawls OP för att vara riggad på ett speciellt sätt som omöjliggör de flesta varianter av

utilitarism. Detta inklusive en genomsnittsutilitarism som annars skulle konkurrera med

differensprincipen som fördelningsinstrument bland de tre principerna. På detta har Rawls

svarat: Ja. Det är sant att OP är riggad på det sättet och detta för att undvika genomsnitts-

utilitarismen. Men anledningen till detta är att OP ska vara helt “fair” och när det gäller

beslut som rör hela mänskligheten. Man bör inte spela ett spel om sin framtid som kan få en

viss utgång som jag och alla andra inte kan acceptera och finna rättvis. En risktagande

strategi är inte lämplig vid detta beslut. Detta är en genuin oenighet mellan dem och jag ställer

mig på Rawls sida i denna fråga.

Jag tror att Rawls t.o.m. inom “TJ” klarar av de invändningar som utilitarismen ställer mot

honom. Rawls variant av moraliskt och politiskt tänkande rör sig inom den holistiska

traditionen. Där holismen har sin mest framträdande roll hos Rawls är i det reflektiva

ekvilibriet. Om man skulle sätta in olika varianter av utilitarismen i det reflektiva ekvilibriet

så skulle de bryta mot de intuitioner som många har om rättvisa. Det finns ett otal tanke-

experiment och konsekvenser av utilitarismen som har den egenheten att våra intuitioner slår
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68 Rawls angrepp mot utilitarismen är riktat mot Smart. Däremot vantolkar Rawls de flesta andra
ledande utilitaristerna. Detta som svar till Kymlicka, 1989 s. 21-22.



bakut när vi ställs inför de resultat som brott mot grundläggande fri- och rättigheter innebär.

Om en utilitarist skulle svara att vi behöver dessa fri- och rättigheter som Rawls talar om så

blir skillnaden mellan dem och Rawls vad det avser min uppsats frågeställning mycket ringa.

Hare’s argument, som underkänner det intuitiva inslaget i det reflektiva ekvilbriet, kan man

bemöta på den tredje nivån. Där kommer “Justice as fairness” ställas mot Hare’s principer.

Då kommer debatten att stå mellan vilken av dessa två teorier som bäst klarar av att behandla

alla människor som lika. Även här kommer utilitarismen att stryka på foten, i alla fall i

Hare’s formulering. Det är föga troligt att utilitarismen klarar av att behandla alla människor

lika genom att tillmäta alla preferenser samma vikt. En anledning till detta är att preferensen

för att kunna ingå i en utilitaristisk kalkyl måste vara explicit. Det finns empiriska exempel

på att grav nöd inte uppfattas eller uttrycks på det sättet man skulle förvänta sig.

Anledningen till att denna frånvaro av lycka inte uttrycks kan handla om kulturella

maktstrukturer, men det är inte det viktiga. Det viktiga är att deras preferenser inte är

tillräckligt starka och därmed inte räknas in  i den utilitaristiska nyttokalkylen69 . Om alla

preferenser ska räknas lika kommer det ske ett likställande mellan sadistens preferenser att

tortera en medmänniska och det svältande barnets önskan efter mat. Detta är en konsekvens

av att behandla alla lika genom att likställa alla preferenser. En slutsats som vi knappast kan

acceptera och utilitarismen förlorar ytterligare sin intuitiva lockelse.

Rawls svar utifrån “PL” skulle bli ännu enklare. Utilitarism får gärna ingå i samhället som en

“allomfattande” doktrin. Detta för att det finns delar däri som kan ingå i den överlappande

konsensus som där eftersträvas, bara den accepterar PL som det system som rent empiriskt

bäst garanterar pluralism och demokrati.

