
tidskrift för politisk filosofi
nr 2 2011 | årgång 15

Bokförlaget thales



40 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2011

≠ recension

g. a. cohen: Rescuing Justice and Equality. Cambridge/London: 
Harvard University Press, 2008.

1 Inledning
rescuing justice and equality är Oxfordfilosofen G. A. Co-
hens sista stora verk som utgavs bara några månader före förfat-
tarens bortgång år 2009. Som titeln förtäljer är bokens ambitiösa 
syfte att rädda rättvisan och jämlikheten. Det de ska räddas från är 
den inom politisk filosofi än dominerande rättviseidén, nämligen 
John Rawls inflytelserika teori om rättvisa.

Rawls differensprincip säger att sociala och ekonomiska ojämlik-
heter är rättfärdigade – utifrån ett rättviseperspektiv – när de gör 
att de sämst ställda får det så bra som för dem är möjligt. Denna 
princip åberopas t.ex. för att rättfärdiga incitamentsstrukturer som 
innebär att vissa individer kan få en större del av resurskakan än an-
dra. Dessa individer kallar Cohen för ›begåvade› personer – vilket 
innebär inget mer än att de, på grund av slumpmässiga naturliga 
eller sociala omständigheter, har en mycket hög produktionskapa-
citet och därmed också möjlighet att anpassa sin produktivitet till 
även en mycket hög lönenivå. Om man ökar belöningen till dem så 
kommer de att producera mer så att den sammantagna resurskakan 
växer, vilket i sin tur t.ex. möjliggör en omfördelning till de sämst 
ställda (eller förbättrade anställningsvillkor eller dylikt). På så sätt 
får de sämst ställda det bättre än (eller åtminstone minst lika bra 
som) de skulle ha det under en strikt jämlik lönestruktur där de 
begåvade inte producerar lika mycket.

Cohens argumentativa strategier mot Rawls rättviseteori skiftar: 
i stora delar av bokens första del godtar han differensprincipen som 
en jämlikhetsprincip, men ifrågasätter hur den har använts för att 
försvara incitament. Han menar att detta försvar bygger på anta-
ganden som anhängare av differensprincipen inte kan godta. Ett 
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undantag i denna strategi är kapitel 4, där Cohen istället ifrågasät-
ter differensprincipen själv genom att försöka visa att den inte kan 
sägas vara en jämlikhets- eller rättviseprincip. Cohens argumenta-
tion i bokens första normativ-politiska del syftar främst till att be-
lysa sprickorna i det rawlsianska bygget: att visa upp inkonsisten-
sen mellan Rawls premisser snarare än att undergräva premisserna 
var för sig.

I bokens andra del lämnar Cohen den normativa politiska 
teorins fält för att istället ge sig i kast med metodologiska och epis-
temologiska spörsmål. Själva idén är att visa genom ett antal olika 
argument att Rawls konstruktivistiska ansats är dömd att misslyck-
as med att identifiera rättvisebegrepp. Även denna del innehåller 
en del tänkvärda resonemang och belyser främst en fundamental 
oenighet mellan Rawls och Cohen som har sin grund i deras skilda 
metodologiska och epistemologiska utgångspunkter. Nedanståen-
de diskussion av boken fokuserar dock främst på innehållet i del 1 
av Rescuing Justice and Equality.

2 Incitament ifrågasatt
i kapitlen 1 och 2 angriper Cohen två argument som bygger 
på Rawls differensprincip och som har använts för att rättfärdiga 
ojämlikheter i rättvisans namn: Rawls eget incitamentsargument, 
samt Brian Barrys paretoargument.

Incitamentsargumentet
En realpolitisk version av incitamentsargumentet skulle kunna se 
ut som följande:

(1) Ekonomiska ojämlikheter är rättfärdigade när de gör att de 
sämst ställda får det materiellt sett bättre. (Denna premiss får 
stöd av differensprincipen.)

(2) När höginkomstskatten är 40 % producerar de begåvade mer 
än när skatten är 60 %, med resultatet att de sämst ställda får det 
materiellt sett bättre.

(3) Därför är en – ojämlikhetsgenererande – höginkomstskatt 
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på 40 % rättfärdigad, istället för en mera jämlikhetsgenererande 
skatt på 60 %.

Cohen fokuserar här på den deskriptiva premissen (2), och där sna-
rast på dess första del, d.v.s. påståendet att de begåvade producerar 
mer med 40 % än med 60 % skatt. Cohen menar nu att incitaments-
argumentet må låta rimligt i ovannämnda opersonliga tredjeper-
sonsformulering. Men när det istället yttras i förstapersonsformu-
lering, t.ex. av någon begåvad person till någon av de sämst ställda, 
lyder premiss (2) istället så här:

(2’) Jag (som tillhör de begåvade) producerar mer när skatten är 
40 % än när den är 60 %, vilket gör att du (som tillhör de sämst 
ställda) får det materiellt sett bättre. Eller med andra ord: jag är 
inte beredd att jobba lika hårt när jag inte får mer än en jämlik 
del av resurskakan.

