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Rawls teorier er ikke et forsvar for eksisterende økonomiske ulikheter i Norge eller noe annet land.

Rawls og økonomisk likhet
Fakta

John Rawls:
n I Klassekampen 2. april kritiserte

Hilde Bojer og Andreas Føllesdal

med andre
ord
I Klassekampen 2. april gir Dag

Østerberg en så forvridd framstilling av filosofen John Rawls’
teorier at den ikke engang kan
kalles en karikatur. Det ville
være synd om hans versjon ble
stående som den gyldige for
leserne av Klassekampen. Vi
ønsker derfor her å gi en mer
korrekt framstilling, og samtidig
forklare hvorfor så mange mener
det er mye inspirasjon å hente i
tankene til Rawls. Vi skriver
inspirasjon: Rawls var filosof,
verken samfunnsviter eller
økonom, og en del av det han
skriver om mer praktisk samfunnsorganisering er ikke mye å
legge vekt på. Rawls pretenderer
heller ikke å levere en ferdig
utopi. Han har et mer begrenset
siktemål, nemlig å utarbeide
rettferdighetskriterier for å
kunne vurdere ulike samfunnsformasjoner.

På to helt sentrale punkt gir
Østerberg en direkte feil framstilling av Rawls’ tanker. Det gjelder
for det første påstanden om at
Rawls betrakter menneskene
som egoistiske individualister, og
for det andre beskrivelsen av det
såkalte forskjellsprinsippet.
John Rawls tar utgangspunkt i
at selve eksistensen av et samfunn, med både arbeidsdeling og
samarbeid, skaper et økonomisk

sosiolog Dag Østerberg filosofen
John Rawls. Teksten var basert på
en artikkel i boka «Troen på
markedet» (Res Publica 2011).
n Østerberg kommenterte blant annet Rawls’ tanker om nødvendigheten av forskjeller i samfunnet. I
følge Østerberg ville en innføring
av disse prinsippene i Norge
innebære et steg til høyre.
n I denne teksten kritiserer Hilde
Bojer og Anderas Føllesdal
Østerbergs framstilling av Rawls.
n Rawls forsvarer større ulikhet
bare når større ulikhet gavner de
svakest stilte mer enn absolutt
likhet, skriver artikkelforfatterne.

Forfatterne:
n Hilde Bojer er professor emeritus
i økonomi ved Universitetet i Oslo.
Andreas Føllesdal er professor i
filosofi ved Universitet i Oslo.

Rawls er politisk liberal samtidig

som han er økonomisk egalitær.
Det er dette som gjør ham så
spennende. Etter Rawls kan
ingen lenger hevde at økonomisk
likhet innebærer sosial, kulturell
eller religiøs konformisme: «dere
vil jo at alle skal være like», som
det av og til hevdes. Han definerer et liberalt samfunn som ett
hvor det er plass til mange ulike,
motsatte, ja, usammenliknbare,
oppfatninger om det gode. Videre
skal enhver ha frihet til å forfølge
sitt livsprosjekt, så lenge dette
ikke går ut over andres tilsvarende frihet. Samtidig leverer
Rawls en argumentasjon for
økonomisk likhet som, i hvert fall
i våre øyne, er verd å ta på alvor,
og bedre enn andre argumenter
vi har sett. I motsetning til noen
andre liberalere, innser han at
tilgang til økonomiske ressurser

«Hvis det ikke er lov å bruke
gulrot i økonomien, blir det
fristende å ty til pisken»
overskudd som ikke kan tilskrives noen enkelt person eller
gruppe. Derfor er det meningsfullt å drøfte hvordan dette
overskuddet rettferdig skal
fordeles. Her står han i rak
motsetning til blant annet
«nyliberalister» slik noen forstår
den merkelappen. Noen vil hevde
at det er klart hva hver enkelt
produserer, og at hver mann har
eiendomsrett til denne «frukten
av sitt arbeid».

er en nødvendig betingelse for
frihet. Rawls’ definisjon innebærer derfor slett ikke et samfunn
med minimal stat; tvert imot,
statens oppgaver må bli de som
trengs for å sikre hver enkelt
frihet og tilgang til en rettferdig
andel økonomiske ressurser.