7:2:4:2 Svar på Taylors kritik

Det som Taylor angriper i Rawls diskussion har han mer eller mindre lyckats eliminera i

“PL”. Frågan till vilket pris det har gjorts får vänta till senare. Den tolkning av den samhälls-

ontologi som Taylor gör håller Rawls nog säkert med om, redan från början. Deras oenighet

handlade mera om att Taylor inte ansåg att Rawls lyckades göra den bästa redogörelsen för

moraliskt tänkande. Om man som Taylor tänker sig att det moraliska tänkandet ska föras på

tre axlar och att dessa är nödvändiga för att få en holism i teorin håller Rawls inte med. “PL”

är bara politisk och resonemanget förs enbart på den första axeln. Det resonemang som förs

på de andra axlarna lämnar Rawls åt individen som bara har ett ansvar för att hans åsikter ska

rymmas inom den överlappande konsensusens ram  dvs. “Justice as fairness”. Rawls skulle

säga att hans resonemang på den axeln räcker för hans syfte.



När det gäller frågan om att Rawls teori inte klarar av att ta hand om de interaktioner som

Taylor kallar “hypergoda ting” är svaret att det klarar den visst. “Hypergoda ting” ryms

inom denna teori  p.g.a. att den är politisk och inte uttalar sig om något annat än grunden för

samhället. Vilka relationer och interaktioner som helst mellan människor ryms här så länge

dessa inte bryter mot de pluralistiska och demokratiska ideal som “PL” innebär.

När det kommer till frågan om det som Taylor kallar patriotism så kan man här spåra en

genuin oenighet mellan dessa båda herrar. Rawls skulle säga att hans “samhälle” inte kan ta

hänsyn till denna speciella form av samhällelig motivation. Det bryter mot statens neutralitet

att ha en vision om det goda som sträcker sig bortom “Justice as fairness”. Det är så att den

patriotism som Taylor säger sig sakna inom den liberala skolan också ska saknas där. Det är

ett av de pris som man får betala för ett neutralt, demokratiskt och pluralistiskt samhälle.

Rawls skulle återigen citera Berlin “..there is no social world without  loss: that is, no social

world that does not excludes some ways of life that realize in special ways certain

fundamental values”70 . Självklart får människor känna hur stark motivation för

nationalstaten, hembygden eller grannskapet den vill. Det är bara helt enkelt på det sättet att

man inte ska tillbakavisa den liberala neutraliteten med det argument som handlar om att den

inte kan ta hand om patriotismen på rätt sätt.   

7:2:4:3 Svar på Walzers kritik

Att svara på Walzers kritik mot Rawls har blivit enkelt. Detta av den anledningen att det inte

längre finns stora relevanta skillnader mellan dem71 . Men det är viktigt att betona att det är

Rawls som har blivit partikulärist. För att tala med Walzers språkbruk så rör Rawls sig numera

bara inom den politiska sfären. Han säger att det han är en uttolkare av är varken mer eller

mindre än det samhälle han lever i, nämligen det västerländska liberaldemokratiska. Den

lösning som Rawls talar om är anpassad för att premiera vissa dygder som Walzer också är

stark anhängare av. Siktet är nu mera inställt bara på en del av vår komplicerade och

föränderliga värld.

Men samtidigt vill jag inte överdriva samförståndet. De kan mycket väl vara så att Walzer

inte skulle acceptera att det var just dessa principer som var de dominerande inom den

politiska sfären. Jag är vidare inte helt och hållet säker på att Rawls skulle acceptera den
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1993. s. 116-117
70 “PL”. s. 197
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radikala partikularism som Walzer förespråkar. Motsättningen finns någonstans där det finns

en “community” som bara tillåter en version av det goda. Walzer skulle acceptera denna

sammanslutning men inte Rawls. Detta av den anledningen att det skulle kunna bryta mot de

grundläggande tankarna bakom “Justice as fairness”. Det är också troligt att Walzer skulle

anse att Rawls tar sig vatten över huvudet då han säger sig vara en uttolkare av västerländska

liberala demokratier. Walzer skulle mycket väl kunna hävda att Rawls bara är en uttolkare av

USA, det samhälle och den kontext som han kommer ifrån.

7:2:4:4 Svar på Sandels kritik

Det som Sandel har som sin främsta måltavla är den liberala jag- uppfattningen i allmänhet

och Rawls i synnerhet. Sandel säger att det liberala jaget är någonting som föregår sina mål

och på något sätt är oberoende av det samhälle och den kontext som personen befinner sig i.