I denna förstapersonsformulering verkar argumentet inte lika rim-
ligt längre: trots att argumentet är lika sunt som i tredjepersons-
formulering verkar dess övertygningsvärde ha sjunkit. Cohens för-
klaring till detta fenomen är att den begåvade – som är den som gör 
premiss (2’) sann – när hon yttrar argumentet kan krävas att rätt-
färdiga själva faktumet att premissen är sann. När det opersonliga 
ursprungliga argumentet yttras av en utomstående, som t.ex. en na-
tionalekonom, krävs endast att hon kan rättfärdiga sitt påstående att 
premissen är sann – hon kan då hänvisa till statistiken eller annan 
evidens för (2) som hon har. Detta måste tolkas som att Cohen för 
premiss (2’) kräver ett moraliskt – till skillnad från ett epistemiskt – 
rättfärdigande. Skillnaden är då att medan nationalekonomen epis-
temiskt kan rättfärdiga att premiss (2) är sann, så förmår den begå-
vade inte ge ett moraliskt rättfärdigande av att hon gör premiss (2’) 
sann.1  Därför framstår argumentet i den personliga formuleringen 
som mycket mindre rimligt. (Det bör noteras att Cohen här antar 
att den begåvade har ett val, att hon skulle kunna jobba lika hårt 
men väljer att avstå.)

Cohens resonemang avser dock inte att visa att incitamentsargu-
mentet i sig inte är sunt. Snarare är taktiken att leverera argumen-
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tet i en annan, personlig tappning, för att sedan visa att det då inte 
kan rättfärdigas moraliskt och att bristen på ett sådant rättfärdigan-
de i sin tur visar på vad Cohen menar är en brist på rättfärdigande-
gemenskap mellan den begåvade, som är oförmögen att moraliskt 
rättfärdiga sitt argument, och den sämst ställda, gentemot vilken 
argumentet riktas. Utan rättfärdigandegemenskap, slutligen, bris-
ter den generella gemenskapen mellan ett samhälles individer.

Nu kan den begåvade (eller Rawls, för all del) självklart förneka 
att gemenskap mellan de begåvade och de sämst ställda bör finnas, 
eller att den förutsätter rättfärdigandegemenskap. Men Cohens 
resonemang visar ändå övertygande att incitamentsargumentet i 
båda tappningar – trots att de är formellt sunda – vilar på en osoli-
darisk samhällssyn. I den mån Rawls själv skriver under på vikten 
av gemenskap lyckas Cohen därutöver belysa en av sprickorna i det 
rawlsianska bygget.

Paretoargumentet
barrys paretoargument utgör ett annat försvar av incita-
ment. Argumentets steg 1 utgår från premisserna att rättvisa för-
utsätter frånvaro av moraliskt godtyckliga grunder för ojämlikhet 
och att det inte finns några icke-godtyckliga sådana grunder, med 
slutsatsen att en jämlik fördelning är prima facie rättvis. Steg 2 för-
svarar övergången från denna jämlika fördelning till en ojämlik, 
såsom förespråkad av differensprincipen: denna slutsats följer från 
premisserna att en ojämlikhet kan vara rättvis – om än inte i kraft 
av någon av dess grunder, utan i kraft av dess konsekvenser – och 
att en sådan rättvisebevarande konsekvens är paretoöverlägsenhet 
(d.v.s. att minst en person har det bättre och ingen har det sämre).

Cohen invänder nu i kapitel 2 följande. Låt oss utgå ifrån en initi-
al jämlik fördelning D1, där alla får lika mycket materiella tillgångar 
och producerar ungefär lika mycket. Låt oss nu anta att det finns 
en paretoöverlägsen ojämlik fördelning D2, där minst en person har 
det bättre och ingen har det sämre än i D1: de begåvade får mer om 
de arbetar hårdare och producerar mer. Men då är Cohens idé att det 
vanligen även finns en fördelning D3, som också är paretoöverlägsen 
D1 men som till skillnad från D2 är jämlik: de begåvade arbetar lika 
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hårt och producerar lika mycket som i D2, men utan att de belönas 
för detta. Cohens slutsats är att man då inte behöver välja mellan 
jämlikhet (D1) och Pareto (D2), utan att man kan få båda (D3).

