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Abstract 

In this eesay I examine the concept of liberty expressed by the liberal political philosopher 

John Rawls in his book A Theory of Justice, and by the feminist philosopher Iris Marion 

Young in her book Justice and the Politics of Difference. The purpose of this study is to 

investigate the subject that is the different understandings of liberty, and the theories of 

justification that underlies them, in contemporary political philosophy. I will achieve this aim 

through a content analysis of the two books named above, which means that I, firstly, will try 

to describe and clarify the authors’ respective positions. Secondly, I will evaluate the strength 

in their arguments and then, in the final chapter of the essay, I will make a proposition of my 

own on what a reasonable understanding and justification of liberty might be. One of my 

conclusions is that Rawls’ position is best to be understood in a negative way, as the absence 

of coercion, and that it is highly influenced by a politics of universal dignity. And another 

one, that Young holds a positive view in which liberty equals self-realization and self-

determination, and as the title of her book suggests, a politics of difference. As for the 

justification of liberty, it is the thought experiment that Rawls calls the “veil of ignorance” 

with which he justifies the principle of equal liberty as well as its precedence. And Young, 

although not explicating a theory of justification herself, seems to suggest a modified version 

of Habermas’ communicative ethics. Then, in the final chapter, I argue that the most 

reasonable alternative is a negative understanding of liberty, together with a politics of 

universal dignity that is quite similar to that of Rawls’, although, with a few modifications 

taking Young’s strongest arguments into consideration. 
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1. Inledning 

”Ämnet för denna studie” inleder John Stuart Mill sin bok Om friheten ”är den medborgerliga 

eller samhälleliga friheten, beskaffenheten av och gränserna för den makt som samhället lag-

ligen kan utöva över individen”.
1
 Detsamma gäller även denna uppsats fastän mitt fokus är ett 

annat, och där Mill främst vill presentera och rättfärdiga sin egen normativa teori, vill jag un-

dersöka några olika positioner i frågan för att sedan, efter en kritisk diskussion ta ställning till 

hur en rimlig förståelse av frihet ter sig. 

Att jag valde just detta ämne har flera orsaker. En sådan är att frihetsbegreppet är 

mycket centralt i min egen politiska övertygelse, och jag ser detta som en chans att fördjupa 

min egen förståelse av begreppet, såväl som den omkringliggande diskussionen. För det andra 

finner jag frihetsbegreppet fascinerande. Framförallt då detta begrepp, som Isaiah Berlin så 

vältaligt uttrycker det, ”liksom lycka och godhet, natur och verklighet har […] en så porös 

innebörd att det inte tycks finnas många tolkningar som det kan motstå”.
2
 Det är få som säger 

sig vara emot frihet, och mellan, liksom inom, de olika politiska inriktningarna finns det flera 

olika tolkningar av just detta begrepp som ofta kan verka svåra att förena. Ytterligare ett skäl 

är att friheten har hamnat i skymundan i samtida politisk teori, och istället är det rättvisan som 

fått stå i fokus. Jag vill bryta mot den trenden. I denna uppsats undersöker jag således på två 

teorier om rättvisa, och mitt fokus är hur frihetsbegreppet kommer till uttryck i dem.  

1.1. Syfte och frågeställning 

Det jag önskar göra, och således, syftet med denna uppsats, är att undersöka några olika sätt 

att förstå frihet i samtida politisk teori och att reda ut hur friheten bör förstås och berättigas. 

Då jag inte kommer kunna göra en tillfredsställande analys av hela spektrumet av denna 

debatt kommer jag istället koncentrera mig på två av de samtida tänkare som bidragit mycket 

till den. Å ena sidan kommer jag att fokusera på John Rawls och hans bok A Theory of Justice 

och den första av de båda rättviseprinciperna som han formulerar däri. Å andra sidan kommer 

jag att fokusera på berättigandet av denna princip, alltså ursprungspositionen och 

okunnighetens slöja. Mot Rawls kommer jag att ställa Iris Marion Young och den förståelse 

av frihet som hon, om än implicit, ger uttryck för i boken Justice and the Politics of 

Difference och hur hon rättfärdigar sin uppfattning. Den fråga som ligger till grund för min 

                                                 
1
 Mill, John Stuart: Om friheten. Natur och kultur, Stockholm, 2009, s. 9. 

2
 Berlin, Isaiah: Essäer om frihet. Timbro, Stockholm, 2011, s. 191. 
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undersökning är som följer: Hur förstår och berättigar Rawls och Young sin respektive syn på 

frihet? För att göra detta kommer följande delfrågor besvaras: 

1. Hur kan Rawls’ och Youngs syn på frihet förstås enligt uppdelningen av 

frihetsbegreppet i en positiv och en negativ definition? 

2. Hur förhåller de sig till uppdelningen i likvärdighets- och särartspolitik? 

3. Hur berättigar de sin respektive förståelse av frihet? 

Till sist, med hjälp av en kritisk diskussion kring svaren på ovanstående frågor ska jag även 

söka besvara ytterligare en fråga, nämligen: Hur bör friheten förstås? 

1.2. Tidigare forskning 

Min uppsats tar avstamp i tanketraditioner med rötter i det politiska tänkandet i 1600-talets 

England och Thomas Hobbes bok Leviathan, som ibland får symbolisera grundandet av den 

moderna politiska filosofin.
3
 Vad Hobbes gjorde var att ställa upp premisser för ett naturtill-

stånd, ett tillstånd av perfekt frihet (och således, enligt honom, lika fullkomlig otrygghet), för 

att sedan formulera ett kontrakt som människorna i detta naturtillstånd borde acceptera i sin 

strävan efter ett drägligt liv. Enligt Hobbes formulering av detta kontrakt ska individen över-

låta sitt liv och sin frihet åt en suverän för att samhället inte ska gå under i totalt kaos. För 

Hobbes har individen egentligen inga rättigheter till vare sig liv eller egendom utan detta är 

något som hen blir tilldelad av suveränen. Hobbes lämnar således ett mycket litet utrymme för 

frihet i någon bemärkelse alls, men lägger här grunden för en tradition kring berättigandet av 

friheten, liksom av vad som bör betraktas som godtagbara inskränkningar av densamma. 

Denna idé plockas sedan upp av John Locke, som med en betydligt högre grad av optimism i 

sin människosyn, menade att människan ingår detta kontrakt, inte så mycket för att skaffa sig 

rättigheter, utan snarare för att värna de rättigheter hen givits av naturen. Denna tradition har 

sedan kommit att få mycket stor betydelse inom den politiska filosofin, framför allt inom 

liberalismen, inom vilken tänkare som den nyss nämnda Locke, samt Immanuel Kant och 

Jean-Jaques Rousseau varit inflytelserika. 

Utanför den kontraktsteoretiska traditionen har filosofer funnit andra vägar mot samma 

mål. Mill är en sådan tänkare som använder individualiteten och mänsklighetens blomstrande 

som den grund på vilken han motiverar frihetens nödvändighet.
4
 Där kontraktsteoretikerna 

                                                 
3
 Nordin, Svante: Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen. 

Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 333. 
4
 Mill, John Stuart: Om friheten, s. 71, 73. 
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föreställer sig friheten som en form av normaltillstånd vilket endast får inskränkas i den mån 

som är nödvändigt vilar den millianska friheten på utilitarismens strävan mot lyckomaxime-

ring. Även om Mill, Hobbes och Locke skiljer sig i fråga om frihetens berättigande, förstår de 

friheten på ett liknande sätt – som ett särskilt område där staten inte har något att säga till om. 

Karl Marx har även han skrivit om frihet och ger uttryck för en syn som skiljer sig från de 

ovanstående och uttrycker bland annat frihet som möjligheten att realisera sig själv som män-

niska i sin sociala kontext.
5
 

Utöver dessa normativa diskussioner kring frihet bör också nämnas några jämförande 

studier av friheten och frihetsbegreppet. En sådan studie är Algot Gölstams doktorsavhandling 

Frihet, jämlikhet, demokrati: Etik och människosyn inom liberal och socialistisk tradition där 

han tar sig an att analysera synen på frihet, jämlikhet och demokrati hos sex stycken tänkare,
6
 

ena hälften tillhörande en liberal tradition, och den andra en socialistisk sådan. Gölstam finner 

att frihetsbegreppet kan delas upp i tre linjer; en som han tillskriver Marx, en annan som han 

grundar i Friedrich August von Hayeks tänkande, och en tredje linje som han kallar för 

socialliberal. Han drar också slutsatsen att skillnader i synen på frihet är tydligare inom de 

båda ideologierna än mellan dem, och den socialliberala linjen innehåller såväl socialister som 

liberaler. En annan undersökning av frihetsbegreppet som är värd att nämna är den kritik 

Gerald MacCallum riktar mot den vanliga uppdelningen i ett positivt och negativt 

frihetsbegrepp. I artikeln ”Positive and Negative Freedom” menar han att denna uppdelning 

endast är skenbar och att båda begreppen egentligen kan beskrivas med samma termer. Frihet, 

oavsett positiv eller negativ, är i båda fallen endast olika sätt att förklara följande: vilka som 

är fria, vilka restriktioner de är fria från, och vad de är fria att göra.
7
 

Som jag redan nämnt är rättvisa idag ett mer väl besökt ämnesområde inom den poli-

tiska filosofin även om friheten för den delen inte på något sätt är ett outforskat ämne, vilket 

borde framgå av ovanstående redogörelse. Per Sundmans nyligen utgivna bok Egalitarian 

Liberalism Revisited: On the Meaning and Justification of Social Justice är ett nyutgivet ex-

empel på detta där Sundman försvarar den egalitära liberalismen mot mycket av den kritik 

som riktats ditåt.
8
 

                                                 
5
 Marx, Karl: The German Ideology, Prometheus Books, Amherst, 1998, s. 86f. 

6
 Gölstam, Algot: Frihet, jämlikhet, demokrati. Etik och människosyn inom liberal och socialistisk tradition, 

Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 1995. 
7
 MacCallum, Gerald: The Philosophical Review, ”Positive and Negative Liberty”, vol. 76, 1967, s. 312-334. 

8
 Sundman, Per: Egalitarian Liberalism Revisited: On the Meaning and Justification of Social Justice. Acta 

Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2016. 
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1.3. Material 

Rawls har sedan hans bok A Theory of Justice som utkom år 1971 varit en av de främsta 

liberala filosoferna och återuppväckte med denna bok den politiska filosofin, som då var ett 

slumrande ämne. Hans teori är ett försök till en rimligare rättviseteori än den som framfördes 

från den då rådande utilitaristiska traditionen.
9
 ”Justice as Fairness”, som han kallar teorin, är 

en kontraktsteori och bygger på att människan, i en hypotetisk så kallad ursprungsposition (i 

andra kontraktsteorier ofta kallad naturtillstånd), kommer överens om två stycken principer 

utefter vilka samhällets grundstruktur ska utformas. Bland hans senare verk bör boken 

Political Liberalism som gavs ut 1993 nämnas. 

Young är i sin tur en av de viktigaste feministiska rättviseetikerna och riktar i sin bok 

Justice and the Politics of Difference stark kritik mot Rawls liksom det distributiva rättvisepa-

radigmet i sin helhet. Hennes kritik går ut på att teorier, så som Rawls’, riskerar att missa den 

institutionella kontexten inom vilken fördelningen äger rum och således riskerar att missa en 

stor del av den orättvisa som de vill få bukt med.
10

 Mycket vikt läggs också vid att kritisera 

den individualism som till exempel Rawls teori bygger på. Av hennes övriga verk bör även 

Inclusion and Democracy nämnas, i vilken hon vidareutvecklar sina idéer om demokrati i ett 

mångkulturellt samhälle. 

Ingen av dem är dock ett självklart val och Mill, såväl som Robert Nozick hade båda 

kunnat vara goda kandidater till Rawls plats i min uppsats. Rawls får dock företräde framför 

Mill då han är mer samtida, och framför Nozick då Rawls fått ett större genomslag. Rawls har 

dessutom ett mycket intressant, och väl utfört, tankeexperiment som ligger till grund för be-

rättigandet av både friheten och av rättviseteorin som sådan och det framstår i och med detta 

som att jag har mer att hämta där. Young får även hon företräde framför klassiska tänkare så 

som Marx, som varit en viktig influens för henne, i det att hon är mer samtida än honom. 

Andra kandidater jag valt bort till förmån för Young är kommunitarianer som Charles Taylor, 

Michael Sandel, och Michael Walzer. Taylor går bort i och med att jag använder en av hans 

essäer som teoretisk grund, och när det kommer till de två kvarvarande tänkarna får de ge vika 

för Young då de är några av de vanligaste filosoferna att ställa i opposition mot Rawls liksom 

mot liberalismen i sin helhet. Young och hennes feministiska kritik mot både Rawls, liberal-

ismen och det distributiva rättviseparadigmet framstår därmed som intressantare att analysera 

då det är mindre utforskat. 

                                                 
9
 Rawls, John: A Theory of Justice. Belknap Press, Cambridge, 1999, s. 3. 

10
 Young, Iris Marion: Justice and the Politics of Difference. Princeton University Press, Princeton, 1990, s. 21. 
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I Rawls fall kommer jag i huvudsak att fokusera på den första av hans två principer, fri-

hetsprincipen, liksom det kapitel som han helt tillägnar friheten och dess rättvisa fördelning. 

När det kommer till Youngs syn på frihet är det kapitlen ”Five Faces of Oppression”, ”The 

Ideal of Impartiality and the Civic Public”, och ”Social Movements and the Politics of Diffe-

rence” som jag kommer fokusera på. Vad frihet är för henne formuleras dock inte explicit i 

samma utsträckning som det görs hos Rawls och kommer således att kräva mer tolkningsar-

bete. I detta moment kommer uppdelningen i negativ och positiv frihet och likvärdighets- och 

särartspolitik spela en viktig roll. Dessa kommer fungera som analysverktyg, ett ramverk, på 

vilket jag kan hänga upp min beskrivning av Rawls’ och Youngs respektive syn på frihet för 

att göra dem mer överskådliga. 

1.4. Teoretiskt ramverk 

Som teoretiskt ramverk kommer jag att använda mig utav Berlins essä ”Två frihetsbegrepp”, 

liksom Charles Taylors essä ”Erkännandets politik”. Den förra ter sig tämligen okontroversi-

ell och motiveras just genom att en undersökning av frihetsbegreppet, som den jag själv ska 

göra, skulle vara otillräcklig om den inte på något vis förhåller sig till denna essä. Taylors 

uppdelning är långt ifrån lika etablerad eller allmänt accepterad som Berlins är, och Taylors 

medverkan i denna uppsats behöver motiveras ytterligare. Som läsaren kommer att märka 

finns det vissa likheter mellan dessa båda uppdelningar och det ligger nära till hands att anta 

att den som omfamnar Berlins negativa frihetsdefinition också, i många fall, även kommer att 

ställa sig bakom Taylors likvärdighetspolitik. Det kommer dock visa sig vara mer komplicerat 

än så.  

Den skillnad som motiverar Taylors medverkan är att hans uppdelning belyser en helt 

annan aspekt av friheten än vad Berlin gör. Där Berlins uppdelning fokuserar på frågor kring 

hur de olika begreppen ser på sådant som kännetecknar det fria samhället, grundas Taylors 

uppdelning i frågan om det goda livet och hur staten bör ställa sig i förhållande till detta. Det 

bör också lyftas fram att Taylor och Berlin själva är förgrundsgestalter i denna specifika de-

batt och som själva tagit tydligt ställning i frågan. Jag har dock inte valt ut dem på grund av 

deras åsikter; det är deras mycket användbara begrepp jag är ute efter då de är verktyg som 

kommer göra mycket gott för min analys. Dessutom är debattens olika sidor rättvist skildrade 

i båda essäerna och deras medverkan tycks således vara berättigad. 

