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Abstract: The Political Philosophy of G.A. Cohen � A 

Critical Analysis. 
The academic debate regarding the just distribution of society�s goods and burdens is not new, but it 

has become even more important today and is presently one of the most important research topics in 

political philosophy. G.A. Cohen has made three egalitarian contributions to different elements in 

the debate over distributive justice, which makes him an unavoidable figure in this debate. 

 

Cohen contributes to our understanding of the core foundation of distributive justice. Cohen argues 

against Robert Nozick, who rejects all redistribution as unjust, that Nozick�s reasons for doing so 

are insufficient. Cohen argues that Nozick does not successfully demonstrate that redistribution by 

the state infringes self-ownership or freedom.  

Cohen also contributes to the debate over the equalisandum of distributive justice, that is, in terms 

of what should people be made equal (e.g., resources, welfare, or capabilities). Ronald Dworkin 

proposes that equality of resources is the correct equalisandum, and argues that equality of welfare 

is deficient partly because it lets people who deliberately cultivate expensive tastes trespass on other 

people's share of the resources. Contrary to Dworkin, Cohen argues that welfare should be a 

concern for distributive justice, and that Dworkin overlooks a central distinction between 

inequalities traceable to luck and those that reflect choice. Cohen argues that a just distribution 

compensates only the former, and that people should be equalised in their access to advantage.  

Cohen's third contribution regards the correct application of the difference principle formulated by 

John Rawls. According to that principle, only inequalities that are necessary to improve the 

situation of the worst off are justified. Cohen claims that the common application of this principle to 

justify incentives to the talented is misguided, because the incentives are only necessary because of 

talented people�s choices. The central Rawlsian arguments for only applying the difference 

principle to the basic structure of society, and hence, not people's choices, cannot forcefully sustain 

such restriction on the width of the principle. 

 

Cohen�s contribution to the debate over distributive justice is evident. It can be construed as a 

coherent theory and though Cohen contributes to vastly different parts of the debate, he does so 

while consistently defending an egalitarian position that condemns the market and cannot be 

realised by either Market Socialism or Scandinavian Welfare States. 
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Indledning 
I USA stiger den økonomiske ulighed og i dag ejer de rigeste 5% knap 60% af rigdommen (Mischel 

et. al, 2009: 267).  I Danmark stiger uligheden også, både når det gælder formue og indtægt 

(Hansen, 2009: 76). Sådanne statistikker beskriver en voksende ulighed i fordelingen af samfundets 

goder, men vurderer ikke normativt, om udviklingen gør de respektive samfund mere eller mindre 

retfærdige. I den danske politiske debat, er der næsten konsensus om, at lighed er et centralt element 

i det retfærdige samfund (Holtug og Lippert-Rasmussen, 2009: 19) og debatten om lighed har 

indenfor de sidste 40 år fået stigende akademisk opmærksomhed. Dette speciale har til formål at 

give et substantielt bidrag til den akademiske debat af det helt grundlæggende spørgsmål: Hvilken 

fordeling af et samfunds byrder og goder er retfærdig? (Clayton og Williams, 2007: 1)1 

 

Ønsket om at bidrage til afklaringen at dette spørgsmål indplacerer specialet i den del af 

statskundskaben, der kaldes normativ politisk teori. Denne gren af statskundskaben kan i denne 

sammenhæng levere svar på, hvilke kriterier vi bør sammenligne, når vi skal vurdere, hvilken 

fordeling af goder og byrder, der er mest retfærdig. Det gælder uanset om det der sammenlignes er 

fordelingen i idealsamfund eller eksisterende samfund. Normativ teori er et redskab til at tage denne 

debat på et principielt niveau, hvor antagelser og præmisser lægges åbent frem og hvor teoriers 

konsistens og implikationer efterprøves teoretisk. I specialets fokus på den retfærdige fordeling 

ligger der ingen påstand om, at et samfund, hvis fordeling er retfærdig, pr. automatik er et retfærdigt 

samfund. Men dog den antagelse, at retfærdigheden af et givent samfunds fordeling af goder og 

byrder påvirker retfærdigheden af dette samfund. 

 

Specialet bidrager særligt til den lighedsorienterede egalitaristiske tradition indenfor politisk teori2 

ved at analysere egalitaristen Gerald Allan Cohens politiske filosofi og derved at afdække Cohens 

bidrag til debatten om fordelingsmæssig retfærdighed. Cohen er fortaler for et klassisk 

lighedsbegreb, der er fremkommet gennem kritik af fremtrædende teoretikere, der i Cohens optik 

giver utilstrækkelige eller arbitrære begrundelser for at tillade bestemte former for samfundsmæssig 

ulighed (Cohen, 2006a, 250) . Cohens berettigelse i debatten om den retfærdige fordeling er, at han 
                                                
1 Dette er åbenlyst nært beslægtet med statskundskabens politikforståelse jf. David Easton definition af politik som 
værende �autoritative fordeling af værdier med gyldighed for et samfund� (Easton, 1965) 
2 For gode gennemgange af denne traditions moderne udvikling og indhold se: (Holtug et. al, 1997; Holtug og Lippert-
Rasmussen, 2007; Knight og Stemplowska, 2011; Kymlicka, 2002; Lippert-Rasmussen, 1999; 2005: 73-81; Miller, 
1999: 1-20; Roemer, 1996: 237-309; White, 2007). For en historisk gennemgang af lighedsbegrebet, se (Abernethy, 
1959: 1-20). 
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er ophavsmand til nogle af de skarpeste lighedsorienterede argumenter mod den politiske teoris 

største teoretikere. Cohen har gennem sin kritik af andre, givet værdifulde bidrag, til centrale og 

forskelligartede elementer i debatten om fordelingsmæssig retfærdighed. Et bidrag Cohen desværre 

ikke selv føjer mere til, idet han døde i august 2009. 

 

De dele af Cohens forfatterskab, der vil blive analyseret er hans diskussioner med tre af den 

politiske teoris største tænkere: Robert Nozick, Ronald Dworkin og John Rawls.  

Nozicks position er i direkte konflikt med egalitarismens ønske om at omfordele, fordi han afviser 

enhver statslig omfordeling som uretfærdig. Cohens diskussion med Nozick berører dermed selve 

debatten om den retfærdige fordelings eksistensberettigelse. Kun hvis Cohens afvisning af Nozick 

er succesfuld, er det meningsfyldt at tage en egentlig substantiel diskussion af, hvorledes der bør 

omfordeles.  

Efter diskussion af omfordelingens retfærdighed, indledes en diskussion af, hvilken lighed der er 

attraktiv. Netop dette er i centrum af Cohens kritik af Dworkin. Gennem denne leverer Cohen et 

bidrag til det delelement i debatten om den retfærdige fordeling, der kaldes lighedens equalisandum: 

Hvad det er mennesker bør gøres lige med hensyn til. Dworkin er fortaler for lighedsidealet 

ressourcelighed, hvor hver person tildeles lige mange ressourcer. Cohen argumenterer i stedet for et 

bredere ideal om �lige adgang til fordele,� hvor mennesker kompenseres for det de ikke selv er 

skyld i, men bærer konsekvenserne for deres egne valg.  

Efter afklaringen af det attraktive lighedsideal er det naturligt at se på Cohens kritik af Rawls. 

Kritikken centrerer omkring Rawls� differensprincip, der tilsiger, at ulighed kun kan tillades, hvis 

det er til gavn for de, der er dårligst stillet i samfundet. Cohens kritik af Rawls omhandler både, 

hvilke uligheder differensprincippet kan tillade og hvad dette princip bør appliceres på. Cohen 

argumenterer for, at ikke kun samfundets institutioner, men også menneskers ageren skal leve op til 

retfærdighedens principper 

 

Målsætningen  er i det følgende at redegøre  for G.A. Cohens kritik af Robert Nozick, Ronald 

Dworkin og John Rawls� syn på den retfærdige fordeling og herefter vurdere de respektive 

kritikkers styrke. Til sidst vil Cohens positive bidrag til debatten om den retfærdige fordeling blive 

sammenfattet og analyseret inden styrken og væsentligheden af dette bidrag vurderes. 
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Cohens normative vending og analytisk Marxisme 
Inden elementerne i Cohens bidrag til debatten om den retfærdige fordeling præsenteres, vil Cohens 

teoretiske udvikling blive ridset op, med særligt fokus på hans egne argumenter for nødvendigheden 

af, at diskutere den retfærdige fordeling. Udviklingen og disse argumenter kaster lys over den del af 

hans forfatterskab, der behandles senere.  

Cohens første bogudgivelse var Karl Marx� Theory of History � A Defence (Cohen, 1979a). Denne 

udgivelse var stærkt medvirkende til opblomstringen af det, der skulle blive kendt som analytisk 

marxisme3 (Sypnowich, 2006: 3). De analytiske marxister ønskede at genrejse en marxisme, der 

udfordrede den eksisterende virkelighedsopfattelse og vante konklusioner (Cohen, 2000a: x; 

Sypnowich, 2006: 3), men betragtede ikke marxismen som en normativ teoridannelse. 4 Cohen 

mente ikke selv i disse år, at der var behov for at argumentere normativt for at socialismen som 

samfundssystem var kapitalismen overlegen (Cohen, 1995a: 3). 5 Denne opfattelse blev udfordret da 

Cohen i 1972 blev præsenteret for konturerne til Robert Nozicks Wilt Chamberlain-argument. 

Argumentet, der gennemgås senere, konkluderer at opretholdelsen af lighed i et samfund kræver 

statslige indgreb i menneskers frihed. Cohen beretter selv, at argumentets styrke demonstrerede 

nødvendigheden af, at udarbejde en moderne egalitaristisk position i den normative debat om lighed 

(Ibid. 4). 

Cohens udvikling blev også bestyrket af hans opfattelse af, at samfundsmæssige forandringer 

aktualiserede debatten om den retfærdige fordeling (Ibid. 6). Cohen vurderer at tidligere tiders 

socialister med en vis ret kunne erklære spørgsmålet om lighedens konkrete indretning triviel: 

Arbejderklassen skulle tildeles �The full fruits of their industry.� Cohen var af den overbevisning, 

at den stigende kompleksitet i arbejderklassens sammensætning gjorde dette klassiske svar 

ubrugeligt (Cohen, 1995a: 8; 1995b: 2; 2000b: 109). At insistere på denne simple 

retfærdighedsopfattelse ville i et moderne vestligt samfund være at se stort på de arbejdsløse, de 

handicappede og mange andre grupper, der permanent eller midlertidigt er gjort uproduktive 

(Cohen, 1995b: 2).6 Cohens intellektuelle udvikling til en position, som en af lighedens førende 

intellektuelle forsvarer startede således i en klassisk marxistisk skepsis overfor normative 

spørgsmål. Den intellektuelle udvikling blev uden tvivl igangsat, fordi Cohen mente at ligheden 

havde behov for intellektuel støtte og fordi ændringer i de vestlige samfund aktualiserede behovet 
                                                
3 Denne teoridannelse beskrives i (Mayer, 1994; Roemer, 1986). Diskussionen af hvor længe Cohen tilhører denne tages 
ikke her. 
4 Da Steven Lukes ville skrive en bog om marxismen og moral bemærkede Cohen, at det ville blive �en kort bog� 
(Lukes, 1985: xiv). 
5 Marxister er uenige om, hvorvidt Karl Marx opfattede kapitalismen som uretfærdig (Cohen et. al, 1980). 
6 Noget også Marx pointerer (Cohen, 1989b: 24). 
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for moderne lighedsforståelser og moderne argumenter for ligheden. Denne udvikling medførte, at 

Cohen ved sin død var en uomgængelig person i debatten om den retfærdige fordeling. Cohens 

væsentligste bidrag vil blive præsenteret herunder. 

  

Diskussion af Cohens bidrag 
Cohens bidrag til debatten om den retfærdige fordeling er af en særlig karakter. Det skyldes at hans 

pointer ofte er fremkommet som kritik af andres bidrag og at Cohen har bidraget til så forskellige 

delelementer i debatten.7 Dette speciale er skrevet ud fra den motivation, at Cohens samlede bidrag 

til debatten om den retfærdige fordeling er underbelyst i litteraturen og udfra et ønske om at 

behandle Cohens politiske filosofi som et hele.8 

At diskutere og vurdere et årelangt og omfattende forfatterskab indebærer selvsagt udvælgelse. I det 

følgende argumenteres der for, hvilke af Cohens bidrag og tekster, der vil være centrale i denne 

fremstilling. Udgangspunktet er Cohens kritik af Robert Nozick, Ronald Dworkin og John Rawls. 

De tre forfattere har på være sin måde præget den normative teori og i særdeleshed debatten om den 

retfærdige fordeling.  

Robert Nozick 
Robert Nozicks bidrag til debatten om retfærdig fordeling er specielt. Nozick argumenterer i sit 

hovedværk Anarchy, State and Utopia (Nozick, 1974)  imod enhver statslig omfordeling, der går ud 

over det, der skal til for at opretholde en minimalstat. Enhver statslig aktivitet udover beskyttelse 

individers indgåede kontrakter, liv og ejendom bryder ifølge Nozick folks rettigheder. Han leverer 

således en afvisning af statslig omfordeling, både mellem personer og i tilfælde hvor rige beskattes 

til fordel for fælles goder i form af eksempelvis folkeskoler eller sundhedsvæsen. Cohens kritik af 

Nozick vil blive behandlet først, fordi det vurderes hensigtsmæssigt at afklare, hvorvidt omfordeling 

er uretfærdig, inden Cohens distinkte bidrag til, hvorledes, der bør omfordeles, kan analyseres. 

 

Udgangspunktet i det følgende er, at Nozick fremfører to selvstændige og gensidigt uafhængige 

argumenter imod omfordeling. Det første, er Nozicks såkaldte selvejerskabstese, hvor individets 

ejerskab til sig selv medfører stærke individuelle rettigheder, der begrænser, hvad andre må gøre 

ved et individ og dets ejendom. Det andet argument er Nozicks frihedsbaserede Wilt Chamberlain-
                                                
7 Termen �kritik� er kun delvist velanvendt, for trods Cohens skarpe kritik af dem alle tre, står han i dag også som en 

vigtig fortolker af deres bidrag. 
8 Det bør bemærkes at Cohen i flere omgange indikerer en sådan sammenhæng mellem forfatterskabets elementer 
(Cohen, 1994: 13-14; 1995a: 229; 2001b: 76, 78; 2008a: 7; 2008d: 126; Cohen, 2011: 61). 
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argument, der her udlægges som et frihedsbaseret argument mod omfordeling.9 Den del af Cohens 

forfatterskab, der vil blive analyseret i det følgende er kritikken af selvejerskabstesen og Wilt 

Chamberlain-argumentet. Begge er i centrum i Cohens Self-ownership, Freedom and Equality 

(Cohen, 1995a). 

Cohen analyserer selvejerskabstesens evne til at afvise omfordeling og konkluderer at 

selvejerskabstesen kun under helt bestemte forudsætninger kan afvise omfordeling. Cohens kritik af 

disse forudsætninger vil blive diskuteret, og det vurderes hvorvidt det princip Nozick beskriver for, 

hvornår mennesker kan tilegne sig ejendom kombineret med selvejerskabstesen er i stand til at 

fungere som en afvisning af omfordeling.10 Wilt Chamberlain-argumentet vil blive diskuteret med 

udgangspunkt i Cohens Capitalism, Freedom and the Proletariat (Cohen, 1979a) og senere artikler, 

der diskuterer frihedsbaserede argumenter mod omfordeling.11 Cohen argumenterer for at der er 

væsentlig ufrihed forbundet med den manglende ejerskab, som alle de Nozick ikke vil omfordele til, 

oplever. Nozicks modsvar hertil er en særlig rettighedsbaseret frihedsforståelse. Cohen finder denne 

frihedsforståelse uplausibelt, men viser også, at den ikke kan opretholde Nozicks afvisning af 

omfordeling.  

Ronald Dworkin 
Dworkin har leveret adskillige bidrag til normative teori. Fokus vil her være på hans bidrag til 

debatten om hvad det er, mennesker skal gøres lige med hensyn til: Lighedens equalisandum. Dette 

er særligt temaet for Dworkins to banebrydende artikler fra 1981: �What is Equality? Part 1: 

Equality of Welfare� (Dworkin, 2000b) og �What is Equality? Part 2: Equality of Ressources� 

(Dworkin, 2000c). 

Dworkin kritiserer ideen om at en fordeling er retfærdig når mennesker opnår lige store mængder af 

velfærd.12 Dworkin er af den opfattelse, at idealet om velfærdslighed indeholder en række 

afgørende svagheder, der gør det uattraktivt som egalitaristisk ideal. Dworkin argumenterer for, at 

velfærdslighed skal erstattes af ressourcelighed, hvor hvert menneske tildeles lige store 

ressourceandele. 

Dworkin fremfører flere tungtvejende argumenter mod velfærdslighed. Det ene handler om Louis, 

der i et samfund med velfærdslighed som omfordelingsprincip tillærer sig en dyr præference. 

                                                
9 Alternativet er at betragte det som illustration af selvejerskabstesens relevans. Så står og falder Nozicks kritik af 
omfordeling med denne. 
10 Cohens forsøg på at vise, at selvejerskabstesen ikke har intuitiv appel gennemgås ikke (Cohen, 1995a: 209-245). 
11 Det indebærer et fravalg af Cohens tekster om proletariatets kollektive frihed (Cohen, 1988: 239-285) og udbytning 
(Cohen, 1988: 209-238; Cohen, 1995a: 195-208). 
12 Velfærd betyder her i bred forstand velvære. 
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således at han hvis han tildeles de samme ressourcer opnår mindre velfærd end før. Hvis princippet 

om velfærdslighed skal opretholdes, skal Louis derfor tildeles flere ressourcer end andre. Dworkin 

mener således, at dette er problematisk for velfærdslighed og foreslår i stedet ressourcelighed som 

et attraktivt alternativ. Ressourcelighed betyder for Dworkin at vi skal kompensere for de 

ressourceforskelle mellem mennesker, der skyldes forskelle  i omstændigheder, men ikke de, der 

skyldes forskellige personligheder. Dworkin konstruerer en hypotetisk auktion, hvor alle har lige 

mange ressourcer til at byde med, men hvor der kan opstå uligheder som følge af forskelle i 

værdier, valg og præferencer.  

 

Cohen anerkender i On the Currency of Egalitarian Justice (Cohen, 1889a) styrken af Dworkins 

argumenter mod velfærdslighed, men mener ikke at de berettiger et skifte til en ren ressourcelighed. 

Cohen foretrækker i stedet det han kalder �Lige adgang til fordele,� der på mange måder 

inkorporerer elementer fra både idealet om ressourcelighed, og velfærdslighed. Cohen kritiserer 

Dworkins skel mellem personlighed og omstændighed og  baserer i stedet sit equalisandum på et 

skel mellem held og valg. Uligheder der afspejler uheld er ifølge Cohen uretfærdige, mens de der 

afspejler valg er retfærdige. Cohens kritik af Dworkin har haft stor betydning for debatten af 

lighedens equalisandum. Ud fra denne sprang også en deldebat om synet på dyre præferencer, der 

også vil blive behandlet her, fordi den illustrerer uenigheden mellem Cohen og Dworkin.  

John Rawls 
Rawls revitaliserede med udgivelsen af A Theory of Justice (Rawls, 1971) debatten om 

fordelingsmæssig retfærdighed (Freeman, 2003: 1; Holtug, 2003a: 394; Kymlicka, 2002: viii)). 

Rawls store bidrag til debatten om den retfærdige fordeling, er det såkaldte differensprincip der 

siger, at uligheder kun er retfærdige, hvis de er nødvendige for at gavne de dårligst stillede. 

Cohens kritik af Rawls berører helt centrale elementer i dennes teoridannelse. Cohens kritik, er 

oprindeligt blev fremført i teksten �Incentives, Inequality and Community� og senere genoptryk i 

næsten uændret form i bogen Recuing Justice and Equality, sammen med en række andre artikler 

der vedrører Rawls� teoridannelse. Essensen i kritikken er, at Cohen er uenig i den måde Rawls� 

differensprincip appliceres på. Cohen mener ikke at differensprincippet kan bruges til at 

retfærdiggøre, at mennesker med medfødte talenter, kræver en højere løn som incitament til at 

bringe deres talenter i anvendelse til gavn for samfundets dårligst stillede. Cohen påpeger, at den 

talentfulde ikke kan retfærdiggøre sådanne uligheder udfra et sådant hensyn, og at disse krav 

dermed bryder med differensprincippet. Der er grundlæggende to veje at gå, for Rawlsianere. Den 
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ene er at anerkende at Cohen har ret, og dermed acceptere en langt mere lighedsorienteret læsning 

af Rawls, den anden er at argumentere for, at differensprincippet ikke skal anvendes på menneskers 

valg, men kun på samfundets grundlæggende struktur. Det sidste kaldes The Basic Structure 

Objection  og diskussionen afsluttes ved at analysere to fremtrædende argumenter for ikke at 

anvende differensprincippet på menneskers valg. Cohens modsvar til denne kritik vil også blive 

fremstillet og vurderet. Afslutningsvist præsenterer Cohen det, ethos, der bør præge individers 

ageren således, at de opretholder den retfærdige fordeling. 

 

Efter at have gennemgået Cohens tre forskelligartede bidrag, vil der i et selvstændigt afsluttende 

afsnit blive gjort forsøg på at afklare, om disse bidrag indeholder interne konflikter og spændinger. 

Endeligt vil det blive vurdere, hvorvidt markedet, den skandinaviske velfærdsmodel og 

markedssocialismen på et principielt plan er i stand til at realisere Cohens egalitarisme. 

Afslutningsvist beskrives en række principper, der vil kunne bevæge et givent samfund tættere på 

Cohens egalitaristiske vision. 

 

Afgrænsende bemærkninger om metode 
Det her følgende vil være skrevet som et bidrag til den normative debat om den retfærdige fordeling 

af goder og byrder i et samfund. Det afvises ikke, at de her fundne principper kan have gyldighed på 

internationalt plan, og det afvises heller ikke, at der findes uretfærdige internationale uligheder. 

Men spørgsmål af international karakter vil ikke blive inddraget. 

I det følgende vil en del af diskussionen involverer mere eller mindre kuriøse eksempler. Flere af 

dem spiller en fremtrædende rolle i litteraturen. Disse eksempler optræder her fordi de bidrager til 

afklaringen af væsentlige problemstillinger. De bidrager til at afklare væsentlige forskelle og til at 

efterprøve teoriers implikationer og vil derfor spille en væsentlig rolle i det følgende.13 Det er derfor 

korrekt, men trivielt, når kritikere af anvendelsen af eksempler anfører, at verden beskrives 

unuanceret og uden undertrykkelse, sexisme og racisme (Armstrong, 2006: 69). For netop ved at se 

bort fra de størrelser, de fleste er enige om er uretfærdige, kan vi tage en substantiel diskussion af de 

elementer, der er kontroversielle, men alligevel betydningsfulde for, hvilken fordeling der er 

retfærdig. For at understrege og illustrere emnets væsentligheden, vil de politiske konsekvenser, af 

realiseringen af de diskuterede princippers blive inddraget løbende og være centralt i specialets 

                                                
13 Jf.  Carl Knights behandling af problemstillingen (Knight, 2009: 153). 
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afsluttende afsnit. Det er håbet at det derigennem vil blive illustreret, at hvad der her diskuteres er 

yderst relevant for retfærdigheden af centrale elementer i bestående samfund og samfundsidealer. 
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Cohens kritik af Robert Nozick: Uretfærdig 

omfordeling 
 

Indledning 
Nozick afviser retfærdigheden af enhver omfordeling, der uden individets tilladelse fratager 

individet dets retmæssige ejendom, og anvender det til formål udover det, der er nødvendigt for at 

opretholde en minimalstat. Statens aktivitet skal udelukkende beskytte indbyggernes liv, indgåede 

kontrakter og ejendom. Staten må derfor kun ændre fordelingen mellem mennesker for at 

genoprette retfærdigheden eksempelvis ved at returnere tyvekoster til den retmæssige ejer (Nozick, 

1974: 152, 168). Omfordeling er uretfærdig uanset lidelserne hos de der omfordeles til, eller 

konsekvenserne af, at der ikke omfordeles. Nozicks position er dermed et frontalangreb på hele 

debatten om den retfærdige fordeling, idet hans kritik gør enhver diskussion af denne overflødig.14 

I det følgende præsenteres Nozicks to gensidigt uafhængige argumenter for, at omfordeling er 

uretfærdigt. Det første kaldes selvejerskabstesen og det andet Wilt Chamberlain-argumentet.15 Wilt 

Chamberlain-argumentet handler grundlæggende om, at omfordeling er et indgreb i friheden og 

selvejerskabstesen medfører, at menneskets ejerskab til sig selv gør omfordeling uretfærdigt. Det er 

ikke Nozick eneste bidrag til debatten om den retfærdige fordeling,16 men fokus vil være på de to 

argumenters anvendelighed som afvisninger af omfordeling. Denne afvisning synes at være Nozicks 

væsentligste bidrag til debatten.. 

Cohens kritik af argumenterne vil blive analyseret og vurderet. Cohen kritiserer selvejerskabstesen 

for, at det stærke ejerskab til ens krop ikke i sig selv kan anvendes til at afvise omfordeling. Dette 

forudsætter at selvejerskabstesen kombineres med en teori om, hvorledes noget bliver menneskers 

ejendom, og Nozicks bud herpå er ifølge Cohens kritik utilstrækkeligt. 

I sin kritik af Wilt Chamberlain argument medgiver Cohen, at omfordeling reducerer friheden for 

de der ejer, men påpeger at de der ikke ejer, oplever ufrihed, når der ikke omfordeles. Nozicks 

frihedsforståelse analyseres, og findes værende både kontroversiel og ude af stand til at kunne 

opretholde Nozicks kritik af omfordeling. 

 
                                                
14 Præsicering: Være minimeret til en diskussion af, hvorledes mennesker bedst kompenseres, hvis andre uretmæssigt 
frarøver dem deres ejendom, samt en diskussion af, hvad �retmæssig ejendom� er. Spørgsmålet om kompensation har 
selvfølgelig en hvis kompleksitet  (Davis, 1981: 347; Holtug et. al, 1997: 207). 
15 En berømt basketballspiller. 
16 Eksempelvis Nozicks berettigelsesteori, der kort gennemgås senere (Nozick, 1974:150-160). 
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Selvejerskabstesen 
I det følgende afsnit udlægges selvejerskabstesens indhold og betydning, alt imens det drøftes, 

hvorvidt Nozick kan tilskrives denne tese.17 Selvejerskabstesen baserer sig på konceptet om 

selvejerskab: At individet er den suveræne ejer af sig selv. Selvejerskabstesen essens er, at 

selvejerskab betyder, at det er individets rettighed at bestemme over sit eget liv, sin egen krop og 

sine frembringelser. Dette begrænser, hvad andre (herunder staten) har ret til at gøre (Wolff, 1991: 

21).  Nozick indleder sit hovedværk med ordene: 

 

�Individuals have rights, and there are things no person or group may do to them (without violating 

their rights). (Nozick, 1974: IX). 