Det kan vara värt att påpeka här att om D1, D2 och D3 är till-
gängliga fördelningar så skulle differensprincipen också välja D3. 
Där arbetar de begåvade hårdare och producerar mer än i D1, vilket 
innebär att kakan blir större; och eftersom denna kaka fördelas lika 
så får de sämst ställda mer än i D2. Oenigheten mellan Cohen och 
Rawls ligger inte i huruvida differensprincipen skulle välja D3 om 
denna fanns tillgänglig. Oenigheten är snarare att Rawls endast dis-
kuterar D1 och D2, medan möjligheten av D2 för Cohen i princip 
implicerar att en tredje fördelning D3 är möjlig – detta p.g.a. att Co-
hen antar att, om D2 är möjlig så kan individerna även välja att göra 
annorlunda under de givna förutsättningarna, vilket resulterar i D3.

Men Cohens huvudpoäng mot paretoargumentet är en annan: 
att den som hävdar att D2 är en rättvis fördelning, med hänvisning 
till paretoprincipen i argumentets steg 2, bryter mot godtycklig-
hetsprincipen, som ligger till grund för argumentets steg 1. Ojäm-
likheten i D2 speglar ju endast individernas slumpmässiga eller na-
turgivna begåvningsnivå, vilket innebär att den vilar på moraliskt 
godtyckliga grunder – något som steg 1 uttryckligen eliminerade 
från rättvisans domän.2 Återigen lyckas Cohen avslöja en inkonsis-
tens i incitamentsförsvararnas resonemang.

3 Frihetsinvändningen
cohens idé att upplösa dilemmat mellan jämlikhetsprincipen 
och paretoprincipen genom att visa att de är förenliga (i D3), har 
mött en intressant invändning, som presenteras i kapitel 5. Invänd-
ningen går ut på att idén döljer att det egentligen handlar om ett 
trilemma, som grundar sig i att jämlikhet, Pareto och frihet – här 
avses friheten i yrkesvalet – inte kan realiseras tillsammans, och att 
Cohen lyckas förena jämlikhet och Pareto bara på bekostnad av yr-
kesfriheten.

Cohen illustrerar problemet med hjälp av ett exempel. Säg att vi 
har att göra med en begåvad person som har förmåga att antingen 
vara en trädgårdsmästare eller en läkare, och som hellre jobbar som 
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trädgårdsmästare med en månadslön på 20 000 kr än som läkare 
med samma lön. Hon gillar visserligen läkaryrket mycket, men som 
trädgårdsmästare skulle hon ha en exceptionellt hög arbetstillfreds-
ställelse. Men allra helst skulle hon vilja jobba som läkare med en 
månadslön på 50 000 kr, eftersom detta kombinerar ett yrke hon 
gillar mycket med en väldigt bra lön. För samhället vore det dock 
bäst om hon jobbade som läkare – med en månadslön på 20 000. 
Näst bäst vore det om hon som läkare tjänade 50 000 kr. Längst ner 
på den samhälleliga rangordningen figurerar hennes trädgårdsmäs-
tararbete med en lön på 20 000.

Trilemmat är nu följande. Om vi förespråkar jämlika löner 
(20 000 för alla) och yrkesfrihet, så kommer hon att välja träd-
gårdsmästaryrket, vilket bryter mot paretoprincipen. Om vi istället 
förespråkar yrkesfrihet och Pareto så måste vi erbjuda henne 50 000 
kr i månadslön för läkararbetet och försummar jämlikheten. Och 
om vi förespråkar Pareto och jämlikhet så måste vi tvinga henne att 
jobba som läkare, vilket komprometterar yrkesfriheten.

Cohen menar dock att trilemmat kan undvikas genom vad han 
kallar den »etiska lösningen»: i ett samhälle där människor hand-
lar moraliskt eller solidariskt går jämlikhet, Pareto och yrkesfrihet 
ihop. »Liberty, Pareto, and equality join a happy quartet when we 
add inspiration by principle and/or fellow feeling to the trio.» (s. 
193) Idén är helt enkelt att ovannämnda trädgårdsmästare/läkare 
frivilligt skulle ställa upp som läkare med 20 000 kr i månadslön, 
om hon bara inspirerades av (korrekta) moralprinciper eller en 
stark solidaritetskänsla för de andra i hennes samhälle.

Man kan nu undra om inte Cohen gör det lite för lätt för sig med 
denna lösning. Genom att helt sonika stipulera att ett idealt sam-
hälle består av idel jämlikhetsivrare (som motiveras av solidariska 
sentiment eller principfasthet) så lyckas han skapa harmoni bland 
jämlikhet, Pareto och yrkesfrihet. Men samma effekt kunde förstås 
uppnås genom att stipulera att folk i ett idealt samhälle skulle ha 
rätt sorts yrkespreferenser. Frågan är hur sådana stipulationer för-
håller sig till att frihetsinvändningen vanligtvis bygger på realistis-
ka antaganden – vilket explicit erkänns av Cohen:
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The trilemma claim with which I am concerned says that it is 
impossible, under realistic conditions, to have all three of freedom 
of occupational choice, equality, and Pareto. (It does not say that 
it is impossible to have all three under all conditions: it does not, 
for example, exclude that all three might co-occur by wildly im-
probable fluke.) A weaker trilemma claim, that it is not always 
possible to have all three, does not concern me. (s. 189)

Vad Cohen visar är att frihetsinvändningen inte håller under idea-
liserade villkor, nämligen i ett idealt samhälle där folk har ett rätt-
viseetos som alltid trumfar deras yrkespreferenser. Det verkar då 
tveksamt om förespråkarna av frihetsinvändningen, som värnar om 
dess realistiska premisser, kan gå med på Cohens lösning.