Idén att vi fritt kan välja en livsplan eller ett visst sätt att leva oberoende av vårt

sammanhang är absurd. Det är emot vår djupaste självförståelse att uppfatta jaget som en

obelamrad entitet fri att göra vad den vill. Jaget är någonting som vi inte kan välja utan

snarare någonting som vi upptäcker i den omgivning som vi befinner oss i. Med detta menas

att det i vårt sammanhang och i vår närmaste omgivning finns värden och mål som inte går

att skilja från vår identitet eller vår personlighet.

Mot detta våldsamma angrepp på Rawls har bl.a. Kymlicka svarat. Denna debatt handlar

egentligen om vi kan gå vidare på det projekt som har börjat med moderniteten. En upp-

fattning av personen och jaget som någonting som går att reflektera över dvs. ett försök att

ställa sig vid sidan av sig själv och reflektera över det liv man lever just nu. Sandel hävdar att

detta inte är möjligt men Rawls och Kymlicka säger att det är det. Kymlicka säger som svar

till Sandel att det är han som våldför sig på vår syn på oss själva och den förståelse vi har vårt

jag. Tanken om att vi är så djupt inbäddade i en kontext och ett jag så att detta inte går att

rucka på är felaktig.

“No matter how deeply implicated we find ourselves in a social practice or tradition, we feel

capable of questioning wheter the practice is a valuble on- a questioning which isn’t

meaningful on Sandels account (how can it not be valuble for me since the good for me just

is comming to greater self-awareness of these attachments and practises I find myself in?)72 .

Sandel har hämtat denna tankegång från Hegel och dennes kritik av Kant. Kymlicka säger att

det är Sandel som har missförstått Hegel å det gruvligaste. Det Hegel önskade var inte att

ersätta det reflekterande moraliska jaget med ett jag som bara låg och väntade på upptäckt.
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Det Hegel ville var att man i sitt moraliska tänkande skulle harmonisera sig själv med det

tänkande och de praktiker som rådde inom den “community” som man levde i73 . Det var den

universella moralläran hos Kant som skulle ersättas med någonting annat (Sittlichkeit) som

var anpassat för den tid och det rum man tillbringade sitt liv i. Sandel har missförstått vad det

är Hegel är ute efter. Detta tillsammans med att den syn Sandel har på jaget inte på något sätt

går utanför den person som är både hans och Rawls måttstock för innehavet av moraliska

funktioner.

Jag håller med Kymlicka och hans svar å Rawls vägnar i denna diskussion. Det är Sandel som

är illa ute och det är möjligt för en person att reflektera över sig själv, trots att han

ofrånkomligt är inbäddad i en kontext och en situation.

Den andra kritiken som Sandel riktar mot Rawls handlar om att införandet av rättvise-

principer i en viss “community” där det råder harmoni och samförstånd bara skulle förstöra

medlemmarnas naturliga och väl fungerande samliv. Dessutom är det fel att hävda att de

Humeska omständigheterna är “true and general”. På denna fråga har Rawls i “PL” funnit ett

svar. Genom sitt starka poängterande av att hans teori enbart är politisk tillsammans med att

han ger utrymme för att inom detta samhälle skall tillåtas “communities” med ett starkt

självbestämmande har han löst detta dilemma. Dessa “communities” skulle få ha sitt själv-

bestämmande och den politiska staten skulle enbart bli inblandad då det blev problem.

Invånarna i en sådan sammanslutning skulle få undervisning om sina fri- och rättigheter, men

i övrigt vara självbestämmande. Detta om och endast om deras vision av det goda tillåter och

förespråkar demokrati och pluralism. På den frågan om de Humeska omständigheterna råder

eller inte råder så vill jag säga att det är hos Sandel bevisbördan ligger. Det är upp till honom

att finna ett empiriskt bevis på en sammanslutning eller ett område där de Humeska

omständigheterna inte är “true and general”.