 

Nozick argumenterer for at minimalstaten er den eneste statsform, der ikke bryder med individets 

rettigheder (Ibid. 149, 333). Det bryder dermed med selvejerskabet at omfordele et menneskes 

ejendom til et andet � uanset hvilke alvorlige konsekvenser en manglende omfordeling måtte have 

for andre. 

I litteraturen er der to syn på selvejerskabstesens rolle i Nozicks teoridannelse. Diskussionen næres 

af, at Nozick kun anvender termen selvejerskab en enkelt gang (ibid. 172). At Nozick ikke eksplicit 

tilslutter sig en selvejerskabstese har fået nogle til at mene, at der ikke i Nozicks værk er nogen 

moralsk begrundelse for, at tilskrive individet sådanne stærke rettigheder (Barry, 1975; Holtug et. 

al., 1996: 202; Nagel, 1981: 197), mens andre mener, at det netop er individets ejerskab til sig selv, 

der er grundlaget for de stærke rettigheder (Cohen, 1995a: 67; Kymlicka, 2002: 107; Wolff, 1991: 

7). Afklaringen er særligt relevant fordi Cohen som fortolker af Nozick, tillægger ham denne tese 

(Roemer, 1996a: 208).  

 

Selvejerskabets intuitive appel kan illustreres med Nozicks eget eksempel, hvor teknologisk 

udvikling gør transplantation af øjne risiko- og smertefrit. Nozick beder læseren tage stilling til, om 

en statsligt, tvangsbaseret, omfordeling af øjne kan forsvares moralsk (Nozick, 1974:  206). Nozick 

mener ikke dette er tilfældet, og at eksemplet illustrerer at der synes at være en intuitiv grund til at 

bekymre sig om, om omfordeling bryder med individets selvejerskab. Der synes at være noget 

attraktivt ved et ideal, der lægger vægt på individets ukrænkelighed (Ibid. 33). Der synes herudover 

at være belæg for, at det netop er værdien af dette selvejerskab Nozick hentyder til, når han 

                                                
17 Da Nozick har forladt sin position (Malnes og Midgaard, 2003: 251), bidrager han ikke til en afklaring. 
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begrunder individets stærke rettigheder med et ønske om at respektere, at individer er forskellige 

personer (Holtug, 2003b: 409; Kymlicka, 2002: 107; Wolff, 1991: 28). At Nozick lader individets 

selvejerskab være grundlaget for stærke individuelle rettigheder vil være udgangspunktet i det 

følgende. Dette gøres ud fra den overbevisning, at denne læsning af Nozick, er den stærkest mulige 

fremstilling af Nozicks afvisning af omfordeling.  

 

Wilt Chamberlain: Konflikten mellem lighed og frihed 
Nozick skitserer i sit hovedværk også en berettigelsesteori, der beskriver hvilken samfundsmæssig 

fordeling, der respekterer individets grundlæggende rettigheder. Den vil i hovedtræk blive 

præsenteret her, fordi den er relevant for diskussionen af Nozicks Wilt Chamberlain-argument mod 

omfordeling. 

En fordeling er ifølge Nozick retfærdig når alle er kommet retmæssigt til deres besiddelser (Nozick, 

1974: 151). To processer kan gøre en person berettiget til en genstand. Hvis han har skaffet den i 

overensstemmelse med princippet for tilegnelse, der beskriver under hvilke forhold en genstand 

uden ejer kan blive nogens ejendom eller modtaget den i overensstemmelse med princippet for 

overførsel, der beskriver hvorledes besiddelser kan overføres til andre � og kun hvis der i 

genstandens historie ikke eksisterer brud på disse principper (Ibid. 150, 151, 180). 18 Nozick 

understreger dermed at en fordelings retfærdighed ikke afhænger at et bestemt sluttilstandsprincip, 

der eksempelvis beskriver graden af lighed, (Ibid. 153) eller af om fordelingen er mønstret, dvs. 

varierer i overensstemmelse med en naturlig dimension som moralsk fortjeneste, IQ, behov, 

arbejdsindsats eller marginalnytte (Ibid. 156, 159). 19  For Nozick afhænger en fordelings 

retfærdighed af om den i sin historie indeholder uretfærdigheder, der bryder med principperne for 

tilegnelse eller overførsel. Det der gør en fordeling retfærdig er dermed, hvorledes menneskers 

besiddelser blev deres. 

 

Nozick berømte argument for, at der eksisterer en konflikt mellem omfordeling og frihed er det 

såkaldte Wilt Chamberlain-argument, 20 der afviser ethvert forsøg på omfordeling til fordel for både 

mønstrede principper og sluttilstandsprincipper. 

                                                
18 Det er også et genopretningsprincip, der specificerer hvorledes retfærdigheden genoprettes efter brud de to første 
principper (Nozick, 1974: 152). Det er dog uklart hvorvidt genopretningsprincippet kan genoprette retfærdigheden, hvis 
denne defineres som den �gentagne applikation af principperne for tilegnelse og overførsel. 
19 Thomas Scanlon betvivler at nogen er tilhængere af et rent mønstret princip (Scalon, 1981: 110). 
20 Enkelte kalder dette Nozicks væsentligste bidrag (Ryan, 1981: 326). 
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Nozick lader en tilhænger af et bestemt fordelingsprincip fordele samfundets goder således, at 

fordelingen afspejler det foretrukne princip (Ibid. 161-162). Denne distribution, kaldet D1, må pr. 

definition være retfærdig ifølge tilhængeren af dette mønster. Nozick introducerer herefter 

basketballspilleren Wilt Chamberlain. Chamberlain er en populær basketballspiller, der indgår en 

kontrakt, der sikrer ham 0,25$ hver gang der købes en billet til en kamp han deltager i. Nozick 

beskriver ydermere at Chamberlain er så populær, at det at se ham spille, er hele billetprisen værd. 

Efter et år har en million mennesker set Chamberlain spille og han har derfor tjent 250.000$. Den 

nye fordeling, hvor Chamberlain er langt rigere end alle andre, kalder Nozick D2. Summen af 

individers frivillige dispositioner med deres retmæssige besiddelser har dermed ændret den 

oprindelige fordeling. Af frivillighedens og frihedens vej er D1 blevet forvandlet til D2 og afspejler 

ikke længere det oprindelige mønster. Nozicks pointe er, at når fri ageren bryder mønsteret, betyder 

det omvendt, at kun indgreb overfor den frie disposition med legitime besiddelser kan opretholde 

strukturen eller mønsteret: 

 

�No end-state principle or distributional patterned principle of justice can be continuously realised 

without continuous interference with peoples lives� (Ibid. 163). 

 

Nozicks konkluderer, at der eksisterer en konflikt imellem omfordeling og menneskers frihed i form 

af deres frie og frivillige disposition over egne besiddelser (Lippert-Rasmussen, 1996: 156). I det 

afsluttende afsnit om Cohens kritik af Nozick, vil Cohens kritik af dette argument blive analyseret. 

Det her følgende afsnit analyserer og vurderer Cohens kritik af selvejerskabstesen 

 

Cohens kritik af selvejerskabstesen 
Selvejerskabstesen konkluderer, at omfordeling bryder med individets suveræne ejerskab over sig 

selv, sin krop og sine evner. Cohen betoner, at der er forskel på at acceptere selvejerskab som et 

meningsfyldt koncept og at acceptere selvejerskabstesens anvendelighed som en afvisning af 

omfordeling (Cohen, 1995a: 209). Fokus i det følgende vil være Cohens kritik af sidstnævnte. 

Cohen analyserer om der kan sluttes fra en accept af selvejerskabet til en afvisning af omfordeling 

og undersøger, hvilke præmisser, der ligger til grund for, at Nozick kan tildele mennesker et så 

stærkt ejerskab til eksterne ressourcer. Cohens konklusion er, at selvejerskabstesen ikke i sig selv 

retfærdiggør ulighed og at Nozicks tilegnelsesprincip, der sammen med selvejerskabstesen kunne 

retfærdiggøre sådanne uligheder, har afgørende svagheder. I det følgende vil denne kritik fra Cohen 

blive gennemgået og vurderet på baggrund af indvendinger fra Jeremy Waldron. 
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Selvejerskab og tilegnelsesprincippet 
Cohens kritik tager udgangspunkt i et skel mellem eksterne og interne ressourcer. Cohens pointe er 

at et stærkt og moralsk ukrænkeligt ejerskab til sig selv ikke automatisk fører til et stærkt og 

ukrænkeligt ejerskab til eksterne ressourcer som jord og penge: 

 

�It is an intelligible presumption that I alone am entitled to decide about the use of my arm, and to 

benefit from its use, simply because it is my arm� But there is no comparable presumptive 

normative tie between any person and any part or portion of the external world� (Cohen, 1995a: 

71)21 

 

Der kan argumenters for, at ideen om at eje sig selv forudsætter et vist minimum af eksterne 

ressourcer (eksempelvis et sted at stå).22 Men det at man ejer sig selv synes ikke pr. automatik at 

give stærke og ubrydelige ejerskabsrettigheder til eksterne ressourcer, således som 

selvejerskabstesen beskriver. Dermed kan der  ikke sluttes fra selvejerskabet til et ukrænkeligt 

ejerskab af eksterne ressourcer. 

Dette betyder at selvejerskabstesen ikke i sig selv kan afvise omfordeling, men udelukker ikke, at 

denne kombineret med andre dele af Nozicks teoridannelse kan fastholde denne afvisning. Det er 

derfor oplagt at undersøge, hvorledes Nozick beskriver at en genstand bliver det selvejende individs 

ejendom. Nozick svarer udtømmende herpå, at dette sker ved at en person, i overensstemmelse med 

principperne herfor, overdrages en genstand fra en anden eller tilegner sig en ikke ejet genstand. 

Men hvorledes etablerer Nozick et stærkt og ukrænkeligt ejerskab til eksterne ressourcer? 

Cohen argumenterer for at fokusere på, hvorledes den �oprindelige tilegnelse� etablerer et så stærkt 

ejerskab til ressourcer, der tidligere var uden ejer, at omfordeling bryder med individets rettigheder 

(Cohen, 1995a: 72, 73), en opfattelse der deles i litteraturen (Kymlicka, 2002: 111; O�Neil, 1981: 

311; Roemer, 1996a: 206; Steiner, 1981: 381). Argumentet for netop dette fokus er at senere 

overdragelser kun kan være retfærdige, hvis den oprindelige tilegnelse er retfærdig. Dette taler for 

en analyse af Nozicks princip for oprindelige tilegnelse. 

  

                                                
21 Denne pointe kan også genfindes i litteraturen (Lippert-Rasmusssen, 1996: 148; Kymlicka, 2002: 109 og 121; Holtug, 
2003b: 409). 
22 Jf. (Waldron, 1988: 418). 
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Enkelte betvivler tilegnelsesprincippers relevans. Jeremy Waldron indvender, at en diskussion af 

tilegnelse var relevant dengang en større mængde af de eksterne ressourcer var uden ejer (Waldron, 

1988: 258). Dette taler for et større fokus på overførselsprincippers evne til at afvise omfordeling 

sammen med selvejerskabet. Der er to stærke indvendinger mod Waldrons pointe. Den første er den 

allerede nævnte, at retfærdigheden af tilegnelsen er en nødvendig men ikke tilstrækkelig 

forudsætning for, at en senere overførsel kan være retfærdig. Dette peger på at den oprindelige 

tilegnelse ikke blot i historisk, men også i normativ forstand, bør have primat. Den anden 

indvending mod Waldron følger også af, at al nuværende ejendom på et tidspunkt er blevet tilegnet. 

Genstandens overgang fra ikke ejet til ejet betyder en langt større forandring af andre menneskers 

relation til genstanden og muligheder i forbindelse med denne. Det taler for, at hvis stærk ubrydelig 

rettigheder skal kunne etableres, skal det ske i forbindelse med tilegnelsen og derfor følger en 

analyse af Nozicks princip for tilegnelse. 

Afslutningsvist bør det bemærkes at der er uenighed om, hvorvidt Nozick udleder 

tilegnelsesprincippet af selvejerskabstesen eller betragter det som et selvstændigt princip. Flere har 

med rette kritiseret Cohen for at være fortaler for den første position (Gordon, 1990: 85; Holtug, 

2003b: 409). Denne del af Cohens kritik bliver ikke anvendt, da intet taler for  at Nozick baserer sit 

argument på en sådan udledning. Det der i stedet diskuteres er Cohens analyse, der viser at 

selvejerskabet og tilegnelsesprincippet ikke kan retfærdiggøre en afvisning af omfordeling, fordi 

tilegnelsesprincippet, betragtet som et selvstændigt princip, har alvorlige mangler. 

 

Nozicks princip for tilegnelse 
Hvis selvejerskabstesen skal kunne afvise omfordeling, må den kombineres med et princip for, 

hvorledes eksterne ressourcer bliver menneskers ejendom. Mange er af den opfattelse, at Nozick 

giver et bud på sådan et princip, i sin diskussion af Locke (Holtug et. al., 1996: 207; Lippert-

Rasmussen, 1996: 150; O�Neil, 1981: 313). Lockes princip for tilegnelse påbyder, at der efter en 

persons tilegnelse skal være �as much and as good left for others� (Nozick, 1974: 175).  

Den almindelige opfattelse er, at Nozick ændrer dette således, at en tilegnelse af en given genstand 

er uretfærdig: �If the position of others no longer at liberty to use the thing is thereby worsened.� 

(Nozick, 1974: 178). Nozick specificerer at det ikke er at stille nogen værre, hvis en person 

kompenseres eller at en tilegnelse betyder, at en anden mister muligheden for at tilegne sig den 

samme genstand (Ibid.). Cohen læser Nozick således, at princippets kerne er, at ingen må stilles 

værre, sammenlignet med hvorledes de ville være stillet, hvis genstanden var forblevet uden ejer 
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(Cohen, 1995a: 78). 23 David Gordon argumenterer for at Nozick ikke har et tilegnelsesprincip, men 

blot bemærker, at enhver berettigelsesteori må have et tilegnelsesprincip (Gordon, 1990: 79, 87). 

Gordons synspunkt implicerer som følge af ovenstående, at Nozicks selvejerskabstese ikke kan 

afvise omfordeling, men det vil alligevel blive demonstreret at Cohens læsning af Nozick er 

rimelig.24 

Der er klare tekstuelle indikationer på, at det er situationen inden tilegnelsen, der er Nozicks 

sammenligningsgrundlag, når det skal vurderes om en tilegnelse stiller nogen ringere. Nozick 

skriver at sammenligningsgrundlaget er sat så lavt, at tilegnelser kun yderst sjældent stiller nogen 

ringere og dermed bryder med tilegnelsesprincippet (Nozick, 1974: 181). Nozicks begrunder, at 

princippet kun brydes i ekstreme tilfælde med, at produktiviteten og effektiviteten i et samfund med 

privat tilegnelse af ressourcerne er så stor, at det almindeligvis ikke vil være tilfældet, at nogen 

stilles ringere (Ibid.). Sådanne effektivitetsforskelle er kun tilstede, hvis sammenligningsgrundlaget 

er situationen, hvor genstanden forbliver uden ejer frem for eksempelvis andre personers tilegnelse 

af genstanden. Ingen af de øvrige eksempler, Nozick diskuterer, taler imod denne læsning, der 

derfor accepteres i det følgende (Ibid. 181-182) 

 

Cohens kritik af Nozicks princip for tilegnelse 
Cohen kritiserer Nozicks tilegnelsesprincip. Hvis denne kritik er succesfuld, vil selvejerskabstesen 

ikke være i stand til at afvise omfordeling. Cohens kritik af Nozicks tilegnelsesprincip viser at 

Nozicks princip for tilegnelse trækker arbitrære grænser for, hvad der sammenlignes med, når det 

skal vurderes om den der ikke tilegner sig en genstand stilles værre.  

Cohen beskriver en situation, hvor to mænd (A og B) lever og arbejder på en ø.25 På øen er alt uden 

ejer og jorden er den primære kilde til velstand. I den situation tilfalder m ressourcer A og n 

ressourcer B. Cohen diskuterer så, om en situation hvor A tilegner sig al jorden overholder Nozicks 

princip for tilegnelse, hvis A tilbyder B en løn på n+p hvor (p>0). Muligheden for at tilbyde B mere 

end før opstår fordi A organiserer arbejdet mere effektivt således at det samlede output O bliver: 

O=n+m+q+p (hvor q>p). A tildeler sig selv m+q og får dermed mest ud af tilegnelsen (Cohen, 

1995a: 79). Cohen mener at dette tilfredsstiller Nozicks princip fordi B ikke stilles værre af A�s 

                                                
23 Se også (Holtug et. al, 1997: 212; Narveson, 1988: 69; Kymlicka, 2002: 115; Lippert-Rasmussen, 1996: 152; Reeve, 
1986: 134; Roemer, 1996a: 208). 
24Gordons position bliver uklar, idet han andetsteds udlægger Nozicks tilegnelsesprincip i overensstemmelse med 
Cohen (Gordon, 1990: 86). 
25 Den politiske filosofi deler den politiske økonomis forkærlighed for robinsonader. 
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tilegnelse. Faktisk stilles B, målt på sit afkast, en lille smule bedre end inden tilegnelsen. Cohen 

bruger eksemplet til at illustrere det problematiske i, at Nozick kun sammenligner med en situation, 

hvor jorden på øen forbliver uden ejer. Hvorfor skal der ikke sammenlignes med en situation hvor 

A og B tilegner sig jorden i fællesskab eller en situation hvor B tilegner sig jorden? (Cohen, 1995a: 

80). Hvis B er lige så dygtig eller bedre til, som ejer at organisere arbejdet, virker det arbitrært, at B 

skal acceptere A�s tilegnelse som retfærdig, blot fordi den stiller B bedre end situationen inden 

tilegnelsen, når det samtidig stiller B ringere end alternative tilegnelser ville gøre. Det er klart at der 

skal være tale om empirisk mulige alternativer (Lippert-Rasmussen, 1996: 161). Men hvis det 

accepteres at det er muligt at give B n+p og tildele A m+q, så er det også muligt at lave den 

omvendte fordeling. Pointen er ikke at B har mere ret til m+q, end A, blot at det synes meget svært 

at argumentere for, at B ikke ved A�s tilegnelse på relevant vis stilles værre, når han herved fratages 

muligheden for at leve et materielt bedre liv. Den eneste grund til at Nozick kan erklære, at en sådan 

tilegnelse ikke stiller B værre er det lave sammenligningsgrundlag, der dermed synes arbitrært, 

fordi det afskærer mulige materielle forbedringer af menneskers liv fra at blive taget i betragtning. 

Nozick argumenterer på ingen måde overbevisende for, hvorfor de der ikke tilegner sig jorden 

(måske fordi de gerne vil leve i et samfundsmæssigt fællesskab hvor jorden er uden ejer) skulle 

acceptere dette arbitrære �først-til-mølle� princip (Cohen, 1995a: 80). 

 

Cohen har argumenteret for, at Nozicks tilegnelsesprincip trækker arbitrære grænser for, hvad det 

vil sige at stille mennesker værre. I det følgende vil Cohens konklusion blive kritiseret af to 

teoretikere, der er tættere på Nozicks position. Narveson og Gordon har på hver sin vis forsøgt at 

tilbagevise Cohens kritik. Narveson mener ikke at B i eksemplet ovenfor har noget at indvende. Det 

er ifølge Narveson ikke nok, at nogen ville foretrække at jorden blev anvendt eller ejet på en anden 

måde. Narveson spørger, om de også ville foretrække en anden anvendelse, hvis nogen var blevet 

tvunget til at bidrage til, at en anden anvendelse kunne realiseres (Narveson, 1988: 71). Narvesons 

legitime bekymring for, hvorvidt mennesker tvinges er ikke relevant til at afgøre, om vi skal 

acceptere at udelukke en række alternative tilegnelser fra sammenligning når det vurderes, om 

nogen stilles ringere. For her diskuteres ikke B�s holdning til A�s retfærdige ejendom, men selve 

retfærdigheden af dette ejerskab. Vi vurderer derfor om nogen stilles ringere, ved at vurdere 

empirisk mulige konsekvenser af alternative tilegnelser. Narvesons kritik formår dermed ikke at 

redde Nozicks tilegnelsesprincip.  
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Gordons kritik går på, at Cohens eksempel hviler på den tvivlsomme antagelse, at B ikke ejer det 

land han indledningsvist arbejder på: 

 

�The cultivator, by the terms of the example, has worked the land: why does he not then own it?� 

(Gordon, 1990: 92).   

 

Gordons pointe er rimelig klar, for hvis B faktisk ejer (en del af) jorden vil A�s tilegnelse ikke 

overholde princippet idet dette gælder jord uden ejer. Problemet for Gordons indvending er, at vi 

kan forestille os produktionsformer der ikke krævede, at nogen arbejdede på selve jorden, men i 

stedet var en slags produktbearbejdelse26 eller animalsk landbrug. Vi kan ligeledes forestille os, at B 

ikke ønskede at eje jorden, men foretræk at arbejde på jord uden ejer. Begge disse eksempler 

illustrerer, at Nozicks tilegnelsesprincip tillader tilegnelser, der stiller nogen værre. Samlet set synes  

det godtgjort, at også tilegnelser sket under tilegnelsesprincippet kan stille folk værre. Det er det 

centrale i Cohens kritik, og det står uberørt af Gordons indvending. Cohen konklusion om, at 

selvejerskabet hverken for sig selv eller i kombination med Nozicks princip for tilegnelse kan 

bruges til at afvise omfordeling, kan dermed fastholdes. 

Cohens kritik af Nozicks princip for tilegnelse viser, at der i Nozicks teoridannelse ikke er et 

holdbart argument for, at selvejerskabet kan bruges til at afvise omfordeling. Dette kræver en 

begrundelse for, hvorledes mennesker opnår den samme stærke binding til eksterne ressourcer, som 

de har til deres egen krop og det tilegnelsesprincip hos Nozick, der synes relevant i denne 

sammenhæng, indfører arbitrære skel for, hvad der sammenlignes med, og kan kun sådan afvise 

omfordeling. Det betyder, at Cohen med sin kritik formår at vise, at det ikke baseret på 

selvejerskabet er muligt at etablere et stærkt og ukrænkeligt bånd mellem mennesker, og eksterne 

ressourcer, der udgør en plausibel begrundelse for at afvise al omfordeling.  

  

Kritikken af Wilt Chamberlain-argumentet 
At Wilt Chamberlain-argumentet er så omdiskuteret skyldes utvivlsomt, at det peger på en konflikt 

mellem to centrale værdier: Lighed og frihed. Inden analysen af Cohens bidrag, redegøres der kort 

for to andre argumenter mod Wilt Chamberlain-argumentet. Det første argument nedtoner værdien 

af frihed, mens det andet forsøger at vise, at konflikten mellem omfordeling og frihed ikke findes. 

Da ingen af de to argumenter på tilfredsstillende vis imødegår Wilt Chamberlain-argumentet 

                                                
26 Eksempelvis at plukke kokosnødder (Holtug. et. al. 213). 
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understreges behovet for Cohens alternative svar på, hvorledes konflikten mellem lighed og frihed 

bør håndteres. 

 

Den første type argument mod Wilt Chamberlain-argumentet anerkender Nozicks pointe om, at 

omfordeling er et indgreb i menneskers frihed, men afviser at dette er et problem for 

retfærdigheden. Dette er udtryk for en pluralistisk retfærdighedsopfattelse, hvor retfærdigheden 

betragtes som en balance mellem flere forskelligartede værdier. Hvis man er tilhænger af en sådan 

retfærdighedsopfattelse, hvor friheden er en af flere værdier, er omfordeling langt fra så væsentligt 

som Nozick gør det til (Wolff, 1991: 92). Når friheden tildeles denne mindre prominente rolle, 

afvises ikke Nozicks slutning om en konflikt mellem omfordeling og frihed, men derimod den 

normative betydning af denne konflikt. Dette pluralistiske argument er konsistent, men rammer ikke 

Nozicks centrale pointe om, at der er en konflikt mellem omfordeling og frihed. På sin vis bestyrker 

sådanne argumenter Nozicks opfattelse af, at den enkeltes frihed ikke tages alvorligt og ofres til 

fordel for retfærdighed og lighed.  

 

En anden type kritik af Wilt Chamberlain-argumentet relaterer sig til, hvilken type af ejerskab 

mennesket har over eksterne ressourcer. Pointen er, at den der indledningsvist i argumentet 

beskriver samfundet D1 også kunne sætte begrænsninger på, hvorledes de fordelte værdier må 

anvendes (Kymlicka, 2002: 107; Lippert-Rasmussen, 1996: 157; O�Neil, 1981: 309). Argumentets 

pointe er så, at bestemmelser om, hvad et menneske må gøre med sin ejendom ikke begrænser 

friheden, på samme måde som det heller ikke begrænser friheden for en universitetsprofessor, at det 

ikke er tilladt for vedkommende, at give sit professorat til sin søn (Ryan, 1981: 326) og på samme 

måde som det heller ikke begrænser friheden for husejeren, at der er ting han ikke må gøre ved sit 

fredede hus (Holtug et. al., 1997: 221). Sådanne indvendinger er ikke uden styrke, og slet ikke mod 

Nozick, men de hviler dog alle på en forståelse af frihed, hvor hvorvidt noget begrænser individets 

frihed afhænger af, hvorvidt individet har ret til det. Det er en frihedsforståelse Nozick selv deler 

(Nozick, 1974: 262), men den er bestemt kontroversiel. Det helt grundlæggende problem er dog, at 

det at tildele folk goder, og på forhånd begrænse anvendelsen af disse, muligvis er formelt 

anderledes end at annullere sådanne anvendelser ved hjælp af eksempelvis omfordelende 

skatteindkrævning, men den substantielle forskel er minimal, og Wolff rammer plet, når han 

bemærker, at denne type indvendinger mod Wilt Chamberlain-argumentet føles som et �trick� 

(Wolff, 1991: 95).  
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Ingen af de to typer indvendinger leverer tilfredsstillende forsvar for omfordeling. De eliminerer 

ikke overbevisende Nozicks helt grundlæggende pointe om, at der eksisterer en konflikt mellem 

frihed og omfordeling og de leverer ikke overbevisende argumenter for, at de normative 

konsekvenser af denne konflikt ikke er belastende for de, der gerne vil omfordele. Dette gør Cohens 

bidrag særligt aktuelt. 

 

Cohens kritik af Wilt Chamberlain-argumentet 
Cohen har på flere forskellige måder kritiseret Nozicks Wilt Chamberlain-argument, men den 

væsentligste kritik, der vil blive gennemgået her er det frihedsbaserede argument, der ender med at 

være Cohens afgørende argument for, at Nozicks teori ikke udfra et hensyn til frihed, kan afvise 

omfordeling. 