4 Det personliga och det politiska
i kapitlen 3 och 4 diskuteras olika invändningar mot Cohens argu-
ment mot incitaments- och paretoargumentet. Dessa invändningar 
försöker skilja en politisk från en privat sfär och hävdar att Rawls teo-
ri endast gör anspråk på att vara tillämpbar inom den politiska sfären.

Grundstrukturinvändningen bygger på den liberala idén att dist-
ributiva rättviseprinciper, och därmed också differensprincipen, 
endast avser tvingande regler eller institutioner – det Rawls kallar 
för grundstrukturen – medan Cohens invändningar bygger på idén 
att även de val individer gör inom grundstrukturens ramar (som 
t.ex. de begåvades val att arbeta lika hårt med eller utan incitament) 
ska styras av rättviseprinciperna. Invändningen är då att Cohen 
här går för långt. Med hänvisning till bl.a. Susan Moller Okins väl-
kända feministiska kritik av Rawls visar Cohen dock övertygande 
på oförenligheten i påståendena att rättviseprinciperna å ena sidan 
endast ska avse denna grundstruktur, men å andra sidan ska till-
lämpas på alla institutioner som har genomgripande och uppenbara 
effekter på individers liv:

Why should we care so disproportionately about the coercive 
basic structure, when the major reason for caring about it, its 
impact on people’s lives, is also a reason for caring about infor-
mal structure and patterns of personal choice? (s. 138)
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Cohen diskuterar i kapitel 4 en annan liberal strategi att avgränsa 
en politisk domän, inom vilken rättviseprinciperna styr, från en 
personlig domän, nämligen marknaden, där individer, inom prin-
cipernas gränser, får göra egna maximerande val. James Meade fö-
reslår ett idealt samhälle där individerna utvecklar delade person-
ligheter: de handlar egoistiskt på marknaden men altruistiskt vid 
valurnan. För att belysa möjligheten (och antagligen rimligheten) 
av detta ideal uppmärksammar Meade en likhet mellan en maxime-
rande rik person som röstar för höjd höginkomstskatt samt rättvis 
omfördelning och en maximerande fabriksägare som röstar för höj-
da böter för miljöförstörande fabriker. Båda fallen verkar inbegripa 
rationella val som lyckas hantera kollektiva fångarnas dilemma-ut-
fall. Cohen verkar dock mena att fallet med höjd inkomstskatt inte 
skulle inbegripa ett fångarnas dilemma:

In the pollution case, at least part of the effect of the contemp-
lated legislation is to overcome a prisoners’ dilemma. If a single 
firm stops polluting, on its own, it might go bust because it has 
to raise the prices of its products. Its more polluting rivals would 
then pick up its custom, and pollution would not be reduced. But 
if a market maximizer would prefer not to maximize, he does not 
always face the danger from acting solo that the reluctant pollu-
ter faces. When an individual talented person forgoes what mar-
ket power would give him, or cheerfully pays high tax in a soci-
ally conscientious spirit, there can be measurable gains for badly 
off people without any consequent catastrophe, or even any inde-
pendent and further disadvantage for the person himself. (s. 174)