Berlin drar i sin essä en gräns mellan vad han kallar negativ frihet, vilket innebär en fri-

het från yttre tvång, och positiv frihet, som enklast kan beskrivas som frihet till att själv be-
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stämma över sitt liv.
11

 Frihet enligt det första begreppet är negativ eftersom att det innebär en 

avsaknad av något, i det här fallet samhälleliga interventioner i sådant som rör den enskilde. 

Det positiva frihetsbegreppet är positivt i och med att det förespråkar individens rätt att själv 

bestämma vad hen vill vara och göra. I Taylors essä dras linjen istället mellan en likvärdig-

hetspolitik och en särartspolitik. De som förespråkar en likvärdighetspolitik menar att sam-

hället mer eller mindre bör vara etiskt neutralt och överlämna åt den enskilde att i så hög grad 

som möjligt själv ta ställning till frågan om vad som är gott i livet. Det är endast den enskilde 

som har adekvat kunskap om hur ett gott liv ter sig för hen själv och därmed är det inte heller 

något som samhället bör lägga sig i.
12

 De som istället ställer sig bakom en särartspolitik vill 

öppna för att rättigheter och skyldigheter inom ett område kan vara specifika för en särskild 

grupp, och att en viss mån av särbehandling kan vara befogad för att dessa grupper ska få 

möjlighet att utöva och värna vissa särdrag. 

1.5. Metod 

I den här uppsatsen kommer jag att göra en innehållslig idéanalys av det material jag valt ut. 

Det innebär att jag ska beskriva och klargöra innehållet i materialet för att på så vis kunna 

plocka fram dess logiska struktur.
13

 För att lyckas med detta kommer jag använda mig av 

Berlins och Taylors uppdelningar av friheten och den begreppsliga verktygslåda de bidrar 

med. Den innehållsliga idéanalysen innebär därutöver att jag ska pröva huruvida deras re-

spektive positioner är rimliga eller inte.  

Det första momentet kräver visst tolkningsarbete. Jag eftersträvar självfallet att göra en 

så rimlig tolkning av mitt material som möjligt, och söker uppfylla tre kriterier för att nå detta 

mål. Dessa tre kriterier är generositetsprincipen, kontextkriteriet och intentionskriteriet.
14

 

Sammantaget innebär de att jag, genom att ta hänsyn till ett påståendes kontext liksom det jag 

känner till om författarens avsikter, välja den tolkning som är mest logiskt sammanhängande.  

I det andra momentet är det sedan, som sagt, en kritisk diskussion som ska genomföras 

med syftet att utvärdera rimligheten i de båda teorierna och sedan, med dem som grund, 

komma med ett förslag på hur de kan förbättras. Huruvida en etisk teori är rimlig, eller 

huruvida argument till stöd för en sådan är hållbara, avgörs i sin tur av ytterligare några 

kriterier. För det första ska de vara logiskt sammanhängande, och för det andra, om en utsaga 

                                                 
11

 Berlin, Isaiah: Essäer om frihet, s. 191, 205. 
12

 Taylor, Charles: Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Daidalos, Göteborg, 1999, s. 60. 
13

 Grenholm, Carl-Henric: Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning. Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 

213, 214. 
14

 Grenholm, Carl-Henric: a.a., s. 239f. 
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innehåller eller bygger på påståenden som kan vara sanna eller falska, måste de vara sanna. 

Ett tredje kriterium är att en hållbar etisk teori måste stämma överens med generell kunskap 

om livet och tillvaron, och ska alltså ta hänsyn till upplevelser, erfarenheter och observationer 

som rör frågor om moral.
15

 Påståenden som är direkt falska kan inte ligga till grund för en 

rimlig etisk teori, inte heller påståenden som säger mot sig själva. På samma sätt kan inte 

heller en rimlig etisk teori vara direkt kontraintuitiv i fråga om vad en person bör göra vid ett 

visst tillfälle, eller, vilket ligger närmre ämnet för denna uppsats, hur samhället bör ordnas. Då 

det är många olika perspektiv som här spelar roll är det såklart även viktigt att teorin hanterar 

alla relevanta perspektiv på ett sätt som i sig är etiskt godtagbart. Då jag saknar medel att 

utvärdera sanningshalten i empiriska påståenden som anförs till stöd för respektive teori 

kommer min hållbarhetsprövning ha det första och tredje kriteriet i fokus. Detta är en olycklig 

avgränsning som jag fått göra. Jag har inte heller angivit en uttömmande lista på kriterier för 

vad en rimlig etisk teori kan anses vara, men de som jag här angivit är absolut nödvändiga och 

mycket relevanta för just denna undersökning. 

1.6. Disposition 

Efter detta första inledande kapitel följer en mer ingående redogörelse av mitt teoretiska 

ramverk där jag förutom att göra en mer utförlig beskrivning av de båda teorierna även går in 

på kritik som riktats mot dem. Jag kommer dessutom att visa lite tydligare hur Berlins och 

Taylors respektive uppdelningar kan förstås i relation till varandra. Kapitel tre består av en 

redogörelse för vad Rawls, respektive Young kan tänkas mena med frihet. Då båda teorierna 

är rättviseteorier och mitt fokus ligger på deras förståelse för frihet kommer jag fokusera på 

detta begrepp och därmed enbart redogöra för den övergripande rättviseteorin i den mån det är 

nödvändigt för att förstå deras syn på frihet. I kapitel fyra kommer jag gå vidare och se på 

berättigandet av deras syn på frihet; vilka skäl de presenterar till fördel för sin respektive 

uppfattning. Därefter följer ett femte, avslutande kapitel där jag försöker knyta ihop de trådar 

jag dragit i under de tidigvarande kapitlen med en kritisk bedömning av förståelsen av frihet 

liksom dess berättigande och till sist konstruera en egen uppfattning i frågan utifrån den 

diskussion som precis förts.  

                                                 
15

 Grenholm, Carl-Henric: Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning, s. 305. 
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2. Frihetens beståndsdelar 

Tidigare har jag beskrivit skillnaden mellan Berlin och Taylors essäer som att Berlin redogör 

för frihetsbegreppets olika betydelser, medan Taylors uppsats handlar om det goda livet och 

hur staten ska förhålla sig till detta. Berlins uppdelning räcker förvisso gott för att förklara 

ordets betydelse, men Taylor bidrar med ett kompletterande perspektiv som bidrar med ytter-

ligare nyanser till Berlins två frihetsbegrepp. I detta kapitel går jag igenom de fyra begrepp 

med vilka jag ska analysera materialet.  

2.1. Negativ och positiv frihet 

Enligt det negativa frihetsbegreppet är en människa fri i den utsträckning hen kan handla obe-

hindrat av andra. Det är en uppfattning Berlin hänvisar till de ”klassiska engelska politiska 

filosoferna”, däribland Hobbes, Locke och Mill, vars teorier på olika sätt tar upp frågan om 

frihetens omfattning, och således dess legitima inskränkning. Samhället kan inte ha rätt att 

styra en människas hela tillvaro; detta var de eniga om och de förespråkade ett visst område 

inom vilket den enskilde kan handla fritt från samhällets inblandning. Lika eniga var de om 

att friheten, trots allt, i någon utsträckning, måste inskränkas för att kunna fördelas lika mellan 

samhällets medlemmar, och inte enbart bli tillgänglig för de med styrka nog att kräva den.
16

 

Omfattningen av detta område var dock föremål för oenighet och för Locke, som menade att 

människan äger vissa på förhand givna rättigheter blev detta område tämligen omfattande. 

Detsamma gäller för den filosofi som utvecklats av Robert Nozick, vilken bygger vidare på 

Lockes idéer. Han förespråkar en minimal stat, vars enda syfte är att tillhandahålla ett rättsvä-

sende och betraktar all omfördelande rättvisa som moraliskt förkastlig då den kräver att någon 

offrar sig för andra utan att själv vinna något på det.
17

 Andra var villiga att acceptera mer 

omfattande inskränkningar, och Hobbes ville istället ”i motsvarande mån utvidga det central-

styrda området och inskränka individens”, helt enkelt för att förhindra människorna från att 

förgöra varandra.
18

  

Här kan invändas, vilket de som förespråkade det negativa frihetsbegreppet också insåg, 

att människor i mycket stor utsträckning är beroende av varandra, och att det är sällan som 

någons förehavanden inte påverkar någon annans. Dock, om samhället har rätt att styra över 

varje del av en människas liv blir det inte längre hens eget, och personen ifråga kommer 
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 Berlin, Isaiah: Essäer om frihet, s. 193f. 
17

 Nozick, Robert: Anarki, stat och utopi. Timbro, Stockholm, 2001, s. 92. 
18

 Berlin, Isaiah: Essäer om frihet, s. 198. 



  

11 

 

hämmas i såväl utveckling som handling. Fullständig självuppgivelse menade de vore det-

samma som självutplåning och för att individen, och därmed samhället, ska kunna blomstra 

måste ett visst område garanteras individen.
19

 Denna privata sfär är med andra ord central för 

det negativa frihetsbegreppet och hur de olika värdena ska prioriteras gentemot varandra är 

enligt Berlin antagligen den svåraste frågan som västerländska liberaler ställs inför. Frihet är 

inte det enda mål människan strävar mot, och kan således inte utgöra ett egenvärde då detta 

skulle göra den okränkbar.
20

 

Att på ett eller annat sätt begränsa friheten kan således vara motiverat, och för att alla 

människor ska kunna avnjuta någon frihet alls är det till och med nödvändigt att göra det. Det 

bör dock påpekas att det med frihet inte avses den fullkomliga frånvaron av hinder att handla 

hur som helst, utan enbart frånvaron av andra människors avsiktliga intrång. Med andra ord 

bör det göras en åtskillnad mellan de hinder utgörs av tvång, och sådana som inte gör det. En 

person som på grund av att hen saknar ekonomiska medel inte förmår uppnå någonting hen 

önskar kan inte sägas vara utsatt för tvång, detsamma gäller någon som är sjuk eller har en 

funktionsnedsättning. Således, även om fattigdom utan några tveksamheter utgör ett hinder är 

det inte detsamma som att förhindra någon från att utföra en handling genom att låsa in perso-

nen, eller att med lagstiftning utlova sanktioner gentemot vissa handlingar.
21

 Hinder av den 

förra arten menar Berlin minskar dess värde snarare än att påverka graden eller formen av 

frihet i ett samhälle. Någon som är mycket fattig eller sjuk har inte, åtminstone inte i första 

hand, något behov av frihet att handla som hen vill utan behöver tillgång till mat eller sjuk-

vård och annat för att tillgodose sina mest basala behov. Det finns dock ingen anledning att 

blanda ihop begreppen menar han och frihet är inte det samma som jämlikhet även om beho-

vet av det senare i vissa fall kan vara mer påtagligt.
22

 

Det positiva frihetsbegreppet beskriver Berlin som en önskan om självherravälde. En 

människa, enligt denna inriktning, är förmögen att tänka själv och kan sätta upp egna, med-

vetna mål och komma fram till den rationella vägen för att uppnå dem. Om nu människan är 

beskaffad på det här viset bör frihet också innebära möjligheten att använda dessa förmågor.
23

 

Frihet kan, enligt den positiva förståelsen av detta begrepp, betraktas som ett mått på den mån 

som en individ kan motstå begärens lockrop. En människa som handlar fritt, handlar mot sina 
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23

 Berlin, Isaiah: a.a., s. 205. 



  

12 

 

mål av syften som även de är hens egna.
24

 Ett annat sätt att närma sig denna frihetsförståelse 

är att betrakta hinder som något som kan, och ska, övervinnas av förnuftet. Genom att förstå 

hur världen av nödvändighet är uppbyggd, kan människan övervinna de kontingenta sam-

hällsstrukturer och hinder som bygger upp den värld och det samhälle människan lever i idag. 

Frihet är då istället att underordna sig rationella, och således nödvändiga, regler och förkasta 

de förnuftsvidriga som, om än omedvetet, konstruerats av mänskliga praktiker.
25

 En tredje 

förståelse av frihet som självherravälde beskriver Berlin som ett sökande efter status; att som 

individ, eller som grupp för den delen, slippa nedvärderas av det omgivande samhället. Det 

går enligt detta synsätt inte att särskilja det individuella jaget från det omgivande samhället i 

vilkas ögon den egna individen eller den egna gruppen reflekteras. Då andras nedvärderande 

blickar upptas av en själv, kommer också de att utgöra ett hinder för ens egen annars fria 

verksamhet.
26

 

Den gemensamma nämnaren som motiverar att dessa kategorier placeras under ett och 

samma begrepp är att de syftar till det inres motstånd mot det yttre; att den individuella, eller 

kulturella, identiteten ska ges möjlighet att utvecklas utan påverkan utifrån. Rousseau såg till 

exempel deliberativa inslag i den direkta demokrati han förespråkade som mycket oönskade. 

Diskussioner, tidningar och annat som på olika sätt påverkar opinionen är inte grundade i den 

gemensamma referenspunkt som allmänviljan utgör utan utgår från vad som gynnar debattö-

ren och de som innehar liknande positioner som denne.
27

 De syftar till att gynna sina egna mål 

snarare än allmänviljan, vilken kan beskrivas som den riktning som uppkommer om alla sam-

hällsmedlemmars mål värderas lika starkt så att den enes intressen inte tvingar den andre att 

överge sin strävan.
28

 Kant hade en liknande syn på begär och egenintresse. Att styras av sina 

begär – än värre att aktivt eftersträva dem – är att följa handlingsregler med egenintresset som 

mål vilket leder till att det handlande subjektet oundvikligen kommer inskränka andra männi-

skors viljor och möjligheter att nå de rationella mål de uppställt för sig. Vår förmåga till rat-

ionellt handlande är enligt Kant vad som gör oss till människor, till personer snarare än saker, 

och inskränkningar i ovanstående bemärkelse innebär således att aktören reducerar personen 

vars vilja inskränks till något mindre än en människa. 
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 Berlin, Isaiah: Essäer om Frihet, s. 212. 
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 Berlin, Isaiah: a.a., s. 218-223. 
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 Berlin, Isaiah: a.a., s. 239ff. 
27
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421. 
28

 Rousseau, Jean-Jacques: Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder. Natur och kultur, Stockholm, 2009, 
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Berlin kallar denna form av frihet för ”reträtten till det inre citadellet” i och med att fri-

het enligt denna form innebär att nå sitt inre noumenala, sanna och autonoma jag, i motsatts 

till det av omgivningen orsakade, heteronoma, jaget.
29

 Där Rousseau och Kant ville avskärma 

sig från påverkan av yttre krafter och dra sig undan har andra önskat att dessa skulle övervin-

nas. Berlin tillskriver Marx denna hållning och kallar den för ”självförverkligande”. För att 

illustrera vad han menar gör Berlin en liknelse med en musiker som ställs inför ett partitur. 