Cohen fremfører et argument, hvis implikation er, at selv hvis vi medgiver, at folk har fuldt ejerskab 

over deres eksterne ressourcer, og selv hvis omfordelingsdiskussionen tages med et snævert fokus 

på frihed, så viser Wilt Chamberlain-argumentet ikke, at der eksisterer et frihedsbaseret argument 

mod omfordeling. Det betyder, at der ikke eksisterer en konflikt mellem frihed og omfordeling 

(eller frihed og lighed) således som Nozick ellers konkluderer. Cohen anerkender Wilt 

Chamberlain-argumentets intuitive styrke og det problematiske i en eventuel konflikt mellem frihed 

og omfordeling, men mener at Nozick beskriver forholdet mellem omfordeling og frihed forkert ved 

at fokusere snævert på den ufrihed, der opleves af den der omfordeles fra og helt ignorere den øgede 

frihed for de, der omfordeles til.  

 

Cohen har skrevet en række artikler om forholdet mellem omfordeling og frihed. Næsten alle 

artiklerne har et fælles udgangspunkt i artiklen Capitalism, Freedom and the Proletariat (Cohen, 

1979b)27. I det følgende vil udgangspunktet være den oprindelige artikel, men der henvises til 

senere artikler, hvis Cohen har fremført argumentet klarere eller revideret dette ved en senere 

lejlighed. Cohens helt overordnede pointe er, at enhver fordeling af ejendom også er en fordeling af 
                                                
27Artiklen indeholder oprindeligt to argumenter, både det der bliver behandlet her og et der handler om proletariatets 
kollektive ufrihed. Den her behandlede kritik af frihed fremfører Cohen separat i artiklen Illusions about private 
property and freedom (Cohen, 1981), mens pointen om den kollektive ufrihed behandles i artiklen The Structure of 
Proletarian Unfreedom (Cohen, 1983). Frihedsproblematikken behandles udførligt i kapitel 14 af bogen History, 
Labour and Freedom der bærer titlen Freedom, Justice and Capitalism (Cohen, 1988: 292-301). I 1991 udkom en 
revideret udgave af Capitalism, Freedom and the Proletariat (Cohen, 1991), der er genoptryk uændret senere (Cohen, 
2006b).  I bogen Self-ownership, Freedom and Equality er frihedsargumentet centralt Cohens kritik af Nozick (Cohen, 
1995a: 59-61), ligesom Cohen også tildeler dette argument stor vægt i artiklerne Freedom and Money (Cohen, 2001a) 
og Back to Socialist Basics (Cohen, 1994: 14). Udviklingen i Cohens tekster kan beskrives som en forfinelse af 
argumentet og en øget forståelse for argumenternes konsekvenser for Nozicks position. 
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frihed og at den mindskede frihed den ejende oplever ved omfordeling følges af en øget frihed hos 

den der omfordeles til. Eller sagt på en anden måde, når der ikke omfordeles opretholdes også en 

stor mængde ufrihed, for de der ikke ejer. Inden denne pointe kan behandles fyldestgørende 

analyseres Cohens frihedsforståelse. Denne er væsentlig fordi forskellige opfattelser af, hvad frihed 

betyder, er centralt i Cohens uenighed med Nozick. 

 

Cohens frihedsforståelse 
Cohen anvender oprindeligt Jan Narvesons frihedsforståelse. Her defineres frihed som:  

 

�Doing what we wish without the interference of others� (Cohen, 1979b: 11).  

 

Der er to særtræk ved denne frihedsforståelse. Det første er, at ansvar gøres centralt. Det vil sige at 

frihed betragtes som en relation mellem mennesker og fokuserer på dét mennesker forhindrer 

hinanden i at gøre.28 Det andet særtræk er betoningen af menneskelige præferencer, hvor friheden 

gøres til et spørgsmål om at blive forhindret i at gøre det man ønsker. Det sidste er problematisk 

fordi menneskers frihed derved kan øges, når de nedjusterer deres præferencer (Reeve, 1986: 110; 

Roemer, 1996a: 275)  

Det første særtræk, hvor ufrihed er det, der følger af menneskers handlinger, tilslutter Cohen sig i 

tidlige skrifter (Cohen, 1981: 223; 1988: 242), men afviser det eksplicit senere (Cohen, 2005: 8). 

Det andet særtræk om at friheden afhænger af individets ønsker afvises klart af Cohen (Cohen, 

1981: 231; 1998: 80). Idet Cohen senere anvender formuleringer, der ikke indeholder elementet om 

personers præferencer kan dette ikke være et væsentligt element i Cohens frihedsforståelse, selvom 

lignende formuleringer går igen (Cohen, 1979b: 12; 1981: 228). I de senere tekster benytter Cohen 

en frihedsdefinition, der stadigt har et ansvarsfokus,29 men ikke indeholder præferenceelementet: 

 

�I am unfree whenever someone interferes, justifiably or otherwise, with my actions�  

(Cohen 1981: 229; 1988: 295).  

 

En frihedsforståelse, der indholdsmæssigt går igen i senere tekster (Cohen, 1991: 171; 1995a: 59). 

Denne frihedsforståelse vil i det følgende blive omtalt som den neutrale frihedsforståelse.  
                                                
28 Jf. (Miller, 2006: 198). 
29 Antageligt fordi det er den relevante form for ufrihed her, men ikke fordi menneskelig ageren er en forudsætning for, 
at nogen gøres ufri jf. (Cohen, 2005: 8). 
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En sidste krølle på denne diskussion er, at der rent sprogligt vil blive skrevet om personer der 

forhindres i noget, men det er også en ufrihed i den her relevante forståelse af dette ord, at en person 

ville blive forhindret, hvis han havde forsøgt at gøre en given ting (Cohen, 2001a: 5). 

 

Frihed og omfordeling 
Efter at have klarlagt hvilken form for frihed Cohen opererer med, når han undersøger forholdet 

mellem frihed og omfordeling, kan dette forhold analyseres. Nozicks pointe er at omfordelingen af 

ejendom bryder med individets frihed. Cohens modargument er, at der bestemt er ufrihed forbundet 

med omfordeling af ejendom, men at der også er ufrihed, for de der ikke ejer, ved manglende 

omfordeling. Cohen illustrerer forholdet mellem ejendom og frihed med følgende eksempel: 

 

� Let us suppose that I wish30 to take Mr. Morgan�s Yacht, and go for a spin. If I try to, then it is 

probable that its owner, aided by the law-enforcing others, will stop me� It follows that I lack a 

liberty here. � (Cohen, 1979b: 11-12) 

 
Cohens pointe er generaliserbar, privat ejendomsret begrænser altid friheden, for de der ikke ejer 

(Ibid.). Dette er ifølge Cohen fordi et menneskes private ejerskab til en genstand forudsætter, at 

andre ikke ejer samme genstand  (Cohen, 1981: 227). De der ejer et objekt har en lang række 

friheder i relation til dette, som de der ikke ejer objektet ikke har. Den overordnede pointe er, at en 

(om)fordeling af ejendom også indebærer en (om)fordeling af frihed. Det synes dermed at være en 

rimelig beskrivelse at Cohen er ufri til at bruge Mr. Morgans yacht og Mr. Morgan omvendt er fri til 

at gøre dette. Ydermere må det konkluderes, at den der bruger yachten bliver mere fri, end i 

situationen, hvor den anden person bruger den. Dette er i hvert fald tilfældet, så længe Cohens 

frihedsforståelse anvendes.  

Da vi her behandler Wilt Chamberlain-argumentet som en frihedsbaseret afvisning af statslig 

omfordeling, vil det være givtigt at betragte hvilken effekt statslig omfordeling har på fordelingen 

af friheden ifølge den neutrale frihedsforståelse. Det kan stilles op i en tabel, der sammenligner to 

personers relative frihed  i to situationer, der adskiller sig ved, hvorvidt den genstand den ene 

person oprindeligt ejer omfordeles eller ej: 

 

 

                                                
30 Jf. ovenstående diskussion af frihedsforståelse tillægges �wish� ikke betydning. 
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Tabel 1 

 Ingen omfordeling Der omfordeles fra ejer til ikke 

ejer 

Ejerens relative frihed Mere fri Mindre fri 

Den der ikke ejers relative 

frihed 

Mindre fri Mere fri 

 

Omfordeling mindsker ejerens frihed men øger friheden for den der ikke ejer. Ved anvendelsen af 

den neutrale frihedsforståelse har Nozick ret i, at omfordeling mindsker friheden for de, der 

omfordeles fra. Men samtidigt overser Nozick den ufrihed, der er forbundet med en given fordeling 

af ejendom (Cohen, 1991: 170) � og dermed at en omfordeling ikke blot mindsker ejerens frihed, 

men også ændrer fordelingen af frihed til fordel for de der omfordeles til. Dette betyder, at der ved 

anvendelse af den neutrale frihedsforståelse, ikke er et frihedsbaseret argument imod omfordeling. 

Det betyder ikke at der er et frihedsbaseret argument for omfordeling, men hvis ovenstående 

konklusion er korrekt er Wilt Chamberlain-argumentets evne til at fungere som normativ 

frihedsbaseret afvisning af omfordeling ikke-eksisterende.  

Den rettighedsbaserede frihedsforståelse 
Ovenstående afvisning af Wilt Chamberlain-argumentet er kun gyldig under anvendelse af den 

neutrale frihedsforståelse. Nozick accepterer ikke denne frihedsforståelse, og derfor rammes Wilt 

Chamberlain-argumentet i udgangspunkt ikke af Cohens kritik. Ifølge Nozick begrænses en persons 

frihed kun hvis denne forhindres i at gøre, hvad han har ret til (Nozick, 1974: 262). Cohen kalder 

dette for en rettighedsbaseret frihedsforståelse (Cohen, 1995a: 59).31 Den rettighedsbaserede 

frihedsforståelse medfører, at den der uberettiget sejler en tur i en andens yacht begrænser ejerens 

frihed, og at den indtrængendes frihed ikke begrænses i fald han forhindres heri. 

Cohen har fremført flere kritikker af denne frihedsforståelse. De centrale spørgsmål er om den 

rettighedsbaserede frihedsforståelse er en acceptabel forståelse af frihed og om en anvendelse af 

denne er i stand til at fastholde Wilt Chamberlain-argumentets frihedsbaserede afvisning af 

omfordeling. Cohen har fremført et konceptuelt argument, der sigter mod at vise, at den 

rettighedsbaserede frihedsforståelse er uacceptabel og et andet argument, der viser, at anvendelsen 

af den rettighedsbaserede frihedsforståelse ikke er i stand til at opretholde Wilt Chamberlain-

argumentets konklusioner. 
                                                
31 Tidligere kaldte Cohen det en moraliseret frihedsforståelse (Cohen, 1979a: 12). 
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Cohens konceptuelle kritik af den rettighedsbaserede frihedsforståelse 
Cohens konceptuelle kritik går ud på, at anvendelsen af den rettighedsbaserede frihedsforståelse 

ligger langt fra den måde vi almindeligvis anvender ordet frihed. At dette er tilfældet demonstrerer 

Cohen ved at beskrive to ensartede situationer: 

 

- Jordejeren F hvis jord jævnligt krydses af en personen V, der har ret til dette. 

- En anden jordejer G hvis jord jævnligt krydses af personen W, der ikke har ret til dette. 

 

Både F og G indhegner deres respektive jordstykker, så V og W ikke længere kan krydse denne. 

Cohen mener at V og W på samme måde forhindres og gøres ufri. Den konklusion opnås ikke med 

den rettighedsbaserede frihedsforståelse, ifølge hvilken kun V er ufri, fordi kun V forhindres i at 

gøre, hvad han har ret til (Cohen, 1978: 259; 1995a: 36). Eksemplet illustrerer, hvorledes den 

rettighedsbaserede frihedsforståelse bryder med vores vante forståelse af ordet frihed. Denne 

konceptuelle indvending demonstrerer at Nozicks hensyn til friheden er et hensyn til en særlig form 

for frihed � friheden for dem med distinkte rettigheder.  

Det er selvfølgelig legitimt at mene, at vi ikke skal lade hverdagens sprog have normativ relevans. 

Men det er problematisk for Nozicks argument at det opstilles som et forsvar for frihed, og ved 

nærmere eftersyn ikke har en sådan karakter. Cohens konceptuelle kritik viser at Wilt Chamberlain-

argumentets konklusioner, uden at argumentere for denne, hviler på en kontroversiel forståelse af 

frihed.32 Det næste afsnit viser, at introduktionen af den rettighedsbaserede frihedsforståelse ikke er 

tilstrækkeligt til at fastholde argumentets konklusion om, at der eksisterer en modsætning mellem 

frihed og omfordeling. 

 

Cohens kritik af den rettighedsbaserede frihedsforståelses implikationer 
Cohen har udover at kritisere den rettighedsbaserede frihedsforståelse på et konceptuelt plan også 

fremført et argument, hvis hovedpointe er, at denne frihedsforståelse ikke er i stand til at opretholde 

Nozicks konklusioner (Cohen, 1995a: 60, 65). Argumentet kan illustreres ved indledningsvist at 

anvende den rettighedsbaserede frihedsforståelse til at vurdere friheden i situationen fra tidligere, 

                                                
32 Jeremy Waldron fremfører at den neutrale frihedsforståelse beskæftiger sig med en uvigtig form for frihed (Waldron, 
2006: 169). Cohens eksempel med marken illustrerer at dette ikke synes plausibelt. 
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hvor to mennesker mødes på kajen samme dag, med samme ønske om at benytte yachten, som den 

ene ejer. 

Tabel 2 

 Ejer benytter Yacht Den der ikke ejer benytter 

Yachten 

Ejerens relative frihed Mere fri Mindre fri 

Den der ikke ejers relative 

frihed 

Ingen frihedseffekt Ingen frihedseffekt 

 

Forklaringen på, at kun ejerens frihed påvirkes er, at frihed i den rettighedsbaserede 

frihedsforståelse er snævert forbundet med rettigheder. At være fri er at kunne gøre hvad man har 

ret til � og at være ufri er at blive forhindret i dette. Da den der ikke ejer yachten ingen rettigheder 

har hertil, er hans frihed således ifølge den rettighedsbaserede frihedsforståelse uberørt i begge 

situationer. Tabellen illustrerer Nozicks konklusion på forholdet mellem ejendom og frihed, og gør 

det klart at der ved anvendelse af den rettighedsbaserede forståelse af frihed eksisterer en konflikt 

mellem omfordeling og frihed, fordi omfordeling mindsker friheden for de, der ejer. 

 

Cohen påpeger, at denne konklusion, kun er korrekt under en ganske bestemt forudsætning. 

Forudsætningen er, at de der besidder en given mængde ejendom skal have ret til denne specifikke 

ejendom (Cohen, 1988: 295). I Nozicks konkrete eksempel, er det antaget at folk har ret til deres 

besiddelser og Nozick antager uden videre, at Wilt Chamberlain også har ret til de besiddelser andre 

overfører til ham. Det har to vigtige implikationer for Nozicks argument. Den første er, at Wilt 

Chamberlain-argumentet ikke er i stand til at friholde reelt eksisterende uligheder fra omfordeling, 

en konklusion Nozick selv anerkender (Nozick, 1974: 231). Den andet er, at Nozicks argument kun 

kan opretholde konklusionen om en generel konflikt mellem omfordeling og frihed, hvis der er en 

selvstændig retfærdiggørelse af den private ejendomsret folk har til de besiddelser, hvis 

omfordeling diskuteres. Først når ejendommens fordeling er retfærdiggjort begrænser det, under 

anvendelse af den rettighedsbaserede frihedsforståelse, menneskers frihed at omfordele deres 

ejendom. I tilfælde hvor de ikke har ret til deres ejendom, vil omfordeling under anvendelse af den 

rettighedsbaserede frihedsforståelse ikke reducere deres frihed (Cohen, 1981: 228). At omfordeling 

reducerer friheden for den ejende er åbenlyst under den neutrale frihedsforståelse, men under denne 

er det, som vist, ligeså åbenlyst, at omfordeling øger friheden, for den der ikke ejer. 
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Det er problematisk for Wilt Chamberlain-argumentet, der er et frihedsbaseret argument imod at 

omfordele folks ejendom, at det er afhængigt af en sådan retfærdiggørelse. En sådan 

retfærdiggørelse kan ikke ske med henvisning til omfordelingens effekt på friheden, fordi denne 

effekt under en rettighedsbaseret frihedsforståelse først er fastlagt, når rettighederne i situationen er 

afklaret (Ibid.). Det betyder at Wilt Chamberlain-argumentet ikke viser, at lighed forudsætter 

gentagne indgreb i menneskers frihed. Nozicks frihedsbaserede argument mod omfordeling er ude 

af stand til at erklære at omfordeling bryder med folks frihed, før besiddelserne hos dem, de ønsker 

at friholde fra omfordeling, er retfærdiggjorte. Wilt Chamberlain-argumentet fungerer dermed ikke 

som en frihedsbaseret afvisning af omfordeling, fordi det selv under anvendelse af den 

rettighedsbaserede frihedsforståelse er ude af stand til at vise, at omfordeling bryder med friheden 

for de, der omfordeles fra. 

 

I et forsøg på at påvise, at den rettighedsbaserede frihedsforståelse godt kan anvendes til at 

fastholde konklusionerne fra Wilt Chamberlain-argumentet, har Jeremy Waldron argumenteret for 

at det ikke er nødvendigt med en ekstern begrundelse for den private ejendomsret. Argumentet 

baserer sig på det Waldron kalder �ejendommens normative resiliens� (Waldron, 2006: 170). Dette 

fænomen dækker over en diskontinuitet hvor institutioners retfærdighed og retfærdigheden af 

menneskers ageren indenfor institutionernes rammer vurderes uafhængigt. Det betyder ifølge 

Waldron, at vi sagtens med den rettighedsbaserede frihedsopfattelse kan erklære det som et brud på 

friheden at omfordele, uden at tage stilling til om den oprindelige fordeling er retfærdig. 

Waldrons argumenter har muligvis intuitiv appel, og han fremhæver psykologiske forklaringer på, 

at folk vurderer inkonsistent (Waldron, 2006: 171). Indvendingen bærer dog i nogen grad præg af, 

at Waldron slet og ret træder ud af den debat han deltager i. For selv om en inkonsistent vurdering 

er almindelig eller forståelig er den stadig inkonsistent. Den normative resiliens giver ikke en 

egentlig moralsk begrundelse for, at en rettighedsbaseret frihedsforståelse kan anvendes til at afvise 

omfordeling af menneskers uretmæssige ejendom, udfra et hensyn til frihed. 

 

Denne analyse viser, at den frihedsbaserede Wilt Chamberlain afvisning af omfordeling hviler på en 

kontroversiel forståelse af frihed og kræver en retfærdiggørelse af den private ejendomsret, der ikke 

ligger i argumentet (og som vist tidligere heller ikke kan udledes af selvejerskabstesen).  Wilt 

Chamberlain-argumentet er dermed ikke et overbevisende frihedsbaseret argument for at afvise 
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omfordeling. Det skyldes, at argumentet ikke klart vise, at omfordeling af ejendom bør afvises udfra 

hensyn til friheden. 

 

Konklusion 
En særlig del af Cohens kritik af Nozick har her været i fokus, det er den del af kritikken der 

analyserer Nozicks to argumenter for uretfærdigheden af statslig omfordeling. Både Nozicks forsøg 

på at afvise omfordeling med Wilt Chamberlain-argumentet og med selvejerskabstesen er blevet 

analyseret og fundet utilstrækkelige som grundlag for en sådan afvisning. 

Nozicks forsøg på at afvise omfordeling med henvisning til individets selvejerskab, viste sig hurtigt 

problematisk. Der synes ingen klar kobling mellem et stærkt ejerskab til sig selv og et stærkt 

ejerskab over eksterne ressourcer. Det betyder at Nozicks teori om selvejerskabet kun kan anvendes 

til at afvise omfordeling, hvis det kobles med en teori om, hvorledes menneskers ejendom bliver 

deres. Derfor blev Cohens kritik af Nozicks princip for tilegnelse af ejendom uden ejer analyseret. 

Konklusionen på denne analyse blev, at Nozicks tilegnelsesprincip arbitrært sætter et så lavt 

sammenligningsgrundlag når det skal vurderes, om en tilegnelse stiller nogen værre, at det kan 

acceptere tilegnelser, der stiller mennesker i situationer, hvor mulighederne for et materielt bedre liv 

begrænses. Nozicks teori om, hvorledes menneskers ejendom bliver deres, synes dermed ikke, når 

det kobles med selvejerskabstesen, på tilfredsstillende vis at retfærdiggøre en afvisning af 

omfordeling af ulighed i eksterne ressourcer. 

 

Wilt Chamberlain-argumentet afviser omfordelingens på baggrund af et hensyn til frihed. En 

analyse af Cohens kritik af dette argument viste, at konflikten mellem frihed og omfordeling ikke er 

som Nozick fremstiller det i sit berømte argument. Anvendes en neutral forståelse af frihed er Wilt 

Chamberlain-argumentet ufuldstændig i sin beskrivelse af omfordelingens effekter, idet det kun 

beskriver ufriheden for de der omfordeles fra, og ikke den ufrihed der er forbundet med ikke at eje, i 

fald der ikke omfordeles. Anvendes den kontroversielle rettighedsbaserede frihedsforståelse bliver 

konklusionen på Wilt Chamberlain-argumentet i første omgang mindre stærk, fordi det synes 

særdeles tvivlsomt  at dette er den relevante form for frihed. Dernæst forbliver det uklart, at det er 

muligt at konkludere, at friheden indskrænkes, fordi en sådan konklusion kræver en begrundelse for 

retfærdigheden af den private ejendoms fordeling. Det er således ikke muligt at anvende Wilt 

Chamberlain-argumentet som et argument for, af hensyn til friheden, at undlade at omfordele. 

Nozicks argument, står ved nærmere eftersyn tilbage som et frihedsbaseret argument imod 

omfordeling, der kun er et frihedsbaseret argument imod omfordeling, hvis en kontroversiel 
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frihedsopfattelse accepteres og en begrundelse for ikke at omfordele (der ikke er frihed) 

introduceres. Nozicks Wilt Chamberlain-argument kan dermed hverken afvise omfordeling af reelt 

eksisterende uligheder eller teoretisk eksisterende uligheder ud fra et hensyn til frihed. 

Konklusionen på afsnittet er således, at Cohen formår at afvise Nozicks argumenter imod 

omfordeling. Dette er ikke bare væsentligt i vurderingen af Nozicks værk. Det er yderst væsentligt 

for hele debatten om den retfærdige fordeling. Cohens succesfulde afvisning af Nozicks argumenter 

betyder, at muligheden for substantielt at diskutere den retfærdige fordeling udvides betragteligt.  
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Cohens kritik af Ronald Dworkin: Equality of What? 

 
Indledning  
Efter at have vurderet, at Cohens kritik af Robert Nozicks argumenter er så stærk, at Nozicks 

moralske afvisning af omfordeling ikke kan opretholdes, går dette afsnit dybere i debatten om den 

retfærdige fordeling. Det drejer sig om diskussionen, Amartya Sen i en artikel af samme navn døbte 

Equality of What? (Sen, 1979). Diskussionen handler grundlæggende om, hvad det er mennesker 

bør gøres lige med hensyn til (Cohen, 1989a: 908), det der er blevet kaldt lighedens equalisandum 

(Lippert-Rasmussen, 1999: 96). Diskussionen handler grundlæggende om, hvad det er mennesker 

bør gøres lige med hensyn til (Cohen, 1989a: 908). Dette er centralt i debatten om den retfærdige 

fordeling, fordi muligheden for at vurdere fordelingers retfærdighed oftest kræver en forståelse af, 

hvilken type lighed der er attraktiv. Afklaringen nødvendiggøres af lighedsbegrebets kompleksitet, 

hvor det at gøre mennesker lige i en forstand kan gøre dem ulige i en anden (Dworkin, 2000b: 11). 

Uanset synet på ligheden, vil en afklaring af, hvad den attraktive lighed indebærer være relevant for 

langt de fleste diskussioner af ligheden.33 Behovet for en afklaring af lighedsidealet indhold er 

dermed ikke kun af interesse for de, der finder lighed attraktivt. 

 

Selvom Sen døbte debatten var det Ronald Dworkin, der afdækkede problemstillingens 

kompleksitet (Holtug, 2003c: 417). Dworkin kritiserer velfærdslighed34 og argumenterer for at 

erstatte det med ressourcelighed.35 Cohen medgiver at Dworkins kritikker af velfærdslighed har 

intuitiv appel, men vurderer, at de ikke kan retfærdiggøre Dworkins afvisning af ethvert hensyn til 

uligheder i velfærd. Cohen argumenterer for at der er noget uretfærdigt ved velfærdsforskelle og at 

Dworkins ressourcelighed svigter et centralt egalitaristisk skel mellem held og valg. Ydermere 

argumenterer Cohen for, at når dette skel anvendes konsistent, således at mennesker gøres 

ansvarlige for det, de selv har valgt, mister Dworkins kritik af velfærdslighed sin styrke. Med sin 

betoning af skellet mellem held og valg præsenterer Cohen en egalitarisme, der tager hensyn til 

individers valg (Kymlicka, 2006; Roemer, 1996a: 237). 

                                                
33 Dog er en sådan afklaring mindre interessant for en generel kritik. Som eksempel herpå kan nævnes Darek Parfits 
�levelling down� kritik, der går på, at tilhængere af lighed må foretrække lighed frem for ulighed, også i situationer 
hvor ligheden øges ved at ødelægge det, den der har mere ejer, uden at den, der har mindre, får mere. 
34 Oversat fra: �Equality of Welfare� 
35 Oversat fra: �Equality of Resources� 
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Cohens kritik af Dworkin og Cohens alternative equalisandum vil være omdrejningspunktet i 

afsnittet, der dog indledningsvist præsenterer Dworkins position. 

 

Dworkins kritik af velfærdslighed 
Dworkin analyserer velfærdslighed og afviser med en række principielle indvendinger, at velfærd 

bør indgå i lighedens equalisandum. Dworkin definerer velfærdslighed således: 

 

�A distributional scheme that treats people as equals when it distributes or transfers resources 

among them until no further transfer would leave them more equal in welfare� (Dworkin, 2000b: 

12).  

 

Indledningsvist anerkender Dworkin, at velfærdslighed er umiddelbart attraktivt, fordi netop 

hensynet til velvære synes centralt i ønsket om at omfordele ressourcer (Dworkin, 2000b: 14, 31). 

Et syn på velfærdslighed der deles bredt (Holtug et. al, 1997: 21; Lippert-Rasmussen, 1999: 97; 

Rakowski, 1991: 23).  

Dworkin kritiserer herefter velfærdslighed. Indledningsvist fremføres en ubestemmelighedskritik, 

der går på at fortalere for velfærdslighed ofte ikke specificerer, hvorledes de forstår velfærd. Da 

Dworkin eksplicit vælger at se bort fra denne kritik og i stedet kritisere specifikke 

velfærdsforståelser og fremføre generelle argumenter, han mener er gyldige uanset forståelsen af 

velfærd (Dworkin, 2000b: 16; Holtug et. al, 1997: 28), vil ubestemmelighedskritikken ikke blive 

behandlet indgående her. Dworkins øvrige kritikker vil blive gennemgået i de følgende afsnit. 