Rawls bygger helt uttrykkelig

ikke sin teori på at menneskene
er individualister som utelukkende er opptatt av sin egen

velferd, slik Dag Østerberg
hevder; han skriver flere
steder at han ikke bygger
sine teorier på noen
bestemt oppfatning av
mennesket som altruist,
egoist eller noe annet.
Det viktige for Rawls er
at vi har sans for rettferdighet, og at vi evner å
treffe rasjonelle valg om
hva vi ønsker i livet. Det
er nettopp fordi han
mener vi mennesker er
forskjellige og forfølger
ulike mål i livet at han
definerer et liberalt
samfunn slik han gjør.
Det er også derfor han
innfører det han kaller
primærgoder: goder som
alle vil ha bruk for,
uansett hvilket – rettferdige – livsprosjekt de har.
Forutsetningen om
gjensidig uavhengighet
anvender han utelukkende i sammenheng
med utledningen av hva
som er rettferdig fordeling, og der tjener den til
å sikre at alle menneskenes legitime interesser
blir ivaretatt.
Som mange vil kjenne
til, grunngir Rawls sine
prinsipper for rettferdig
fordeling ut fra rasjonelle
valg, i opplyst egeninteresse, bak uvitenhetens
slør. Denne opprinnelige
situasjonen er et tankeeksperiment, en metafor,
en modell, for å beskrive
betingelsene for rettferdighet. Samtidig som
denne liknelsen både er
minneverdig og klar, har
den også bidratt til en del
misforståelser. Østerberg
er ikke den eneste som
forveksler metaforen med
en antakelse om menneskers reelle oppførsel og
valg i det virkelig liv. På
den annen side har
misforståelsen vært
tilbakevist mange ganger
før, så det er trist å
konstatere at den fortsatt
eksisterer, og vanskelig å
forstå hvordan den har
overlevd.

og formue, er ikke det eneste
primærgodet Rawls innfører.
Et annet, som han legger
stor vekt på, er noe han
kaller det samfunnsmessige grunnlaget for selvrespekt, og der mener han det
skal være absolutt likhet,
uten modifikasjoner.
Så en forklaring på hva
som kan menes de (økonomisk) dårligst stilte.
«Dårligst stilt» er et relativt
begrep. Så sant det finnes
økonomisk ulikhet overhodet, vil noen være økono-

misk dårligere stilt enn
andre, men det betyr ikke at
de lider nød. I et samfunn
bygd på forskjellsprinsippet
kan det ikke forekomme
fattige eller nødstilte hvis
flertallet av folket er velstående. For da finnes det
midler som kan omfordeles.
Forskjellsprinsippet krever
omfordeling – eller andre mer
grunnleggende samfunnsendringer enn skattlegging
– til dem som har minst,
også om slik omfordeling
skulle føre til at kaka ble
mindre. Dette er speilbildet,
så å si, av at forskjeller ikke
kan tillates hvis de utelukkende er til fordel for dem
som har mest.

Valg i den opprinnelige

situasjonen er, i følge Rawls,
begrunnelsen for det kriterium
for rettferdig fordeling som han
kaller forskjellsprinsippet. Han
burde ha kalt det likhetsprinsippet: Rawls klossete språk her kan
ha bidratt til å skape misforståelser. Hovedversjonen av forskjellsprinsippet er: Fordelingen av
økonomiske og sosiale goder skal
være lik, med mindre avvik fra
likhet kommer alle til gode.

finnes det de som mener at det
er mulig å bygge et samfunn
uten noen form for økonomiske
insentiv. Det er en både urealistisk og farlig forestilling. Den er
farlig fordi den kan lede til
tvangsmidler i stedet for insentiver: hvis det ikke er lov å bruke
gulrot, blir det fristende å ty til
pisken. Et eksempel på økonomisk insentiv som har vært til
allmenn fordel, er høye lønninger i oljeutvinning. Da petroleumsvirksomhet først ble etablert i Norge, trengtes det at
arbeidere flyttet fra det arbeidet
de hadde til nye, ukjente og til
dels harde arbeidsforhold. De
ble lokket dit av høye lønninger.
Siden oljevirksomheten bringer
penger i statskassa gjennom
skatter og særavgifter, har
gevinsten tilflytt alle borgere. Et
økonomisk insentiv som kanskje ikke blir brukt i tilstrekkelig grad i Norge i dag, er lønnsøkninger for omsorgsarbeid. Der
mangler det arbeidskraft, og det
vil trengs mer framover. Stivbeinte trekk ved systemet vårt
for lønnsforhandlinger er en av
flere hindre for å tiltrekke seg
tilstrekkelige mange arbeidstakere.