Detta är en tendentiös vrångbild av fångarnas dilemma. Dilemmat 
utmärker sig inte genom att sluta i fullständig katastrof eller leda 
till »oberoende och ytterligare» nackdelar för de inblandade (hur 
nu detta ska förstås). Det utmärker sig snarare genom att det val 
som gynnar var och en av fångarna, oavsett vad den andra väljer, 
resulterar i ett för båda suboptimalt utfall. Denna beslutsstruktur 
föreligger helt riktigt i ovannämnda miljöförstöringsfall: att produ-
cera med okompenserad miljöförstöring ger fabriksägaren en större 
vinst än om hon ändrar på detta, oavsett vad de andra fabriksägarna 
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gör, vilket leder till ökad miljöförstöring som alla drabbas av (ex-
emplet förutsätter alltså att folk också har ett intresse att inte ut-
sättas för miljöförstöring). Men den föreligger likaså i fallet med 
höjd inkomstskatt: att inte ge av den egna rikedomen till de sämre 
ställda gynnar den rika mer än att dela med sig, oavsett vad de an-
dra gör (om inte de ger något heller så är det egna bidraget försvin-
nande litet mot det som skulle behövas – om de däremot ger något 
så är det egna bidraget försvinnande litet mot det som redan finns 
ackumulerat). De maximerande rikas rationella val leder då till ett 
mycket orättvist samhälle som alla »drabbas av» (exemplet förut-
sätter alltså att folk också har ett intresse att inte leva i ett mycket 
orättvist samhälle – vilket också antas i Meades förslag, där detta 
kanaliseras genom att folk röstar altruistiskt). En möjlig utväg ur 
dilemmat är just Meades förslag på »altruistiska» val vid valurnan, 
vars utfall ger tvingande regler för alla, vilket gör att trots bibehål-
let små individuella bidrag så säkras ett kollektivt bättre resultat, 
d.v.s. att incitamentsstrukturen förändras. Förslaget är lika effektivt 
i höginkomstskatt- som i miljöförstöringsfallet.

Det som Cohen ogillar med Meades förslag är förstås inte hel-
ler den politiska lösningen av fångarnas dilemma, utan att försla-
get överhuvudtaget tillåter maximerande val (om än begränsade till 
marknaden) i ett idealt samhälle. Det är denna poäng som Cohen 
borde framhäva här.

Cohens personliga prerogativ
men om nu Cohens idé är att inte bara samhällets institutioner 
ska styras av rättviseprinciperna, utan även individuella val, så är 
frågan om inte detta inskränker individers frihet på ett oaccepta-
belt sätt. Cohen är förstås medveten om denna oro och omnämner 
därför då och då ett ›personligt prerogativ›, inom vilket han anser 
att individer får göra egenintresserade, maximerande (eller andra 
typer av) val. Men då är frågan hur detta prerogativ skiljer sig från 
den personliga sfär som Rawls och andra liberaler säger sig värna 
om. Det är ett stort hinder för att uppskatta exakt hur antagonis-
tiska Cohen och Rawls egentligen är, att Cohen inte preciserar sitt 
personliga prerogativ mer än så här:
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[The personal] prerogative falls short of the absolute moral pri-
vilege conferred on personal economic decisions by the Rawlsian 
view that market results, in a difference-principle constrained 
market, bear the stamp of justice as a matter of pure procedural 
justice. We can affirm a limited prerogative, but also believe that, 
for several reasons, we cannot say where the limit of the preroga-
tive lies: with regard to that, everyone must make her or his own 
principled decision. (s. 220)

Denna oklarhet innebär också att det finns en olöst spänning i Co-
hens eget teoribygge, nämligen den mellan hans personliga prero-
gativ och hans rättvisekrav på både institutioner och individuella 
handlingar. Det är helt oklart om dessa två kan gå ihop och vad som 
är kvar av dem när man väl får dem att gå ihop: är det personliga 
prerogativet då fortfarande rimligt eller har det krympt till obefint-
lighet? Är allt som genomgripande och uppenbart påverkar indivi-
ders liv fortfarande rättvisemärkt? Det smyger sig på en misstanke 
om att Cohen försöker framstå som någorlunda liberal, trots sitt 
egalitarianistiska engagemang, genom att vara undflyende och vag 
på denna viktiga punkt.

5 Utmaningen av differensprincipen
i kapitel 4 argumenterar så Cohen mot själva differensprincipen. 
Det är något vilseledande att kapitlets syfte anges vara att »Rädda 
jämlikhet från differensprincipen», då det i själva verket handlar om 
att Cohen vill rädda rättvisan från differensprincipen – han argu-
menterar för tesen att differensprincipen själv inte är en rättvise-
princip.

Godtycklighetsprincipens primat
ett sätt att stödja denna tes är genom att återvända till den 
rawlsianska sprickan mellan den moraliska godtycklighetsprinci-
pen (enligt vilken slumpmässigt orsakad ojämlikhet är orättfärdi-
gad) och paretoprincipen (som rättfärdigar ojämlikhet som gynnar 
vissa och inte skadar någon, oavsett orsak). Cohen menar att god-
tycklighetsprincipen är viktig för Rawls eftersom den ger intuitivt 
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stöd för differensprincipen, men att den motsäger differensprinci-
pens innehåll som härleder sig från paretoprincipen.

Det Cohen verkar mena är att godtycklighetsprincipen implice-
rar att rättvisa tar hänsyn till interpersonella jämförelser: ingen ska 
ha det slumpbaserat sämre än någon annan. Differensprincipen dä-
remot är blind för just interpersonella jämförelser: den kräver en-
dast att de sämst ställda ska ha det minst lika bra som de själva skulle 
ha det i alternativa fördelningar. Denna blindhet lokaliserar Co-
hen i utformningen av ursprungspositionen, alltså den hypotetiska 
konstruktion som Rawls använder som stöd för differensprincipen. 
Rawls stipulerar att parterna som ska välja rättviseprinciper i ur-
sprungssituationen är ömsesidigt ointresserade av varandra. Detta 
förebygger att deras val präglas av missunnsamhet, men det förhin-
drar också att rättviseprincipen de väljer innehåller just interperso-
nella jämförelser.