Dworkins kritik af specifikke velfærdsforståelser 
Dworkins kritik af specifikke velfærdsforståelser viser, at disse velfærdsforståelser har 

konsekvenser, der er uacceptable i et egalitaristisk perspektiv. Særligt Dworkins kritik af 

succesteorier og af de objektive velfærdsforståelser vil blive analyseret. 

Succesteorier indebærer, at velfærd relaterer sig til præferencetilfredsstillelse. Dworkin opererer 

med tre typer præferencer. 

 

• Politiske præferencer: Præferencer for indretningen af det politiske system  

• Eksterne præferencer: Præferencer for den omkringliggende verden. 

• Personlige præferencer: Præferencer for en selv og ens eget liv 

(Dworkin, 2000b: 17) 
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I alle tre tilfælde mener Dworkin det vil være forkert at omfordele for at udligne velfærdsuligheder, 

der følger af præferenceforskelle. En sådan omfordeling ville betyde, at mennesker med lavere 

velfærd, fordi de politisk havde præferencer for et samfund med diskriminerende behandling af 

homoseksuelle skulle kompenseres (Ibid. 24). Ligeledes med folk, der oplever velfærdstab på 

baggrund af, at rumforskningens manglende evne til at sende en bemandet ekspedition til Mars, 

resulterer i, at de ikke får opfyldt deres eksterne præferencer (Ibid. 26). Dworkin mener heller ikke, 

at forskelle i velfærd, der opstår på baggrund af forskelle i personlige præferencer, skal 

kompenseres. Det ville medføre omfordeling fra mennesker med beskedne mål for livet til de med 

urealistiske forestillinger om, hvad livet vil bringe. Dworkin mener på baggrund af de argumenter, 

der kort er gennemgået ovenfor, at velfærd ikke kan specificeres som succesopfyldelse, uden at det 

strider mod egalitaristiske intuitioner. Det er ifølge Dworkin grundlæggende problematisk for 

velfærdslighed, at det fører til, at mennesker i objektivt identiske situationer tildeles forskellige 

mængder ressourcer, fordi de oplever virkeligheden forskelligt eller havde forskellige forventninger 

til denne (Ibid. 38). 

 

Tilhængere af velfærdslighed vil i lyset ovenstående kritik kunne appellere til, at folks velfærdstab 

kun skal kompenseres når det er udtryk for en berettiget beklagelse. Et sådant udgangspunkt ville 

kunne erklære, at det velfærdstab, en mand med præferencer for hyppige jordomrejser lider under 

ved kun at kunne rejse jorden rundt 3 gange årligt, ikke har afsæt i en berettiget beklagelse i en 

verden, hvor de fleste aldrig får råd til en jordomrejse.  

Udfordringen er så at vurdere, hvilke beklagelser der er berettigede. En sådan vurdering forudsætter 

eksistensen af en selvstændig teori om, hvad der giver anledning til en berettiget beklagelse. Det 

betyder, at vi, inden vi kan vurdere om en velfærdsforskel er uretfærdig, skal have en anden teori, 

der kan vurdere, om den fordeling af goder, der er grundlaget for velfærdsforskellen, er uretfærdig 

(Ibid. 39).36 Efter at have fremført sin kritik af specifikke kritikker konkluderer Dworkin, at ingen af 

de gennemgåede forståelser af velfærd vil kunne indgå i en attraktiv forståelse af lighedens 

equalisandum (Ibid. 48). Efter en gennemgang af disse specifikke kritikker, vil Dworkins mere 

generelle kritik af velfærdslighed blive analyseret. 

                                                
36 Det er særligt denne kritik Dworkin også mener gælder objektive velfærdsforståelser (Dworkin, 2000b: 46). 
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Dworkins generelle kritik af velfærdslighed 
Efter disse specifikke kritikker fremfører Dworkin et generelt argument mod velfærdslighed.37 

Disse kritiserer velfærdslighed uanset velfærdsforståelsen (Dworkin, 2000b: 48). Hovedindholdet i 

Dworkins generelle kritik er, at velfærdslighed tilsyneladende indebærer, at der bør gives flere 

ressourcer til de med dyre præferencer end til de uden: 

 

�Equality of welfare seems to recommend that those with champagne tastes, 38 who need more 

income simply to achieve the same level of welfare as those with less expensive tastes, should have 

more income on that account� (Dworkin, 2000b: 48-49). 

 

Dworkin illustrerer problematikken gennem eksemplet om Louis, der lever i et samfund med 

velfærdslighed som equalisandum, og hvor velfærdslighed medfører at alle tildeles lige andele af 

rigdom (Ibid. 49). Louis beslutter sig for at tilegne sig en dyr præference (Ibid. 50, 55). Dyre 

præferencer anvendes her ikke i termens hverdagsnære betydning, hvor det kan beskrive mennesker 

med dyre vaner og/eller højt forbrug. Det beskriver her personer, der for at få den samme 

tilfredsstillelse som andre, skal bruge flere ressourcer (Cohen, 1999: 100; 2004: 6; Dworkin, 2000b: 

48-49). 

Konsekvensen af Louis handling er, at hvis han tildeles samme ressourcemængde som hidtil, opnår 

han mindre velfærd end andre (Ibid. 50). Dworkin mener, at det er problematisk for 

velfærdsligheden, at Louis, for at sikre denne, må tildeles flere ressourcer på bekostning af andre. 39 

Dworkin understreger, at det for ham er retfærdigt, at Louis har følgende to muligheder: 

- Oprindelige præferencer og oprindeligt velfærdsniveau 

- Nye dyre præferencer og lavere velfærdsniveau. 

 

Men Dworkin finder det uretfærdigt, at velfærdslighed giver Louis en tredje mulighed, hvor han 

vælger at leve et dyrere liv og lader andre bære omkostningerne for at opretholde sit velfærdsniveau 

(Ibid. 56). Argumentet om at velfærdslighed fører til omfordeling af ressourcer til de med dyre 

præferencer, fremhæves som Dworkins væsentligste argument mod velfærdslighed (Holtug et. al, 

                                                
37 Cohen bemærker, at John Rawls (Rawls, 1971: 30-31) også har fremført lignende kritikker af velfærdslighed (Cohen, 
1989: 912). 
38 Selvom smag er muligvis er den direkte oversættelse af taste vil præferencer blive anvendt her.  Det skyldes primært 
at vendingen �dyr smag� i høj grad minder om den hverdagsbetydning, der ikke anvendes her. 
39 Dworkin påpeger at Louis ved velfærdslighed ville have fået tildelt ressourcerne, hvis han hele tiden havde haft de 
benævnte præferencer (Ibid. 53). 
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1997: 32) og Dworkin afviser med dette, at et hensyn til velfærd bør indgå i lighedens 

equalisandum (Dworkin, 2000b: 13; 2000c: 109) Ressourceforskelle og behovet for at udligne disse 

er centralt i Dworkins eget bud på lighedens equalisandum.  

 

Dworkins teori om Ressourcelighed 
Dworkins eget equalisandum, ressourcelighed, tager udgangspunkt i det synspunkt, at hvis 

mennesker skal behandles som ligeværdige, skal der afsættes lige mange ressourcer til det enkelte 

individs liv (Dworkin, 2000a: 5; Kymlicka, 2002: 75). Hvordan disse ressourcer så anvendes 

overlades til den enkelte. Dworkin mener at ressourceuligheder, der kan tilskrives menneskers 

omstændigheder skal udlignes, mens de, der afspejler deres personlighed, ikke skal (Dworkin, 

2000c: 77; 2000d: 286). 

Dworkin beskriver, hvorledes nogle skibsbrudne der skyller i land på en ubeboet ø kan opnå 

ressourcelighed. Dette gøres gennem afviklingen af en auktion, hvor de tildeles ligelige mængder af 

i øvrigt værdiløse muslingeskaller og kan byde på det (på den givne ø), de ønsker (Knight, 2009: 

13; Roemer, 1996a: 237). Dworkin mener, at denne auktion er retfærdig under bestemte 

forudsætninger40 og underlagt en misundelsestest, der tester, at ingen ved auktionens afslutning ville 

foretrække en andens ressourcebundt (Holtug et. al, 1997: 38). I modsat fald går auktionen om 

(Dworkin, 2000c: 68). Auktionen sikrer at alle har ligelige mængder af ressourcer til deres 

rådighed. Hvordan de anvender disse er deres ansvar. De forskelle, dette leder til er et udtryk for 

menneskers personlighed og bør ifølge Dworkin ikke gøres til genstand for omfordeling.  

Dworkin anerkender problematikker, der gør det svært at vurdere, om en fordeling afspejler idealet 

om ressourcelighed.  Særligt problematisk er medfødte ressourceforskelle. Eksempler på disse er 

medfødte handicaps eller det faktum, at mennesker besidder forskellige talenter og dermed også 

vidt forskellige forudsætninger for at få en høj løn (Ibid. 85). Dworkin udformer derfor en 

hypotetisk auktionssituation, der skal kunne afklare, hvad en tilfredsstillende kompensation er for en 

person, der rammes af medfødte ressourcemangler. I denne auktionssituation har mennesker ikke 

viden om, hvilken løn deres talenter vil kunne give dem (Ibid. 94), og hvilke medfødte 

omstændigheder såsom handicaps de vil blive ramt af (Brown, 2009: 63). Folk gives muligheden 

for at anvende en del af deres tildelte muslingeskaller til at forsikre sig mod en række 

omstændigheder såsom medfødte handicaps, talenter uden mulighed for at sikre en bestemt 

indkomst osv. Denne betalingsvillighed afspejler, hvor stor en andel af de tildelte ressourcer folk 
                                                
40 At alle har lige mange muslingeskaller, alt opdeleligt deles, i fald nogen ønsker at byde på en enkelt del af det, og 
immigranterne ikke selv er til salg i auktionen (Dworkin, 2000c: 68). 
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gennemsnitligt er villige til at betale for at forsikre sig imod specifikke omstændigheder (Dworkin, 

2000c: 78). Ressourcelighed skal ifølge Dworkin afspejle, hvor meget folk i en hypotetisk situation 

ville betale for at undgå disse omstændigheder. 

Held og ressourceforskelle 
Men selvom auktionen justeres så den kan håndtere medfødte forskelle opstår der uligheder efter 

dens afvikling. Flere af disse skyldes held, og Dworkin anvender her distinktionen mellem 

personlighed og omstændigheder. Det uheld nogen oplever ved at deres præferencer er dyre afviser 

Dworkin at kompensere, da præferencer er et udtryk for deres personlighed (Dworkin, 2000c: 69).  

Dworkin foretager i sin behandling af held, der fører til ressourceuligheder, en væsentlig distinktion 

mellem to typer af held. Det ene er option luck. Det er udfald, der følger af enkeltpersons beviste og 

kalkulerede sats. Modsætningen til option luck er det, Dworkin kalder brute luck. Det er udfald, der 

ikke skyldes beviste og kalkulerede sats. Dworkin mener at forskelle i option luck skyldes 

menneskers personlighed og præferencer, derfor afviser Dworkin at kompensere for 

ressourceforskelle, der kan tilskrives forskelle i option luck. Dworkin ønsker dog at kompensere 

ressourceforskelle, der opstår grundet brute luck, det  skyldes forskelle i omstændigheder, og bør 

kompenseres (Brown, 2009: 59; Dworkin, 2000c: 75). 

Det er et udtryk for brute luck, hvis to mennesker lever ensartede liv og den ene pludselig bliver 

blind. Dette udgør for Dworkin en ressourceforskel mellem de to, der ikke afspejler deres 

personlighed, og den der rammes bør derfor kompenseres (Dworkin, 2000c: 77). Dworkin betoner, 

at hvis det er muligt at forsikre sig, kobler denne mulighed brute luck med option luck. For hvorvidt 

folk benytter sig af denne mulighed, er  på relevant vis et udtryk for deres præferencer og livssyn 

(Brown, 2009: 59; Roemer, 1996a: 248). Når sådanne forsikringsmuligheder eksisterer, rammes 

den, der bliver blind, stadig af brute luck, men forskellen imellem mennesker er et spørgsmål om 

option luck (Dworkin, 2000c: 74) og dermed et spørgsmål om forskelle i personligheder og 

præferencer, som ressourcelighed ikke udjævner.  

 

Efter gennemgangen af Dworkins argumenter står velfærdslighed svækket, og Dworkin har ud fra et 

grundlæggende skel mellem personlighed og omstændigheder argumenteret for ressourcelighed, der 

tager hensyn til menneskers valg og samtidig behandler dem ligeværdigt. Dworkin har særligt 

gennem eksemplet med Louis vist, at velfærdslighed leder til former for omfordeling, der ikke 

synes attraktive i et egalitaristisk perspektiv, fordi det indebærer omfordelingen af ressourcer til 

folk, hvis velfærdstab alene skyldes deres urealistiske forventninger og krævende præferencer. En 
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kompensation for disse, der reelt betales af alle med en anden måde at leve livet på, synes at være 

uretfærdig. Dworkin mener dermed at have afvist at lighedens equalisandum skal tage hensyn til 

velfærdsforskelle og argumenteret for, at forskelle i ressourcer skal udlignes, når disse ikke kan 

tilskrives menneskers personlighed. 

 

Cohens kritik af Dworkins ressourcelighed 
Dette afsnits hovedformål er at præsentere og vurdere Cohens kritik af Dworkins ideal om 

ressourcelighed41 og Cohens alternative bud på lighedens equalisandum. Cohen finder Dworkins 

ressourcefokus utilstrækkeligt og argumenterer for, at Dworkins skel mellem personlighed og 

omstændigheder lader mennesker være ulige grundet uheld. 

Cohen fremfører to argumenter, der kritiserer Dworkins ressourcelighed. Et der viser, at Dworkins 

ressourcefokus udelukker elementer, der er relevante i et egalitaristisk perspektiv og et der 

illustrerer, at Dworkins eksempel med Louis ikke er stærkt nok til at afvise, at velfærdsuligheder er 

uretfærdige. Herefter følger en præsentation af Cohen equalisandum: Lige adgang til fordele. 42 

Afslutningsvist analyseres Cohen og Dworkins uenighed om dyre præferencer, der på relevant vis 

afspejler deres uenighed om lighedens equalisandum 

Den lamme mand � ressourcelighedens utilstrækkelighed 
Cohens første kritik viser, at Dworkins ressourcefokus overser elementer, hvis ulige fordeling er 

uretfærdig. Cohen afviser ikke at udligne ressourceforskelle, men argumenterer for, at det er forkert 

udelukkende at betragte disse. Cohen beskriver en mand, der er lam i benene. Cohen mener ligesom 

Dworkin, at det ud fra et hensyn til lighed er retfærdigt, uagtet mandens velfærdsniveau, at give han 

en kørestol, der kompenserer for hans ressourcebegrænsende handicap. (Cohen, 1989a: 917; 

Dworkin, 2008b: 60). Cohen justerer eksemplet, så det illustrerer, at et rent ressourcefokus er 

utilstrækkeligt. Cohen beskriver at manden er særligt god til at bevæge sine arme, men føler en 

stærk smerte bagefter (Cohen, 1989a: 918). Manden oplever derved et velfærdstab på grund af 

smerte. Cohen kritiserer ressourcelighed for at nægte kompensation til manden med de smertende 

arme, blot fordi smerten i armene, der stiller ham dårligt, ikke begrænser hans ressourcer, men hans 

velfærd (Ibid. 919).  
                                                
41 Cohens kritik af Dworkin starter i artiklen The Currency of egalitarian Justice (Cohen, 1989) og udvikles med 
Equality of What? On Welfare, Goods, and Capabilites (Cohen, 1993). Som afstikker til den grundlæggende uenighed 
sprang også debatten om �dyre præferencer,� der også vil blive behandlet. Cohens position i denne blev blandt andet 
formuleret i Expensive Tastes and Multiculturalism (Cohen, 1999) og revideret i Expensive Taste Rides Again (Cohen, 
2004). 
42 Oversat fra Equal Access to Advantage (Cohen, 1989a). 
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Dworkin har forsøgt at imødegå denne indvending ved at argumentere for, at også ressourcelighed 

vil kompensere manden, fordi fraværet af smerte er centralt i et anstændigt liv og han tilføjer hertil 

at mandens smerte er uvalg43 og at han ville foretrække ikke at have den (Dworkin, 2000d: 297). 

Disse gensvar fra Dworkin er problematiske. De ikke internt konsistente. Det kan illustreres ved at 

beskrive en kvinde, der har truffet valg, der fører til, at hun oplever en smerte, der ikke hører 

hjemme i et �anstændigt liv.� Dworkins begrundelser for at kompensere den mand, Cohen beskrev, 

peger i eksemplet med kvinden i hver sin retning. Når kvindens smerte skyldes valg, men samtidig 

�ikke hører til i et anstændigt liv,� udstilles det, at Dworkins to begrundelser for at kompensere 

potentielt er modstridende. Det er i eksemplet med kvinden ikke muligt både at kompensere for den 

smerte, der ikke hører til i et anstændigt liv og lade mennesker bære konsekvenserne af de valg, de 

har truffet. Det betyder at Dworkins forsvar for en kompensation baseret på ressourcelighed ikke 

konsistent kan opretholdes. 

Et andet yderst væsentligt problem ved Dworkins forsvar er, at det ikke ligger i forlængelse af 

Dworkins teoridannelse. Denne synes ikke at have den iboende suffiencianisme,44 som 

indvendingen om at kompensere for smerte, der ikke hører til i et anstændigt liv, udtrykker. Det 

ligger ligeledes ikke i Dworkin teoridannelse, at uheld altid skal kompenseres. Dworkin afviser at 

kompensere mennesker, for ikke-ressourcemæssige uligheder, der skyldes uheld (Dworkin, 2000d: 

298). Dworkins argumenter er dermed inkonsistente og i konflikt med hans generelle teori om 

ressourcelighed.  

 

Carl Knight har i sin grundige drøftelse af helds rolle i egalitarismen forsøgt at imødegå Cohens 

indvending. Knight argumenterer for, at en situation, hvor en person lider den beskrevne smerte 

uden kompensation, vil blive erklæret uretfærdig af en misundelsestest. Knight fremhæver at 

ressourcelighed vil kompensere manden med smerte i armene, fordi han givetvis misunder 

mennesker uden denne smerte. Knight har ret i, at Dworkin betoner, hvorledes mennesker 

værdisætter eksempelvis smerte. Men dette forsvar har alligevel begrænset effekt. Det rammes af en 

af de væsentligste indvendinger, Dworkin fremførte mod velfærdslighed. At det er problematisk, at 

to mennesker i objektivt ens situationer skal kompenseres forskelligt på baggrund af, at de opfatter 

verden forskelligt (Dworkin, 2000b: 38). Herudover er Knights argument, fordi det ønsker at 

kompensere for velfærdsforskelle, ikke i stand til at bevare Dworkins skarpe skel mellem ressourcer 

og velfærd. Dermed bekræfter det relevansen af Cohens indvending og forlader den stejle afvisning 
                                                
43 Dvs. ikke skyldes omstændigheder, manden kan holdes ansvarlig for. 
44 Suffiencianisme: Teorier der opererer med et minimum, mennesker skal sikres. 
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af ethvert hensyn til velfærd, der kendetegnede Dworkins udgangspunkt. Det betyder, at Cohens 

indvending om manden med de smertende arme, på trods af både Dworkins og Knights forsøg på at 

vise det modsatte, formår at demonstrere, at Dworkins teori om ressourcelighed har en alvorlig 

mangel ved at udelukke velfærd fra lighedens equalisandum. Det følgende afsnit vil demonstrere, at 

Dworkins eksempel med Louis ikke fungerer som en generel kritik af ethvert hensyn til velfærd.  

Dworkin og held 
Selvom Cohens eksempel med den lamme mand intuitivt taler for, at retfærdigheden bør inkludere 

et hensyn til ulige fordelinger af velfærd, taler eksemplet med Louis stadig kraftigt imod. Det synes 

uretfærdigt at Louis� tilegnelse af dyre præferencer gør det retfærdigt at tildele ham flere ressourcer 

end andre for at kompensere for hans velfærdstab. Cohen præciserer derfor sit syn på velfærd, ved 

at introducere et helt afgørende element i sit equalisandum. Det relevante er om forskellene mellem 

mennesker skyldes valg de selv har truffet, eller omstændigheder de ikke kan drages til ansvar for. 

Dette afspejler ifølge Cohen et egalitaristisk ønske om at fjerne effekterne af uheld fra menneskers 

liv (Cohen, 1989a: 908). Ud fra denne tankegang ekspliciterer Cohen, hvorledes indvendingen om 

Louis ikke bør lede til en generel afvisning af, at retfærdigheden bør tage hensyn til velfærd og at 

Dworkins ressourcelighed lader mennesker blive ulige grundet uheld. 

I sin kritik af Dworkins eksempel med Louis påpeger Cohen, at det er arbitrært, når Dworkin afviser 

at kompensere mennesker for dyre præferencer, fordi disse er en del af deres personlighed. En 

sådan afvisning tager ikke hensyn til, om den enkeltes dyre præferencer er et udtryk for held eller 

valg: 

  

The right cut is between responsibility and bad luck, not between preferences and resources.�  

(Cohen, 1989a: 922) 

 

Hvor selve diskussionen om dyre præferencer vil blive taget senere, er det stadigt muligt at bruge 

netop Louis der tilegner sig dyre præferencer til at illustrere denne del af Cohens kritik. Eksemplets 

styrke stammer fra at det synes intuitivt forkert i et egalitaristisk perspektiv, at andre skal 

kompensere Louis for det velfærdstab, der følger af hans tilegnede dyre præferencer. Cohen 

argumenterer for, at det relevante er i hvilken grad den velfærdsulighed præferencer kan være skyld 

i, skyldes held eller valg (Ibid. 934). Louis vælger selv at opdyrke de dyre præferencer (Dworkin, 

2000b: 49, 50, 51). Louis� velfærdstab er dermed selvforskyldt og både Cohen og Dworkin vil 

nægte at kompensere ham herfor. Det betyder at et hensyn til velfærd, der samtidig betoner 
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væsentligheden af det personlige ansvar, ikke rammes af Louis eksempel og at dette dermed ikke 

kan anvendes til at afvise ethvert hensyn til velfærd.45 

I forlængelse heraf, kan en anden af Cohens kritikker opridses. At ressourcelighed tillader uligheder 

mellem mennesker, der skyldes uheld. Cohen argumenterer for, at når vi skal vurdere, om en 

fordeling er uretfærdig, så er det væsentligt at betragte, hvorvidt forskelle mellem menneskers 

situationer skyldes held eller deres egne valg: 

 

�The fundamental distinction for an egalitarian is between choice and luck�  
(Cohen, 1989a: 907) 
  

Det er dermed underordnet om held er skyld i ressource- eller velfærdsforskelle; det moralsk 

forkerte i at lade tilfældigheder manifestere sig som forskelle mellem mennesker er grundlaget for 

at kompensere mennesker, der rammes af disse tilfældigheder. Dworkin afviser kompensation til 

alle dyre præferencer og Cohen mener derved, at Dworkin på uretfærdig vis, lader held påvirke 

fordelingen af velfærd. Derimod skal mennesker med uvalgte dyre præferencer kompenseres, 

hvorimod mennesker, der kunne have undgået at få sådanne, selv skal bære omkostningerne 

(Cohen, 1989a: 922, 923). Dworkins afvisning af alle velfærdsuligheder og uligheder, der skyldes 

forskelle i dyre præferencer lader dermed held manifestere sig som ulighed mellem mennesker. 

Overordnet kan det siges, at Cohen kritiserer Dworkin for kun at anvende held/valg distinktionen på 

ressourceuligheder, når brute luck også fører til andre former for uligheder. 

 

Som konklusion på Cohens to kritikker af Dworkin må det siges, at Cohen overbevisende 

argumenterer for, at Dworkins ressourcelighed har for snævert et fokus. Eksemplet med den lamme 

mand demonstrerer, at hensynet til velfærd ikke blot kan tilsidesættes og Cohens betoning af 

distinktionen mellem valgte og uvalgte uligheder gør, at Dworkins eksempel med Louis ikke 

fungerer som en generel afvisning af et hensyn til velfærd. Cohens anden kritik viser at Dworkins 

ressourcefokus lader uheld influere fordelingen af andre væsentlige aspekter (herunder velfærd) og 

dermed tillader held-baserede forskelle mellem mennesker. Efter at have analyseret Cohens kritik af 

ressourcelighed vil Cohens specifikke forslag til, hvad der kan sættes i stedet for ressourceligheden 

blive analyseret. 

                                                
45 Af samme grund er det overraskende at Alexander Brown kritiserer Cohen for at ignorere relevansen af personligt 
ansvar ved at kompensere for menneskers uvalgte præferencer (Brown, 2009: 48). 
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Cohens alternative equalisandum: Lige adgang til fordele 
I det følgende vil Cohens egen position i debatten om lighedens equalisandum blive analyseret.  

Cohen understreger, at hensynet til lighed skal holdes op imod andre værdier (Cohen, 1989a: 906). 

Hans lighedsideal holder mennesker ansvarlige for deres valg og kompenserer dem for deres uheld. 

Derved sikres lige adgang til fordele (Cohen, 1989a: 907). Cohen argumenterer for at 

egalitarismens formål er at eliminere uvalgte ulemper (Cohen, 1989a: 916, 920; 1993: 28; 1995b: 8; 

2008a: 7; 2009a: 26). Det afgørende for Cohen er dermed ikke, hvad folk bliver ulige i forhold til, 

eller om uligheden er et udtryk for deres personlighed eller deres omstændigheder. Det afgørende 

er, om uligheder skyldes deres egne valg, eller de ikke har truffet valg, der gør det rimeligt at holde 

dem ansvarlige for deres situation. Det skal dog understreges, at der også kan være tale om 

forskellige grader af ansvar og uheld (Ibid. 934). 

 

�Egalitarianism, on my reading, cuts through each of its dimensions, judging certain inequalities of 

advantage as acceptable and others as not, its touchstone being set on questions about 

responsibility or lack of it of the disadvantaged agent�. (Cohen, 1989a: 917) 

 

Hvilken rolle held/valg-distinktionen spiller i Cohens teoridannelse vil kunne fremstilles tydeligt 

ved igen at fremhæve, hvilke forskelle der er mellem det og de hidtidige gennemgåede positioner i 

debatten om lighedens equalisandum.  