7:2:5 Svar på kommunikativetiska kritiken

Rawls tar kritiken från Habermas mycket allvarligt. Han ägnar hela sista kapitlet i “PL” åt att

svara på den kritik som Habermas har gett honom74 .  Innan jag går in på svaret av den kritik

som jag har tagit upp mot Rawls vill jag med hjälp av “PL” visa på två punkter som han tar

upp som skillnader i målsättning mellan dem. Rawls säger återigen att hans egen teori bara är

politisk. Detta ska här jämföras med termen allomfattande. Habermas teori är en fullständig

moralteori medan det enda Rawls bryr sig om är det politiska. De båda har varsin variant av

rättfärdigande för sina teorier. Habermas ideala samtalsituation rymmer enligt Rawls betydligt

fler frågor och har en annan målsättning än Rawls OP med det reflektiva ekvilibriet. Dessa
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har olika syften och därmed olika målsättning och Habermas ideala samtalssituation rymmer

även diskussioner som berör och kritiserar religion och metafysik75 . Rawls hävdar att hans

teori står utanför och bortom det Kantianska och Platonska arv som många och inte minst

Habermas har hävdat att han varit en förespråkare för. Nu är det inte objektiv moral det

handlar om, utan politik. Den andra poängen är att det “rätta” politiska beslutet som fattas i

OP eller i det ideala samtalet har olika beslutsprocesser som skiljer sig åt ganska markant. Hos

Rawls fattas det beslutet efter ett samtal där åsikterna vägs i det reflektiva ekvilibriet och det

är detta som garanterar beslutets utgång. Hos Habermas är beslutets utgång garanterad av

förutsättningarna för samtalet, men beslutet som fattas behöver inte stå i det reflektiva

ekvilibriet. Det är enbart ett radikaldemokratiskt beslut och det utan någon rawlsiansk

jämvikt.

Som svar till Benhabib skulle Rawls säga att det inte är lämpligt eller vettigt att diskutera

frågor som rör det goda inom ramen för OP eller det ideala samtalet. Svaret på Benhabibs

övriga kritik mot Rawls har redan givits ovan.

Som svar på Carlehedens kritik om att Rawls principer är dogmer pålagda från ovan så skulle

Rawls svar vara att det är fel. Det är en skillnad mellan OP och det ideala samtalet men

Carleheden har missuppfattat hur det reflektiva ekvilibriet fungerar. Det är en variant av

demokratiskt beslutsfattande som enbart skiljer sig från enkel demokrati genom att man vid

detta tillfälle verkligen tar sig tid att tänka efter på vad det är för beslut som man fattar.

Numera finns det även tillfälle och möjlighet att ändra och justera i teorin om PSG och

demokratiskt anpassa denna lista efter de omständigheter och problem som råder. När det

gäller invändningen att Rawls använder “rational choice”-skolans inskränkta och atomistiska

förnuftsbegrepp så skulle Rawls säga att han återigen är fel ute. Kollektiva rättigheter eller ett

irrationellt förnuftsbegrepp har inga som helst fördelar gentemot den variant som Rawls

använder. Att behandla alla personer lika (vilket enligt denna tolkning kräver radikal-

demokratiska beslut i en ideal situation) görs bäst genom att se alla människor som förmögna

att fatta kloka beslut enligt ett rationellt tillvägagångssätt. Att det är “atomerna” -

individerna som har fri- och rättigheter är också bara det bästa sättet att garantera att alla

människor kan göra bruk av dessa. Dessutom lämnar “PL” det öppet för människor att leva i

vilken sammanslutning med vilka moraliska övertygelser som helst.
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8.

8:1 Kritik mot Political Liberalism

Jag har i det föregående kapitlet visat på att många av de problem som Rawls hade med “TJ”

har han lyckats lösa i “PL”. Min fråga är till vilket pris detta har skett och om denna nya

teori invändningsfri. Jag tänker här ta upp en del punkter som jag anser viktiga att peka på

och slutligen försöka avgöra min uppsats frågeställning.

8:2 Medborgarskap och grupprättigheter

Den första poängen som jag anser det värt att diskutera handlar om medborgarskap. Rawls

betonar redan i början av “PL” att hans teori handlar om slutna samhällen. Anledningen till

detta är att han vill kunna fokusera på det han anser vara de viktigaste frågorna inom en stat.