Därmed delar sig Cohens kritik här egentligen i två separata 
punkter. För det första anklagar Cohen Rawls för en sorts inkon-
sistens mellan det intuitiva stödet för differensprincipen (som byg-
ger på godtycklighetsprincipens interpersonella jämlikhet) och 
det teoretiska stödet (den interpersonellt blinda utformningen av 
ursprungspositionen). För det andra anklagar Cohen Rawls mer 
direkt för att överge den (för rättvisan så centrala) interpersonella 
jämlikheten.

För att kommentera den andra anklagelsen kan sägas att Rawls 
inte överger den interpersonella jämlikheten, även om han begrän-
sar dess slagkraft genom att inte tillåter den som trumfkort som 
kan slå paretoprincipen, inom rättvisans domän. Snarare handlar 
det om en avvägning: den interpersonella jämlikheten har sin roll 
att spela för rättvisan så länge paretoförbättringar inte är möjliga.

Den första anklagelsen verkar blanda ihop två distinkta argu-
ment. Det intuitiva stödet för differensprincipen spelar sin roll i 
Barrys paretoargument; det teoretiska stödet för differensprin-
cipen spelar en annan roll i Rawls ursprungsposition. Någon di-
rekt inkonsistens föreligger alltså inte. Som för att gardera sig mot 
denna (outtalade) invändning anför Cohen att godtycklighetsprin-
cipen de facto även används av Rawls i rättfärdigandet av själva ur-
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sprungspositionen: för att vi ska kunna godta ursprungspositionens 
utformning – med jämlika parter utan särskiljande förtjänst- eller 
rättighetsanspråk – så måste vi tillbakavisa förtjänst- och rättighets-
principer, och dessa undermineras av just godtycklighetsprincipen. 
Men, menar Cohen, sedan skippar Rawls helt plötsligt godtycklig-
hetsprincipen och dess kärna av interpersonell jämlikhet, när han 
stipulerar att parterna är ömsesidigt ointresserade. Detta resulterar 
som konstaterat i att ursprungspositionens utfall, differensprinci-
pen, är blind för interpersonell jämlikhet. Därmed, menar Cohen, 
finns det lika stor anledning för interpersonella jämlikhetsanhäng-
are att vara kritiska mot ursprungspositionens utformning, som för 
t.ex. förtjänst- eller rättighetsanhängare.

Men även detta är ett märkligt resonemang. För det första kan 
interpersonella jämlikhetsanhängare – till skillnad från förtjänst- 
eller rättighetsanhängare – utan vidare acceptera argumentets ut-
gångspunkt: rättfärdigandet av ursprungspositionen i termer av 
godtycklighetsprincipen.

För det andra ligger det ingen inkonsistens i att de sedan även 
godtar andra överväganden, som t.ex. uteslutandet av irrelevanta 
faktorer såsom missunnsamhet, i utformningen av ursprungsposi-
tionen. Om de interpersonella jämlikhetsanhängarna dessutom ac-
cepterar idén att en rättvist utformad procedur som ursprungspo-
sitionen ger upphov till rättvisa principer så kan de godta att de 
principer som faller ur argumentet strider mot vissa av deras ini-
tiala intuitioner.3 Ingen rawlsian skulle hävda att ett reflektivt ek-
vilibrium som innehåller moraliska principer förutsätter frånvaron 
av motstridiga intuitioner. Snarare förutsätter det att det i denna 
koherenta mängd påståenden också ingår skäl för att ibland bortse 
från sådana intuitioner.4 Ett sådant skäl kan t.ex. vara insikten att 
trots att godtycklighetsprincipen att ingen ska ha det slumpbaserat 
sämre än någon annan är intuitivt rimlig, så skulle de självintresse-
rade parterna i ursprungspositionen agera från en intuitivt orimlig 
missunnsamhet, om de fick tillfälle att göra interpersonella jäm-
förelser. Deras motto skulle då istället vara att jag inte ska ha det 
slumpbaserat sämre än någon annan, vilket skulle resultera i att ett 
slags levelling down-princip ersatte differensprincipen.
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recension

För att visa att differensprincipen inte kan vara en rättviseprin-
cip måste Cohen snarast visa att intuitionen för godtycklighets-
principen är av en sort som det aldrig finns skäl att bortse ifrån, 
åtminstone i rättvisesammanhang. Med andra ord skulle det krä-
vas ett helt oberoende argument för att paretoprincipen aldrig kan 
trumfa godtycklighetsprincipen i rättvisans namn. Istället för att 
belysa en (påstådd) inkonsistens mellan dessa två principer skulle 
Cohen alltså här behöva undergräva en av paretoargumentets pre-
misser: att paretoöverlägsenhet är en rättvisebevarande konsekvens 
av en omfördelning.