Økonomiske goder, eller inntekt

Fordeling: En kake skal deles likt. Men i følge John Rawls kan
artikkelforfatterne. 
Rawls har også en subsidiær
versjon, nemlig at avvik fra likhet
kan tillates hvis det kommer de
dårligst stilte til gode. Versjon
nummer to innfører han av
praktiske grunner: han mener
det er lettere å finne virkningen

Under vignetten «Med andre ord» presenterer Klassekampen lengre tekstar frå eksterne skribentar, om aktuelle emne innan politikk, vitskap, kultur og samfunn. Kronikk- og debattredaktør vurderer
bidrag til sidene: Send tekstframlegg til kronikk@klassekampen.no. Maksimal lengd: 10.000 teikn inkludert mellomrom. Legg ved bilete av artikkelforfattaren. Klassekampen honorerer normalt ikkje innsendt stoff.

ulikheter forsvares, så lenge det fører til at de dårligst stilte får det bedre, skriver
Foto: Flickr/Lance Shields

av et tiltak for en gruppe enn for
alle grupper på en gang. Matematisk er de to versjonene identiske
under visse betingelser: hvis de
laveste inntektene er høyere enn
i den like fordelingen, må med
nødvendighet alle de andre også
være det. Legg merke til at
utgangspunktet alltid er fullstendig økonomisk likhet. Å fram-

stille Rawls som at han forsvarer
«større ulikhet» er misvisende
hvis det ikke samtidig gjøres
klart at «større» alltid er større
enn absolutt likhet. Og Østerberg
gjør nok en feil når han hevder at
forskjellsprinsippet ikke berører
midten av fordelingen. (Se for
eksempel A Theory of Justice, 2.
utgave 1999 side 54)

Forskjellsprinsippet innebærer at avvik fra lik fordeling kan
tillates hvis, men bare hvis, den
er til fordel for alle. Dette er ikke
en tilslutning til at økonomisk
ulikhet alltid er nødvendig for å
skape allmenn velstand; det
bare sier at det kan tenkes å
være slik. Enda mindre er Rawls’
forskjellsprinsipp et forsvar for
eksisterende økonomiske
ulikheter i Norge eller noe annet
land. For at det skulle kunne
brukes slik, måtte først noen
påvise at disse ulikhetene er til
fordel for alle. Det at visse
ulikheter kan tenkes å være til
alles fordel, innebærer selvsagt
ikke at eksisterende ulikheter
faktisk virker slik.
Det forskjellsprinsippet åpner
for, er at det kan være gunstig
for samfunnet med visse
økonomiske insentiver. Nå

Klassekampen
lørdag 2. april.

Derimot kan det ikke med
rimelighet hevdes at millionbonuser til bankdirektører gjør
økonomien mer effektiv. De
bonusene ser ut til å være rent
misbruk av økonomisk makt.
Rawls sine teorier er ikke uten
svakheter. Blant de største etter
vårt syn er at han ikke har nok å si
om kvinners stilling i samfunnet,
at han uttrykkelig setter barn
utenfor samfunnskontrakten, og
hans prinsipper for global rettferdighet. På den annen side åpner
metoden hans for å drøfte rettferdighet i forhold til både kvinner og
barn, slike flere har gjort. Han er
også svært vag når han drøfter hva
som skal menes med økonomisk
likhet. Uttrykket inntekt og
formue er lite presist; enda mindre
presist er det når han skriver at
den økonomiske likheten skal
være i noe han kaller «life prospects». Kanskje mener han
livsinntekt, men det er ikke klart.
Han drøfter ikke begrepene relativ
fattigdom og relativ inntekt, men
har et begrep som han kaller
berettiget misunnelse.
Derfor er Rawls en inspirasjon,
ikke en kokebok. Kriteriene hans
for det rettferdige samfunn åpner
for flere interessante diskusjoner.
Det gjelder hva vi skal mene med
økonomisk likhet: er det timelønn, årsinntekt, livsinntekt eller
kanskje enda noe annet som bør
være likt? Det gjelder hvorvidt vi
ønsker økonomiske insentiv, og i
tilfelle hvilke, og det gjelder
markedets plass i en rettferdig
økonomi.
Hilde Bojer
Andreas Føllesdal