Detta kommer till att börja med att upplevas som ett hinder, men i sinom tid, när musikern 

förstått noternas mönster kan hen ta det till sig och göra det till en del av sitt eget väsen.
30

 

Som musikern genomskådar partituret kan människan övervinna de samhällsinstitutioner hen 

givit upphov till om hen inser deras obeständighet och förstår att de inte är så naturliga som 

hen tror. Under dessa förgängliga institutioners välde kan inte heller människan ge uttryck för 

sin sanna natur utan först när dessa krafter genomskådats och avskaffats kan detta ske.
31

 

Självstyret som är centralt för det positiva frihetsbegreppet innebär för både Marx, Kant och 

Rousseau att inte underkasta sig några regler eller lagar som någon annan stiftat; sådana nor-

mer som befästs av samhällets institutioner, egna begär och böjelser eller annan yttre påver-

kan. Denna uppfattning har även kommit till uttryck i vad Berlin benämner som en empirisk 

form av den annars tämligen rationalistiska tradition som jag skissat upp här ovanför.
32

 Det 

största hindret för människans frihet enligt denna inriktning är enligt Berlin den brist på till-

börligt erkännande som många medlemmar av minoritetsgrupper möter i samhället. Förtryck 

är enligt denna inriktning inte förtryck för att det ignorerar någons mänsklighet i den tran-

scendentala bemärkelsen ovan utan för att det förnedrar synen på en själv ”som en människa 

besluten att skapa sig ett eget liv i enlighet med sina egna (inte nödvändigtvis rationella eller 

välvilliga) syften”. Kants motstånd mot det heteronoma är en omöjlig kamp enligt de som 

erkänner sig till denna lära då individen inte är en isolerad enhet utan ett ”inslag” i ett socialt 

mönster. Allt vad människan är och tycker och tänker är orsakat av den sociala kontext hen 

ingår i.
33

 

2.2. Likvärdighets- och särartspolitik 

Taylors begrepp ”likvärdighetspolitik” förklaras bäst som åsikten om att staten inte får särbe-

handla någon av dess medlemmar. Centralt för denna inriktning är ett krav på etisk neutralitet, 

                                                 
29
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enligt vilket staten får inte hysa någon uppfattning alls om vad ett gott liv är, och således inte 

eftersträva några särskilda värden alls. Då staten kräver lojalitet tillbaka från dess medlemmar 

i form av olika medborgerliga plikter för att de ska få tillgång till välfärd och andra privilegier 

staten styr över, måste alla människor också behandlas lika. Likvärdighetspolitik innebär 

således en procedurmässig förpliktelse gentemot andra människor och deras mål och 

intressen. För att människor ska kunna leva tillsammans med varandra i den mångfald som 

moderna samhällen innebär kan inte vissa mål ges högre prioritet än andra.
34

 

Taylor benämner Kant, tillsammans med Rousseau som likvärdighetspolitikens främsta 

företrädare, detta med hänsyn till deras krav på lika respekt.
35

 Det är ett krav som ligger till 

grund för den etiska neutraliteten, och motsvarar särartspolitikens idé om lika erkännande 

men utmärker sig i det att det inte tillåter någon särbehandling. Att ge en viss grupp männi-

skor och deras mål särskilt erkännande är detsamma som att ge denna grupp mer respekt än 

andra och uttryckligen ge olika mål olika värde. Att godta kollektiva mål är i Rousseaus ögon 

otänkbart av just denna anledning. Före samhället är människan inte mer än ett djur som sla-

viskt följer sina instinkter och begär, grundandet av samhället innebär således en grundläg-

gande förändring i människan; det kräver av individen att hen handlar enligt andra principer 

än egennyttan för att kunna upprätthålla det kontrakt hen underkastat sig. Dessa principer är 

rätten och plikten, som under allmänviljan ersatt begär och böjelser, och innebär att individen 

tillskriver alla andra samhällsmedlemmars önskemål samma respekt, samma värde, som sina 

egna, och således förhåller sig oberoende gentemot dem.
36

 Detsamma gäller ur det kantianska 

perspektivet. När Taylor redogör för lika respekt är det människans värde, i den mening Kant 

använde ordet, som är det viktiga. För Kant var förnuftet, möjligheten att uppställa rationella 

mål för sin vilja och handla därefter, en ”universell mänsklig möjlighet” och därmed också 

vad som hos honom gav upphov till detta krav lika respekt.
37

 Att ge olika mål olika erkän-

nande, oavsett om det gäller individuella eller kollektiva sådana, vore att nedvärdera denna 

mänskliga möjlighet. 

Detta för oss in på vad Taylor benämner som särartspolitik. Den bygger på en idé om 

lika erkännande som han menar grundas i insikten om att olika grupper och individer i sam-

hället också har olika intressen och olika förutsättningar, men också insikten om att det enbart 

är majoritetens intressen som får ett rättmätigt erkännande.
38

 Taylor exemplifierar detta ge-
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nom att hänvisa till socialpsykologen och filosofen George Herbert Mead och konceptet bety-

delsefulla andra.
39

 Tanken är, som Taylor beskriver det, att omgivningens blickar internali-

seras, eller med andra ord, att omgivningens uppfattningar om den grupp som en själv identi-

fierar sig med formar uppfattningen om en själv liksom om gruppen i fråga. Grupper som 

missaktas kommer därför själva att appropriera den nedvärderande bild som de betydelsefulla 

andra ger uttryck för. Taylor nämner Frantz Fanon som en av de viktigaste företrädarna för 

denna inriktning som i sin bok Jordens fördömda talar om hur de koloniserade folken ska resa 

sig och göra sig av med kolonialmakternas förtryck och den bild av den koloniserade som 

målats upp av dem.
40

 Fanon beskriver hur kolonialmakterna berättigade sitt förtryck genom 

att bland annat hävda de förtrycktas moraliska underlägsenhet. Denna bild berättigade för-

trycket då de betraktades som primitiva och, som Mill ska ha menat, därmed borde underord-

nas ett mer civiliserat styre – med våld om så krävs.
41

 Det senare menade även Fanon, fast då 

angående de koloniserades emancipation. Det var inget tal om att ”bygga broar av det all-

mänmänskliga”, som kolonisatörerna talade om när de märkte att de förtryckta gjorde mot-

stånd, utan de koloniserade skulle hävda sin absoluta särart och begrava kolonisatören och 

deras städer djupt under jorden.
42

 De mer våldsamma inslagen i Fanons filosofi är inte de som 

huvudsakligen fått fäste utan snarare är det idén om erkännande; att göra motstånd mot den 

bild som förtryckarna målar upp. Det erkännande som förespråkare för särartspolitiken kräver 

till förmån för de förtrycktas frigörelse innebär att de mål, intressen och värden som uttrycks 

och omhuldas av dessa grupper, ska betraktas som lika värda och lika betydelsefulla som de 

som eftersträvas av majoritetsbefolkningen. 

För att illustrera detta ger Taylor ett exempel på hur det i den Kanadensiska provinsen 

Quebec uppkommit lagar som resulterat i att invandrade familjer, liksom den fransktalande 

befolkningen i princip förbjudits från att skicka sina barn till engelskspråkiga skolor. Att fö-

retag med fler än femtio anställda måste drivas på franska är ytterligare en, bland andra, pro-

dukter av en önskan att bevara det franska språket i Kanada.
43

 Denna önskan är en direkt följd 

av tanken på att ge minoritetsgrupperna medel att bevara sin särart. De ”särartsblinda” princi-

per som ofta förespråkas av liberaler, och som motiveras med att de lägger grunden för en 

neutral arena för olika kulturer att mötas på får istället effekten att de motarbetar minoriteter 
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och deras önskningar. De som förespråkar en särartspolitik anser således att en viss uppfatt-

ning om det goda ska hysas av staten och komma till uttryck i dess politiska strävanden. 

2.3. Sammanfattning 

Det jag vill visa med det här kapitlet som jag kallat för ”frihetens beståndsdelar” är hur en 

uppfattning om frihet, förutom att innebära en rent begreppslig definition, hänger tätt samman 

med en uppfattning om det goda livet. Jag har konstaterat att en negativ frihet innebär frånva-

ron av tvång, medan den positiva friheten står för olika former av självherravälde. Gemensamt 

för dem är det sätt på vilket yttre krafter målas upp till fienden. Dessa krafter representeras av 

olika former av begär eller impulser som inte gått genom förnuftets filter innan de omvandlas 

till handling. De kan i andra avseenden utgöras av kontingenta samhällsstrukturer som står i 

vägen för människans möjligheter att förverkliga sig själv, eller brist på tillbörligt erkännande. 

I samtliga fall är det frågan om att makten över ens egna handlingar, eller ens handlingars 

förutsättningar, ligger bortom ens egen kontroll. 

Ur upplysningens syn på människan kommer likvärdighetspolitiken. Lika respekt och 

etisk neutralitet är ledorden, och de som företräder inriktningen menar att något annat leder 

till ojämlikhet. Motsatsen är särartspolitiken med krav på lika erkännande och kollektiva mål. 

Den formella likabehandling som de som företräder en likvärdighetspolitik står för är inte 

tillräcklig, istället måste vissa grupper, och deras mål aktivt erkänns som likvärdiga som de 

som eftersträvas av samhällets privilegierade grupper. 

Vidare bör även konstateras att negativ och positiv frihet inte utgör varsina ytterkanter 

på en skala, utan är två stycken åtskilda begrepp. Om den negativa friheten minskar i styrka 

blir den inte positiv. Detsamma gäller för uppdelningen i likvärdighets- och särartspolitik och 

relationen mellan de fyra begreppen kan alltså illustreras enligt modellen här nedanför där 

varje position motsvaras av varsin ruta. 

 Likvärdighetspolitik  

Negativ frihet 

  

Positiv frihet 
  

 Särartspolitik  
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3. Frihetsbegreppets innebörd 

Detta är det första av två huvudkapitel där Young och Rawls syn på frihet kommer att analys-

eras. I detta kapitel är det själva begreppets innebörd jag fokuserar på, och med hjälp av Ber-

lin och Taylors essäer ska jag alltså visa vilken syn på frihet de båda filosoferna representerar. 

Kapitlet inleds med några kommentarer angående den kritik som Rawls riktar mot Berlins 

essä och därefter går jag över till att analysera Rawls syn på frihet och därefter Youngs. 

3.1. Rawls kritik av de två frihetsbegreppen 

Då Rawls tar upp Berlins distinktion i sin diskussion kring frihetsbegreppet och kritiserar 

denna vill jag ägna en stund åt att bemöta denna kritik mot vad som är en viktig del i min teo-

retiska ansats. Rawls diskuterar inte detta särskilt ingående, men han påpekar att han inte tror 

att denna debatt ”is concerned with definitions at all, but rather with the relative values of the 

several liberties when they come into conflict”.
44

 Rawls följer här MacCallums kritik av Ber-

lin, vilken jag nämnde i min forskningsöversikt, och menar att uppdelningen är överflödig då 

vilken frihet som helst kan beskrivas enligt tre företeelser,
45

 nämligen:  

1. vilka som är fria, 

2. de restriktioner eller begränsningar de är fria från, och 

3. vad de är fria att göra eller inte göra 

Dessa tre företeelser är viktiga för Rawls egen syn på frihet, vilket jag kommer gå in djupare 

på längre ned, och de står inte i motsats till Berlins två frihetsbegrepp. Det som är problemet 

med Rawls’ linje är istället att den i sin strävan att överskrida Berlins två begrepp, bortser från 

de stora skillnader i vad som utgör en restriktion eller en begränsning mellan en positiv och 

negativ förståelse av frihet. Som jag visat är den som är fri enligt ett negativt frihetsbegrepp 

inte nödvändigtvis fri enligt ett positivt sådant, detsamma gäller i det omvända fallet. Visser-

ligen är det sant att den positiva friheten att vara sin egen härskare, och den negativa friheten 

att inte vara utsatt för andra människors tvång, ibland kan vara mycket lika varandra och som 

Berlin säger kan de till och med tyckas vara en negativ och en positiv formulering av samma 

sak.
46

 En mycket tydlig likhet kommer till uttryck i åsikten att individen bör styra över sitt 

eget liv. Att den enskilde ska få styra sig själv i den riktning hen själv vill, ligger till exempel 
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till grund för Mills tydligt negativa uppfattning.
47

 Samma önskan ligger också bakom den 

positiva förståelsen, dock med en helt annan syn på vad det innebär att styra sig själv. För 

filosofer som Kant och Rousseau, för att ta ett talande exempel, innebär självherraväldet att 

handla enligt ett rent förnuft eller allmänvilja. Någon som ger efter för sina begär, eller blint 

följer varje impuls, handlar inte på eget bevåg utan är styrd av krafter utanför hen själv och är 

således inte heller fri, detta oberoende av hur benägna andra människor är att lägga sig i hens 

förehavanden. Mill menar tvärt om, att starka begär och böjelser är något positivt som tyder 

på livsglädje och att även detta bör räknas till ett uttryck för en människas vilja.
48

 Detta är 

mycket viktiga skillnader som tydligast kommer till uttryck i att den positiva hållningen öpp-

nar för en teoretisk möjlighet att hindra realiseringen av irrationella mål utan att detta får kon-

sekvensen att någons frihet faktiskt inskränks.
49

 Så är inte fallet enligt de som omfamnar ett 

negativt frihetsbegrepp. Inskränkningar kan vara berättigade eller inte, men det är i båda fal-

len frågan om inskränkningar.  

3.2. Frihetsprincipen 

Enkelt uttryck kan Rawls teori sägas bestå av två stycken principer som applicerade på sam-

hällets grundstruktur sköter fördelningen av primära nyttigheter; sådant varje rationell person, 

oavsett vad hen önskar sig i livet eller vilka planer hen gjort upp, kommer vilja ha. Till dessa 

hör, i en bred bemärkelse, vissa grundläggande fri- och rättigheter, möjligheter och ekono-

miska tillgångar och självrespekt.
50

 Den första principen, enligt vilken ”each person is to have 

an equal right to the most extensive scheme of basic liberties compatible with a similar 

scheme of basic liberties for others”, styr alltså fördelningen av de primära nyttigheter som är 

grundläggande friheter. Den andra principen styr sedan fördelningen av övriga nyttigheter, 

och då den första principen är placerad framför den andra enligt en seriell ordning måste den 

vara uppfylld innan den anda principen ”slår in”, och måste även hålla sig inom ramen för den 

första principen.
51

 

En frihet identifieras genom de tre företeelser som Rawls menar att en frihet utgörs av 

som jag nämnde i det förra avsnittet, att (1) en eller flera personer är (2) fria från tvång att (3) 

göra eller inte göra något. Tvång kan utövas på en rad olika vis och omfattar allt från sociala 

påtryckningar till juridiska restriktioner, och även fast han säger sig behandla friheten som det 

                                                 
47

 Mill, John Stuart: Om friheten, s. 17. 
48

 Mill, John Stuart: a.a., s. 67. 
49

 Berlin, Isaiah: Essäer om frihet, s. 236. 
50

 Rawls, John: A Theory of Justice, s. 79. 
51

 Rawls, John: a.a., s. 53. 



  

19 

 

senare i de flesta fall, utesluter han inte övriga aspekter. När en frihet förstårs som juridiska 

restriktioner utgörs varje enskild frihet av ett regelsystem som definierar människors rättig-

heter och skyldigheter gentemot varandra. En person har en frihet när hen, för att ta yttrande-

friheten som ett exempel, enligt lag har rätt att yttra sin åsikt samtidigt som andra människor 

har en lagstadgad skyldighet att inte hindra hen att yttra sig.
52

 Till de grundläggande friheterna 

kan – utöver yttrandefrihet – mötesfrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och politisk samt person-

lig frihet nämnas. Dessa friheter ska, precis som uttrycks av den första principen, behandlas 

som ett system. Värdet på en enskild frihet är ofta beroende av de andra friheterna och hur de 

specificeras. Den politiska friheten, till exempel, till vilka rätten att rösta och inneha offentliga 

ämbeten hör, förlorar mycket av sin betydelse om inte yttrande- och mötesfriheten finns.
53

 

Samtidigt kan en frihet, jag använder återigen den politiska friheten som exempel, definieras 

på ett sådant sätt att den inskränker andra friheter. Ett sätt att definiera omfattningen av en 

politisk frihet är frågan om i vilken grad konstitutionen kan hindra beslut med majoritetsstöd. 

En ”bill of rights” kan till exempel ta ifrån majoriteten inflytande över vissa friheter vilket då 

inskränker den politiska friheten. Även det omvända kan såklart vara fallet, att majoritetssty-

ret, och således, den politiska friheten, värderas högre än andra friheter.
54

 Sett till Rawls första 

princip ska dessa grundläggande friheter förhålla sig till varandra på ett sådant sätt att det sy-

stem av friheter de tillsammans utgör blir så omfattande som möjligt. 