Rättvisans möjlighetsoberoende
i ett annat försök att ifrågasätta differensprincipen som rättvise-
princip använder sig Cohen av ett tankeexperiment. Snarare än att 
direkt argumentera utifrån två principers oförenlighet som ovan, 
förlitar han sig här på våra intuitioner. I tankeexperimentet över-
ger Cohen sitt tidigare antagande att de begåvade kunde välja att 
arbeta hårdare även utan incitament. Nu tillåter oss Cohen att anta 
att de begåvade är oförmögna att arbeta hårdare utan utsikten att få 
belöning. Om differensprincipen gäller så är då incitamentsbero-
ende ojämlikheter (helt) rättvisa. Men anta nu att de begåvade på 
något sätt ändå förvärvar en viss förmåga att jobba lite hårdare utan 
incitament. Skulle vi då inte intuitivt vilja säga att detta skulle ge 
upphov till en mer rättvis fördelning? Men detta kan inte hävdas av 
differensprincipens anhängare, säger Cohen. De har ju redan gått 
med på att den initiala fördelningen (under oförmåga) var rättvis, 
punkt slut.

Detta är ett märkligt resonemang. Cohens tankeexperiment kan 
med hjälp av paretoargumentets terminologi (se avsnitt 2) beskri-
vas i två steg. 1) Anta att endast fördelning D2 är möjlig – då är den 
enligt differensprincipen helt rättvis, eftersom det inte finns någon 
fördelning där de sämst ställda har det bättre. 2) Anta nu att även 
D3 blir möjlig – då kan differensprincipen kontraintuitivt nog inte 
klassa denna fördelning som mer rättvis än den helt rättvisa fördel-
ningen D2. Men detta stämmer ju inte – som redan konstaterats så 
skulle differensprincipen, i en jämförelse mellan D2 och D3, välja 
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D3 som den rättvisa fördelningen. Med andra ord utgör Cohens 
tankeexperiment ingen invändning mot differensprincipen, som 
klarar av att ge oss ett intuitivt rimligt svar här.

Den relevanta delen av Cohens tankeexperiment verkar snarare 
vara steg 1). Cohen verkar vilja ställa differensprincipens facit (att 
den här enda möjliga fördelningen D2 är helt rättvis) mot intui-
tionen att även om endast D2 är möjlig så är denna fördelning inte 
helt rättvis. Men jag är tveksam till att många skulle dela denna 
intuition. Cohens ståndpunkt tycks också leda till andra, kontrain-
tuitiva slutsatser. Låt oss t.ex. anta ett scenario med två isolerade 
planeter på vilka det bor var sin grupp som är lika i alla avseenden, 
förutom att den ena, på paradisplaneten, har tillgång till alla resur-
ser den behöver i överflöd, medan den andra, på eländesplaneten, 
lider brist på de flesta välbehövda resurserna. Att planeterna är iso-
lerade innebär här att grupperna på dem inte kan träda i kontakt 
med varandra (kanske inte heller har kunskap om varandra), men 
även att det inte finns någon annan extern distributör som har or-
sakat den givna fördelningen eller som skulle kunna orsaka någon 
annan fördelning.5

Det här scenariot, skulle vi kunna säga, visar en olycklig situation, 
en oturlig fördelning som speglar naturens eller slumpens nyckfull-
het. Vi kan också säga, med en något starkare normativ term, att 
vissa under denna fördelning har det sämre än andra. Och det är 
helt uppenbart att det handlar om en ojämlik fördelning. Men uti-
från Cohens ståndpunkt måste vi dessutom hävda att scenariot av-
speglar en orättvisa. Jag är dock tveksam till att denna slumpmässiga 
»fördelning», som inte har orsakats av individers handlingar mot 
varandra och som saknar all möjlighet till omfördelning, med fog 
kan kallas för orättvis.

För att få fram ännu tydligare intuitioner kan vi förlägga grup-
perna på de olika planeterna i olika tidsepoker. Säg t.ex. att eländes-
planeten är en beskrivning av jorden under medeltiden och paradis-
planeten en beskrivning av en många sekler senare epok på jorden. 
Tidsskillnaden utgör ett klart hinder mot omfördelning.6 Skulle vi 
verkligen säga att det är orättvist att folk på medeltiden hade det 
sämre än en senare generation? Detta strider i varje fall mot mina 
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intuitioner, som verkar gå ut på att (distributiv) rättvisa dels har att 
göra med hur individer behandlar varandra och dels för med sig ett 
moraliskt imperativ, nämligen att resurserna bör omfördelas. Co-
hens argument mot differensprincipen som rättviseprincip hamnar 
därmed i svårigheter, eftersom dess intuitiva stöd inte tycks lika 
självklart längre.