Cohens equalisandum adskiller sig i sin heterogenitet fra både velfærdslighed og ressourcelighed, 

der ved deres homogene equalisandum begge udelukker et relevant hensyn. Begge disse 

teoridannelser kan kritiseres for gensidigt at udelukke det, den andens equalisandum fremhæver 

som vigtigt (Cohen, 1989a: 916; 1993: 19). Også de to teoridannelsers syn på held, står i kontrast til 

Cohens equalisandum. Velfærdslighed kan i Dworkins fremstilling af dette med rette kritiseres for 

ikke at beskæftige sig med, om forskelle i velfærd skyldes valg elle held. Mens ressourcelighed kan 

kritiseres for, kun at kompensere mennesker for de tilfældigheder de rammes af, når uheld medfører 

ressourceforskelle. Cohens fokus på held og valg minder umiddelbart om Richard Arnesons 

equalisandum Lige muligheder for Velfærd46 (Arneson, 1989). Cohen argumenterer for, at hans 

position på to punkter adskiller sig fra Arnesons. Cohen mener, at adgang er at foretrække for 

mulighed, fordi muligheder oftest ikke betragtes som noget, der kan begrænses af forskelle i evner 

(Cohen, 1989a: 916). Flere steder i litteraturen bemærkes det, at denne forskel synes semantisk 
                                                
46 Oversat fra: �Equality of Opportunity for Welfare.� 
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(Knight: 2009, 74; Roemer, 1996a: 274). Dette synes korrekt idet Arneson �lige muligheder� i 

lighed med Cohen afviser uligheder, der opstår på baggrund af, at mennesker i forskellig grad 

drager fordel af muligheder, de havde vidt forskellige forudsætninger for at udnytte. 

Det andet skel, mellem velfærd og fordele, synes at være mere væsentligt. Selv begrunder Cohen 

det med, at Arnesons teoridannelse vil have svært ved at håndtere en person med billige 

præferencer47 (Cohen, 1989a: 925, 931). Denne forskel kan synes kuriøs. Men et vægtigt argument 

for at fastholde Cohens fokus på fordele er hans syn på ressourcer som værende mere end blot et 

middel til velfærd. Arnesons betoning af velfærd betyder, at velfærd er det eneste, der bør være i 

fokus; et synspunkt, der ikke synes at tilgodese Cohens mere heterogene syn på lighedens 

equalisandum. Indholdsmæssigt er Cohens fokus på fordele dermed en måde at distancere sig fra 

det ensidige velfærds- eller ressourcefokus, der kendetegner andre bud på, hvad lighedens 

equalisandum bør være. For Cohen er det afgørende i hans oprindelige position fra 1989, hvorvidt 

det, der stiller folk ulige, er et spørgsmål om held eller valg. Han anvendet dermed Dworkins 

distinktion mellem brute- og option luck på en måde, hvor uligheder, der skyldes det første 

kompenseres, mens uligheder, der skyldes sidstnævnte, bæres af det individ, der har truffet valget, 

uanset hvordan disse uligheder manifesterer sig (Ibid. 931).48  

 

Den normative vægt Cohen lægger på skellet mellem held og valg har på afgørende punkter præget 

debatten og udviklingen af den tradition, der i dag kaldes �held egalitarisme.� Dworkins relevante 

skel mellem option luck og brute luck breder Cohen ud. Argumenterne for relevansen af velfærd og 

Cohens mere gennemgribende betoning af det uretfærdige i, at uvalgte tilfældigheder skaber 

forskelle mellem mennesker udstiller, at der er noget arbitrært ved kun at anvende denne relevante 

distinktion på uheld der skaber uligheder i ressourcer, mens det der skaber velfærdsuligheder 

ignoreres og hos Dworkin tilskrives folks personlighed. Der synes at være vægtige argumenter for, 

at acceptere Cohens egalitarisme, hvor mennesker i bred forstand skal bære konsekvenserne af 

deres egne valg, men kompenseres for uheld, når dette skaber ulighed i adgangen til fordele. Cohen 

forsvarer grundlæggende denne position ud fra et ønske om at skærme mennesker fra 

tilfældigheder, og lade dem træffe deres egne valg. På denne måde gør Cohens heterogene 

equalisandum op med både ressource- og velfærdslighed arbitrære afgrænsning af, hvad der bør 

                                                
47 Altså en person med en præferencesammensætning der gør, at vedkommende med færre ressourcer kan opnå samme 
velfærdsniveau som andre. 
48 At Cohen tilføjer, at det skal være muligt ikke at kompensere mennesker, der ikke ønsker kompensation, er ikke 
relevant i denne diskussion (Cohen, 1989a: 937).  
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udlignes, og kompenserer i stedet mennesker for uvalgte omstændigheder, der begræneser deres 

adgang til fordele. Det her følgende afsnit vil uddybende diskutere om skellet mellem option luck 

og brute luck, samt vurdere om Cohens fokus på valgte uligheder gør, at hans equalisandum kan 

siges ikke at være egalitaristisk 

Anvendeligheden og egalitarismen i Cohens equalisandum 
Efter at have konkluderet at Cohens egalitarisme er attraktiv, vil en række relevante afklaringer 

blive foretaget. Det synes rimeligt at forlange, at Cohens equalisandum lever op til følgende tre 

forudsætninger: 

• Option luck og brute luck kan adskilles 

• Forskellen skal være moralsk relevant 

• Cohens equalisandum skal være egalitaristisk 

 

Den første forudsætning går på, om der er praktisk og metafysisk forskel på de to typer af held. 

Metafysiske kan det siges, at diskussioner, der omhandler personers valg, berører den filosofiske 

diskussion om menneskets frie vilje (Cohen, 1989a: 934; Temkin, 1993: 18). Det er tilfældet, fordi 

det at lade mennesker bære konsekvenserne af deres egne valg forudsætter, at de i moralsk relevant 

forstand er ansvarlige for, at de vælger, som de gør. Uden at ville afklare diskussionen anerkendes 

det, at skulle der komme en afklaring, der pegede i retning af, at mennesket ikke har en fri vilje, 

ville det sænke antallet af beslutninger, der er udtryk for option luck (Cohen, 2006c: 442; Knight, 

2009: 181)). 

Diskussionens praktiske element omhandler, hvorvidt principielle forskelle vil have praktisk 

betydning, når retfærdighedsprincipperne forsøges implementeret politisk (Valentyne, 2002: 14). 

Sådanne praktiske problematikker vil ikke blive behandlet. Det skyldes, at diskussionen af hvad det 

er, mennesker skal gøres lige med hensyn til, i sig selv er en nødvendig (men ikke tilstrækkelig) 

forudsætning for, at det korrekte lighedsideal kan implementeres. Af den grund er det væsentligt 

med en principiel afklaring (Cohen, 1999: 87; Cohen, 2004: 4, 18). Trods disse bemærkninger 

synes det rimeligt at sige, at de to typer af held kan adskilles principielt, men at forskellen i den 

praktiske implementering varierer både med metafysiske og praktiske forhold. 

 

Hvor de praktiske og metafysiske klassifikationsproblemer er af mindre relevans, ville det derimod 

være et enormt problem, hvis det kunne demonstreres, at forskellen mellem de to typer af held ikke 
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er moralsk relevant. Det ville underminere det normative skel mellem valg og held på et helt 

principielt plan.  

Det er for det første værd at overveje, om forskelle i option luck ikke skal udlignes, i en situation, 

hvor der er tale om et sats, men hvor der ikke var bedre alternativer. Indvendinger af denne type, 

hvor der ikke findes et alternativ til at foretage en handling, der involverer en betydelig risiko, kan 

håndteres indenfor distinktionen mellem brute og option luck. Det ville betyde, at man kun er 

ansvarlig for udfaldsspændet i de opstillede scenarier. Hvis man eksempelvis står overfor 3 distinkte 

valg, der alle involverer en eller anden grad af tab, kan det rimeligvis siges at være option luck, 

hvorledes det, man vælger, varierer i forhold til. de andre, mens det tab, der ville have ramt 

personen uagtet hvilket valg vedkommende traf, ikke kan tilskrives option luck. Herudover må det 

siges, at der kan være god ræson i at tilstræbe, at folk har rimelige eller anstændige alternativer i 

deres valg (Lippert-Rasmussen, 2005: 368). Et (selvsagt empirisk) synspunkt i denne sammenhæng 

kunne være, at argumentere for, at forekomsten af sådanne situationer ville blive færre når forskelle 

i brute luck blev udlignet gennem omfordeling. 

En anden problematik er situationer, hvor forskelle der kan tilskrives option luck synes lige så 

uretfærdige som brute luck, eksempelvis hvor en person løber en helt minimal risiko, men rammes 

af en voldsom konsekvens.49 Det er eksempelvis tilfældet, hvor en person rammes af lynet, men 

selvsagt løb en risiko ved at besøge naboen en tordenlummer sommeraften. Her må det medgives, at 

forholdet mellem brute og option luck synes at skulle modereres af et princip, der beskriver et eller 

andet forhold mellem valg og konsekvensernes størrelse. Med disse bemærkninger synes det 

rimeligt at opretholde det moralske skel mellem brute og option luck. 

 

Afslutningsvist bør Susan Hurleys kritik af Cohens teoridannelse diskuteres. Susan Hurley har 

kritiseret Cohens equalisandum for ikke at være egalitaristisk, i den forstand at den, alt andet lige, 

for et givent equalisandum x altid foretrækker en ligelig fordeling frem for en ulige (Hurley, 2003: 

147, 149, 154).  

Der vil i det følgende blive argumenteret for at Cohens teoridannelse også ud fra Hurleys 

definitions er egalitaristisk. Det er tilfældet, fordi Cohen for sit foretrukne equalisandum �lige 

adgang til muligheder� foretrækker en lige fordeling frem for en ulige. En ulige fordeling af Cohens 

equalisandum er en fordeling, hvor personers trufne valg ikke korresponderer med deres muligheder 

for at opnå det, de ønsker her i livet. Det være sig dermed både en uretfærdighed, hvis en person har 

                                                
49 Jf. (Fleurbaey, 1995: 40). 
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mere eller mindre, end vedkommendes valg gør det rimeligt, at holde vedkommende ansvarlig for. 

Hurley argumenterer for at Cohens teoridannelse dermed ikke er egalitaristisk fordi den i tilfælde, 

hvor personerne er ulige grundet egne valg, erklærer denne ulighed retfærdig (Hurley, 2003: 152). 

Men det betyder ikke, at Cohen acceptere uligheder i sit equalisandum, menneskers adgang til 

fordele. Cohens teoridannelse er egalitaristisk i den forstand, at den ønsker at udligne sit 

equalisandum, og at den alt andet lige foretrækker en lige fordeling af dette frem for en ulige. At en 

ligelig fordeling af adgang til fordele kan medføre ulige fordelinger af eksempelvis ressourcer eller 

velfærd, er ikke et problem for Cohens egalitarisme. Sammenfattende må det siges, at Cohens 

teoridannelse bærer et dybtfølt egalitaristisk ønske om at udligne uvalgte forskelle i menneskers 

adgang til fordele. Det er håbet at Cohens teoridannelses egalitaristiske natur fremstår klarere i lyset 

af Hurleys kritik. 

  

Efter at have afklaret Cohens position på spørgsmålet om lighedens equalisandum vil det blive 

vurderet, om Cohens equalisandum rammes af Dworkins indvendinger mod velfærdslighed. Den 

såkaldte ubestemmelighedsindvending, der bebrejdede velfærdslighed for at være uspecificeret, kan 

med en vis rimelighed rettes mod Cohens position (Brown, 2009: 41). Cohen definerer ikke klart 

hvilken type velfærd, der er tale om, men som Dworkin oprindeligt bemærkede, udelukker det ikke, 

at en sådan kan defineres. Cohens insisteren på at tale om fordele letter dog problemstillingen en 

smule, da det synes lettere at forholde sig til, hvad der optræder som begrænsninger i menneskers 

liv og i nogen grad sammenligne graden af alvorlighed, disse begrænsninger udgør for det enkelte 

menneske med andres situation. Dette kræver som allerede nævnt også, at individets ansvar for den 

givne begrænsning kan vurderes. Dworkins kritik af konkrete velfærdsopfattelser rammer af samme 

grund ikke Cohens teori lige så hårdt, som den rammer velfærdsligheden, men når Cohen ønsker at 

give plads til kompensation for velfærdstab i sin teoridannelse, forudsætter det selvsagt en eller 

anden forståelse for, hvad velfærd i den sammenhæng betyder. 

 

Dworkins sidste indvending mod velfærdslighed, at velfærdslighed indebærer kompensation til 

mennesker, der opdyrker dyre præferencer, er endnu ikke færdigbehandlet, men i debattens første 

del synes Cohen at have præsenteret et stærkt argument for, at Dworkin med rette kritiserer 

velfærdslighed for at kompensere for alle dyre præferencer, men at Dworkin går for langt, når han 

nægter kompensation til de, der uden selv at være skyld i det rammes af velfærdstab grundet en dyr 

præference. Afsluttende må det siges, at analysen af Cohens eget bud i denne debat viser, at Cohen 
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både demonstrerer det attraktive og anvendelige ved at udligne med det formål at begrænse held og 

tilfældigheders indflydelse på menneskers liv. Ligeledes argumenterer Cohen effektivt for, at det er 

arbitrært kun at udligne forskel i held, når de vedrører ressourcer. Dermed kan det konkluderes, at 

Cohens equalisandum synes attraktivt, på væsentlig vis formår at opretholde det normativt relevante 

skel mellem valg og held, samt synes muligt at friholde fra både Dworkins kritik af velfærdslighed 

og Hurleys kritik af, at det ikke er egalitaristisk. 

 

Diskussionen om dyre præferencer 
Cohens kritik af Dworkins syn på, hvordan uvalgte dyre præferencer påvirker fordelingers 

retfærdighed vil blive behandlet her, fordi den udtrykker nogle grundlæggende forskelle i de to 

teoretikeres bud på lighedens equalisandum. Debatten er vigtig, fordi den grundlæggende handler 

om, hvilke kriterier, der skal lægges til grund for at inkludere et hensyn til noget i lighedens 

equalisandum. Her står konflikten mellem Dworkins stejle afvisning af kompensation til alt, der kan 

henføres til menneskers ambitioner og personlighed, overfor Cohens betoning af, at det er 

tilstedeværelsen af uheld, der bestemmer, hvad der skal kompenseres for. Der er også en anden 

årsag til, at debatten er vigtig. For hvorledes en teori om den retfærdige fordeling forholder sig til 

dyre præferencer, har  betydning for, hvorledes den vurderer markedets prisfastsættelse og ulighed 

der følger heraf (Cohen, 1999: 86-87; 2004: 17). Efter at have oprullet konfliktens væsentlighed for 

både debatten om lighedens equalisandum og debatten om retfærdigheden af i dag gængse 

institutioner, vil debattens substans blive afdækket. 

 

Dworkins gensvar  
Dworkin kritiserer Cohen ved at påpege at Cohens syn på præferencer forudsætter et absurd 

menneskesyn og understreger at Dworkin også i sin oprindelige tekst tillod kompensation til 

mennesker, hvis præferencer tager form af en besættelse eller et handicap. Indvendingen om 

menneskesyn går på, at Cohens fokus på præferenceopfyldelse forudsætter et menneskesyn, hvor 

kun opfyldelsen af præferencer tæller, uden at medregne eller tage hensyn til den glæde, der er 

forbundet med at have en bestemt præference (Dworkin, 2000d: 291-296). Herudover bemærker 

Dworkin, at præferencer godt kan give anledning til kompensation. Det er ifølge Dworkin tilfældet, 

hvis præferencer antager en karakter, så de ikke længere er en del af individets personlighed men 

derimod af dets kompensationsberettigede omstændigheder (Dworkin, 2000d: 297). Dworkin mener 
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at kun hvis vedkommende foretrækker et liv uden præferencen, er den ikke en del af personligheden 

og bør kompenseres (Dworkin, 2000d: 291). 

 

Cohens reviderede position 
Dworkins kritik får Cohen til, i teksten Expensive Tastes Ride Again, at lave en central præcisering 

og en substantiel revidering af sin position. Præciseringen fremkommer, fordi Dworkin ganske 

succesfuldt demonstrerer, at det er absurd at tale om, at et menneskes præferencer er et udtryk for 

uheld. Det skyldes, at præferencerne er en væsentlig del af os, og i fald dette var Cohens 

indvending, er der meget der taler for, at Dworkin har ret i, at mennesker kun bør kompenseres for 

at have en præference, hvis personen ikke længere ønsker at have den. Men Cohens præcisering gør 

det klart, at den form for uheld, der er tale om, ikke er præferenceuheld; ved at have en bestemt 

præference, men prisuheldet ved, at den præference man har, er dyr (Cohen, 2004: 7). Det synes 

yderst plausibelt at begræde en præferences pris uden at ønske sig fri for selve præferencen (Ibid. 

11). Derfor er Dworkins indvending mod præferenceuheld ikke gældende for prisuheld (Ibid. 13).  

Men udover denne præcisering vedrørende hvilken form for uheld, der skal kompenseres, reviderer 

Cohen på et afgørende punkt sit syn på dyre præferencer. 50 Det skyldes at han mener, at den 

oprindelige held/valg distinktion har utilsigtede konsekvenser, fordi mennesker tvinges til at betale 

for valgte præferencer, der betyder meget for dem og reflekterer deres livssyn, religiøsitet eller 

kulturelle behov (Ibid. 8).51 Cohen skelner nu mellem rå dyre præferencer, der ikke indeholder 

værdidomme, og dyre præferencer, der indeholder sådanne. Cohen foretager en revision af sin 

position, således at følgende præferencer skal kompenseres : 

 

• Uvalgte rå dyre præferencer52 

• Dyre præferencer (valte som uvalgte) indeholdende værdidomme over det folk selv opfatter 

som �det gode liv�   

(Ibid.) 

                                                
50 Hansen og Midtgaard bemærker, at formuleringen Cohen i 2004 bruger til at beskrive sin 1989-position (Cohen, 
2004: 7) afviger fra denne (Hansen og Midtgaard, 2009: 445). Afvigelsen opstår, fordi Cohens gengivelse indebærer at 
vi bør kompensere folk, hvis selvvalgte præferencer begrænser deres adgang til fordele, blot fordi de nu ikke kan 
fralægge sig disse. At dette er en afvigelse synes korrekt jf. (Cohen, 1989: 920). 
51 Revisionen er inspireret af (Price, 1999) jf. (Cohen, 2004: 26). 
52 Trods uklarhed synes en læsning af Cohens nye position (Cohen, 2004: 8), der, på linje med den oprindelige position, 
tillader, at mennesker kan få hjælp til at aflægge deres uvalgte rå præferencer, men ikke deres valgte. Kompensationen 
gives til at aflægge sig uvalgte præferencer i fald dette er muligt og ellers som kompensation for disse. Denne tolkning 
baserer sig på, at Cohens 2004-formulering ikke afviser sådan en kompensation, og at den synes at følge af ønsket om at 
kompensere mennesker for uvalgte rå præferencer. 
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Hvor førstnævnte også er kompensationsårsag i Cohens 1989-position er det en grundlæggende 

revision af denne, at der også kompenseres for valgte dyre præferencer, når disse indeholder 

værdidomme. Som afslutning på diskussionen af dyre præferencer vil flere kritikker af denne 

position blive vurderet. 

Dworkin har påpeget, at alle præferencer i en eller anden grad er et udtryk for værdidomme 

(Dworkin, 2004: 347).53 Knight har argumenteret for denne udlægning af problemstillingen. Han 

beskriver i et fantasifuldt eksempel �terninge-Jerry,�54 der insisterer på at leve sit liv ved at afgøre 

alle beslutninger ved terningeslag. Knights pointe er, at Jerrys præferencer i allerhøjeste grad er et 

udtryk for terningens tilfældighed, men samtidig også er en værdidom over, hvorledes livet leves, 

hvilket har som konsekvens, at de formede præferencer udtrykker værdidomme (Knight, 2009: 50). 

Både Knight og Dworkin mener derfor, at Cohens skel mellem de rå præferencer og de, der 

indeholder værdidomme, er problematisk.  

Disse kritikker til trods er det væsentligste problem ved Cohens reviderede position, at det bør 

overvejes, om den reelt følger den oprindelige distinktion mellem held og valg. 55 Hansen og 

Midtgaard gør i diskussionen af denne problemstilling opmærksom på, at skellet mellem valg og 

held stadig er til stede. De baserer hovedsageligt dette på, at de mennesker, der er uden skyld i, at 

deres præferencer indeholdende værdidomme er dyre, kompenseres, fordi der er tale om prisuheld 

(Hansen og Midtgaard, 2009: 433).   

I det resterende af dette afsnit vil der blive argumenteret for, at netop revisionen, hvor der 

kompenseres for valgte dyre præferencer, der afspejler værdidomme, er et omfattende brud på 

grundintuitionen om at lade mennesker bære konsekvenserne af deres valg og kompensere dem for 

uheld. Ansatsen til denne kritik er Cohens oprindelige argument for at kompensere for uvalgte dyre 

præferencer. Cohen kritiserede Dworkins afvisning af en sådan kompensation, fordi Dworkin 

fastholder at kompensere for uheld, der påvirker ressourcer, men ikke vil kompensere for det 

prisuheld, der gør at nogen, grundet uvalgte præferencer, får mindre ud af deres ressourcer. 

 

 

 

                                                
53 Det er uklart, hvorledes dette forholder sig til Dworkins tidligere kritik, der gik på at alle præferencer er uvalgte 
(Dworkin, 2000d: 290). 
54 Navnet er næppe tilfældigt, Cohen blev kaldt Jerry blandt venner. 
55 Denne kritik er forskellig fra Dworkin og Knights kritik, der gik på, at der ikke findes valg uden værdidomme. 
Rigtigheden af førstnævnte påvirker dog hvor ofte Cohens revision betyder folk skal kompenseres. 
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�There is no moral difference, from an egalitarian point of view, between a person who 

irresponsibly acquires (or blamelessly chooses to develop) an expensive taste and a person who 

irresponsibly loses (or blamelessly chooses to consume) a valuable resource. The right cut is 

between responsibility and bad luck, not between preferences and resources.�  

(Cohen, 1989a: 922) 

 

Cohens oprindelige argument for at udligne uheld, der fører til uligheder i menneskers adgang til 

fordele, og for at lade mennesker selv bære konsekvenserne af deres valg, udfordres af Cohens 

nyeste position. Det skyldes at Cohen her lader valgte præferencer, der afspejler værdidomme, være 

kompensationsberettigede. Problemet opstår fordi det bliver uklart, hvorfor andre valg, der også 

indeholder værdidomme, stadig er ansvarspådragende, når disse valg påvirker en persons velfærd 

eller ressourcer i negativ grad? Cohen leverer intet argument for, hvordan han konsistent kunne 

foretage en ny grænsedragning mellem uligheder der følger af valg af præferencer, der indeholder 

værdidomme og uligheder der følger af andre valg, der også afspejler menneskets syn på det gode 

liv. Det betyder at mennesker, der på baggrund af sit syn på det gode liv, arbejder mindre end andre, 

lader sit talent gå til spilde eller lever et liv fyldt med risiko, chancer og vilde sats, skal 

kompenseres, hvis disse valg leder til, at de har færre ressourcer eller mindre velfærd end andre. 

Når logikken fra Cohens reviderede position på denne måde anvendes konsistent på valg, der 

påvirker individets adgang til fordele, ses det tydeligt, at Cohens reviderede position ikke blot er en 

detalje i en snørklet diskussion om præferencer, men et afgørende brud med ideen om, at �lige 

adgang til fordele� skærer gennem lighedens dimensioner og udligner, hvor der er tale om held, og 

lader det, der afspejler valg, stå uberørt. 

Det betyder at Cohens reviderede position, der kompenserer mennesker for valg, der skyldes deres 

værdidomme, på helt centrale og afgørende aspekter, fraviger den oprindelige distinktion mellem 

valg og held. Et forsøg på at fastholde, at der er en moralsk relevant forskel mellem valget af dyre 

præferencer, der afspejler værdidomme og værdibaserede valg, der fører til ressource- eller 

velfærdstab, kunne gøres ved endnu engang at henvise til ideen om priceluck. Argumentet kunne gå 

på, at der stadig er uheld forbundet med, at præferencerne er dyre, selvom der er valg forbundet 

med at besidde dem. Argumentet synes dog problematisk det på tilsvarende vis kunne siges, at den, 

der arbejdede mindre eller lod sine talenter forfalde, blot er uheldig med, at dette medfører en lavere 

løn � fordi denne måde at leve på giver lavere indtægt. Der synes ikke relevant vis at være forskel 
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på den måde at være dårligere stillet på en person hvis livsopfattelse beder ham om at bidrage til et 

relativt dyrt religiøst monument oplever, sammenlignet med en person hvis livssyn byder ham kun 

at arbejde 4 dage om ugen, med et fald i indtægt til følge. Dette illustrerer herudover, at der i fald 

sådanne valg skal kompenseres ikke er meget tilbage, af det oprindelige ønske om at lade 

mennesker bære konsekvenserne af deres egne valg, eller af ønsket om at andre ikke skal finansiere 

omkostningerne af sådanne valg. 

Det betyder, at det, der er på spil i den afsluttende diskussion af Cohens reviderede syn på valgte 

dyre præferencer, også er det, der tidligere blev vurderet som værende det attraktive ved Cohens 

equalisandum og hans fokus på held. Introduktionen af kompensation for præferencer, der afspejler 

værdidomme, og det usuccesfulde forsøg på at begrænse denne logik fra også at gælde forskelle i 

ressourcer og velfærd, der afspejler værdidomme, betyder, at Cohen i sin reviderede position 

forlader neutraliteten over for menneskers forskelligartede valg og den dertilhørende insisteren på, 

at valg medfører ansvar.  

Det betyder, at enhver, der ønsker at analysere eller behandle Cohens equalisandum må anerkende 

at han fremkommer med to forskellige. At Cohen ikke selv betragter sin revision som værende 

afgørende indikeres af, at han i senere værker præsenterer en position, der minder meget om den 

oprindelige (Cohen, 2008a: 7 ; 2009a: 18 ).56 Men når forskellen er konstateret i ovenstående 

analyse kræves en afklaring. Den oprindelige position synes at være mest i tråd med Cohens 

generelle ønske om at introducere og fastholde et fokus på forskellen mellem valg og held i 

debatten om den retfærdige fordeling. Diskussionen af Hurleys indvendinger og den øvrige 

diskussion af det mulige og attraktive ved at lade held og valg spille en afgørende rolle viser 

umiddelbart, at der synes at være de stærkeste argumenter for at fastholde Cohens oprindelige 

position. Det vil derfor blive gjort fremadrettet. 

 

Konklusion 
Efter at have diskuteret Cohens kritik af Dworkins equalisandum er det nu muligt at konkludere på 

denne debat. Indledningsvist må det siges, at Dworkins kritik af velfærdslighed med eksemplet om 

Louis er stærk. Det må også medgives, at der synes at være noget intuitivt rigtigt i at insistere på, at 

også ressourcer har en betydning for retfærdigheden af en fordeling. 

                                                
56 Why Not Socialism? (2009a) er også titlen på et tidligere essay (Cohen, 2001b). Der vil blive henvist til den endelige 
version af denne tekst. Forskellen mellem dem er at Cohen i 2009 fremhæver uretfærdigheden af at belønne folk for 
medfødt talent (Cohen, 2001b: 60; 2009a: 8). At denne konklusion som begge tekster deler fremhæves i 2009 afspejler 
givetvis et stigende fokus på dette Cohens forfatterskab. 
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Cohens kritik af Dworkins teori om ressourcelighed gav anledning til to klare konklusioner. Den 

ene er, at Dworkins afvisning af at retfærdigheden bør tage hensyn til velfærd er problematisk og 

den anden er at Dworkin samtidigt har svært ved at forsvare kun at applicere det yderst relevante 

skel mellem brute og option luck på menneskers ressourcer. Cohen argumenterer for at 

velfærdsforskelle, når de skyldes uvalgte omstændigheder, er problematiske for fordelingers 

retfærdighed. 