Medlemmarna i denna stat kallar han hela tiden medborgare. För att parafrasera en marxistisk

kritik så anser jag att det är som att fokusera på distribution istället för produktion och inte

förstå att det ena är beroende av det andra. En fråga som då blir aktuell är hur man blir

medborgare i denna fantastiska sammanslutning. Att enbart prata om medborgarskapets goda

sidor och missa att tala om hur detta tillstånd kan uppnås är utan tvekan en svaghet. De

fördelar som det har att prata om ett slutet samhälle är förrädiska. Jag ser det som en svaghet

att enbart diskutera det slutna samhällets strukturer och samordning i en värld där xenofobi,

nationalstatens upplösning och den ökade globaliseringen står långt framme på dagordningen.

Ett kärt ämne för liberala författare är minoritetsproblematiken. Både Kymlicka och

Buchanan lägger stora ansträngningar på att föra en debatt om detta problem med liberala

förtecken. De minoriteter som här åsyftas är befolkningsgrupper som får sin kultur förtryckt

av en dominerande nationalstat. I debatten talas det om amerikanska indianer, samer, kurder

och andra befolkningsgrupper som lever under förtryck inom en nationalstat. Det som

Buchanan säger är att i dessa fall räcker inte fri- och rättigheter tilldelade dessa personer som

individer till76 . Dessa grupper behöver starkare fri- och rättigheter för att kunna bevara sin

särart och det liv de vill leva. Det är dessutom så att det i många fall är en kolonialmakt som
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“ockuperar” det territorium som har tillhört dessa grupper sedan urminnes tider77 . Buchanans

förslag går i korthet ut på att dessa grupper ska få sina individuella fri- och rättigheter

kompletterade med en rättighet som grupp. Bland dessa kan positiva och negativa

språkrättigheter, restriktioner för utomgruppsligt ägande inom gruppens intressesfär och

självstyre nämnas. Det ligger inom det liberala tänkandets tradition att bara tala om

individuella rättigheter men både Buchanan och jag anser att det finns vissa fall då dessa

behöver kompletteras för vissa syftens skull. Jag anser därför att “PL” borde kompletteras

med en diskussion om minoritetsproblem på det sätt som Buchanan gör78 .

8:3 “The priority of Democracy to Philosophy”

Richard Rorty gör i denna artikel en viktig iakttagelse79 . Den är skriven innan “PL” och på

ett antal punkter föregår han Rawls och på några andra drar han ett antal slutsatser som är

intressanta och provocerande. Huvudsyftet med artikeln är att visa att den sene Rawls som

möter oss har givit upp sina filosofiska ambitioner. Med detta menas att det som Rawls nu

mera sysslar med är enbart politik och de konsekvenser som han drar av sitt tänkande inte

kan överföras från metanivå till individnivå. Det som Rawls skriver om är bara tillämpbart på

samhällets strukturer och har bara sin giltighet för de institutioner som samhället ska bygger

på. Rawls är tydligt tillbaka i nutiden för det han gör är att komma med en beskrivning av det

liv och det samhälle som vi lever i nu. Universalismen har fått ge vika för pragmatismen. Det

är Derrida och Davidson som har ersatt Hume och Kant i Rawls diskussion om universalism

och partikularism. “Rawls is not interested in conditions for the identity of the self, but only in

conditions for citizenship in a liberal society”80 . Lösningen som Rawls har, sätta våra tankar

om politik i det reflektiva ekvilibriet, är allt som han behöver för att motivera sin teori och

ingen teori om jaget som går utanför detta.

Denna artikel, som föregick “PL”, fick mycket stort inflytande i tolkningen av Rawls senare

arbeten. Jag tror att den på ett klargörande sätt talar om vad Rawls vill och vilka krav man

kan ställa på hans teori som den idag ser ut. Att konsekvenserna blir att man får ge upp

kraven på universalitet, en definierad syn på jaget och en objektiv politik (att jämföras med

pragmatism) är smällar man får ta. Att bli tvungen att jämställa sin egen starka tro på t.ex. en

katolsk gud med en muslims tro på att det är Muhammed som är Guds profet är det pris man

får betala. Men det betyder inte att man på något sätt ska ge upp sin tro på att man har rätt
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utan enbart att man visar alla andra människor den respekt de förtjänar, enbart för att de är

medmänniskor.