Cohens egen intuition går hur som helst ut på att rättvisa inte 
förutsätter att den är möjlig att uppnå:

[…] I have moved toward the view that justice is justice, whether 
or not it is possible to achieve it, and that to confirm our con-
ception of justice to what is achievable creates distortions in our 
thought and also in our practice. (s. 155)

Detta Cohens credo förbereder marken för den metodologiska 
kritik av Rawls konstruktivistiska rättvisebegrepp som framförs 
i bokens del 2: rättviseprinciper är de som väljs av parterna i ur-
sprungspositionen under vissa antaganden om verkligheten i det sam-
hälle där de ska gälla. Detta gör att rättvisan begränsas av dessa 
(mer eller mindre realistiska) antaganden så att rättvisans domän 
ligger inom möjligheternas domän.

Det förblir dock oklart varför denna »begränsning» skulle ha 
deformerande effekter på våra tankar och handlingar. Begränsning-
en – att ojämlikheter är rättvisa när de gör att de sämst ställda får det 
så bra som möjligt – innebär ju rimligt nog enbart att tillämpningen 
av rättviseprinciperna måste ta hänsyn till vilka fördelningar som 
är möjliga. Cohens stora förtjänst är att i de tidigare kapitlen ha 
visat att möjligheternas domän måste förstås intentionsoberoende, 
i den meningen att det inte räcker att hänvisa till individers ovilja 
för att hävda oförmåga eller omöjlighet. Hans försök att visa att dif-
ferensprincipen inte är en rättviseprincip då rättvisa måste förstås 
helt möjlighetsoberoende är dock mindre övertygande.

6 Facit
Rescuing Justice and Equality är ett imponerande försök att göra upp 
med den rawlsianska teorin ur ett egalitarianistiskt perspektiv på 
rättvisa. Mest meriterande är Cohens övertygande och tankeväckan-
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de resonemang mot de olika argumenten för incitament. Men också 
Cohens argumentation döljer en del interna sprickor: som t.ex. när 
Cohen stipulerar realistiska villkorsramar, inom vilka han sedan 
själv inte lyckas hålla sig, när han ger sig i kast med frihetsinvänd-
ningen. Ett annat exempel är den opreciserade spänningen mellan 
hans personliga prerogativ och hans tämligen omfattande rättvise-
krav. Minst övertygande är dock hans resonemang som ska rädda 
rättvisan från differensprincipen. Men så bottnar dessa också till stor 
del i de epistemologiska och metodologiska övertygelserna kring 
vilka det råder en fundamental oenighet mellan Cohen och Rawls.

—√|

Katharina Berndt Rasmussen

Noter

1 Detta gäller åtminstone så länge man – i rawlsiansk anda – exkluderar moraliska 
idéer om de begåvades förtjänst eller rättigheter, men även empiriska antaganden om 
att de begåvade utsätts för en speciell börda för vilken de måste kompenseras.

2 Om tanken däremot är att D2 är rättvis eftersom den högre lönen kompenserar för 
de begåvades extra slit, så har Cohen ett alternativt svar. Då handlar det egentligen inte 
om en ojämlik fördelning (som är i behov av rättfärdigande), eftersom en resurs (lönen) 
används för att väga upp en annan (arbetsbördan). Ett problem för Rawls är bara att han 
aldrig nämner arbetsinsats eller arbetsbörda som en resurs eller nyttighet, vilket osynlig-
gör den utjämning som påstås pågå här.

3 Det är detta konstruktivistiska godtagande som Cohen vänder sig emot i del 2, 
kapitel 7. Oenigheten bottnar i motsättningen mellan Rawls konstruktivism, som har sin 
grund i en koherentistisk epistemologi, och Cohens (platonska) fundamentism.

4 Eller som Cohen själv uttrycker det i en fotnot i ett annat sammanhang: »Much phi-
losophy seeks to negotiate a consistent path between inconsistent propositions both or 
all of which we are inclined to affirm.» (s. 230)

5 För att renodla våra intuitioner om just rättvisa får vi också anta att inga rättigheter, 
förtjänster eller liknande icke-rawlsianska idéer står på spel i detta scenario.

6 Ett analogt exempel där paradisplaneten förläggs i ett tidigare skede som så små-
ningom följs av eländesplaneten är mindre effektivt, då det framkallar annorlunda intui-
tioner om vårt ansvar för framtida generationers välfärd och en intergenerationell omför-
delning (från oss till dem) som faktiskt är möjlig.