Cohens eget alternativ �lige adgang til fordele� indeholder en mere konsistent anvendelse af 

distinktionen mellem valg og held, idet den ikke begrænser denne distinktions anvendelse til 

ressourcer og kan i sin oprindelige udformning siges at videreføre den gradvise betoning af 

menneskers valg, der har præget udviklingen i diskussionen. Cohen formår yderligere at afklare, at 

skellet mellem held og valg er både attraktivt og anvendeligt.  

Den diskussion mellem Dworkin og Cohen, der omhandler hvorledes egalitarismen bør håndtere 

mennesker med dyre præferencer, er inden Cohen laver sin reviderede position et fint billede på, 

hvorledes de to anvender forskellige distinktioner for, hvad der kan inkluderes som et relevant 

hensyn at medtage, når en fordelings retfærdighed skal illustreres. Cohen anvender konsistent 

held/valg-distinktionen, mens Dworkin fortsat applicerer distinktionen mellem personlighed og 

omstændigheder og derfor kun vil kompensere for dyre præferencer, i fald de ikke er en del af 

individets personlighed og antager karakter af et handicap. 

Cohens reviderede position, hvor han nu også vil kompensere for menneskers kritiske dyre 

præferencer, dvs. præferencer indeholdende værdidomme, viste sig at være et langt større ændring, 

end Cohen selv giver indtryk af, da han foretager den. Det skyldes, at Cohens revision, hvor et valg 

af præferencer ikke er ansvarspådragende, hvis det er et udtryk for værdidomme, er svær at 

afgrænse fra øvrige områder, hvor det også tidligere var essentielt i Cohens teoridannelse, at 

genuine valg medførte ansvar for såvel positive som negative forskelle i blandt andet ressourcer og 

velfærd. Det betyder reelt, at en konsistent anvendelse af en tilgang, hvor valg indeholdende 

værdidomme fjerner ansvaret for bevidste og genuine valg, underminerer en helt afgørende del af 

Cohens teoridannelse: En lighedsforståelse, der lader mennesker bære konsekvenserne af deres egne 

valg, men kompenserer dem for livets tilfældigheder. Af denne årsag blev det vurderet, at Cohens 

reviderede position i forhold til dyre præferencer,  ikke konsistent kan inkorporeres i hans 

teoridannelse. 
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Cohens kritik af John Rawls: Retfærdighedens 

genstandsfelt 
 
Indledning 
John Rawls har haft enorm betydning for den politiske filosofi og leverede med sit hovedværk A 

Theory of Justice et uvurderligt bidrag til vores forståelse af fordelingsmæssig retfærdighed. I det 

følgende vil denne del af Rawls� hovedværk være i fokus og fremstillingen er derfor ingenlunde 

udtømmende, men dækkende for en diskussion af den hjørnesten i Rawls� teoridannelse, der kaldes 

differensprincippet. Dette er Rawls� princip for, hvilke uligheder, der kan accepteres i et retfærdigt 

samfund. Princippet tillader kun uligheder, hvis disse forbedrer stillingen for de dårligst stillede.  

Cohens væsentligste kritik af dette princip afviser, at det kan anvendes til at retfærdiggøre 

incitamentsbetalinger til talentfulde. Denne kritik vil blive analyseret fordi de politiske og 

filosofiske aspekter af diskussionen af differensprincippet er vidtgående. Det skyldes dels at Rawls� 

differensprincip betragtes som en af de bedste begrundelser for at tillade uligheder i samfundet. En 

diskussion af, hvilke uligheder dette princip kan retfærdiggøre, er dermed overordentlig relevant for 

diskussionen af, hvad der udgør en retfærdig fordeling. Men det er også interessant, fordi Cohens 

kritik berører retfærdighedens genstandsfelt, spørgsmålet om, hvilke dele af samfundet 

retfærdighedsprincipperne gælder for. Cohen mener grundlæggende at retfærdigheden også angår 

menneskers valg fordi en diskussion om den retfærdige fordeling af samfundets goder og byrder, 

bør inkludere både det struktur og menneskers valg, fordi begge disse har stor indflydelse på denne 

fordeling (Cohen, 2008b: 126). Cohen argumenterer for, at Rawls� teoridannelse ikke kan fastholde, 

at differensprincippet kun angår individers valg. Afslutningsvist argumenterer Cohen for, hvorledes 

en attraktiv lighed kan realiseres gennem menneskers tilslutning til et lighedsorienteret ethos. 

Styrken af disse bidrag vil blive vurderet i det her følgende afsnit, der dog først præsenterer Rawls� 

differensprincip. 

 

Rawls� differensprincip 
Den endelige formulering57 af Rawls� berømte differensprincip tilsiger, at alle sociale primære 

goder:58 �are to be distributed equally, unless an unequal distribution of these goods is to the 

advantage of the least favoured� (Ibid. 303).  

                                                
57 Rawls hovedværk indeholder flere foreløbige formuleringer, eksempelvis (Rawls, 1971: 15, 62, 83, 250). 
58 Kan med en hvis ret kaldes for Rawls� equalisandum. 
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Rawls leverer i sit hovedværk et primært argument for, hvorfor vi bør acceptere differensprincippet. 

Men inden dette gennemgås fremfører han det såkaldte intuitive argument, der kritiserer uligheder, 

der skyldes sociale omstændigheder og medfødte forskelle (Holtug et. al, 1996: 118; Rawls, 

1971: 72)). Rawls kritiserer at lade uligheder afspejle et naturligt eller socialt lotteri. Denne 

modstand mod moralsk arbitrære uligheder fungerer som ansats til Rawls� primære argument for 

differensprincippet (Ibid. 75).  

Rawls� argument tager sit udgangspunkt i en kontraktorienteret eller konstruktivistisk tankegang. 

Rawls placerer mennesker i en oprindelig position, hvor de skal vælge de principper, der skal gælde 

for et retfærdigt samfund, herunder blive enige om, hvilke uligheder et retfærdigt samfund kan 

tillade. Deres valg skal ikke præges af arbitrære eller magtmæssige forhold (Rawls, 1971: 120), 

derfor placeres de bag et uvidenhedens slør uden viden om, hvilken rolle, de selv kommer til at 

spille i samfundet,59 så de ikke kan indrette samfundet til deres egen fordel. (Ibid. 137). De vil i 

denne situation tilslutte sig differensprincippet.60 Rawls� argumenter for, hvorfor individerne vil 

acceptere dette princip og hans beskrivelse af omstændighederne bag den oprindelige position vil 

ikke blive behandlet nærmere her. Dette skyldes at de er velbeskrevne i litteraturen (Midtgaard, 

2005: 39-55; 2010: 13-38; Freeman, 2007: 142-197; Kukathas og Petit, 1990: 43-47; Lovett, 2011: 

44-86; Holtug et. al, 1997: 106-125) og ikke er nødvendige for den videre diskussion af, hvilke 

uligheder differensprincippet kan retfærdiggøre. 

 

Cohens kritik af Rawls 
Cohen fremførte sin mest berømte kritik af Rawls i teksten Incentives, Inequality and Community.61 

Kritikken vedrører hvilke uligheder differensprincippet kan retfærdiggøre. Substansen i Cohens 

kritik er, at det er et brud på differensprincippet, når talentfulde mennesker modtager 

incitamentsbetalinger for at producere mere. Cohen argumenterer for, at de talentfuldes krav om 

merbetaling strider mod differensprincippets hensyn til de dårligst stillede. Inden Cohens kritik kan 

udfoldes, vil en række forudsætninger blive ekspliciteret i det følgende afsnit. 
                                                
59 Personerne har viden om �retfærdighedens vilkår�: Naturens knappe ressourcer og nødvendigheden af menneskelig 
samarbejde (Rawls, 1971: 127). 
60 Herudover et frihedsprincip, hvor ethvert individ skal have den mest vidde form for frihed, det kan tildeles, når alle 
tildeles samme frihed (Ibid. 302) 
61 Denne oprindelige kritik blev  videreudviklet i bogen If You�re an egalitarian, how come you�re so rich (Cohen, 
2000b). I 2008 blev bogen Rescuing Justice and Equality, udgivet. Den indeholder en lang række artikler fra Cohens 
kritik af Rawls, herunder Incentives, Inqeuality and Community og elementer fra bogen fra 2000. Grundet artiklernes 
forskellige oprindelse er der henvist separat til de enkelte kapitler. 
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Kritikkens forudsætninger 
Cohens kritik går ikke på selve differensprincippet, men på en særlig anvendelse af dette princip: 

 
�I question its application in defence of special money incentives to talented people� 

(Cohen, 2008b: 32) 

 
Den applikation af differensprincippet, Cohen kritiserer, er retfærdiggørelsen af 

incitamentsbetalinger til talentfulde. Cohen argumenterer for, at de uligheder, der opstår på 

baggrund af incitamentsbetalinger, hvor en talentfuld modtager en højere løn end andre, med det 

formål at få vedkommende til at producere mere, ikke kan tillades af differensprincippet.  

Cohen kritiserer incitamentsargumentet i dets nøgne form, hvor incitamenterne retfærdiggøres på 

baggrund af deres positive effekter og uden reference til, at de talentfulde fortjener incitamenterne 

(Ibid. 47).62 Der diskuteres på intet tidspunkt de incitamenter, der anvendes for at få folk til at tage 

særligt uattraktive jobs (Cohen, 2008b: 55; 2008c: 103) og de, der her beskrives som  �talentfulde� 

er individer med et medfødt talent, der pr. arbejdstime producerer mere end gennemsnittet (Cohen, 

2008c: 120). Efter at have gennemgået kritikkens forudsætninger vil dens substans blive 

præsenteret. 

 

Kritikkens substans 

Cohens kritik tager afsæt i Thatcher-regeringens sænkelse af topskatten fra 60 til 40% i 1988. En 

sådan skattesænkning kan forsvares med incitamentsargumentet: Skattelettelser motiverer de 

talentfulde til at arbejde og producere mere (Cohen, 2008b: 34). Den empiriske påstand er at 

skattelettelserne, gennem tilstedeværelsen af omfordelende institutioner, også gavner de dårligst 

stillede i samfundet. I relation til differensprincippet er sådanne argumenter for at gennemføre 

ulighedsskabende skattelettelser interessante, fordi ulighederne forsvares ud fra deres effekt for de 

dårligst stillede. 

Cohen påpeger en uklarhed i denne anvendelse af Rawls� differensprincip. Uklarheden går på, 

hvornår en ulighed er nødvendig for at forbedre situationen for de dårligst stillede. Ifølge Cohen 

findes der to mulige forståelser af, hvad nødvendig betyder i denne sammenhæng.63 En striks 

                                                
62 Argumentet genfindes hos Rawls (Rawls, 1995: 63, 270) 
63 Som et metodologisk udspring fra denne debat har Cohen kritiseret Rawls behandling af forholdet mellem fakta og 
retfærdighedsprincipper (Midtgaard, 2010: 51). Cohens mener den normative politiske filosofi skal beskæftige sig med 
rene faktainsensitive retfærdighedsprincipper, der ikke afspejler menneskelige eller naturlige begrænsninger (Cohen, 
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læsning af differensprincippet, hvor en ulighed er nødvendig, når den er nødvendig grundet forhold, 

der ikke relaterer sig til individers vilje eller intentioner. I eksemplet med skattelettelserne ville 

denne forståelse indebære, at de talentfulde kun kan arbejde således, at det ville forbedre forholdene 

for de dårligst stillede, hvis de modtager en skattelettelse. Heroverfor står en løs forståelse af 

nødvendig, der relaterer sig til menneskers intentioner. Det betyder, at skattelettelserne er 

nødvendige ikke i en fysiologisk eller deterministisk forstand, men derimod under hensyntagen til, 

hvorledes de der tildeles skattelettelserne ellers ville agere (Cohen, 2008b: 69). Skellet påpeger en 

uklarhed i Rawls differensprincip, og Cohen mener, at begge forståelser af nødvendighed findes hos 

Rawls, men at spørgsmålet om de to former for nødvendighed, henleder opmærksomheden på et 

paradoks: 

 

�The difference principle can be used to justify paying incentives that induce inequalities, only 

when the attitude of talented people runs counter to the spirit of the difference principle itself�  

(Ibid. 32) 

 

Cohen argumenterer for, at incitamentsbetalingerne kun er nødvendige i dette ords løse forståelse. 

De er nødvendige fordi de talentfulde gør dem nødvendige ved at producere mindre, hvis de ikke 

modtager incitamentsbetalinger. Problematikken, hvor en impliceret part gør en ekstrabetaling 

nødvendig, illustrerer Cohen med et berømt eksempel. Cohens udgangspunkt er en kidnapper, der 

har bortført en families barn og kræver løsepenge med følgende argument: 

 

P1: Børn bør være hos deres forældre 

P2: Hvis ikke forældrene betaler kidnapperen, vil denne ikke levere barnet tilbage 

K: Barnets forældre bør betale kidnapperen løsepenge. 

(Cohen, 2008b: 39) 

 

Der er mange grunde til, at forældre kan ønske ikke at betale. De kan være modstandere af at give 

efter for trusler, eller frygte, at det vil tilskynde til flere kidnapninger i familien. Men det fremgår 

klart, at forældrene er nødt til at betale, hvis de vil have deres barn igen. Cohen viser, at vores 

                                                                                                                                                            
2008g: 229). Denne metodologiske position afviser ikke, at sådanne rene retfærdighedsprincipper  skal tilpasses, når de 
implementeres i virkeligheden, men derimod afvises det, at denne tilpasning skal foregå i den teoretiske diskussion af 
sådanne retfærdighedsprincipper (Cohen, 2008h: 337). For en kritik af Cohens synspunkt se (Miller, 2008: 31) og for et 
kort resumé af debatten se ( Freeman, 2007: 252). 
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forståelse af situationen ændrer sig, hvis argumentet gentages i førsteperson, hvor kidnapperen 

fremfører det:  

 

P1: Børn bør være hos deres forældre 

P2: Hvis ikke I betaler mig, leverer jeg ikke jeres barn tilbage 

K: I bør betale mig løsepenge 

(Ibid.) 

 

Cohen understreger, at selvom argumentet er det samme og dets logiske konsistens er bevaret, gør 

den ændrede fremstillingsform det klart, at den der ytrer dette argument, opfører sig forkert: 

 

�He does so because the fact to which he appeals, which is that you will get your child back only if 

you pay, is one that he deliberately causes to obtain: he makes that true, and to make that true is 

morally vile� 

(Ibid. 40) 

 

Eksemplet gør det klart, at det er kidnapperens egen bevidste handling, der nødvendiggør 

betalingen, i den løse forståelse af ndøvendig. Det er kun nødvendigt at forældrene betaler ham 

fordi kidnapperen med sine handlinger gør det nødvendigt. Cohen kalder det at lade en person 

fremføre et argument til en anden for den interpersonelle test. Formålet er at teste, om de 

handlinger, der gør noget nødvendigt kan begrundes moralsk (ibid. 44). Cohen anvender testen på 

incitaments-argumentet. Det vil sige at Cohen tester, om det kan retfærdiggøres, at lade talentfulde 

modtage incitamentsbetaling for producere mere, eller med andre ord: Om de talentfuldes forudsatte 

handlinger, der gør incitamentsbetalinger nødvendige, kan retfærdiggøres, i fald de er udtryk for de 

talentfuldes valg. 

Argumentet for at fastholde den allerede omtalte skattesænkning kan fremstilles således.64  

P1: Skattepolitikken bør indrettes, så den stiller de dårligst stillede bedst muligt 

P2: Hvis skatteprocenten igen hæves til 60% arbejder de talentfulde mindre, hvilket stiller de 

dårligst stillede ringere. 

K: Skatteprocenten skal derfor fastholdes på 40% 

(Ibid. 59) 

                                                
64 Det skal igen understreges, at det er tilfælde med almindelig arbejdsbyrde, der diskuteres.  



 58

 

Hvor argumentets første præmis udtrykker differensprincippet, indeholder den anden præmis dels 

en empirisk påstand og dels en beskrivelse af hvorledes de talentfulde vil agere. Det er 

retfærdigheden af sidstnævnte Cohen vil teste. Cohens argument vedrører som tidligere nævnt ikke 

differensprincippets indhold, men derimod den specifikke applikation, hvor det anvendes til at 

retfærdiggøre sådanne uligheder. Stilles argumentet op i førsteperson, ser det således ud, når de 

talentfulde ytrer det til de dårligst stillede: 

 

P1: Skattepolitikken bør indrettes, så den stiller de dårligst stillede bedst muligt 

P2: Hvis skatteprocenten sættes op til 60% arbejder vi mindre, hvilket stiller de dårligst stillede 

(herunder dig) ringere 

K: Skatteprocenten skal derfor ikke hæves til 60% 

(Ibid.) 

 

Igen ændres argumentet, når det fremføres i førsteperson. Det muliggør en vurdering af 

retfærdigheden af de talentfuldes handlinger. Det forudsætter, dog at det er de talentfulde, der gør 

incitamentsbetalingerne nødvendige. 

I hvilken grad kan der i den strikse forstand af nødvendig være tale om, at den talentfulde er 

nødsaget til at beholde en større andel af sin løn for at kunne udføre det stykke arbejde, han udfører 

under en skatteprocent på 40%? Det første, der bør overvejes er, om de talentfulde fysisk er ude af 

stand til at udføre deres nye arbejdsmængde, mens de betaler 60% i skat. Altså om de ekstra penge 

er nødvendige for at kunne opretholde kroppens funktioner og den højere produktivitet. Det virker 

umiddelbart uplausibelt, så længe vi taler om skattestigninger i denne her størrelsesorden (Ibid. 49). 

Det næste, der kan overvejes er, om pengene kan betragtes som uundværlige i psykisk forstand. At 

de på den ene eller den anden måde er nødvendige, for at kunne motivere sig til at kunne yde den 

indsats. Man kunne forestille sig at pengene havde samme effekt som løberen, der agerer �hare� til 

rekordforsøg i løb. Det ville betyde at det kun er muligt fordi talentfulde at producere den givne 

mængde, når incitamenterne betales.  Det er yderst plausibelt, at incitamenter kunne spille sådan en 

rolle i et tilfælde, hvor diskussionen gik på, om en talentfuld kunne udføre det samme som hidtil, 

hvis han som den eneste måtte undvære incitamentsbetalinger. Men at incitamentsbetalinger skulle 

være nødvendige i en situation, hvor alle talentfulde må undvære incitamenter, er langt mere 

tvivlsomt. Det er for så vidt hverken muligt eller hensigtsmæssigt at sige noget fyldestgørende om 
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denne situation. Men det må siges, at en insisteren på, at incitamenter er nødvendige i denne ikke 

fysiske forstand, hviler på en meget statisk forståelse af den menneskelige natur og af de talentfulde 

menneskers vaner og psykologi (Ibid. 53). Derfor synes det, under antagelse af eksistensen af en 

eller anden form for fri vilje, at være rimeligt at tale om, at de talentfulde træffer et valg, hvis 

retfærdighed kan vurderes. 

 

Det synes tilstrækkeligt belyst, at de talentfulde træffer et valg og indenfor visse rammer influerer, 

hvor meget de producerer. Det betyder, at incitamentsbetalingerne kun er nødvendige i den løse 

forståelse af dette begreb, og dermed bliver gjort nødvendige af de talentfuldes ageren. 

Det kan dermed overvejes, om de talentfulde kan retfærdiggøre, at de kun vil producere mere, når 

de får incitamentsbetalinger? Alle argumenter om, at de talentfulde har fortjent deres 

incitamentsbetalinger bør afvises. Dels fordi Rawls selv afviser, at fortjeneste spiller en rolle 

(Rawls, 1971: 311) og dels fordi, det der her behandles, er det nøgne incitamentsargument, hvor 

incitamenterne forsøges retfærdiggjort ud fra deres effekt for de dårligst stillede.  

Det er Cohens pointe, at de talentfuldes handlinger bryder differensprincippet, der ellers indleder 

argumentationsrækken (ibid. 63). De handler dermed ikke i deres daglige ageren ud fra et hensyn til 

de dårligst stillede, der i eksemplet ville fordre at de ikke krævede incitamenter for at anvende deres 

medfødte talenter til gavn for de dårligst stillede (Cohen, 2008b: 58).  

Cohens kritik indeholder således to elementer. En faktuel præmis, der postulerer, at de talentfuldes 

arbejdsmængde ved en skatteprocent på 40 også kan udføres ved en skatteprocent på 60. Dernæst et 

argument, der går på, at incitamentsbetalinger til de talentfulde meget vel kan være den 

institutionelle indretning, der er bedst for de dårligst stillede, men kun hvis det tages for givet, at de 

talentfulde agerer individuelt nyttemaksimerende og ikke handler i overensstemmelse med 

differensprincippets hensyntagen til de dårligst stillede. I det følgende vil det blive vurderet, om 

Cohen har ret i, at de talentfuldes ageren er et brud på differensprincippet . 

 

Indvendingen om samfundets grundlæggende struktur 
Den stærkeste kritik af Cohens position har taget sit udgangspunkt i en forståelse af 

differensprincippet, hvor dette kun anvendes på samfundets grundlæggende struktur og individers 

valg ikke indgår i denne (Cohen, 2008d: 124; Van Parijs, 2003: 228).65 Cohen har selv behandlet og 

afvist denne basic structure objection.  

                                                
65 Det kan selvsagt også accepteres at differensprincippet angår individers valg (Midtgaard, 2009: 47). 
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Kun at anvende differensprincippet på samfundets grundlæggende struktur indebærer dermed, at 

hvis denne er indrettet således, at enhver ulighed er til gavn for de dårligst stillede, er samfundet 

retfærdigt. Derved er der intet uretfærdigt ved at borgernes ageren indenfor denne struktur ikke 

tager samme hensyn. Det betyder også at strukturelle indretninger, der nødvendiggøres af valg 

individer træffer, sagtens kan være i overensstemmelse med differensprincippet. Derved er der 

udfra differensprincippet intet at udsætte på egennyttemaksimerende individer eller 

incitamentsbetalinger til disse. I det følgende vil Cohens to kritikker af denne indsnævring af 

retfærdighedens genstandsfelt blive diskuteret på en måde, hvor de holdes op mod litteraturens 

stærkeste forsøg på at fastholde denne. Som eksponenter for de to argumenter vil Samuel Scheffler 

og Andrew Williams blive anvendt. 

  

Cohens kritik af the basic structure objection 
Cohen fremfører to gensidigt uafhængige svar på indvendingen, der på hver sin måde fastholder 

Cohens oprindelige kritik af incitamentsbetalinger. Cohens første, indledende, pointe har mindre 

væsentlige konsekvenser for Rawls teoridannelse, end den anden, mere fundamentale, har. De vil 

begge blive gennemgået i det følgende. 

Cohens indledende indvending 

Cohen anerkender at Rawls flere gange erklærer, at retfærdighedens principper kun gælder for 

samfundets grundlæggende struktur, 66 men fastholder, at Rawls på afgørende områder har 

formuleringer, der taler for også at anvende disse principper på individers ageren (Cohen, 2008d: 

129). Det sker, når Rawls i sine beskrivelser af det retfærdige velordnede samfund inkluderer at: 

 

• Befolkningen kun ønsker at have fordele for at gavne de der er ringere stillede (Rawls, 1971: 

105). 

• De dårligst stilledes kan bære deres position med værdighed, i vished om at intet kan 

forbedre denne (Cohen, 2008d :129). 

• Menneskers handlinger afspejler de retfærdighedsprincipper de ville vælge i den oprindelige 

position (Rawls, 1971: 138, 454, 528). 

(Cohen, 2008d: 130, 131). 

                                                
66 Eksempelvis (Rawls, 1995: 283). 
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Cohen pointerer, at menneskelig ageren i overensstemmelse med differensprincippet ville sikre et 

samfund med ovenstående karakteristika. Hvis differensprincippet derimod ikke angår individers 

valg, kan en struktur, der afspejler dette ikke i kombination med egennyttemaksimerende individer 

sikre et sådan samfund. Rawls� teoridannelse kan ifølge Cohen kun fastholde,  den snævre 

anvendelse af differensprincippet, hvis mange af beskrivelserne af det retfærdige samfund i A 

Theory of Justice ikke længere regnes som en del af det retfærdige samfund.  

 

Pluralismeargumentet for ikke at anvende differensprincippet på individers valg 

Samuel Scheffler har gennem en kritik af Cohens position forsøgt at fastholde, at 

differensprincippet kun gælder samfundets grundlæggende struktur. Schefflers position er 

pluralistisk og dermed en del af den liberale tradition, hvor forskellige principper regulerer 

forskellige sfærer.67 Scheffler påpeger, at blot fordi individers ageren ikke reguleres af 

differensprincippet, udelukker dette ikke, at andre principper regulerer menneskers valg (Scheffler, 

2006: 109). Sådan og beslægtede forsøg på at fastholde, at differensprincippet ikke angår individers 

valg, findes flere steder i litteraturen (Daniels, 2003: 269; Freeman, 2007: 124, Nagel, 2003: 82). 

Scheffler argumenterer for, at pluralismeindvendingen kan fastholde at differensprincippet kun 

gælder for samfundets grundlæggende struktur og afviser samtidigt, at denne applicering af 

differensprincippet betyder, at Rawls� teori om retfærdighed friholder individerne fra at skulle 

opfylde andre moralske principper. Disse principper kunne så, modsat differensprincippet, der kun 

angår samfundets grundlæggende struktur, være begrundelsen for, at Rawls� retfærdige samfund 

også indeholder den beskrevne menneskelige ageren. 

Scheffler har formelt set ret, i at det ikke er muligt at slutte fra, at differensprincippet kun angår 

samfundets grundlæggende struktur til, at ingen principper angår individers ageren. Selvom 

Scheffler formelt set har ret heri specificerer han ikke, hvilket princip for individers adfærd, der kan 

frembringe et samfund, som det Rawls beskriver. Hvis sådanne principper ikke kan beskrives, må 

Cohens kritik fastholdes, og det er stadig kun muligt udelukkende at anvende differensprincippet på 

samfundets grundlæggende struktur ved at opgive at fastholde Rawls beskrivelser af det velordnede 

retfærdige samfund. 

                                                
67 Jf. (Waltzer, 1983). 
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Et samfund, hvor mennesker kun ønsker fordele, hvis de er til gavn for de dårligst stillede, kan kun 

sikres, hvis det er differensprincippet, der regulerer denne ageren. Ligeledes viste Cohens 

oprindelige kritik, at ideen om, at de dårligst stillede kan bære deres position med værdighed 

velvidende, at intet kan forbedre deres position, kun er korrekt, hvis den regel, der regulerer 

eksempelvis de talentfuldes adfærd, er lige så skrap som selve differensprincippet. Den sidste 

beskrivelse af Rawls� retfærdige samfund, hvor menneskers handlinger afspejler de 

retfærdighedsprincipper, de ville vælge bag uvidenhedens slør, kan kun i denne sammenhæng 

hentyde til differensprincippet.  