Så här långt tycks det rimligt att tolka Rawls syn på frihet som en negativ sådan. Hur 

han väljer att beskriva frihet, de tre företeelser han nämner, ger upphov till ett område där 

personen inte får tvingas att göra eller inte göra vad friheten i fråga avser. När dessa friheter 

samverkar, så som den första principen föreskriver, tycks resultatet bli att en personlig sfär 

uppkommer, en tolkning som blir särskilt påtaglig i förhållande till friheten förstådd som juri-

diska restriktioner. Att Rawls räknar social press som en form av tvång riskerar dock att kom-

plicera denna tolkning. Det är tveksamt huruvida sociala påtryckningar, i fråga om omgiv-

ningens åsikter, är att betrakta som tvång enligt Berlins negativa frihetsbegrepp. Tvång är som 

bekant att aktivt hindra någon annan i hens förehavanden, och där begränsningar har sin grund 

i ens egen oro för omgivningens tyckande finns heller inget tvång, enligt Berlin. Å den andra 

sidan kan inte tvång begränsas till en fråga om formella lagar. Som Berlin beskriver den ne-

gativa friheten innebär det om att kunna handla obehindrat av andra, och om då en person, på 

säkra grunder kan förvänta sig repressalier från omgivningen för någonting hen gjort, bör 
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detta räknas som en form av tvång. I sammanhanget talar dock Rawls om ”the coercive in-

fluences arising from public opinion”,
55

 vilket verkar sträcka sig utanför frihetens negativa 

definition och kan vara en inskränkning av friheten på ytterligare två sätt. Å ena sidan med 

hänsyn till dess irrationella natur i egenskap av begär eller kontigenta samhällsstrukturer; å 

andra sidan skulle det kunna vara ett exempel på hur någons frihet inskränks genom minskade 

möjligheter att förverkliga sig själv och sitt eget liv.  

Den politiska friheten måste diskuteras då det är mångtydigt hur den ska tolkas. Det är 

till exempel möjligt att tolka denna frihet som ett tecken på ett positivt frihetsbegrepp och att 

det ökar graden av självstyre då det ökar inflytandet över den egna tillvaron. Rawls demente-

rar dock själv en sådan tolkning, och argumenterar till och med emot att en sådan skulle vara 

rimlig. ”Political liberty so understood is not designed to satisfy the individual’s desire for 

self-mastery”, skriver han och fortsätter sedan: [t]aking part in political life does not make the 

individual master of himself, but rather gives him an equal voice along with others in settling 

how basic social conditions are to be arranged”.
56

 Politisk frihet går dock även att se som 

negativ och innebär då att, där demokrati råder, inte hindra de som friheten ifråga omfattar 

från att delta i omröstningar eller inneha ämbeten och liknande. Politisk frihet följer dock inte 

i någon vidare utsträckning än så logiskt från det negativa frihetsbegreppet. Att rösterna för-

delas jämt över befolkningen, att alla medborgare ges en röst, liksom det demokratiska syste-

met i sig, får istället sin grund i den likvärdighetspolitik jag menar att Rawls uttrycker. Om 

den mänskliga värdigheten är lika för alla människor, vilket Rawls, liksom den som omfattar 

en likvärdighetspolitik menar, måste de få delta i utformandet av de regler och lagar de ska 

lyda under, och det på lika villkor.  

När Rawls med den första rättviseprincipen påpekar att friheten ska vara så omfattande 

som möjligt med hänsyn till dess lika fördelning, är det likvärdighetspolitiken som kommer 

till uttryck. De båda rättviseprinciperna har som sagt samhällets grundstruktur som sitt före-

mål och Rawls intention är att utforma den på ett sådant vis att varje människa får en grund på 

vilken självrespekt kan odlas. Självrespekt innebär en känsla för sitt eget värde, att ens egen 

rationella livsplan och ens egna mål är värda att eftersträva, liksom en tilltro till sin egen för-

måga att realisera den. En persons rationella livsplan är den långsiktiga plan som för personen 

själv, under godtagbara livsförhållanden och med hänsyn till hens talanger ger hen störst 

mängd tillfredsställelse. Som Rawls själv uttrycker det: ”[g]iven the alternatives available, a 

rational plan is one which cannot be be improved upon; there is no other plan which, taking 
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everything into account, would be preferable”.
57

 Vidare påpekar han att det är den plan som 

efter noggrann eftertanke tycks vara den som bäst realiserar personens ”more fundamental 

desires”.
58

 Viktigt att påpeka är att en person sällan, om någonsin, har hela denna plan helt 

klar för sig själv. De delar av ens plan som ligger nära i tiden är ofta mer tydliga än de som 

ligger längre bort och ens rationella plan kan ta nya riktningar allt eftersom tiden går.
59

 

Det finns mycket att säga om självrespektens grunder och förutsättningar, men det jag 

här vill framhålla är dess koppling till likvärdighetspolitiken. De krav likvärdighetspolitiken 

ställer på lika respekt och etisk neutralitet innebär att alla personer ska behandlas lika. Hos 

Kant och Rousseau var det särskilt människans förmåga att fatta självständiga och rationella 

beslut som skulle respekteras. Att inskränka friheten att bestämma över sig själv innebär en 

inskränkning av en människas status som en person och således ett föremål för moralisk hän-

syn. Detta återfinns i viss mån även hos Rawls. Självrespekt innebär som sagt att en person 

anser att den egna livsplanen är värd att eftersträva och en tilltro till den egna förmågan att 

realisera den så länge det ligger inom hens egen kontroll. När Rawls talar om att personerna i 

ett välordnat samhälle ser sig själva som fria och jämlika individer med rätt att göra anspråk 

på att bli respekterade
60

 är det självrespekten som ligger som grund. Ännu tydligare blir 

likvärdighetspolitiken med hänsyn till den etiska neutralitet Rawls teori mynnar ut i. Den 

bygger på samma insikt som Rawls första princip, att människor vill olika saker med sina liv 

och att så länge någons mål och livsplan håller sig inom de ramar som redogjorts för här 

ovanför finns ingen rationell anledning att inskränka någons strävan att realisera dem. På så 

vis bidrar den till en offentlig bekräftelse av individens värde och således också till att upp-

rätthålla självrespekten.
61

 Gruppspecifika rättigheter och skyldigheter, som förespråkas av 

särartspolitiken, bryter istället mot denna princip och förnekar därigenom de drabbade denna 

offentliga bekräftelse av sitt eget värde. 

Ytterligare en aspekt av Rawls syn på frihet som behöver diskuteras och som får avsluta 

detta avsnitt har med inskränkningar av friheten att göra, och när de kan berättigas. Vanligast 

förekommande, och enklast att berättiga, är inskränkningar av frihetens omfattning men som 

drabbar alla lika. Inskränkningar av detta slag finns redan inbyggd i hur principen formuleras 

då den ska vara så omfattande som möjligt med hänsyn till dess lika fördelning. Om en frihet 

inskränks leder till att systemet som helhet blir mer omfattande bör denna inskränkning ge-
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nomföras så länge som den ter sig acceptabel sett från ursprungspositionens perspektiv.
62

 På 

samma sätt följer det av att någon har en frihet att andras frihet inskränks. En person har en 

frihet när hen har en lagstadgad rätt att göra eller inte göra det friheten avser, och, vilket är det 

viktiga i det här fallet, att andra har en lagstadgad skyldighet att inte hindra hen. Vidare an-

sluter sig Rawls till Berlin när han påpekar att avsaknaden av medel eller kunskap för att göra 

något inte leder till att en person har en mindre mängd frihet utan att det är värdet av friheten 

som minskat.
63

 Frihetens värde faller under den andra principen och resurser ska alltså förde-

las så jämlikt som det är möjligt inom ramen för den första principen, och så länge som en 

mer ojämlik fördelning inte förbättrar de minst gynnades position.
64

 Ju större tillgång en per-

son har till resurser som möjligheter, inkomst, förmögenhet och självrespekt desto högre blir 

det värde hen kommer tillskriva friheten. 

3.3. Självutveckling och självbestämmande 

När det kommer till Youngs syn på frihet är det två värden som genomsyrar hennes bok vilka 

stämmer väl in på Berlins beskrivning av det positiva frihetsbegreppet. Dessa två värden är 

självutveckling och självbestämmande och ligger till grund för hennes uppfattning om rätt-

visa. Det första av de båda värdena, självutveckling, innebär möjligheten att utöva, utveckla, 

och lära sig nya färdigheter och förmågor, liksom att uttrycka sina erfarenheter och behov, 

och att bli lyssnad på och tagen på allvar. Självbestämmande, i sin tur, innebär att få vara med 

och besluta kring ens egna handlingar och dess förutsättningar. Beslutsfattande inom en orga-

nisation får till exempel inte enbart ske ovanifrån och ned utan måste innefatta viss ömsesi-

dighet.
65

 När samhället misslyckas med att tillgodose de institutionella förutsättningarna att 

realisera dessa två värden uppkommer strukturer av förtryck å den ena sidan, vilket syftar till 

de normer och regler som utgör samhällets institutioner och hur dessa bidrar till att utesluta 

individer från viktiga sociala sammanhang. Å den andra sidan gäller det strukturer av 

dominans; regler och normer i fråga om beslutsfattande som skapar relationer av över- och 

underordning inom viktiga samhällsinstitutioner.
66

 

Young identifierar fem former av förtryck, som på olika sätt påverkar människors 

tillgång till det första värdet negativt. Bland annat, genom att människor exkluderas från 

viktiga och socialt erkända sammanhang. Ett sådant är arbetslivet. Att stängas utanför sådana 
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sammanhang leder, utöver ekonomiska svårigheter, till en känsla av att vara överflödig och 

värdelös. Young kallar denna form av förtryck för marginalisering, och då det beroende som 

marginaliseringen innebär, anses som skäliga grunder att inskränka den utsattes rätt till 

privatliv, respekt och valmöjligheter amplifieras förtryckets effekter.
67

 Kulturimperialism är 

en annan form av förtryck som innebär att människor tillhörande olika minoritetsgrupper 

fråntas rätten att definiera sig själva och nedvärderas och osynliggörs. Young förklarar att 

denna form av förtryck innebär att uppleva hur ”the dominant meanings of society render the 

particular perspective of one’s own group invisable at the same time as they stereotype one’s 

group and mark it out as the Other”.
68

 

De olika förtrycken samverkar dessutom, och kulturimperialismen förstärker, som ett 

exempel, effekten av marginalisering genom att en grupp stämplas som avvikande och mindre 

värd vilket leder till att personer inom gruppen i fråga får det svårare att ta sig in i samhället. 

Till exempel framställs ofta den fullvärdiga människan, enligt upplysningens ideal, som en 

självständig, rationell individ, vilket är en bild som är mycket starkt förankrad i moderna libe-

rala samhällen. Dessa värden tillskrivs universalitet, men har i realiteten enbart omfattat den 

vite europeiske mannen, och andra människor, som kvinnor och svarta, har i stället associerats 

med naturen och med känslor vilket framställs som rationalitetens och civilisationens motsat-

ser. Detsamma gäller personer som av olika anledningar och på olika vis är beroende av 

andra. I och med synen på människan som självständig, kan dessa personer inte leva upp till 

bilden av vad en fullvärdig människa är och riskerar således att förlora respekt i andras liksom 

sina egna ögon.
69

 

Jag menar att den mest rimliga tolkningen av Young, är enligt Berlins positiva 

definition av frihet, enligt vilken en person fri om hen är sin egen herre. Det kan innebära, 

vilket han utförligt visar, att individen, i förnuftets och självständighetens namn, ska kunna 

lägga band på diverse infall och impulser, och motstå begärens bedrägliga löften om lycka 

och tillfredsställelse. Det kan dock också innebära, som i Youngs fall, att individen är fri att 

vara den hen vill vara; att forma sig själv enligt sina egna syften vilket inte får förstås som att 

individen skapar sig själv och sin identitet. Individen, som Berlin påpekar, är enligt denna 

inriktning ett inslag i ett socialt mönster, eller som Young uttrycker sig, en produkt av sociala 

relationer och praktiker.
70

 Det innebär snarare att få möjligheten att delta i beslut som rör ens 
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egna handlingar liksom dess förutsättningar, och även att utveckla och uttrycka sig i erkända 

sammanhang. Det är detta som de fem formerna av förtryck hämmar. 

Marginalisering gör detta, som jag visat, genom att individen saknar tillträde till viktiga 

sammanhang för socialt samspel; exploatering verkar genom att andra bestämmer hur ens 

förmågor ska användas och för vilka syften.
71

 Våld är ett förtryck när det blir systemiskt, när 

det utövas mot personer tillhörande en viss grupp på grund av denna grupptillhörighet.
72

 

Maktlöshet gäller sedan hur strukturer av beslutsfattande tar ifrån personer makten över sina 

handlingar,
73

 och kulturimperialism innebär, som sagt, att den egna gruppen blir definierad 

och värderad utifrån den dominerande gruppens normer och värden. Youngs lösning är att 

införa demokratiska strukturer i alla samhällets viktigare institutioner, då den som påverkas av 

ett beslut också måste få vara med och fatta beslut i frågan. Starkare demokrati, menar hon, 

kan få bukt med de strukturer som hämmar såväl självutvecklingen som självbestämmandet. 

Demokrati, menar Young, ”is a condition of freedom in the sense of self-determination”, och 

ger dessutom en arena för individer att uttrycka sig och delta i det sociala samarbete som hon 

talade om tidigare.
74

 

Mot denna tolkning av Youngs syn på frihet som en positiv sådan, går att invända att 

Young faktiskt diskuterar dessa värden i förhållande till rättvisa snarare än frihet. Som hon 

själv uttrycker sig rör ”social justice […] the degree to wich a society contains and supports 

the institutional conditions necessary for the realization of these values”. Det finns dock ingen 

motsättning här. För Rawls representeras friheten av särskilda primära nyttigheter och rättvi-

san av hur fördelningen av dem ser ut. Jag tänker mig att det förhåller sig på ett liknande sätt 

hos Young. En person är fri om hen kan forma sig själv enligt sina egna syften, och samhället 

är rättvist om de institutionella förutsättningarna för detta finns tillgängliga för alla medlem-

mar av samhällets olika grupper. Problemet är trots allt enligt Young inte att dessa värden inte 

går att realisera i dagens kapitalistiska samhällen, utan att denna möjlighet, mer eller mindre, 

är begränsad enbart till vissa grupper. 

Ytterligare en möjlig invändning är att Young i ett annat sammanhang talar om att ”the 

liberal commitment to individual freedom, and the consequent plurality of definitions of the 

good must be preserved”.
75

 Frågan som här uppstår är huruvida det är rimligt att tala om frihet 

i relation till de två värden som hon nämner, snarare än i anslutning till denna liberala indivi-
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duella frihet, då hon ändå menar att denna lär bevaras. Young diskuterar i sammanhanget pro-

blemet med att en syn på rättvisa som går utanför det distributiva paradigmet riskerar att göra 

anspråk på vad det goda livet är, och att en sådan uppfattning i sig själv kan vara förtryck-

ande. Även om de två värden hon nämner innefattas i det goda livet, menar dock Young att de 

är så pass generella att de inte inskränker individens rätt att själv bestämma sin egen riktning. 