8:4 Carleheden och Benhabib

Dessa två kommunikativa etiker tar upp varsitt problem som jag anser vara av största

relevans. Detta är kritik mot “PL” som jag anser vara av stor betydelse. Carleheden går hårt

åt Rawls och Rorty och kallar slutligen Rorty för en västerländsk fundamentalist81 . Jag vill ge

Carleheden rätt i att det som dessa herrar har är en okritisk syn på det västerländska

demokratiska samhället som alltings överhöghet. Samtidigt säger de båda att det inte är något

annat än just det som de pysslar med. Men jag håller med Apel och Carleheden som säger att

Rawls nog måste begränsa sig ytterligare82 . Hänvisningar till satser som :“Vår demokratiska

tradition” kanske går bra att göra i den amerikanska och t.o.m. den svenska debatten. Men i

västerländska liberala demokratier som Tyskland, Spanien och Italien finns det inget

demokratiskt arv att falla tillbaka på. I dessa länder har det varit diktaturer och t.o.m. en

nazistisk regim. Om dessa herrar envisas med att komma med argument för sina idéer i linje

med detta så minskar argumentationens räckvidd och giltighet betydligt.

Rawls, Rorty och Buchanan har alla tydligt uttryckt att det som Rawls filosofi handlar om

bara är politik. Ingen moralfilosofi, ingen epistomologi eller tolkning av jaget bortom det

politiska. Som vi har sett i kapitel 7 så är det i många fall det argument som Rawls faller

tillbaka på då hans kritiker sätter honom under luppen. Jag håller med Benhabib då hon säger

:“Jag hyser vissa tvivel om att man kan försvara liberalismen utan att ta sin tillflykt till en

“filosofi om människan”..//.”83 . Att göra denna starka åtskillnad mellan moralfilosofi som

berör människan och moralfilosofi som berör politik är inte bra. Det finns alldeles för många

frågor som ligger i gränslandet mellan dessa två fält. Att det är ett exempel på det

naturalistiska misstaget tror jag man måste konstatera. Men att utsätta denna distinktion för

kritik är svårt. Det av den anledningen att de inblandade är medvetna om dessa

frågeställningar och deras svar går ut på att denna åtskillnad är möjlig. Kanske är skiljandet

mellan moralteori och politisk teori ett av de pris som man får betala för universalismens

död. De politiska teorierna  kommer nog i fortsättningen att vara partikulära samtidigt som

de ägnar mycket energi åt att inte hamna i den relativistiska fällan.

8:6 Rawls distinktion mellan det rätta och det goda
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För att komma fram till ett avgörande i denna fråga har jag fått gå många omvägar. Denna

distinktion måste ses som en del i den helhet som “A Theory of Justice” och senare

“Political Liberalism” är. Rawls har gjort ett flertal ändringar och bytt fokus. Men denna

distinktion står kvar och har en ännu tydligare roll i “PL”. Det rätta är den överlappande

konsensusen som i sin tur är “Justice as fairness”. Det goda är individens egna moraliska,

religiösa eller estetiska övertygelser. För att kunna balansera detta och finna en väg till

samförstånd ska staten vara fri- och rättighetsbaserad, omfördelande och neutral mellan

olika visioner av det goda. Demokrati och pluralism är de ledstjärnor som ska styra statens

kontakt med medborgarna. Att staten inte tar speciell hänsyn till patriotism,

heterosexualitet eller en statskyrka är det pris som får betalas. Den rädsla som finns för

avsaknaden av dessa värden som ledstjärna för en stat är inte heller det mer än ett problem

inom den politiska ramen. Om man önskar behandla alla lika måste man behandla alla

visioner av det goda på samma sätt. Att någon av dessa är dominerande inom en stat eller

en kultur ger ingen speciell rätt till förtryck av andra människor. Om ledstjärnorna och

målet  för den förda politiken är ökad pluralism och demokrati så är denna åtskillnad med

dessa argument en väg att gå. Detta är en teori som är utopisk till sin karaktär. Men det

som är viktigt är att tillerkänna dessa värden en viktig roll i det politiska livet. Jag har med

andra ord inte funnit något tillräckligt bra motargument mot denna distinktion. Samtidigt

vill jag säga att “PL” har många problem som Rawls inte på något tillfredsställande sätt har

lyckats lösa (se kap. 8).
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