 

Der er dermed grundlæggende problemer ved Schefflers pluralistiske indvending. Den ene er, at 

formuleringen om at menneskers ageren afspejler principperne fra den oprindelige position direkte 

nævner et sammenfald mellem principperne fra den oprindelige position, herunder 

differensprincippet, og de principper, der skal præge menneskers ageren. Her er det således ikke 

muligt at regulere menneskers handlinger ud fra et andet princip, hvis Rawls� beskrivelse skal være 

korrekt. Det andet problem for Schefflers position er, at i de to øvrige tilfælde, hvor der ikke formelt 

set er noget i vejen for, at det er et andet princip end differensprincippet, der regulerer menneskers 

adfærd, er det dette princip skal frembringe af en sådan karakter, at det er svært at se, hvilket andet 

princip, der skulle kunne sikre denne menneskelige adfærd. Effekten af Schefflers indvending er 

dermed til at overse. Han formår på et formelt plan at demonstrere, at en insisteren på, at 

differensprincippet kun vedrører samfundets grundlæggendes struktur, ikke automatisk medfører, at 

individers ageren ikke er underlagt nogle moralske principper. Schefflers kritik formår dog 

ingenlunde at sandsynliggøre, at noget andet princip end differensprincippet kan regulere 

individernes adfærd på en måde, der formår at realisere Rawls� beskrivelser af det retfærdige 

samfund. Cohens konklusion står dermed stadig. Enten gælder differensprincipperne for både 

individers valg og samfundets grundlæggende struktur, eller også må de, der ønsker at friholde 

individers valg fra at skulle underlægges differensprincippet opgive de attraktive beskrivelser, 

Rawls har af det retfærdige samfund. 

Cohens fundamentale indvending 

Cohens anden indvending er mere fundamental, idet den afviser, at differensprincippet kun vedrører 

samfundets grundlæggende struktur, uden at basere sig på Rawls øvrige beskrivelser af det 

retfærdige samfund (Vandenbroucke, 2001: 246) . Indvendingen tager sit udgangspunkt i, at Rawls 
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uklart definerer den grundlæggende struktur (Cohen, 2008d: 132). I Rawls� tekster er der ifølge 

Cohen to mulige udlægninger. En, hvor den grundlæggende struktur kun er de samfundsmæssige 

institutioner med mulighed for at udøve tvang, og en, hvor den grundlæggende struktur også 

indeholder samfundets ikke lovbundne institutioner, eksempelvis normer eller familien.  

Den sidste, brede forståelse af strukturen, er ikke i stand til at afvise at anvende differensprincippet 

på individers valg. Hvis den grundlæggende struktur også indeholder samfundets normer, skal 

differensprincippet også anvendes på disse og dermed på individers valg. En sådan bred forståelse 

af den grundlæggende struktur anerkender dermed Cohens pointe om, at differensprincippet også 

skal anvendes på menneskers handlinger og derfor ikke tillader uligheder skabt gennem 

incitamentsbetalinger til talentfulde (Ibid. 134).  

Cohen bemærker, at Rawls i sin argumentation for, hvorfor retfærdigheden skal fokusere på 

samfundets grundlæggende struktur, fremhæver en væsentlig karakteristika af denne. Rawls 

begrunder sit fokus på denne med, at den har væsentlige effekter på menneskers liv (Ibid. 136).68  

Cohen medgiver, at det er et godt kriterium for, hvad der skal fokuseres på, men tilføjer, at denne 

begrundelse samtidig gør det umuligt at udelukke andre elementer med lignende betydningsfulde 

effekter, herunder menneskers ageren under de givne rammer. Cohen anvender dermed Rawls� eget 

argument for, hvorfor den grundlæggende struktur er central, til at argumentere for, at også 

menneskers ageren må være en del af denne og dermed underlægges differensprincippet (Ibid. 

137).69 

 

Offentlighedsargumentet for at differensprincippet ikke angår individers valg 

Andrew Williams har i artiklen Incentives, Inequality, and Publicity kritiseret Cohens position. 

Formålet med denne kritik er at fastholde, at differensprincippet ikke angår individers valg og 

dermed, at det er irrelevant for et samfunds retfærdighed, om talentfulde mennesker agerer 

egennyttemaksimerende og ikke med de valg de træffer i deres daglige liv, lever efter 

differensprincippet.  

                                                
68 Eks. (Rawls, 1971: 7, 96) 
69 Scheffler har kritiseret Cohens mere fundamentale indvending for, at den ikke forholder sig til Rawls� andre 
begrundelser for, at give den grundlæggende struktur primat: At denne former folks ønsker og ambitioner og at denne er 
nødvendigt for at sikre en retfærdig baggrund for transaktioner (Scheffler, 2006: 104, 105). Disse begrundelser synes 
dog ikke at kunne afvise et fokus på individers valg. 
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Williams� kritik vil her blive omtalt som offentlighedskritikken, fordi dens grundlæggende pointe 

er, at differensprincippet gælder såvel formelle som uformelle institutioner, der kan reguleres af 

offentlige regler (Williams, 1998: 234; 2009: 113). Williams ønsker dermed at levere en forståelse 

af samfundets grundlæggendes struktur, der ikke indeholder individers valg. Hvis dette lykkes, er 

det ikke et problem for differensprincippet, at talentfulde modtager incitamentsbetalinger, der kun 

er nødvendige, fordi de selv agerer på en måde, der gør dem nødvendige (Williams, 1998: 228). 

Udgangspunktet for Willams� argument er, at en grundlæggende struktur kan beskrives udfra, hvad 

den gør (dens funktionelle træk) eller hvordan den gør det (dens intrinsiske træk) (Ibid.). Williams 

anerkender, at Cohen overbevisende har argumenteret for, at en definition, der udelukkende går på 

den grundlæggende strukturs effekt som værende betydningsfuld, også må inkludere menneskers 

valg. Williams anerkender ligeledes, at Cohen har ret i, at en definition af den grundlæggende 

struktur, der udelukkende går på dens instrinsiske tvangmæssige karakter er arbitrær. Williams� 

pointe hertil er så, at det ikke udtømmende behandler de muligheder, der er for at beskrive, hvad der 

udgør samfundets grundlæggende struktur (Ibid. 232). Williams insisterer på, at den grundlæggende 

struktur kan beskrives udfra både dens intrinsiske og funktionelle træk, og tilføjer offentlighed som 

et intrinsisk karakteristika ved samfundets grundlæggende struktur:  

 

� The structure comprises those actions which realize public rules in a way that exerts profound 

and unavoidable influence on individuals' access to social primary goods.� 

(Ibid. 234). 

 

Det betyder ifølge Williams, at den grundlæggende struktur som differensprincippet skal anvendes 

på, både kendetegnes ved dens effekt og ved at det den har effekt på, er offentlige regler. Det 

betyder, at de talentfuldes valg ikke skal reguleres efter differensprincippet. Valgene har en 

væsentlig effekt, men påvirker ikke offentlige regler (Ibid.). Dermed kan Williams med denne 

forståelse af samfundets grundlæggende struktur og sin fastholdelse af, at differensprincippet kun 

skal anvendes herpå, afvise Cohens konklusioner om, at differensprincippets brydes af 

egennyttemaksimerende talentfuldes krav om incitamentsbetalinger.  

Williams anvender en bestemt Rawlsiansk forståelse af offentlighed, hvor de offentlige regler, der 

regulerer samfundets grundlæggende struktur er offentlige i tre henseender: 
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�Individuals are able to attain common knowledge of the rules' (i) general applicability, (ii) their 

particular requirements, and (iii) the extent to which individuals conform with those requirements.�  

(Ibid. 233) 

 

Offentlighedskriteriet går dermed ud på, at individer kan opnå viden om reglernes generelle 

anvendelse, hvad disse specifikt kræver og hvorvidt andre lever op til disse krav. Dette 

offentlighedskriterium ønsker Williams at anvende i forståelsen af samfundets grundlæggende 

struktur sammen med det funktionelle kriterium om �væsentlig effekt.� Williams har ret i, at denne 

forståelse af samfundets grundlæggende struktur friholder individers valg fra at skulle underlægges 

differensprincippet, fordi de nok har væsentlig effekt, men ikke kan siges at følge eller bryder 

regler, der i den her relevante forstand er offentlige. Det er de ikke fordi det ikke er muligt, at vide, 

om andre følger kravene � og til dels også er uklart, hvad disse specifikt kræver. Det vil 

afslutningsvist blive diskuteret om det er attraktivt at inkludere Williams offentlighedskriterium.70 

Det vil blive gjort ved at afklare følgende:  

 

• Udelukker Williams forståelse af samfundets grundlæggende struktur elementer, der 

almindeligvis regnes for en del heraf, fra denne? 

• Udelukker det arbitrært uretfærdigheder? 

• Er kravet om klarhed normativt relevant? 

 

Et væsentligt eksempel indikerer at Williams� offentlighedsforståelse, ikke kan leve op til det første 

krav. Det drejer sig om at skatteindkrævning, der traditionelt opfattes som en del af samfundets 

grundlæggende struktur,71 kan blive udelukket af Williams� offentlighedskrav. Dette skyldes at, det 

ved inddrivelsen af skatter langt fra er givet, at individer kan opnå viden om, hvorledes eller 

hvorvidt andre lever op til de regler og krav der bekendtgøres og forstås. Sort arbejde, 

skatteunddragelse eller legitime former for skattespekulation gør, at det reelt ikke er muligt for 

individerne at have viden om, hvorvidt andre omgår reglerne (Wilkinson, 2000: 175). Det betyder at 

Williams� offentlighedskriterium har yderst utilsigtede konsekvenser for, hvad differensprincippet 

kan anvendes på. 

                                                
70 En anden måde at fastholde Cohens pointe på, ville være ved at diskutere om Rawls har sådan et 
offentlighedskriterium. Dette afvises eksempelvis af (Lippert-Rasmussen: 2008: 46) 
71 Jeg har intet kendskab til forfattere, der ikke mener, at differensprincippet skal anvendes på et samfunds skattepolitik. 
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Efter at have påpeget denne konsekvens af at indføre et offentlighedskriterium på lige fod med 

væsentlighedskriteriet, vil det blive drøftet, om dette offentlighedskriterium udelukker relevante 

uretfærdigheder. Cohen har i den sammenhæng fremført et stærkt eksempel på, at noget sagtens kan 

være ikke-offentligt, men alligevel uretfærdigt. Cohen nævner racismen i en ansættelsessituation, 

hvor en arbejdsgiver fravælger den bedst kvalificerede udelukkende på baggrund af dennes 

hudfarve og dermed uretfærdigt begrænser ansøgerens adgang til et givent equalisandum.72 

Arbejdsgiveren har i dette tilfælde ingen sikkerhed for, hvorvidt andre i hans sted vil opføre sig 

racistisk og en eventuel racistisk handling fra hans side opdages ikke. Det betyder, at racismen ikke 

er offentlig i Williams� forståelse af ordet. Et indtryk, der kun bestyrkes af, at det kan være svært 

klart at formulere, hvad anti-racismen kræver af en i mindre klare tilfælde (Cohen, 2008i: 350). 

Racisme inddrages for at illustrere, at Williams syn på offentlighed udelukker væsentlige 

uretfærdigheder. Det illustrerer, at vi godt kan være moralsk forpligtede til at agere på måder, der 

ikke er offentlige. 

Men hvorledes forholder det sig med selve behovet om klarhed? Det synes at være et kontroversielt 

synspunkt, at vi kun kan have moralske forpligtelser, i fald disse kan formuleres klart. Tænk blot på 

eksempelvis ansvaret for ens familie, eller situationer, hvor personer �skylder en tjeneste.� I ingen 

af disse tilfælde kan der opstilles en klar formulering af, hvornår ens moralske forpligtelser er 

opfyldt, men alligevel synes det oplagt, at de stadig er moralske forpligtelser. 

Diskussionen viser, at offentlighedskriteriet tilsyneladende har uhensigtsmæssige effekter. Det 

afskærer skat fra retfærdighedens genstandsfelt og afviser, at retfærdighedsprincipper skal anvendes 

på en så åbenlys uretfærdighed som racisme. Selv hvis kravet om præcision og klarhed ikke 

vurderes at være tilbagevist, synes det ikke at kunne opveje de ovenfor demonstrerede uheldige 

konsekvenser. Det kan efter ovenstående vurdering af Williams� argument for at introducere et 

offentlighedskriterium i vores forståelse af den grundlæggende struktur konkluderes, at dette ville 

udelukke individers valg fra denne struktur, men at der til gengæld er tungtvejende grunde til, at det 

ikke er hensigtsmæssigt at introducere dette. Det betyder helt konkret, at Cohens oprindelige kritik 

består. De talentfuldes ageren, hvor de som egennyttemaksimerende individer tilbageholder deres 

talent fra fællesskabet under krav om incitamentsbetalinger, der kun er nødvendige fordi de 

talentfulde gør dem nødvendige, strider mod differensprincippets tankegang om kun at tillade 

uligheder, der er nødvendige for at stille de dårligst stillede bedst muligt. Indvendingen om, at det 

ikke er meningsfyldt at tale om, at de talentfuldes ageren strider mod eller bryder 

                                                
72 Der vil ikke her blive argumenteret for, at dette er uretfærdigt. 
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differensprincippet, fordi dette kun angår samfundets grundlæggende strukturer, er forsøgt besvaret 

i flere forskellige konstruktioner. Men både pluralismeindvendingen og offentlighedsindvendingen 

har vist sig at være utilstrækkelige. Ingen af dem formår effektivt at argumentere for, at individers 

valg truffet på markedet ikke også skal afspejle differensprincippets prioritet af de dårligst stillede. 

 

Behovet for et Ethos 
Cohens oprindelige kritik blotlagde, at en institutionel indretning, der forudsatte individuel 

egennyttemaksimering, ikke resulterede i den situation, der var bedst mulig for de dårligst stillede 

og at de talentfuldes ageren dermed brød differensprincippet. Den efterfølgende analyse af the basic 

structure objection viste, at Cohens kritik kan fastholdes. Det betyder, at uligheder, der opstår som 

følge af incitamentsbetalinger til talentfulde er uretfærdige ifølge differensprincippet og at dette 

fordrer, at mennesker i det daglige agerer således, at differensprincippet overholdes.  

Denne konklusion gør det nødvendigt at overveje, hvorledes det retfærdige samfund undgår at 

bryde med differensprincippet.73 Men denne overvejelse er ikke tilstrækkelig, for det bør også 

overvejes, hvorledes differensprincippet overholdes uden brud på andre væsentlige værdier.  

For at illustrere, at der eksisterer en potentiel konflikt mellem en overholdelse af differensprincippet 

og den meget væsentlige værdi frihed, beskrives kort et samfund, hvor differensprincippet 

overholdes, mens friheden knægtes af en tvangsbaseret realisering af differensprincippet. En sådan 

ville indebære, at det enkelte individ skulle opretholde den arbejdsbyrde og påtage sig den 

profession, der stiller de dårligst stillede bedst muligt. Det frie valg af uddannelse, beskæftigelse og 

muligheden for individuelt at influere forholdet mellem fritid og arbejdstid erstattes dermed af en 

tvangsbaseret social værnepligt. Tvangen sikrer, at individer agerer på den måde, der er bedst for de 

dårligst stillede, men lighedens pris er, at væsentlige og værdifulde friheder ofres. 

 

Det kunne påpeges, at et sådant system ville være ineffektivt, og dermed skidt for de dårligst 

stillede (Wilkinson, 2000: 89). Men uagtet sådanne praktiske indvendinger74 mod den 

tvangsbaserede realisering af differensprincippet er det afgørende bruddet med friheden. Cohen 

mener, at et sådant tvangsbaseret system indeholder for store indgreb i menneskers frihed, og at 

                                                
73 Da Cohen parallelt diskuterer hvorledes et ethos kan realisere hans lighedsideal og differensprincippet (Cohen, 2000: 
130,132 2008j: 380) diskuteres de to ting ikke separat her. 
74 Herunder måleproblemer: Hvor meget kan folk arbejde, hvilke fag er folk i stand til at uddanne sig indenfor osv. 
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lighedens pris dermed bliver for høj (Cohen, 2008f: 186; 2008e: 218-220).75 Dette synspunkt er 

afgørende for Cohens position, for det betyder, at Cohen både afviser at omfattende tvang og 

incitamentsbetalinger kan anvendes til at sikre, at de talentfulde agerer i overensstemmelse med 

differensprincippets prioritet af de dårligst stillede. For at kunne realisere den situation, der er bedst 

mulig for de dårligst stillede, kræver det både institutionelle indretninger og et samfundsmæssigt 

ethos, der tilsiger mennesker gennem deres ageren at frembringe denne situation (Cohen, 2000b: 

126).76 Det kræver, at individerne i samfundet tror på ligheden som ideal og er villige til at træffe 

valg, der opretholder denne. Cohen henviser i flere omgange til historiske fortilfælde, hvor en 

særlig samfundsånd i nogen grad har præget menneskers relationer og lønkrav, eksempelvis i 

forbindelse med genopbygningen af England efter 2. Verdenskrig (Cohen, 2008d: 143). Cohens 

egne beskrivelser af dette ethos� vil blive analyseret i det følgende. 

 

Indholdet af Cohens ethos 

Cohens ethos har til formål, at få mennesker til at handle og arbejde således, at en attraktiv lighed 

opretholdes (Cohen, 2000b: 128; 2008c: 175). Cohen omtalte allerede tidligt i sit forfatterskab 

behovet for et egalitaristisk tankesæt. Her nævnte Cohen muligheden for, at borgerne i samfundet 

bevidst handler på en måde, der ikke bryder med ligheden (Cohen, 1995a: 21, 30). Dette er 

udgangspunktet for Cohens ethos: At samfundets borgere tror på lighed, opfatter dette som 

attraktivt (Cohen, 2008f: 195), og gennem frivillig retfærdig ageren (Cohen, 1995a: 141) handler på 

en måde, der afspejler disse egalitaristiske præferencer (Cohen 2008f: 191).  

Cohen understreger, at et sådant grundlag for ageren er et opgør med markedslogik. Når mennesker 

handler ud fra et egalitaristisk ethos, indebærer det også en anden samfundsmæssig måde at 

håndtere mennesker, produktion og aflønning på (Cohen, 1994: 11).  Det betyder en realisering af et 

fællesskabsmæssigt gensidighedsideal, hvor vi gør noget for andre mennesker uden at have et 

primært fokus på, hvad de gør for os (Cohen, 1994: 9; 2009a: 43). 

Når et ethos som det her beskrevne præger menneskers valg af arbejde, arbejdsbyrde og deres 

gensidig krav om aflønning, så er det en løsning på den problematik, der blev præsenteret 

indledningsvist i dette afsnit. Mennesker, der arbejder, fordi de er inspireret af et sådant ethos, 

                                                
75 I denne sammenhæng er Cohens synspunkt om at lighed ikke skal indføres for en hver pris tydeligt (Cohen, 1989: 
906). 
76 Cohen tilpasser her sin teoridannelse til det faktum, at ingen institutionel indretning kan sikre dette. Dette er 
plausibelt, men reelt et brud med Cohen metodiske argumenter for en faktainsensitiv teori om retfærdighed. Jf. note 63.  
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behøver ikke incitamentsbetalinger77 for at arbejde og ligheden betyder derfor ikke effektivitetsstab. 

Cohens ethos medfører dermed, at differensprincippet også opretholdes i menneskers daglige 

ageren. Det betyder, at deres præferencer for lighed gør det muligt at realisere differensprincippet 

og den egalitaristiske fordeling af adgangen til fordele (Cohen, 2008b, 74). 

Det eneste tilbageværende spørgsmål er, om dette ethos strider mod friheden. Det bør i denne 

forbindelse påpeges, at det var netop hensynet til friheden, der var baggrunden for, at den 

tvangsbaserede realisering af ligheden blev afvist. Frihed vil også78 i denne sammenhæng blive 

forstået bredt som �muligheden for at gøre noget.� Det betyder, at det fortsat afvises, at et 

menneskes status som �ufri til at gøre noget bestemt� varierer med dette individs lyst til at gøre 

dette.  

Men et samfund, der er reguleres af et moralsk ethos, og hvor individerne agerer inspireret af et 

sådant, er ikke et samfund med færre muligheder eller flere begrænsninger. Individerne har rig 

mulighed for at tilbageholde deres talenter for fællesskabet, lyve om hvor meget de kan arbejde og 

give et forkert indtryk af deres arbejdsbyrder. Disse friheder eksisterer som i alle mulige andre 

samfund. Forskellen er blot, at i et samfund, der er inspireret af et egalitaristisk ethos, benytter folk 

sig ikke af disse friheder (Cohen, 1994: 19; 1995a: 129; 2008f: 199). Der synes derfor ikke at være 

grund til at antage, at der skulle være mere ufrihed i et samfund med et ethos, idet eksistensen af 

dette ethos i denne sammenhæng erstatter anvendelsen af tvang. Cohen pointerer i tillæg hertil, at vi 

ikke almindeligvis regner det for en form for ufrihed at følge vores moralske overbevisning. Hvis vi 

gør, hvad vi tror er det rette, og dette er at stræbe efter lighed, så synes det svært at argumentere for, 

at lige præcis når vores moralske overbevisning tilsiger os, at arbejde for lighed, indebærer dette et 

brud på friheden (Cohen, 2008f: 192). 

 

Der er dog en relateret problematik. Det bør overvejes, om individers ageren i overensstemmelse 

med dette ethos ikke kræver uretfærdigt meget af individet79 (Nagel, 1991).  Kritikken går på, at i et 

samfund med et ethos vil der muligvis ikke skulle anvendes tvang i traditionel forstand, men til 

gengæld vil individet blive overbebyrdet med moralske byrder, hvis det i alle tilfælde skal overveje 

og regne efter,  hvilken beslutning, der bedst opretholder ligheden og er til gavn for de dårligst 

stillede. Herefter kan det overvejes, om det vil være besværligt eller unødigt hårdt for den enkelte, i 

lighed med størstedelen af samfundets borgere, at agere således, at ligheden bevares (Cohen, 2008b: 

                                                
77 Det indskærpes, at det der her diskuteres ikke er incitamentsbetalinger til at tage et hårdere job end andre.  
78 Jf. den neutrale frihedsforståelse. 
79 En klassisk kritik af utilitarismen. 
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53). Cohen mener der er en distinkt mulighed for at internalisere et ethos, at gøre det til en del af 

ens personlighed og præferencer, således at hvert valg til fordel for ligheden  i højere grad 

gennemføres pr. instinkt og intuition (Cohen, 2008b: 73).   

Udover henvisningen til, at dette ethos kan internaliseres, er der også en række andre ting, der 

begrænser, hvor krævende Cohens ethos er. Det første er, at dets egalitaristiske indhold er 

fordelingsmæssig retfærdighed. Det betyder, at mennesker ikke i deres valg af venner, livspartnere 

eller generelle udfoldelse skal tage et særligt hensyn til de dårligst stillede. Det andet er, at Cohen 

tillader et ikke nærmere defineret personligt hensyn (Cohen, 2008a: 10; 2008b:  61; 2008i: 387). 

Det tredje er, at der i situationer, hvor det ikke er åbenlyst, hvad der er til fordel for de dårligst 

stillede, ikke synes at være noget forkert i at andre præferencer og hensyn spiller en rolle (Cohen: 

2008i: 371). Det fjerde er, at menneskers forbrug i et samfund, hvor aflønningen i produktionen er 

ligelig,80 ikke påvirkes af dette ethos. Det betyder, at individers muligheder for at forbruge eller 

prioritere deres midler forskelligt ikke begrænses (Cohen, 2009a: 19). Kasper Lippert Rasmussen 

har betvivlet denne sidstnævnte konklusion. Han argumenterer for, at også individers forbrug 

påvirker situationen for de dårligst stillede, således at et ethos også bør præge folks forbrugsmønstre 

(Lippert-Rasmussen, 2008: 35-37). Hans væsentligste argument herfor, er at forbrugsvalgene på 

markedet stiller nogen bedre og værre, og dermed også er i stand til at forbedre situationen for de 

dårligst stillede. Lippert-Rasmussens argumentation synes dog i nogen grad at fejlrepræsenterer 

konteksten Cohens ethos beskriver. Det skyldes at Lippert-Rasmussen beskriver en situation hvor 

forbrugsvalgene frit influerer menneskers aflønning (Ibid. 36). Hvis mennesker ikke aflønnes efter 

efterspørgslen på deres medfødte talent, synes de uligheder denne efterspørgsel kan medføre, 

mindre betydningsfulde. Det fastholdes derfor, i lyset af Lippert-Rasmussens pointe, at menneskers 

forbrugsmønstre i hvert fald ikke i samme grad som menneskers arbejdsindsats reguleres af Cohens 

samfundsmæssige ethos. 

 

På trods af disse grænsedragninger synes det væsentligt at afklare, i hvilken grad dette ethos tilsiger 

folk at vælge et bestemt job (Williams, 1998: 235). Der er en vigtig frihed på spil her. Der synes på 

relevant vis at være forskel på at tage sin tørn på jobbet for ligheden eller de dårligst stillede og til at 

skulle vælge et andet erhverv ud fra dette hensyn (Cohen, 2008f: 189).81 På det helt overordnede 

plan må det konstateres, at Cohens ethos fordrer dette. I hvilken erhvervsgren individet vælger at 

bringe sine talenter i anvendelse, er mindst lige så betydningsfuldt for muligheden for at realisere en 
                                                
80 I en forståelse af ligelig der afklares nærmere i specialets afsluttende afsnit. 
81 Denne frihed er væsentlig jf. (Wilkinson, 2000: 9-13) 
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attraktiv lighed som arbejdsmængden. Hvis en talentfuld person arbejder i et job, der giver ham stor 

nydelse, men som han kun har begrænset talent for og dermed producerer langt mindre, end han 

kunne, hvis han arbejdede samme timetal i et andet job, tilbageholder han sit talent på samme måde 

som den talentfulde, der arbejder i det rigtige job, men arbejder færre timer end andre. Det betyder, 

at et lighedsbaseret ethos, der bekymrer sig om de dårligst stillede, også siger noget om, hvilket 

erhverv specifikke individer bør vælge. Vi har allerede afklaret, at der ikke er tale om tvang, men 

det er et plausibelt synspunkt, at det alligevel er for meget at kræve. Det bør derfor afklares, i hvilke 

tilfælde Cohens ethos ikke kræver noget vedrørende individets valg af beskæftigelse.  