Denna rätt kommer också till uttryck i det andra värdet, som är självbestämmande, vilket hon 

faktiskt också explicerar när hon påpekar att demokrati är en förutsättning för friheten för-

stådd som självbestämmande.
76

 När det sedan kommer till värdet självutveckling, är det inte 

explicit uttryckt som en fråga om frihet, men som Berlin förklarar denna tredje form av posi-

tiv frihet tycks det ha en viktig roll att spela. Om en person är fri när hen kan forma sitt liv 

enligt sina egna syften räcker det inte med att ha kontroll över sina egna handlingar. Den som 

på grund av ett förtryck hämmas i sin personliga utveckling kan inte forma sitt liv enligt sina 

egna syften då det kan vara andras syften som styr en, vilket är fallet med exploatering. Eller 

att en person tvingas förhålla sig till omgivningens stereotypiserade bild av en själv och ens 

grupp, som är fallet med kulturimperialismen. Om Young ska tolkas enligt den tredje formen 

av positiv frihet som Berlin redogör för, vilket i slutändan är den mest rimliga tolkningen av 

hennes syn på frihet, måste alltså båda värdena beaktas. 

Frågan om hur Young förhåller sig till Taylors uppdelning kvarstår, vilket är något svå-

rare att avgöra även om det lutar åt särartspolitiken. Det är i huvudsak tre aspekter som behö-

ver diskuteras och rör erkännandet av gruppskillnader, gruppspecifika rättigheter, och det 

goda livet. Att erkänna skillnader mellan grupper, liksom att införa ett system av gruppspeci-

fika rättigheter är något hon framför som en lösning på ett problem som följer av det ganska 

omfattande system av demokrati som hon förespråkar. En vanlig invändning mot påståendet 

att demokrati är nödvändigt för rättvisa är att det inte alls är säkert att beslut som fattas på 

demokratisk väg får ett rättvist utfall. Mest uppenbart är att minoriteter riskerar att råka illa ut 

om samhället ska formas efter majoritetens vilja. Detta problem kan för det första lösas ge-

nom att begränsa majoritetens inflytande med en konstitution som skyddar vissa rättigheter 

från att inskränkas av majoritetens vilja.
77

 Men det är inte tillräckligt. Young menar att politi-

ken och dess filosofiska grunder tenderar att söka utplåna gruppskillnader genom assimile-

ring. Upplysningens tankar om en universell mänsklighet, där alla människor är jämlika i 

fråga om mänsklig värdighet, har förvisso bidragit med mycket i kampen mot orättvisa och får 

inte förkastas. Dock har dess sökande efter neutrala principer varit, och är, lika förgäves som 
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förtryckande. Den uppfattning om människan som kännetecknar de traditioner som sprungit 

ur upplysningsfilosofin är västerländsk och, tyvärr, långt ifrån så neutral som de som 

förespråkar den vill tro.
78

 Resultatet är helt enkelt en form av kulturimperialism. 

För att undvika detta problem menar Young att skillnader mellan grupper ska erkännas 

formellt genom policies och särskilda system av rättigheter så att grupper, istället för att an-

passa sig till pseudo-neutrala normer, kan bejaka varandras olikheter. Detta innebär att poli-

cies ska ta hänsyn till gruppspecifika perspektiv grundad i levd erfarenhet, gemensam historia 

och liknande levnadssituation.
79

 De som riktar invändningar mot detta menar att policies, 

snarare än att göras gruppspecifika, ska göras sant neutrala, något Young anser vara önskvärt 

där det är möjligt. Problemet är bara att det ofta är omöjligt att formulera sådana sant neutrala 

policies. Frågan om kvinnors reproduktiva rättigheter är ett sådant fall där neutrala normer är 

omöjliga då de antingen förnekar kvinnor rätt att vara frånvarande från arbetet när de ska ha 

barn, eller reducerar graviditeten till en funktionsnedsättning och således skapar ett stigma 

kring denna fullt naturliga situation.
80

 Med detta är det inte föräldraledigheten i sin helhet som 

avses, något Young menar bör vara neutralt, utan frånvaro på grund av de rent fysiska hinder 

som kan uppstå. 

Ett annat fall där neutrala policies är omöjliga rör flerspråkiga personer med annat mo-

dersmål än det dominerande språket och deras rätt till att utveckla sina kunskaper i detta. Pro-

blemet blir mycket tydligt i frågor om till exempel offentligt finansierad utbildning där poli-

cies som inte uppmärksammar denna skillnad ofrånkomligen leder till assimilering, och de 

som tar denna hänsyn, lika ofrånkomligt leder till ett erkännande av skillnad.
81

 Det är en fråga 

om offentlig bekräftelse, och att erbjuda modersmålsundervisningen ger sådan bekräftelse åt 

den språkliga skillnaden och värdet av att bevara den, medan att inte erbjuda sådan undervis-

ning begränsar denna bekräftelse till det dominerande språket.  

När det kommer till detta med särskilda rättigheter för förtryckta grupper tas det själv-

bestämmande som amerikanska urinvånare har upp som ett exempel, och i viss mån också ett 

föredöme då de har givits särskilda rättigheter för att kunna skydda gruppens autonomi, be-

vara sin kultur, religion och andra särintressen. Ett särskilt system av rättigheter av detta slag 

får dock inte användas för att utesluta gruppen från de rättigheter som den dominerande grup-

pen har, utan ska enbart verka kompletterande.
82

 Young uppmärksammar att gruppspecifika 
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policies, och särskilda system av rättigheter faktiskt kan ha, och har haft, förtryckande konse-

kvenser och kan användas för att exkludera gruppen ifråga. Ett system som tillåter detta är 

såklart oacceptabelt och således ska ett dubbelt system införas där vissa generella rättigheter 

gäller och under detta, ett gruppspecifikt system som definierar vissa gruppers särskilda rät-

tigheter.
83

  

Ovanstående resonemang talar för att det är en särartspolitik Young omfamnar. Som 

Taylor beskriver denna inriktning kretsar den just kring insikten att det finns socialt konstrue-

rade skillnader mellan människor som påverkar deras livssituation i grunden. De som delar 

vissa erfarenheter, å ena sidan ifråga om levd erfarenhet, å andra ifråga om en gemensam 

historia, tenderar att känna samhörighet med varandra. Liknande livssituation och erfarenheter 

innebär också liknande behov vilket också innebär att medlemmar av samma grupper i viss 

mån också önskar uppnå liknande mål. Att ha möjligheten att utöva sin religion eller tala, och 

kanske främst utveckla, sitt modersmål är exempel som Young tar upp, dessa specifika kol-

lektiva mål ska då aktivt eftersträvas offentligt för att undvika förtryck. Det är dock tveksamt 

om Young drar särartspolitiken till sin spets. När hon säger att ”the plurality of definitions of 

the good must be preserved” verkar hon mena att staten inte kan hindra någon från att efter-

sträva ett visst mål. Policies i stil med de som Quebec införde för att bevara det franska språ-

ket, som Taylor tar som exempel, verkar svårt att förena en med sådan position då det innebär 

för stora intrång i individers självbestämmande. 

3.4. Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag konstaterat att den mest rimliga tolkningen av Rawls, trots hans kritik 

av Berlin, är en negativ syn på frihet tillsammans med en likvärdighetspolitik, och att det i 

Youngs fall är frågan om en positiv frihetssyn och särartspolitik. Min slutsats bygger på de tre 

kriterier jag nämnde i metodavsnittet i det första kapitlet: generositetsprincipen, 

kontextkriteriet och intentionskriteriet. Med hänsyn till den kontext de argument de 

presenterar har, och deras intentioner menar jag alltså att denna tolkning är den mest 

koherenta, och således den mest rimliga. Enligt modellen jag presenterade tidigare, kan min 

slutsats illustreras på följande vis: 
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 Likvärdighetspolitik  

Negativ frihet 

Rawls 

 

Positiv frihet 
 

Young 

 Särartspolitik  

Det som i huvudsak talar för min tolkning av Rawls är alltså de tre företeelser han näm-

ner, vilka tyder på en syn på frihet som frånvaron av hinder. Med sitt fokus på just juridiska 

restriktioner är det också begränsningar i form av tvång som får störst utrymme. När det 

kommer till likvärdighetspolitiken står det klart att det är en sådan som han omfamnar, främst 

genom den vikt han lägger vid den offentliga bekräftelsen av en som en jämlik medborgare. I 

Youngs fall är det istället en positiv syn på frihet som tar sig uttryck. De båda värdena, 

självutveckling och självbestämmande, stämmer båda mycket väl in på hur den tredje formen 

av positiv frihet som Berlin redogör för. Särartspolitiken kommer sedan till uttryck genom 

hennes fokus på gruppskillnader, i synnerhet införandet av ett dubbelt rättighetssystem.  
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4. Berättigandet av friheten 

I detta andra huvudkapitel ska jag redogöra för hur de båda filosoferna berättigar sin syn på 

frihet, alltså, de skäl de presenterar för att visa att deras egen position är den mest rimliga. Jag 

kommer gå så till väga att jag redogör för berättigandet av deras teorier som sådana, för att 

sedan visa hur detta resonemang går att applicera på deras syn på frihet. Först ut är Rawls 

med ursprungspositionen och okunnighetens slöja vilket är, som han själv uttrycker sig, en 

vidareutveckling av den traditionella kontraktsteorin.
84

 Därefter vänder jag blicken mot 

Young som verkar använda sig av en modifierad version av Jürgen Habermas teori om kom-

munikativt handlande. 

4.1. Ursprungspositionen och okunnighetens slöja 

Centralt för Rawls berättigande är det tankeexperiment han kallar för ursprungspositionen och 

okunnighetens slöja. Med detta vill han visa varför de två principerna skulle vara det rimlig-

aste alternativet i en situation där fria, rationella individer ska välja principer enligt vilka sam-

hällets grundstruktur, och således, dess grundläggande institutioner, ska utformas. Frågan om 

vilka dessa principer är väcks när ett antal människor befinner sig inom samma territorium 

och mängden resurser de har att tillgå kännetecknas av måttlig knapphet. Dessa människor har 

intressen, vilka ibland är ömsesidiga och ibland konkurrerande; om resurserna är knappa finns 

de inte heller i tillräcklig mängd för att alla ska kunna få sin vilja igenom. Då personerna är 

intresserade av att skydda sig själva och sina intressen kommer de söka nå en överenskom-

melse om hur intressekonflikter ska hanteras.
85

 Det finns dock inget som talar för att den 

överenskommelse som följer av en sådan situation är rättvis. Vilka de intressen parterna vill 

skydda är, och den mängd resurser som var och en anser sig behöva, är exempel på aspekter 

som kan påverka utfallet. Varje person har också olika förutsättningar för att ställa krav på de 

övriga parterna med hänsyn till mental och fysisk kapacitet. Även relationer till andra männi-

skor inom det område som avses kommer påverka avtalets utformning och de har med sanno-

likhet personer som de bryr sig om och kommer vilja gynna så långt som det är möjligt. Sam-

tidigt finns det antagligen personer de inte hyser lika varma känslor inför, som de därför kan 

försöka missgynna. Olika psykologiska egenheter kommer spela roll, liksom att olika sociala 

positioner kommer ha stor påverkan.  
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Poängen är att den ene kan tänkas föreslå principer som den andre ser som mycket 

orättvisa då olika positioner helt enkelt producerar olika perspektiv, och således, vilka princi-

per som kommer förordas. Med hänsyn till de tillfälligheter som listats här ovanför finns det 

alltså en överhängande risk att någon rättvisa aldrig uppnås och för att undvika denna risk 

behöver vissa restriktioner införas på den kunskap som parterna besitter. Som Rawls uttrycker 

det så är: 

The idea of the original position […] to set up a fair procedure so that any principles 

agreed to will be just […] Somehow we must nullify the effects of specific contingen-

cies which put men at odds and tempt them to exploit social and natural circumstances 

to their own advantage.
86

 

Det är här som okunnighetens slöja kommer in under vilken dessa representativa personer, i 

den valsituation som framställts, förlorar all kännedom om sådant som kan tänkas påverka 

dem, som inte är nödvändigt för att de ska kunna fatta ett godtagbart beslut över huvud taget. 

Det gäller till exempel sådant som social klass, hur naturresurser är fördelade, deras uppfatt-

ning om det goda eller vilka deras intressen och mål i livet kan tänkas vara. De är inte heller 

medvetna om eventuella psykologiska egenheter eller hur deras eget samhälle är utformat i 

dagsläget. Det innebär också att, då de inte vet vilka personer de har någon relation till, är 

ömsesidigt ointresserade av varandra och söker gynna sin egen position utan att för den delen 

vilja gynna eller missgynna någon annan. 

Således uppstår alltså en situation där de måste välja principer, vilkas konsekvenser de 

kan tänkas leva med oavsett vilken deras egen position i samhället visar sig vara, utifrån en-

bart generella kunskaper om världen, människan och samhället.
87

 Detta leder parterna att välja 

principer enligt en maximinregel, alltså, att se till att det sämsta tänkbara utfallet blir så bra 

som möjligt, för att på så vis säkra sina egna möjligheter till att leva under någorlunda dräg-

liga förutsättningar.
88

 Att låta en sådan regel ligga till grund för ens beslutsfattande blir rimligt 

med hänsyn till ursprungssituationens särskilda omständigheter och i ännu större utsträckning, 

situationens allvar. När all kunskap om de partikulariteter som kännetecknar parternas egna 

situationer elimineras, försvinner alla möjligheter att välja principer som en själv kan dra 

nytta av. Och eftersom att de principer de ska välja kommer gälla för all framtid blir det mest 

rationella alternativet att välja de som ter sig mest acceptabla från de minst gynnades per-

spektiv.
89
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Att identifiera vilken position som är den minst gynnades är dock inte någon lätt match. 

Ett av Rawls förslag på hur detta ska göras, är att plocka ut en samhällsgrupp, outbildade ar-

betare är hans exempel, och låta innefatta dem, och alla de som lever under jämbördiga för-

hållanden, till denna grupp. Ett annat är att, till denna grupp räkna dem med en inkomst under 

en viss gräns, till exempel de som har en inkomst under medianen. Han konstaterar dock att 

inget av dem är tillfredsställande i alla tänkbara fall, och att det är svårt, om inte omöjligt, att 

undkomma visst godtycke. Samma problem uppkommer i samtliga fall rättviseprinciperna, en 

policy eller lag ska utvärderas ur en representativ individs perspektiv.
90

 Det finns många grup-

per i samhället som alla påverkas av olika beslut och det blir ohållbart att alltid ta dem alla i 

beaktning. 

Dessa beslut ska alltid utvärderas utifrån ursprungspositionens perspektiv, och Rawls 

konstaterar att det därifrån sett verkar finnas två relevanta sociala positioner som det är nöd-

vändigt att testa principer, policies och lagar gentemot. Den första och den viktigaste av dem 

är den som fria och jämlika medborgare, och därefter kommer ens position i distributionen av 

ekonomiska resurser. De representativa individer som nu ska välja rättviseprinciper gör det 

genom att pröva hur de påverkar dessa två positioner, detsamma gäller när lagar eller policies 

ska väljas. Även om det finns fall som i teorin skulle kräva att andra positioner beaktades – 

han tar skillnader i friheter och rättigheter mellan män och kvinnor, och sådana grundade i 

etnicitet och ras som exempel – är det mycket osannolikt att dessa skulle vara till de minst 

gynnades fördel och således räcker de två tidigare nämnda positionerna alltså till.  

Med hänsyn till ovanstående resonemang borde i huvudsak två anledningar till att fri-

heten får den centrala position den har gå att urskilja. För det första menar han att människor 

inte kommer vara beredda att offra sin frihet för ekonomiska fördelar. För det andra, att de är 

tämligen ointresserade av sina relativa positioner, alltså hur de förhåller sig till varandra med 

hänsyn till ekonomiska resurser, och således agerar för att realisera sina livsplaner snarare än 

att skaffa sig ekonomiska fördelar.
91

 När Rawls påstår detta förutsätter han att samhället är ett 

välordnat sådant. Det betyder att det är ett samhälle där alla accepterar, och vet att alla andra 

accepterar, samma rättviseprinciper, och att de grundläggande institutionerna är utformade på 

ett sätt som uppfyller dem och att alla känner att de uppfylls.
92

 I ett sådant samhälle ser sig 

parterna som fria jämlikar med mål och intressen de har, och även anser sig ha, rätt att efter-

sträva inom rättvisans ramar. Detta tar sig uttryck i det perspektiv som ursprungspositionen 

                                                 
90

 Rawls, John: A Theory of Justice, s. 81f. 
91

 Rawls, John: a.a., s. 476f. 
92

 Rawls, John: a.a., s. 397. 



  

32 

 

och okunnighetens slöja genererar.
93

 I det första fallet resonerar Rawls på det viset att den 

första principen får företräde då den helt enkelt är mer central för människors möjligheter att 

realisera sina livsplaner och mål än vad den andra principen är. Rawls tar samvetsfriheten, 

och således rätten att följa sina religiösa, moraliska eller filosofiska intressen som ett talande 

exempel, och påpekar att ”[t]heir aim is not merely to be permitted to practise some religion 

or other, but to pracice som definite religion, that is, their religion, whatever it turn out to 

be”.
94

 Detsamma gäller för alla de grundläggande friheterna som alla, på olika sätt, rör männi-

skors möjligheter att sträva mot sina livsplaner och mål. Det är visserligen sant att en män-

niskas strävan kräver en viss grad av materiellt välstånd, och som Rawls påpekar är frihetens 

värde beroende av att ens materiella behov är tillfredsställda. Dock, eftersom att så är fallet i 

det välordnade samhället, vilket realiseras när alla parter accepterat principer som de själva 

och deras institutioner lever upp till är det från ursprungspositionen sett irrationellt att utgå 

från att så inte är fallet och motsätta sig frihetens prioritet. 

Det andra skälet Rawls anger för frihetens prioritet vänder sig mot påståendet att männi-

skors tendens att jämföra sig och sin egen position i samhället med andra, och således, att 

deras ”concern for their relative position in the distribution of wealth will persist” även när 

deras behov tillfredsställts.
95

 Det leder människor, menar vissa, att stirra sig blinda på sin rela-

tiva sociala position. I ett välordnat samhälle, menar Rawls, är dock människor inte särskilt 

påverkade av avund, och även om de inte heller är ointresserade av status blir detta behov 

tillgodosett av den offentliga bekräftelse som en rättvis grundstruktur producerar. I det förra 

kapitlet redogjorde jag för Rawls resonemang kring självrespekt. Enkelt uttryckt innebär det 

att den första principen, genom att säkerställa lika friheter, rättigheter och skyldigheter för alla 

samhällets medlemmar ger en offentlig bekräftelse av dem som jämlika medborgare. Detta 

menar Rawls, är tillräckligt för att ingen ska känna behovet av att, till exempel, gå bortom 

konstitutionens gränser för att på politisk väg säkerställa detta behov. Det är inte heller så att 

någon skulle kunna tänka sig mindre än en jämlik andel av denna bekräftelse; att göra detta 

vore att själv bekräfta sitt eget mindre värde.
96

 

4.2. Youngs kritiska perspektiv 

Young riktar stark kritik mot flera av de aspekter som utgör Rawls teori liksom berättigandet 

av den. Främst är det hans strävan efter opartiskhet och hans tydliga individualism hon kritise-
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rar, en kritik som sedan ligger till grund för hennes eget förslag. Sökandet efter opartiskhet är 

problematisk i två avseenden som är relevanta för denna uppsats. För det första menar hon att 

den legitimerar auktoritära beslutsfattandestrukturer, och, å den andra sidan, att den underblå-

ser kulturimperialism.
97

 

Enligt upplysningstraditionens ideal innebär opartiskheten en särskild position i mitten 

av alla partikulära intressen som tar dem alla i beaktning och väger dem likvärdigt. Rousseau 

kallar denna punkt för allmänviljan, den punkt där alla enskilda intressen sammanfaller, enligt 

vilken samhället ska styras. För ”om det är motsättningen mellan enskilda intressen som gjort 

det nödvändigt att upprätta samhällen” säger han, detta för att undvika konflikter och kaos, 

”så är det överenstämmelsen mellan dessa samma intressen som har gjort det möjligt”.
98

 Det 

är inte enbart Rousseau som ger uttryck för denna idé, utan som jag visade i förra avsnittet 

kommer den fram även hos Rawls när han redogör för rättvisans förutsättningar. Det är intres-

sekonflikter och knappa resurser som gör samarbete nödvändigt, och att intressen ibland 

sammanfaller som gör det möjligt. Resultatet, menar Young, blir att auktoritära strukturer av 

beslutsfattande legitimeras då folket delegerar sin makt till personer vars uppgift är att fatta 

beslut i enlighet med denna objektiva, opartiska vilja. Om ett beslut är opartiskt måste det 

också vara rätt och diskussioner mellan beslutsfattare och de som berörs av beslutet blir såle-

des överflödiga.
99

 Det finns dock en tendens att vilja universalisera de erfarenheter och per-

spektiv som återfinns hos samhällets priviligierade grupper menar Young. Vilket leder till att 

det är den dominerande gruppens perspektiv som återspeglas i de principer som, ofta genuint, 

antas vara opartiska. Av detta följer också att de perspektiv som representeras av andra grup-

per osynliggörs, och således, att de missgynnas om de nu inte råkar dela det perspektiv som 

uttrycks av den dominerande gruppen.
100

 

Ett annat problem med opartiskhet är att den som är opartisk saknar anledning att fälla 

moraliska omdömen då opartiskhet innebär likgiltighet. Påståendet grundar sig i att det är 

omöjligt att helt och hållet sätta sig in i, och därmed empatisera med någon annan som lever 

under helt olika förutsättningar. Även om skillnaden mellan olika människor och deras livs-

situationer aldrig är fullständig, är den skillnad som finns alltjämt ett hinder för att se saker ur 

deras perspektiv. För att förstå vikten av en moralisk fråga behövs insikt och erfarenheter 

som, i sin tur, förutsätter en viss social och historisk kontext. Utan dessa kunskaper blir det 

”impossible to reason about substantive moral issues”, eftersom att ”one has no motive for 

                                                 
97

 Young, Iris Marion: Justice and the Politics of Difference, s. 112. 
98

 Rousseau, Jean-Jaques: Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder, s. 39. 
99

 Young, Iris Marion: Justice and the Politics of Difference, s. 112. 
100

 Young, Iris Marion: a.a., s. 116. 



  

34 

 

making moral judgements and resolving moral dilemmas unless the outcome matters”.
101

 Den 

som inte har ett visst perspektiv kan inte fullt ut förstå varför en given moralisk fråga är av 

vikt, och har då inte någon anledning att lösa den. 

Young härleder idén om opartiskhet från något som hon kallar för ”the logic of iden-

tity”, en logik som söker finna kärnan i skilda koncept och reducera pluralism till enhet. ”[T]o 

give a rational account”, är enligt denna logik ”to find the universal, the one principle, the 

law, covering the phenomena to be accounted for”.
102

 Dock, i sitt ständiga sökande efter likhet 

skapar denna logik paradoxalt nog istället absolut skillnad. Genom att försöka skapa stabila 

koncept och kategorier, och på så vis bemästra verklighetens heterogenitet, skapas en rad 

falska dikotomier.
103

 Uppdelningen mellan den privata och offentliga sfären; mellan känsla 

och förnuft, och mellan partikulära och gemensamma intressen är exempel på sådana dikoto-

mier som ligger till grund för idén om opartiskhet. Det är den offentliga sfären, rationalitet 

och vad som anses vara generella intressen som placeras i centrum hos upplysningsfilosofer 

så som Kant och Rousseau, medan känslor och andra partikulariteter förpassats till privatlivets 

periferi. Young menar att det privata traditionellt sett förknippats med ofullständighet och 

skam; att det som ansetts höra dit är sådant som ska hållas dolt för andra. Uppdelningen mel-

lan det offentliga och det privata är inte enbart konceptuell, utan gäller även människor. Som 

Young påpekar har filosofer, däribland de två ovan nämnda, ”quite consciously found it 

fitting that women, nonwhites, and sometimes those without property, should be excluded 

from participation in that public”.
104

 Eftersom dessa grupper av människor ofta förknippats 

med naturen, då i motsats till civilisation, och känslor, i motsats till förnuft, har de inte ansetts 

passa in i modellen av den rationella medborgaren, och därmed inte inkluderats i den 

offentliga sfären. Således träder också en värdehierarki fram, och ”[t]he attempt to reduce all 

persons to the unity of a common measure”, säger hon, ”constructs as a deviant those whose 

attributes differ from the group-specific attributes implicitly presumed in the norm”.
105

 

När det kommer till individualismen menar Young att den bidrar till att förtryck förbi-

ses, eller i värsta fall helt enkelt ignoreras. Fokus vid individen, vid individuella önskningar 

och livsplaner och möjligheten att realisera dem osynliggör det förtryck som drabbar många 

grupper då sociala processer hamnar i skymundan. Bilden av individen som självständig och 

rationell, som på helt eget bevåg, och oberoende av social och historisk kontext, väljer sin 
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livsplan är problematisk då den placerar individen före det sociala. ”The self is a product of 

social processes, not their origin”, som hon själv uttrycker sig.
106

 Således är grupptillhörighet 

ofta en mycket viktig aspekt i den individuella identiteten och då sociala grupper är resultatet 

av den särskilda känsla av gemenskap som uppkommer genom liknande erfarenheter och livs-

situationer har sociala grupper en mycket viktig plats hos Young.
107

 

Inom den politiska filosofin framställs sociala grupper ofta antingen som klassifice-

ringar av människor med något gemensamt attribut, eller som sammanslutningar. I det första 

fallet är problemet att det bortser från den känsla av gemenskap som gör en folkmassa till en 

grupp och tenderar således att reducera sociala grupper till godtyckliga klassificeringar utefter 

ett eller fler gemensamma drag. De som betraktar grupper som sammanslutningar å den andra 

sidan räknar i sin tur ofta med en viss mån av frivillighet i fråga om inträde i gruppen.
108

 Pro-

blemet med detta, menar Young, är att det är det sociala som skapar individen och inte tvärt 

om; upplevelser, erfarenheter och historia är sådant som ligger till grund för hur en person 

identifierar sig, och således till vad och till vilka denne känner tillhörighet. Grupptillhörighet 

är förvisso inte något definitivt fastställt och människor kan finna nya tillhörigheter, men det 

är ingen som står utanför den sociala verkligheten. Grupptillhörighet är alltså inget som den 

enskilde väljer, utan är en position som hen finner sig i; det är inget som hen fått ta ställning 

till att bli, utan något hen alltid varit. Den egna identiteten är tätt kopplad till hur andra identi-

fierar en.
109

 Individualismen är således inte enbart problematisk för att den döljer förtryck; 

den är även orealistisk. 

Det är viktigt att här inte falla för de dikotomier som ”the logic of identitiy” orsakar ge-

nom sin strävan mot enhet. Skillnader behöver inte vara absoluta, och de bör istället förstås 

som relationella och skiftande ambiguiteter utan några tydliga gränser som vare sig står för 

fullkomlig likhet eller ren individualitet. En sådan syn relativiserar den position som priviligi-

erade grupper annars haft, och istället för att en grupp framställs som avvikande från det nor-

mala, syftar skillnad till att beskriva två eller fler gruppers relation till varandra. Ett sådant 

perspektiv kontextualiserar också dessa gruppskillnader och tydliggör hur grupper kan visa 

upp stora likheter i vissa sammanhang medan de är tydligt åtskilda i andra.
110

 Detta visar 

också tydligt upp att grupper i sig själva är heterogena och överlappar varandra. Medan en 

viss grupp, ta män som ett exempel, utgör en egen kategori har de personer gruppen består av 
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många andra tillhörigheter. Det kan vara fråga om svarta män, homosexuella män och så vi-

dare. 

Opartiskheten och individualismen, som båda är två viktiga delar av Rawls kontraktste-

ori är problematiska då de ger vika för ”the logic of identity”. Alternativet till detta är en 

kommunikativ etik liknande den som Habermas varit med och utvecklat, enligt vilken lös-

ningar på moraliska frågor ska nås genom dialog mellan en mångfald av moraliska subjekt 

under jämlika förutsättningar. Habermas teori måste dock modifieras då även han verkar söka 

en universell opartisk utgångspunkt för denna dialog. Han menar att endast moraliska normer 

som springer ur en dialog där deltagarna har en gemensam diskursiv förståelse och söker bli 

övertygade av det starkare argumentet kan vara generaliserbara och bindande. Young menar 

dock att även Habermas söker en opartisk utgångspunkt för att berättiga moraliska normer 

gentemot. Som hon själv skriver: ”Yet even Habermas seems unwilling to abandon a 

standpoint of universal normative reason that transcends particularist perspectives”.
111

 Teorin, 

menar Young, kretsar kring kontrafaktiska påståenden som syftar till att skapa en opartisk 

utgångspunkt för diskussionen. ”[T]his strain in Habermas’s theory”, påpekar hon, ”relies on 

counterfactuals which build in an impartial starting point in order to get universality out of the 

moral dialogue”.
112

 

Själv förespråkar hon en idé om demokratiska diskussioner som utgår från den egna 

gruppens behov och där ingen söker tala i termer av allmänintresse. Den som gör anspråk på 

att ha rätt till något behöver inte tala för sin rätt ur ett opartiskt perspektiv, och inte heller visa 

hur det ligger i allas intresse att dessa behov erkänns. Detta eftersom att olika grupper har 

olika behov, och det är den specifika sociala och historiska kontext som konstituerar ens 

grupptillhörighet som ger kännedom om vilka dessa behov är. De rättighetsanspråk som 

springer ur dessa diskussioner är giltiga och bindande så länge de går att erkänna utan att 

andras inskränks.
113

 

4.3. Sammanfattning 

Av resonemanget i detta kapitel går det att dra slutsatsen att Rawls berättigar friheten med 

hjälp av ett samhällskontrakt. Människor inom ett givet territorium med skilda intressen som 

har tillgång till knappa resurser behöver nå en överenskommelse för hur dessa resurser ska 

fördelas för att garantera sin trygghet. Under dessa omständigheter, då förutsättningarna är 
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ojämlika, blir det sannolikt inte en rättvis överenskommelse. Tillfälligheter kommer inte bara 

påverka ens möjligheter att framföra sin åsikt och övertyga de övriga, utan kommer också att 

påverka vilka principer som är rättvisa. Således behöver vissa restriktioner införas på parter-

nas kunskap om sin egen position så att de inte kan förorda principer som främjar dem själva 

och istället försöker säkra sina egna möjligheter genom att se till att det sämsta utfallet blir så 

bra som möjligt. 

Friheten är central för detta. Om friheten är ojämlikt fördelad, eller mindre omfattande 

än vad som är möjligt innebär det att vissa livsplaner eller delmål inte går att realisera. Och då 

friheten innebär en offentlig bekräftelse av en själv som en fri och jämlik medborgare ut-

trycker en ojämlikt fördelad frihet att vissa personer har ett mindre värde. Från ursprungspo-

sitionen sett, där en sådan princip skulle kunna drabba en själv, tycks det mycket irrationellt 

att förespråka något sådant. Friheten får också sin centrala position då det enbart är rationellt 

att förespråka möjligheter att inskränka den för att skaffa sig ekonomiska fördelar så länge ens 

ekomomiska resurser inte räcker till. Så snart de är tillräckliga kommer värdet av frihet att öka 

och de inskränkningar som införts att bli till hinder. 

Young kritiserar främst Rawls tankeexperiment och den kontraktsteoretiska grunden. 

När Rawls presenterar okunnighetens slöja och begränsar parternas kunskap om de tillfällig-

heter som utgör deras specifika position och perspektiv döljer han många av de orättvisor som 

drabbar minoriteter. Opartiskheten hindrar diskussioner eftersom att den som har tillgång till 

detta rena förnuft eller allmänvilja, vilket är alla rationella individer, med säkerhet har rätt och 

står egentligen i vägen för att fälla moraliska omdömen över huvud taget. Den som saknar 

perspektiv, kan själv inte röras av berättelser om orättvisor och har då inte heller någon anled-

ning att göra något åt dem. Kontraktsteorins individualism hindrar, även den, diskussioner 

kring moraliska frågor då parterna endast är intresserade av att gynna sina egna intressen. 

Under okunnighetens slöja blir denna individualism ännu mer påtaglig då parterna skiljs från 

alla former av sammanhang och relationer. Västerländska samhällens kulturimperialistiska 

tendenser leder sedan till att det blir de privilegierade gruppernas perspektiv som reflekteras. 

Som alternativ verkar Young tänka sig att bindande moraliska normer ska utformas 

deliberativt, genom diskussion. För att förhindra kulturimperialism måste representation efter-

strävas bland deltagarna, och representanter för grupperna måste ges makten att förhindra 

förslag som direkt inskränker den egna gruppens frihet. De tillfälligheter som Rawls vill göra 

sig av med måste bevaras, och idén om ett samhällskontrakt måste överges. Parterna ska inte 

komma överens om principer som ska reglera samhällslivet, utan lagar, policies och normer 

ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till berörda gruppers olika perspektiv och behov.  
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5. Mot en mer rimlig förståelse av frihet 

I det tredje kapitlet kom jag fram till att även om det i båda fallen finns vissa argument som 

talar emot en sådan tolkning är det mest rimliga att tala om Rawls syn på frihet som en nega-

tiv sådan tillsammans med en likvärdighetspolitik, och om Youngs, som en positiv frihetssyn 

och en särartspolitik. I det här kapitlet ska jag som sagt avgöra vilken av de båda filosoferna 

som företräder den mest rimliga synen på frihet, och sedan, hur den kan göras än mer rimlig.  

Rawls och Young definierar förvisso friheten på ganska olika sätt, men de tycks tämli-

gen överens om att söka utforma ett samhälle inom vilket individen får handla som hen vill så 

länge hen inte inskränker på någon annans rättigheter. Hos Rawls uttrycks detta i den första 

principen, och Young påpekar att de rättighetsanspråk som kommer ur de demokratiska deli-

berationer hon förespråkar, inte inskränker någon rättigheter. Trots i övrigt stora skillnader 

tycks de enas kring detta, och det är således gentemot detta mål deras teorier måste utvärde-

ras. 

5.1. En diskussion kring frihetens berättigande 

Jag börjar det här avsnittet med att diskutera Youngs kritik av opartiskheten och huruvida 

Rawls är skyldig till de anklagelser Young riktar mot honom. Medan Rawls, liksom de upp-

lysningsfilosofer – Kant och Rousseau bland annat – som inspirerat honom menar att likabe-

handlingen är en av rättvisans grundbultar, då det ger en offentlig bekräftelse av människor-

nas status som jämlika medborgare, menar Young att likabehandling reproducerar förtryck. 

Hon menar att det finns en tendens inom denna tradition att vilja skapa stabila kategorier att 

sortera in verkligheten i, för att på så vis göra den begriplig. Då verkligheten inte är homogen 

och sällan passar in i dessa kategorier, konstrueras skillnad som något som avviker från 

normen snarare än att den heterogena verkligheten accepteras som den är. Inom 

upplysningsfilosofin var det förnuftet, offentligheten och gemensamma intressen som var i 

centrum, medan det privata, känslomässiga och partikulära förpassades till periferin. På det 

viset, genom att normen universaliseras och skillnad görs till något avvikande och konstigt, 

eller rent utsagt fel och mindre värt, blir skillnad en fråga om avvikelse snarare än variation. 

Det är inte uppenbart att Rawls gör sig skyldig till att skapa några sådana dikotomier. 

Det finns förvisso en tydlig skillnad mellan det rena förnuft som representeras av ursprungs-

positionen och okunnighetens slöja, och det heteronoma perspektiv som baseras på den levda 

erfarenheten och de känslor som kommer därur. Det rena förnuftet är opåverkat av diverse 



  

39 

 

tillfälligheter medan det i det andra fallet är färgat av dem, och på så vis går det att argumen-

tera att de står i motsats till varandra. Det är heller inte orimligt att anta att Rawls betraktar det 

som irrationellt att utan reflexion följa impulser och begär. En rationell livsplan, är till exem-

pel den livsplan som med hänsyn till alla individens egenheter, och sådana tillfälligheter som 

utgör dennes position är den bästa, som ger personen ifråga tillfredsställer hens mest funda-

mentala önskningar. Den som följer impulser och infall, till exempel, och ger vika för begär 

utan att tänka sig för, kommer sannolikt att avvika från denna plan eller handla på ett sådant 

sätt att den blir svårare att realisera. Detta skulle kunna tyda på att Youngs anklagelse är kor-

rekt; känsla och förnuft framställs som sina motsatser. Ett sådant påstående misslyckas dock 

med att ta hänsyn till att en rationell livsplan, enligt Rawls, måste utformas med hänsyn till en 

persons önskningar och särskilda omständigheter, känslor har således, i viss mån, en roll att 

spela för att kunna avgöra vad som är rationellt för en person. Från ursprungspositionen sett är 

det dessutom egenintresset som är parternas motiv att formulera rättvisa principer. Även om 

detta inte är en känsla i sig själv så ger det upphov till sådana då en person kommer känna sig 

positiv till sådant som gynnar hen, och negativt inställd till sådant som inte gör det. Ur-

sprungspositionen och okunnighetens slöja, snarare än att göra individen likgiltig eller käns-

lolös, berövar hen på kunskap som kan påverka omdömet och göra det mindre objektivt. 

 Detsamma kan sägas om allmänviljan, för att använda Rousseaus begrepp, den kan inte 

reduceras till detsamma som den enskildes vilja, utan är den punkt där samhällets olika med-

lemmars viljor sammanfaller. Då den är tänkt att ta hänsyn till alla enskilda viljor har den 

också företräde framför dem när det kommer till att formulera lagar, policies och principer 

som rör människorna i ett samhälle. Dock är allmänviljan en produkt av de enskilda viljorna 

och kan inte frigöra sig från dem. När parterna i Rawls ursprungsposition antar frihetsprinci-

pen är det ett exempel på hur allmänviljan verkar. Då de grundläggande friheter den omfattar 

bidrar till att den enskildes livsplan, vilken den än kan tänkas vara, går att realisera, ligger den 

i det allmännas intresse. Förvisso går det att påpeka att allmänviljan representerar rätt och 

plikt, som Rousseau uttrycker sig (se kapitel två och avsnittet om likvärdighets- och särarts-

politik), och att den enskilda viljan representerar egenintresse och att det är däri som 

dikotomin ligger. Rawls klarar sig dock undan detta argument då allmänviljan kommer till 

uttryck genom att parterna väljer det som gynnar deras egna intressen mest i en situation av 

stor osäkerhet.  

Resonemanget kring den eventuellt absoluta skillnaden mellan den privata och offent-

liga sfären liknar det som förts i de båda tidigare fallen och traditionsenligt är enskilda intres-

sen kopplade till den privata sfären, och det som kan tänkas ligga i allmänhetens intresse är 
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kopplat till den offentliga. Det beskrivs som en dikotomi då ett intresse som är offentligt, inte 

är privat. Jag är dock inte övertygad om att det går att beskylla Rawls för att konstruera även 

denna dikotomi. Främst på grund av det som framkom i resonemanget kring skillnaden mel-

lan egna och gemensamma intressen. Samhällets institutioner, som jag antar utgör offentlig-

heten, får helt enkelt inte väga vissa gruppers eller individers intressen tyngre än någon an-

nans. Sådana principer kommer förvisso att ställa upp hinder för vissa människor, men sådana 

hinder tycks dock, förutsatt att Rawls har rätt, enbart uppkomma i vägen för de som gör an-

språk på sådant de inte har rätt till. Offentligheten kan alltså inte i sig sägas gynna en viss 

grupps intressen framför någon annans, även om det finns en risk, vilken jag ska diskutera här 

nedanför, att vissa normer tas för givet och universaliseras. När Young beskriver skillnaden 

mellan det offentliga och det privata menar hon att medan det offentliga sfären får represen-

tera medborgarskap, civilisation och andra positivt laddade begrepp blir det privata sådant 

som ska hållas ur folks åsyn. Jag och Young är eniga om problemet med en sådan konstrukt-

ion, dock tvivlar jag på att det är något som Rawls gör sig skyldig till. Som Berlin till exempel 

beskriver denna sfär är det en plats där den enskilde kan handla obehindrat från andra. Det är 

inte så mycket en plats för sådant som inte hör till offentligheten, som det är ett område där 

den enskilde är fredad från andras intrång. 

En av de faror som Young ser med sökandet efter opartiskhet och som hon kopplar 

ganska tätt ihop med tendensen att konstruera dikotomier, är reproduktionen av 

kulturimperialism. Då det är omöjligt att vara opartisk, menar hon, måste de normer som 

universaliseras vara partiska, men då de tas för givet misstas för att vara neutrala. Jag delar 

denna oro, åtminstone vissa aspekter av den, främst med hänsyn till att det tycks vara en 

praktisk omöjlighet att vara helt och hållet opartisk. Som ett exempel går det att ta 

likvärdighetspolitikens etiska neutralitet, som vi sett innebär denna idé att inga åsikter om det 

goda livet får företrädas av offentliga institutioner. För den som vill söka sig ifrån 

naturtillståndets laglöshet uppstår här en paradox. Om det ligger i någons intresse att på ett 

eller annat sätt aktivt söka inskränka andra människors frihet kommer hen inte ha rätt att 

realisera dem och således prioriteras vissas intressen framför andras. Någon skulle kunna 

invända med att, i ett välordnat samhälle, ett sådant som Rawls försöker utforma, är inte 

medborgarna motiverade av sådana intressen. I ett välordnat samhälle där förhållandena är 

någorlunda gynnsamma finns det inga rationella anledningar att söka inskränka vare sig den 

första eller den andra rättviseprincipen och således, att ingen skulle hysa sådana intressen. En 

sådan invändning missar dock poängen, det är fortfarande så att det rationella som det goda 

får företräde framför det irrationella och att det senare anses berättigat att inskränka. Det är 
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således inte etisk neutralitet utan en minimal uppfattning om det goda som företräds. 

Problemet som kommer ur detta är att det, precis som Young påpekar, ofta är de normer som 

tas för givna som universaliseras och misstas för att vara neutrala och således leder in i det 

förtryck som Young kallar kulturimperialism. Så behöver dock inte vara fallet och både 

Rawls och Youngs respektive försök att berättiga sina teorier är förslag på hur något sådant 

skulle kunna undvikas.  

Young menar dock även att det i många fall inte bara är omöjligt att vara opartisk, utan 

att det helt enkelt inte finns neutrala alternativ, detta även om det hade gått att se saken från 

ett neutralt perspektiv. Hon tar barn med annat modersmål än det dominerande språkets rätt 

till modersmålsundervisning som ett exempel på detta. Hon argumenterar att det ena alternati-

vet, att ta denna rätt på allvar, innebär ett erkännande av vikten av att bevara gruppskillnader, 

medan alla andra alternativ på ett eller annat sätt har assimilerande tendenser. Jag delar 

Youngs åsikt om assimilering, däremot är det inte sant som hon påstår att idén om opartiskhet 

leder ditåt. Som Rawls beskriver det känner parterna inte till sin egen position, och således vet 

de inte heller vilka normer de tar för givet. De vet dock om att det finns olika normer, olika 

livsplaner och olika kulturer, och så länge dessa håller sig inom rättvisans ramar ter det sig 

orimligt att från ursprungspositionen sett ge något av dem prioritet. Det Young skulle kalla för 

ett erkännande av värdet av skillnad borde således, i Rawls fall, bli en fråga om opartiskhet. 

Ett opartiskt perspektiv innebär att allas intressen och mål tas i beaktning och vägs lika tungt, 

och således att en offentlig bekräftelse av ett språk förutsätter att övriga språk behandlas lika. 

Detta innebär dock inte att skillnader erkänns, snarare är det individens status som en fri och 

jämlik medborgare som bekräftas. 

Ett annat problem med strävan mot opartiskhet menar Young är att den är odemokratisk 

och förhindrar diskussion. Hon anger i huvudsak två skäl för varför det är sant. För det första 

menar hon att idén om ett opartiskt perspektiv gör att alla anledningar för beslutsfattare att 

diskutera beslut med de som berörs av dem blir överflödiga. Detta då kunskapen om vad som 

är rätt går att finna enbart genom logisk deduktion.  För det andra menar hon att opartiskheten 

gör människor likgiltiga inför moraliska dilemman då ett sådant perspektiv berövar dem på 

möjligheten att ens förstå problemen. Den som är helt opartisk tar sig an ett givet moraliskt 

problem utan att ha något perspektiv på det över huvudtaget, och således har hen inte heller 

någon möjlighet att förstå varför en fråga, eller ett visst utfall, är av vikt för en grupp. Ef-

tersom denna kunskap saknas har hen inte heller någon anledning att försöka lösa det. Som 

jag visade tidigare är detta senare påstående inte helt sant när det kommer till Rawls. Perso-

nerna i ursprungspositionen har såväl skäl att lösa moraliska dilemman som tillräcklig kun-



  

42 

 

skap för att kunna göra det. Då parterna ska välja principer som ska gälla för all framtid utan 

att känna till mer än generella fakta om världen och om samhället och sin egen position däri, 

kommer de att välja principer de kan tänka sig leva med oavsett vilken deras egen position 

visar sig vara när slöjan av okunnighet dras bort. Det är dock sant att opartiskheten kan ta 

samhället i en odemokratisk riktning, av exakt de anledningar Young anger. Samtidigt ger 

dock opartiskheten, uttryckt som likvärdighetspolitik, goda anledningar att omfamna demo-

kratin.  

Individualism är en annan aspekt hos Rawls, liksom hos andra liberala tänkare, som 

Young beskriver som ett problem. I huvudsak menar hon att teorier med den enskilda indivi-

den som utgångspunkt är problematiska eftersom att allt runtomkring, de strukturer som på-

verkar individens beteende och hens självuppfattning, hamnar vid sidan av. Individualismen 

är, med Youngs ord, problematisk eftersom den placerar ”the individual as ontologically prior 

to the social”; framställer den som självskapad, och således, oberoende av sin historiska och 

sociala kontext. Enligt Young bör individen istället ses som en produkt av särskilda erfaren-

heter och livssituationer, och institutionella arrangemang måste se till att olika gruppers behov 

blir hörda och tagna på allvar, liksom att de realiseras i lagar och policies. Detta ska ske ge-

nom djupgående strukturer av demokratiskt beslutsfattande. Där alla grupper ska finnas repre-

senterade, ha vetorätt i frågor där den egna gruppen berörs direkt, och där de som formulerat 

policies måste kunna visa att de tagit hänsyn till gruppspecifika behov. 

Ett av problemen med detta resonemang är att om känslan av samhörighet uppkommer 

av gemensamma erfarenheter och livssituationer borde denna känsla av samhörighet variera 

beroende på hur starka de delade erfarenheterna ifråga är. Sedan, om gemensamma erfaren-

heter ger upphov till gemensamma behov och mål, borde deras styrka variera tillsammans 

med styrkan på de delade erfarenheternas framtoning. Med andra ord borde ett gruppspecifikt 

behov bli mindre påtagligt om känslan av samhörighet med gruppen ifråga är svag. Medan 

antagandet att vissa grupper har behov och mål som är mer eller mindre unika för gruppen 

ifråga ibland kan vara berättigat, är det problematiskt med hänsyn till Youngs förslag om re-

presentation. Det går helt enkelt inte att säga att medlemmarna av en viss grupp kommer vara 

överens om värdet av att ett visst behov tillfredsställs, eller ens huruvida detta är ett behov 

över huvud taget. Detta påstående får ytterligare stöd av att behoven och målen som kan anses 

följa av olika grupptillhörigheter kan krocka med varandra. Det är till exempel fullt förenligt 

med att vara kvinna och samtidigt, till exempel på grund av sin religiösa åskådning, hysa 

åsikten att aborträtten bör inskränkas kraftigt. En persons behov måste ses i relation till hens 

mål och livsplaner, då dessa, tillsammans med de grupper hen själv identifierar sig med, lik-
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som hur omgivningen ser och bemöter hen, påverkar i vilka avseenden hen är förtryckt eller 

inte. Det påverkar även om, och i sådana fall hur starkt, hen kommer känna av de förtryck hen 

utsätts för. Om det är den enskildes möjligheter att leva det liv hen själv vill som ska maxime-

ras, vilket såväl Rawls som Young verkar anse, tycks individen vara en bättre utgångspunkt 

än gruppen. Det går visserligen att invända med att olika former av förtryck och de specifika 

sätt på vilka de tar sig uttryck gentemot olika samhällsgrupper ger upphov till gruppspecifika 

behov, och att det inte ger upphov till några hinder att se till deras tillfredsställelse. Young 

säger inget om vad en individ ska eftersträva, utan enbart vad som krävs av samhällets in-

stitutioner för att ge människor ur olika samhällsgrupper likvärdiga förutsättningar. De som 

inte anser sig behöva de rättigheter övriga i gruppen gör anspråk på har inte heller någon 

skyldighet att nyttja dem. Det är således inte oförenligt att se till gruppspecifika behov och 

värna den enskildes rätt att bestämma sin egen riktning. Detta specifika problem kommer jag 

diskutera ingående i nästa avsnitt, min poäng med mitt tidigare resonemang är enbart att det är 

den enskildes möjligheter att realisera sina livsplaner som bör vara i fokus.  

Här går det nu att knyta ihop de tre trådarna jag dragit i under detta avsnitt som började i 

likhetssökandets oavsiktliga skapande av dikotomier, för att sedan leda in i en diskussion om 

opartiskhet, och därefter om individualism. Berättigandet handlar, som jag tidigare konstate-

rat, om att visa varför den egna teorin är att föredra framför andra teorier. Här ovanför har jag 

diskuterat Youngs kritik av Rawls berättigande och i de flesta fall visat att den motstår hennes 

argument. De slutsatser som kan dras av resonemanget är att utifrån min analys av Rawls är 

att vare sig dikotomier mellan det privata och det offentliga; känsla och förnuft, eller mellan 

allmänna och individuella intressen, är ett nödvändigt resultat. Jag har också visat att opar-

tiskhet inte nödvändigtvis leder in i kulturimperialism, även om det är viktigt att ta Youngs 

varningar på allvar. Till sist är de skäl som Young anger för att flytta fokus från individen till 

gruppen inte tillräckligt goda. Styrkan med Rawls kontraktsteori är att de principer som par-

terna kommer överens om är sådana som alla kan acceptera, något Youngs förslag saknar. 

Enligt henne är ett rättighetsanspråk, som sagt, bindande om den kan realiseras utan att någon 

annans rättigheter inskränks. Problemet är att den enes anspråk ofta kommer inkräkta på 

någon annans, och när Young även förkastar de verktyg Habermas kommunikativa etik er-

bjuder har hon inte några verktyg alls för att avgöra vems anspråk som är giltiga. Den ena 

parten kommer behöva visa varför övriga parter ska acceptera hens anspråk, men Young kan 

inte erbjuda några garantier för att så blir fallet och det är på detta grepp som Youngs förslag 

faller. Rawls menar att istället att den enskilde, under slöjan av okunnighet, kommer försöka 

se till att utfallet blir så gynnsamt som möjligt för hen själv, och således se till så att det 



  

44 

 

sämsta alternativet blir så bra som möjligt. Även om en människa är oförmögen att inta den 

position som urspungspositionen utgör, bidrar den med starka filosofiska argument för de 

båda rättviseprinciperna, och dessutom, varför frihetsprincipen bör ges företräde. 

5.2. En diskussion kring frihetsbegreppets innebörd 

I detta avsnitt ska jag diskutera hur friheten bör förstås med utgångs punkt i likvärdighets- och 

särartspolitiken och den negativa och positiva förståelsen av frihet. Som jag konstaterade i 

föregående avsnitt är det den enskildes livsplaner och mål, liksom de institutionella förutsätt-

ningarna för den enskilde att realisera dem, som bör fungera som utgångspunkt för en teori 

som Rawls’ eller Youngs. Detta konstaterande säger visserligen inte något om vilken av de 

båda filosofernas teorier som är att föredra. Medan Rawls explicit utgår från den enskildes 

livsplaner och söker arrangera samhälletsgrundstruktur rättvist, innebär inte Youngs teori 

några hinder för den enskilde att realisera sina mål. Genom att söka tillfredsställa de behov 

som olika sociala situationer genererar för medlemmar av olika samhällsgrupper kommer 

verkar hon mena att människors förutsättningar kommer jämnas ut. Även i hennes fall är det 

institutionernas utformning som teorin riktar sig mot. 

Av föregående avsnitt framgick att Rawls kontraktsteori ger ett filosofiskt sett starkare 

stöd för den syn på frihet och rättvisa som den ligger till grund för, än vad Youngs förslag 

gör. Således ligger det inte långt bort att anta att den syn på frihet som följer av ett sådant 

resonemang också påminner om Rawls första princip. I det här avsnittet kommer jag således 

försöka visa varför så är fallet, och i vissa avseenden, hur den kan modifieras för att bli, eller, 

i andra avseenden redan är, förenbar med viktiga insikter som Young bidrar med. Först är det 

frågan om likvärdighets- eller särartspolitik, vilken som från ursprungspositionen sett verkar 

rimligast. 

Rawls utgår från att en person i ursprungspositionen betraktar sig själv som en fri och 

jämlik moralisk varelse med mål, intressen och planer värda att eftersträva. I valsituationen 

som uppkommer söker därför den enskilde att förorda principer som kommer gynna de egna 

möjligheterna att realisera dem. Eftersom hen inte har någon kunskap om sin egen position i 

samhället har hen inga incitament att gynna någon position framför någon annan. I min analys 

av Rawls kom jag fram till att detta var ett tydligt uttryck för likvärdighetspolitiken. Hur den 

enskilde betraktar sig själv och sina intressen, och att hen av okunskap om sin egen och and-

ras position i samhället blir tvungen att betrakta alla andra människor på samma vis, uttrycker 

tydligt den lika respekt som ligger till grund för likvärdighetspolitiken. Även den etiska neut-
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raliteten, eller mildare och i min mening mer korrekt uttryckt, minimala uppfattning om det 

goda finner sin grund i detta. Frågan är dock om det verkligen utesluter särartspolitiken. Tay-

lor påpekar till exempel att tanken på lika respekt inte är något främmande för de som före-

språkar särartspolitik. Skillnaden ligger i att det lika erkännande som ersätter den lika respek-

ten i den senare av de båda inriktningarna verkar innebära att olika kulturella uttryck, till ex-

empel, inte bara ska respekteras utan också erkännas som något i sig värdefullt. Detta verkar 

inte vara oförenligt med Rawls berättigande. Problemet med särartspolitiken följer istället av 

idén om kollektiva mål, särskilt som det framställs i Taylors exempel med franska språkets 

överlevnad i Quebec, men det gäller även den mildare variant som Young företräder. Young 

förkastar, som jag visat, idén om kollektiva mål, detta skulle krocka med det värdet som är 

självbestämmande. Hon nöjer sig med att påpeka att olika grupper har vissa behov som är mer 

eller mindre unika för just den gruppen. 

Frågan är dock vad parterna vinner på att inrätta policies som riktar sig mot en särskild 

grupp eller särskilda parallella system av rättigheter. Parterna kommer att vilja försäkra sig 

om att alla sådana behov, gruppspecifika eller inte, blir tillfredsställda och kommer inte nöja 

sig med något annat. Den offentliga bekräftelse Rawls talar om är heller inte en bekräftelse av 

de mål som eftersträvas, utan av den enskilde personen. Detta innebär, som jag visat, att 

neutrala lagar, policies och principer borde vara möjliga, och således, att Youngs rädsla att 

opartiskhetens ideal leder till förtryck är obefogad. Om behoven kan tillfredsställas genom ett 

neutralt förhållningssätt finns det heller ingen anledning att särbehandla. Detta eftersom att 

det inte finns någon anledning att låta friheten vara mindre omfattande än vad som är möjligt, 

och att ingen kan tänka sig att nöja sig med mindre frihet än vad någon annan har. Om fri-

heten är fördelad enligt Rawls första princip borde alla krav på parallella system av friheter, 

från ursprungspositionen sett, bli överflödiga. En annan fråga är huruvida det är en positiv 

eller en negativ förståelse av friheten som från ursprungspositionen sett verkar rimligast. 

Svaret är inte uppenbart och det finns inga nödvändiga logiska motsättningar som skulle 

kunna utesluta det ena eller andra alternativet. Det är också så att de båda förståelserna av 

frihet på sina håll är mycket lika varandra, i fallet med Rawls och Young kommer 

uppfattningen att individen inte bör hindras av andra till uttryck hos dem båda två. I Rawls 

fall, genom hur han definierar friheten som ett system av rättigheter och skyldigheter; i 

Youngs fall återfinns denna uppfattning i det ena av de två värden hon nämner, 

självbestämmande som kallar det. Detta är också i enlighet med det perspektiv som 

ursprungspositionen ger upphov till. Parterna, som söker värna sin egen möjlighet att realisera 

sina mål och livsplaner, vilka de än kan tänkas vara, kommer inte vilja att andra ska ha rätt att 
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hindra deras strävan. Enligt Young innebär dock frihet också att den enskilde har tillgång till 

sammanhang där hen kan delta i samhällslivet, uttrycka sina behov och bli lyssnad på vilket 

inte finner någon motsvarighet i den negativa definitionen av frihet, men kommer, hos Rawls, 

ändå till uttryck genom likvärdighetspolitiken. Detta är en fråga om självrespekt. En syn på 

frihet, positiv eller negativ, förutsätter att individen har en känsla för sitt eget värde, och om 

friheten ska ha någon funktion måste den enskilde känna att hens planer är värda att 

genomföra. Annars förlorar friheten sin funktion. Som jag dock visat påverkar det inte svaret 

på frågan om vilken definition som är den mest rimliga. 

Jag vill nu framhålla erfarenhetskriteriets betydelse för diskussionen. För att avgöra hur 

friheten bör definieras måste hänsyn tas till vad människor menar när de säger sig vara, eller 

inte vara, fria. För att innehålla så många upplevelser av frihet som möjligt får en rimlig 

definition av begreppet således inte säga för mycket i frågan. Det är häri jag finner det 

negativa begreppets styrka. Det är långt ifrån alla som kommer uppleva reträtten till det inre 

citadellet, som Berlin uttrycker det, som frigörelse. Medan Kant betraktade det som 

självkontroll, och således frihet, att kunna motstå de begär som omvärlden ger upphov till, 

kan andra komma att uppleva det som självförnekelse och känna sig mycket begränsade. 

Därmed kommer de inte alls känna sig särskilt fria. Det samma gäller även Youngs syn på 

frihet som istället identifierar friheten i andras erkännande av ens egna strävanden, och att 

detta ger en möjlighet att forma sitt liv enligt sina egna syften. Det skulle dock gå att 

argumentera att den som är beroende av andras erkännande för att följa sina önskningar och 

drömmar närmast är en slav under sitt behov av andras godkännande. Samtidigt är detta 

erkännande nödvändig, om inte annat för självrespekten. 

 Vad jag menar är att det som för den ene upplevs som ett hinder, för den andre blir en 

förutsättning och att en negativ förståelse av friheten saknar detta problem. Det går förvisso 

att hävda att denna definition inte tar tillräcklig hänsyn till människors mycket ojämlika 

förutsättningar att utnyttja de friheter hen är tilldelad, och att många inte kommer uppleva sig 

som fria på grund av detta. Det är visserligen sant. Detta är dock snarare, precis som Berlin 

och Rawls menar, snarare en fråga om frihetens värde. I hög grad är det också en fråga om 

självrespekt. Den som saknar känsla för sitt eget värde kommer inte heller sätta något värde 

vid de friheter hen tilldelats, och kommer säkerligen inte heller att känna sig fri. I ett 

välordnat samhälle tycks det dock rimligt att anta att människorna har de resurser och får den 

grad av bekräftelse som behövs för att friheten ska bli värdefull. Från ursprungspositionen sett 

kommer det alltså vara mest rationellt att tillsammans med likvärdighetspolitiken välja det 

negativa frihetsbegreppet. 
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Men vilket är då frihetens värde? Berlin konstaterar att friheten omöjligt kan vara ett 

egenvärde. Om dess värde vore intrinsikalt skulle de inskränkningar av friheten som skiljer 

samhället från det så kallade naturtillståndet försvinna och inget samarbete skulle bli möjligt. 

Han påpekar vidare att friheten inte är det enda värde människan strävar mot, och således att 

det hela tiden måste finnas en balans mellan friheten och värden som till exempel trygghet, 

jämlikhet och rättvisa. Som jag visade i föregående stycke måste alltså även andra värden 

tillgodoses för att friheten ska ha nått värde alls och det är möjligt att tänka sig att friheten 

skulle kunna hamna ganska långt i bakgrunden. Rawls komplicerar dock detta påstående. 

Hans frihetsprincip begränsas till att omfatta enbart de friheter han menar är grundläggande. 

Även fast dessa grundläggande friheter åtnjuter ett mycket starkt skydd, är det samtidigt ett 

stort område som – åtminstone potentiellt – lämnas åt den offentliga sfären, och således, åt 

allmänhetens intresse. Den andra principen ges, med andra ord, ganska stort svängrum, och 

möjligheterna att se till den minst gynnade gruppen, precis som denna princip påkallar, är 

tämligen stort.  

5.3. Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag fört en diskussion kring berättigandet av friheten, för det första, och 

för det andra, om hur friheten bör förstås. Jag har funnit att Rawls kontraktsteori, även om den 

opartiskhet han söker är en omöjlighet, ger ett starkare filosofiskt stöd för en teori om frihet, 

liksom om rättvisa, än vad som är fallet med Youngs förslag. Denna slutsats grundar jag i att 

den kritik som Young riktar mot Rawls inte håller, förutom i fallet om dess omöjlighet. Och 

därutöver, att Young själv inte presenterar något ordentligt motförslag. Visserligen diskuterar 

hon Habermas kommunikativa etik, och tycks även tilltalas av mycket av dess innehåll. Dis-

kussionen slutar dock i att hon avfärdar även detta försök till berättigande på grund av dess 

kontrafaktiska utgångspunkter. Från detta berättigande visar jag sedan hur en lik-

värdighetspolitik tillsammans med en negativ definition av friheten är mest rimlig. Min 

argumentation grundas i vad som tycks vara mest rationellt från ursprungspositionen sett, och 

då vare sig det positiva eller negativa frihetsbegreppet är mer logiskt förenbart än det andra 

framhåller jag istället erfarenhetskriteriet som avgörande. Jag hävdar att medan 

likvärdighetspolitiken tillgodoser behovet av andra för människan viktiga värden, och således 

ser till att friheten betraktas som betydelsefull, är det negativa frihetsbegreppet mer förenbart 

med likvärdighetspolitikens krav på etisk neutralitet. Detta då den rymmer fler upplevelser av 

frihet än vad någon av de olika formerna av positiv frihet gör.  
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