Den første begrænsning udspringer af, at Cohen i sit equalisandum også inkluderer velfærd, og 

derfor ikke kan insistere på et ethos, der leder til, at de talentfulde skal slide i en grad, der gør, at de 

lever et sammenligneligt ringere liv end andre. Det betyder, at hvis et individ ved at tage et job, der 

er bedre for de dårligst stillede, ville lide et uforholdsmæssigt stort velfærdstab, fordrer Cohens 

ethos ikke, at vedkommende tager dette job (Cohen, 2008i: 208).82 Også i tilfældet job gælder det 

allerede nævnte ubestemmelighedskriterium, hvor det står folk frit for at vælge mellem job, hvis det 

ikke er klart, hvad der er bedst for de dårligst stillede. Efter denne gennemgang er der blot tilbage at 

overveje, om Cohens ethos vil føre til reelle forbedringer for de dårligst stillede, når disse 

begrænsninger gælder. Det synes at være tilfældet.83 Et samfund, hvor menneskers produktive 

talenter anvendes der, hvor de gør størst nytte, uden at de talentfulde stiller krav om 

incitamentsbetalinger, vil muliggøre en større mængde ressourcer til at forbedre de dårligst stilledes 

position. Hensynet til de talentfuldes velfærd bør ikke ses som en beklagelig begrænsning på 

mulighederne for at hjælpe de dårligst stillede, men derimod som et udtryk for det attraktive ideal, 

der præger Cohens ethos: Ønsket om, at mennesker skal leve i et fællesskab uden så store uligheder, 

at de lever i radikalt forskellige virkeligheder (Cohen 2009a: 36) og hvor de bærer ensartede byrder 

(Cohen, 1994: 11; 2008d: 136).  

Cohen argumenterer således overbevisende for, at et ethos er nødvendigt for, i samspil med 

egalitaristiske institutioner, at kunne realiseres et attraktivt lighedsideal uden brud på en væsentlig 

værdi som frihed. De samfundsmæssige implikationer at Cohens ethos vil blive drøftet i specialets 

afsluttede afsnit, men ideen om et ethos fungerer både som illustration af, hvorledes 

differensprincippet på attraktiv vis kunne realiseres af menneskers valg, og hvorledes individers 

                                                
82 Samme begrænsning anvender Cohen til at afvise uproportionelt store arbejdsbyrder til de velstillede (Cohen. 2008f: 
225) 
83 Det er en empirisk diskussion, der ikke vil blive afklaret her. 
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ageren i overensstemmelse med Cohens egalitaristiske retfærdighedsprincipper også er nødvendigt 

for at realisere disse. 

 

Konklusion 
På baggrund af ovenstående analyse af Cohens kritik af Rawls er det muligt at drage nogle 

afsluttende konklusioner. Cohen synes succesfuldt at demonstrere, at incitamentsforskelle og 

lønforskelle til talentfulde bryder med differensprincippet. 

Den såkaldte basic structure objection kunne ikke fastholdes, og den overordnede konklusion er 

dermed at en retfærdig fordeling ikke kun handler om, hvorledes vi indretter samfundets 

institutioner, men også om, hvorledes samfundets individer agerer indenfor disse institutioner.  

Cohen argumenterer herudover for, at det kun er muligt at realisere differensprincippet, hvis 

samfundets borgere i deres daglige liv bevidst arbejder på at realisere et egalitaristisk ideal og 

træffer valg ud fra et hensyn til de dårligst stillede. Cohen mener, at en realisering af 

differensprincippet forudsætter tilstedeværelsen af et egalitaristisk ethos. Dette ethos skal lede til, at 

mennesker træffer deres centrale valg af arbejdsindsats, lønkrav og erhverv under egalitaristiske 

hensyn. Tilstedeværelsen af sådan et ethos gør det muligt at realisere ligheden, uden at bryde med et 

hensyn til de dårligst stillede eller friheden. Et sådan ethos er ifølge Cohens også nødvendigt, for at 

realiseres idealet om lige adgang til fordele. 

 

 



 73

 

Cohens Politiske Filosofi: Ansats til en syntese 
 
Indledning 
Cohens bidrag til den politiske filosofi har været diskuteret i litteraturen, men der har været få 

forsøg på at diskutere Cohens forfatterskab som et hele. Ovenstående analyse bidrager ved at 

betragte forfatterskabet som en helhed indeholdende distinkte bidrag til debatten om 

fordelingsmæssig retfærdighed84 og ved at inddrage og vurdere de mest vægtige kritikker af Cohens 

position. Denne helhedsorienterede tilgang giver mulighed for at vurdere, om der er spændinger 

internt i Cohens teoridannelse. At det har vist sig muligt at opstille stærke argumenter, der 

fastholder og forsvarer Cohens position mod kritik, udelukker ikke, at de forskellige elementer kan 

være indbyrdes modstridende 

 

Dette afsnit har til formål at give en samlet afrundende fremstilling af Cohens bidrag. Dette vil blive 

gjort ved at behandle eventuelle interne spændinger og med en afslutning, der vurderer relevante 

samfundsindretningers evne til at realisere Cohens egalitarisme. Af hensyn til fremstillingen vil 

afsnittet blive indledt med kortfattet at præsentere konklusionerne på de tre forrige afsnit: 

 

• Omfordeling kan ikke afvises ud fra hensyn til selvejerskab eller frihed.  

• Det attraktive lighedsideal er �lige adgang til fordele,� og hvilke fordele, der tilkommer den 

enkelte, afhænger af distinktionen valg/held. Når menneskers velfærd/formue/indtægt eller 

mangel på samme kan tilskrives held, er det ikke en retfærdig fordel/ulempe. Skyldes 

variationer derimod de valg mennesker har truffet, er der tale om en retfærdig 

fordel/ulempe. 

• Incitamentsbetalinger til talentfulde er ikke retfærdige. Idealet om lighed kan ikke kun 

realiseres af institutioner, det forudsætter også at mennesker arbejder og lever inspireret af et 

særligt lighedsbaseret ethos.  

 

Det følgende afsnit analyserer spændinger mellem disse konklusioner og forsøger at håndtere dem 

inden for Cohens teoridannelse. Sådanne afklaringer bidrager til forståelsen af Cohens bidrag. 

                                                
84 Vrousalis forbinder primært Cohens bidrag til denne debat med kritikken af Dworkin (Vrousalis, 2010: 21). 
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I det følgende vil to spændinger blive forsøgt afklaret. Den ene har S.L. Hurley påpeget (Hurley, 

2003). Hun argumenterer for, at der eksisterer en spænding mellem Cohens afvisning af 

incitamentsbetalinger til talentfulde og Cohens insisteren på, at hvilke fordele, der tilkommer 

mennesker bestemmes af, hvorvidt disse kan tilskrives valg eller held.85 Essensen i Hurleys pointe 

er, at hvis den øgede mængde producerede varer skyldes de talentfuldes valg om at arbejde mere, så 

burde de have andel heri som følge af held/valg-distinktionen. Diskussionen af Hurleys pointe gør 

det muligt at afklare forholdet mellem arbejdsindsats, talent og held i Cohens forfatterskab. 

Den anden spænding, der vil blive afklaret, refererer til Cohens kritik af Nozicks berømte Wilt 

Chamberlain-argument. Oprindeligt konkluderede Cohen at argumentet ikke kan afvise omfordeling 

udfra et hensyn til frihed. Sent i sit forfatterskab reflekterer Cohen over valgte uligheder, og 

overvejer hvilken status de uligheder har, der opstår når mennesker frivilligt vælger at træffe 

ulighedsskabende valg (Cohen, 2009b: 18). Dette fordrer en nærmere diskussion af forholdet 

mellem valg og lighed i Cohens teoridannelse. 

Disse to potentielle spændinger vil blive håndteret, inden analysen af Cohens bidrag til debatten af 

den retfærdige fordeling rundes af med en vurdering af, hvorvidt idealet kan realiseres af relevante 

samfundsindretninger, og hvilket forhold Cohens egalitarisme har til markedet som 

fordelingsmekanisme. 

 

Held/valg-distinktionen: Incitamenter for talent, flid og slid? 
S.L. Hurley har i sin behandling af heldets rolle i diskussionen om fordelingsmæssig retfærdighed 

påpeget en potentiel spænding i Cohens forfatterskab. Hurley mener at have identificeret en 

spænding mellem Cohens held/valg-distinktion og Cohens afvisning af incitamentsbetalinger til 

talentfulde. 

Hurley argumenterer for, at Cohens held/valg-distinktion medfører, at de talentfulde skal belønnes 

med højere løn,86 når de vælger at arbejde mere. Det at de talentfulde vælger (og kan vælge) at 

variere deres arbejdsindsats efter skatteprocenten, gør, at Cohen finder det rimeligt at vurdere, om 

de talentfulde kan retfærdiggøre deres valg. Men Hurley mener, at selve valget af at arbejde mere, 

grundet Cohens held/valg-distinktion, bør belønnes, og påpeger dermed en konflikt mellem Cohens 

                                                
85 Herefter �Cohens held/valg-distinktion.� 
86 Det betones at det netop er aflønning der her diskuteres og dermed ikke andre kompensationskrævende 
omstændigheder jf. (Cohen, 2008f: 181). 
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ønske om at belønne mennesker for deres valg og afvisningen af incitamenter (eller højere løn) til 

de talentfulde.  

Det skal indledningsvist bemærkes, at Hurley hverken forvarer det nøgne incitamentsargument,87 

der var målet for Cohens oprindelige kritik eller hævder at  differensprincippet tillader incitamenter. 

Derimod argumenterer hun for, at Cohens egen held/valg-distinktion leder til, at der bør gives 

højere lønninger til de talentfulde (Cohen, 2008j: 403; Hurley, 2003: 214).88 Hurleys argument kan 

fremstilles således: 

 

P1: Mennesker bør belønnes for deres valg. 

P2: De talentfulde vælger at arbejde mere end andre. 

K: De talentfulde bør have højere løn end andre. 

 

Hurley kalder ovenstående dilemmaet om de talentfuldes valg. P1 er et centralt element i Cohens 

politiske filosofi, og vil derfor ikke blive diskuteret. Hvis P2 er korrekt, og den talentfulde, uden 

incitamenter, vælger at arbejde mere, bør dette valg belønnes som følge af P1. Hvis P2 ikke er 

korrekt, således at det i en situation uden incitamentsbetalinger ikke er muligt for den talentfulde at 

vælge at arbejde mere, bortfalder motivet for Cohens oprindelige kritik af de talentfuldes krav om 

højere løn (Hurley, 2003: 213). Hurley er mest interesseret i situationen, hvor de talentfulde træffer 

et valg, og diskuterer dermed samme situation som Cohen og det er denne, der her afklares. 

 

Der vil her blive argumenteret for, at styrken af Hurleys kritik hviler på, at centrale elementer i 

Cohens fremstilling underbelyses. Det drejer sig om Cohens forståelse af incitamenter, talenternes 

oprindelse og karakter, samt betydningen af at �arbejde mere.� Afklares disse, bliver det muligt at 

tilbagevise Hurleys kritik, og samtidigt komme nærmere en afklaring af forholdet mellem aflønning 

og talent i Cohens teoridannelse. Hurley definerer aldrig sin forståelse af at �arbejde mere.�  Det 

kan almindeligvis dække over tre betydninger: 

- At udføre et hårdere, mere slidfuldt arbejde end andre. 

- At arbejde længere tid end andre (og herved producere mere). 

- At producere mere end andre gør i samme tidsrum med samme indsats. 

 

                                                
87 I forståelsen at incitamenter retfærdiggøres grundet deres gavnlige effekt for de dårligst stillede. 
88 Diskussionen vil ikke berøre en eventuel forskel mellem incitamentsbetalinger og aflønning, da dens substans er er 
retfærdigheden af forskelle i adgang til fordele, skabt gennem forskel i aflønning. 
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At Cohen, i tråd med held/valg-distinktionen, tillader at de to første betydninger af at �arbejde 

mere�, kan føre til forskelle i løn og at sådanne lønforskelle ikke strider mod incitamentsargumentet 

vil indledende blive klargjort. 

Cohen ekspliciterer, at hans incitamentskritik ikke berører incitamentsbetalinger, der har til formål 

at få de talentfulde (eller andre) til at knokle hårdere end andre eller arbejde i erhverv, der er mere 

utiltalende (Cohen, 2008b: 58, 61; Cohen, 2008c: 103). Tværtimod tillader Cohen sådanne 

lønforskelle, der kan betragtes som kompensationsbetalinger for at bære en byrde, der er hårdere 

end andres. Vælger folk at �arbejde mere� ved at tage et særligt hårdt arbejde, må dette valg gerne 

belønnes som følge af Cohens held/valg-distinktion, og sådanne lønforskelle kritiseres ikke af 

Cohens incitamentskritik. Ved denne betydning af at �arbejde mere,� eksisterer den konflikt Hurley 

identificerer dermed ikke. 

Den næste betydning, hvor det at �arbejde mere,� relaterer sig til en persons arbejdstid, giver heller 

ikke anledning til konflikt. Cohen udelukker ikke, at en person (talentfuld eller ej), der vælger at 

arbejde længere tid end andre, kan belønnes for dette valg (Cohen, 2009a: 20). Den, der arbejder 

mere og holder mindre fri, kan ifølge Cohen konsistent gives en højere løn, end den der prioriterer 

modsat, under forudsætning af, at de har lige muligheder for, at arbejde den samme tid. Da det 

heller ikke er sådanne lønforskelle Cohens oprindelige incitamentskritik afviser, og da en belønning 

for at arbejde længere tid end andre følger af Cohens held/valg- distinktion, er der heller ikke her 

nogen konflikt. 

 

Inden dilemmaet om de talentfuldes valg kan endelig afgøres, skal Cohens forståelse af talenter 

klargøres. En talentfuld person i Cohens diskussion er én, der ved almindelig arbejdsintensitet og 

arbejdstid producerer mere89 end andre og dermed på markedsvilkår kan oppebære en højere løn 

(Cohen, 2008c: 120). Cohens kritik af økonomiske incitamenter vedrører aflønning af medfødte 

talenter: Talenter som individet ikke har gjort nogen egentlig indsats for at besidde (Cohen, 2008c: 

96; 2008i: 181). Det betyder omvendt, at Cohen ikke afviser højere løn til talentfulde, hvis 

besiddelsen af dette talent kan tilskrives en særlig indsats gjort af individet for at opnå dette talent, 

men sådanne talenter er ikke kritikkens fokus.90 

Det betyder, at Hurleys påpegede konflikt kun gælder tilfælde, hvor at �arbejde mere� betyder, at en 

person med et medfødt talent �arbejder mere� ved at producere mere end andre gør i samme tidsrum 

med samme indsats. I sådanne tilfælde afviser Cohen at lønforskelle er retfærdige. Det skal derfor 
                                                
89 Enten i betydningen flere enheder eller mere værdifulde enheder. 
90 Det betyder dog ikke, at enhver lønforskel, der skyldes et tilegnet talent er retfærdig (Cohen, 2008b: 79). 
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afklares, hvorvidt Cohens afvisning af sådanne incitamentsbetalinger er i strid med Cohens 

held/valg-distinktion. I den hidtidige diskussion, har det været åbenlyst, at Cohens held/valg-

distinktion spiller en enorm rolle. Menneskers valg af arbejdsbyrde, arbejdstid eller indsats for at 

tilegne sig et særligt talent belønnes med højere løn. Sådanne valg fører til lønforskelle, der ikke 

afvises af Cohens incitamentskritik. Det kan således opsummeres, at Cohens incitamentskritik 

afviser højere løn til folk, der arbejder i job, der ikke er hårdere end andres og grundet medfødte 

talenter kan producere mere end andre pr. time (Cohen, 2008b: 56; 2008c: 103; 2008j: 404). Dette 

afsnit vil blive afsluttet med en argumentation, der demonstrerer, at heller ikke denne afvisning er i 

strid med Cohens distinktion mellem valg og held. 

Dette argument tager udgangspunkt i, at der er flere faktorer, der influerer størrelsen på outputtet af 

et individs arbejde. Størrelsen påvirkes både af arbejdstiden og produktiviteten i den givne 

arbejdstid.91 En stringent anvendelse af held/valg-distinktionen gør det muligt at henføre variationer 

i arbejdstiden til personers valg, hvorimod produktiviteten er et spørgsmål om medfødt talent og 

dermed held. 92 Det betyder, at det talentfulde individ kan holdes ansvarlig for sin arbejdstid, men 

ikke for sin høje produktivitet. Når held/valg-distinktionen anvendes, efter at dette er klarlagt, 

eksisterer den interne inkonsistens ikke i Cohens teoridannelse. For så tydeliggøres det, at 

mennesker aflønnes i forhold til deres aktive valg af arbejdsindsats, men ikke belønnes ekstra for 

deres produktivitet, når denne skyldes et medfødt talent (Cohen, 1994: 12). Sammenfattende må det 

siges, at Cohens held/valg-distinktion synes klart til stede og i stand til på et principielt plan at 

håndtere de komplekse størrelser talent, arbejdstid og arbejdsbyrde, der udgør grundlaget for 

Hurleys antydning af spænding, i Cohens forfatterskab.93 Lønforskelle kan således retfærdiggøres 

når disse kompenserer for forskelle i arbejdstid, velfærdstab ved arbejdet eller indsats for at opnå et 

givent talent, men retfærdiggøres ikke af medfødte talenter. 

 

Held/valg-distinktionen: Uligheder i fællesskabet 
I det ovenstående afsnit blev det konkluderet, at der ikke fandtes en konflikt mellem afvisningen af 

specifikke former incitamentsbetalinger til talentfulde, og en konsistent anvendelse af Cohens 

held/valg-distinktion. I det følgende diskuteres endnu en spænding med udgangspunkt i Cohens 

grundsynspunkt om, at mennesker skal holdes ansvarlige for de valg de træffer, men kompenseres 

for omstændigheder, der kan tilskrives held. Spændingen opstår, når menneskers valg er 
                                                
91 Hvor kvaliteten af råstoffer og arbejdsredskaber holdes konstant. 
92 I de cases der er indbefattet af denne diskussion jf. ovenstående udredning. 
93 John Roemer har indsigtsfuldt behandlet tilfælde, hvor et samspil af held og valg influerer en persons adgang til 
fordele (Roemer, 1996b: 179-196). 
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ulighedsskabende. Inspirationen til denne diskussion er Wilt Chamberlain-argumentet. I 

diskussionen af dette blev det konkluderet, at et hensyn til frihed ikke kunne bruges til at afvise 

omfordeling. I det følgende afsnit diskuteres det, om Cohens hensyn til at lade konsekvenserne af 

menneskers valg stå uberørte igen gør Wilt Chamberlain-argumentet relevant. Menneskers valg 

kan, som Wilt Chamberlain-argumentet illustrerer, føre til enorme uligheder. Cohens teoridannelse 

er derfor nødt til at indeholde et svar på, hvorledes store uligheder, der fremkommer på baggrund af 

menneskers valg, håndteres. 

 

Inden diskussionen af valg, der skaber problematiske uligheder kan afklares, bør en række 

indledende bemærkninger anføres. De to centrale elementer i denne spænding er valg og de 

uligheder valg kan skabe. Det gør det centralt indledningsvist at afgrænse, hvilke uligheder denne 

problematik vedrører. Den indledende drøftelse vil derfor udrede, hvilke problematiske uligheder, 

der ikke reelt afspejler valg og hvilke uligheder, der afspejler valg, der, trods deres status som 

uligheder, ikke er problematiske. Dette gøres for at give et bedre overblik over, hvilke valgte 

uligheder, der reelt er problematiske, inden det diskuteres, hvorledes disse kan håndteres. 

 
Valg truffet under forudsætninger, der er dybt influeret af held kan ikke i relevant forstand betegnes 

som valg, hvis konsekvenser ikke må omfordeles. Et oplagt eksempel er Nozicks konkrete 

fortælling om den talentfulde basketballspiller Wilt Chamberlain, der bliver rig, fordi mange vil se 

ham spille. Wilt Chamberlain besidder et særligt talent og i fald dette er noget medfødt, er der intet i 

Cohens teoridannelse, der strider mod at udligne den ulighed dette medfører.94 I det følgende 

diskuteres kun uligheder, der opstår efter, at forskelle i held er neutraliseret gennem omfordeling. 

Relevante er kun de valg, der er truffet på sådan en baggrund.95 

Men selv sådanne valg kan medføre uligheder, hvor det alligevel kan betvivles, om uligheden på 

relevant vis afspejler valg. Inspirationen96 til denne afgrænsning af, hvilke valte uligheder der i 

relevant forstand afspejler valg kommer fra Hillel Steiner. Han bemærker, at det en person vælger 

kan optræde som en udefrakommende omstændighed for andre (Steiner, 1998: 107). Steiner 

bemærker, at en trafikulykke, der rammer én person som råt uheld, kan skyldes en andens 

ansvarspådragende valg. Udfra denne ansats kan der foretages en analytisk opdeling mellem det at 
                                                
94 Cohen ekspliciterer ved flere lejligheder, at afvisningen af at belønne medfødte fordele er en oplagt kritik af hele 
Nozicks teoriapparat (Cohen, 1995a: 229; Cohen, 2009b: 18). 
95 For en stærk kritik af, hvorledes eksempelvis New Labour i England lægger for stor vægt på at lade folk bære 
konsekvenserne af den type valg influeret af uheld se (Barry, 2005: 131-166). 
96 Det var arbejdet med Steiners konkrete pointe om et trafikuheld, der inspirerede det der her følger. Jf. også Nagels 
overvejelser om held (Nagel, 1979: 38). 
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vælge at afgive en sum penge, og det at træffe valg, der gør, at man modtager denne sum. For at en 

ulighed helt kan tilskrives valg (i modsætning til held), skal begge sider af dette analytiske skel 

kunne tilskrives valg. 

Tankegangen kan formaliseres gennem det, der her vil blive kaldt det dobbelte valgkrav. Dets 

essens er, at noget først er valgt i den relevante forståelse (dvs. ikke held), når både afgivelsen og 

modtagelsen af ressourcer, kan tilskrives et valg. Hvis en person vælger i bogstaveligste forstand at 

kaste store dele af sin formue ud af vinduet, så er der tale om et valg.97 Men hvorledes forholder det 

sig med personen neden for vinduet? Den person, der tilfældigvis står neden for dette vindue og 

griber pengebundtet er heldig. I dette eksempel tilsiger det dobbelte valgkrav, at pengene i hvert 

fald delvist kan omfordeles fra manden, der stod neden for vinduet, ud fra samme logik som den der 

tilsiger, at manna fra himlen og værdier mennesker finder på en gåtur, er åben for omfordeling. Det 

dobbelte valgkrav muliggør omfordeling af transaktioner, der skyldes valg fra den der afgiver, men 

hvor den i øvrigt opståede fordeling er udtryk for en tilfældighed.  

Det betyder, at eksempelvis arv stadig vil være udsat for omfordeling i et samfund, hvor mængden 

af det en person har at efterlade sig til sine børn ikke er udtryk for held, fordi den, der modtager 

arven er i den relevante position, som følge af en naturlig tilfældighed. Det dobbelte valgkrav giver 

på en operationel måde, en mulighed for at begrænse visse typer af uligheder, der opstår på 

baggrund af frivillige valg, men samtidig på sin vis stadig afspejler tilfældigheder. Det dobbelte 

valgkrav er ikke her beskrevet som en løsning på konflikten mellem valgt og uligheder, men 

derimod for at specificere, at en bestemt type uligheder ikke på relevant vis afspejler valg og derfor 

ikke er friholdt fra omfordeling. 

Det sidste, der skal afklares, er at en bestemt type ulighedsskabende valg ikke er problematiske for 

Cohens teoridannelse. Det gælder for den type ulighed, der følger af held/valg-distinktionen, men 

som ikke bryder med idealet lige adgang til fordele. Det gælder for den brede kategori af uligheder, 

der følger af menneskers forskelligartede præferencer (Cohen, 2008c: 94; 2008d: 126; 2009a: 18). 

Det betyder, at de forskelle i menneskers liv, der skyldes deres valgte præferencer for, hvor meget 

de vil holde fri, hvor dyr mad, de vil spise eller hvor mange ferier de ønsker osv., ikke er 

problematiske,98 men derimod viser, at Cohens lighedsbegreb tager hensyn til, at individer har 

forskellige opfattelser af, hvad der udgør et godt liv (Cohen, 2009a: 47). Så valgrelaterede 

uligheder, der på denne måde skyldes menneskers valgte præferencer, er der ikke et behov for at 

                                                
97 Bortset fra situationer med momentan sindssyge . 
98 Cohen er dog tilhænger af, at mennesker med uvalgte præferencer, de ikke selv er skyld i er dyre, kan kompenseres 
herfor således at de har mulighed for en præferencetilfredsstillelse, der tilsvarer andres. 
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omfordele, da de ikke skaber en egentlig ulighed. Det betyder også, at sådanne uligheder sagtens 

kan håndteres af Cohens teoridannelse. De udtrykker på relevant vis valg, men store �uligheder� 

udtrykker blot præferenceforskelle for forskellige goder. 

 

Efter denne afklarende drøftelse bliver det nu muligt at analysere, hvorledes Cohens teoridannelse 

kan forholde sig til uligheder, der er problematiske selv om de afspejler valg. Dette tema optager 

Cohen i Why Not Socialism?, hvor han indtager synspunktet, at der er uligheder, der tillades af 

held/valg-distinktionen, men som bør forbydes ud fra et hensyn til fællesskabet (Cohen, 2009a: 34). 

Et eksempel på en sådan begrænsning er spørgsmålet om individets mulighed for at gamble. Cohen 

kritiserer væddemål, hvis udfald er, at en person bliver en andens slave (Cohen, 1995a: 21), fordi 

personerne efter væddemålets udfald, har radikalt forskellige liv. Intet i held/valg-distinktionen 

forbyder sådanne væddemål, og det er derfor en udmærket illustration af, at der er behov for 

grænsedragninger i forhold til, hvilke uligheder, der selvom de afspejler valg, er problematiske. 

En anden relevant grænsedragning er stærkt ulighedsskabende væddemål eller sats. Der kan være 

tale om væddemål, hvor indsatsen er så stor, at udfaldet for alle tabende parter vil betyde, at deres 

liv bliver afgørende forskelligt fra andres. Her opstår en konflikt mellem retten til at indgå sådanne 

væddemål og idealet om, at alle skal bære ensartede byrder. Et firkantet syn på option luck ville 

insistere på, at det for personer, der indgår sådanne væddemål er en væsentlig og vigtig præference, 

og at selve det at gamble er lige så vigtigt for dem, som det at have de penge de potentielt kan tabe. 

To værdier i Cohens teoridannelse taler dog for, at lade hensynet til ligheden og fællesskabet veje 

tungest: Hensynet til følelsen af et fællesskab og hensynet til at kunne sørge for sig og sine . Cohen 

argumenterer for, at det ikke er muligt at leve i et samfundsmæssigt fællesskab, hvis de 

udfordringer man står overfor, er afgørende forskellige (Cohen, 2009a: 36). Det er Cohens 

synspunkt, at det samfundsmæssige fællesskab eroderer, når mennesker agerer på en måde, der 

fører til uligheder, der er så omfattende, at mennesker kommer til at leve liv med dybt forskellige 

udfordringer (Cohen, 2010b: 10).  

 

Det må afsluttende anerkendes, at der kan opstå en spænding mellem idealet om sammenligneligt 

lige gode liv og den normative vægt Cohen tilskriver de valg, mennesker træffer.99 Det ovenstående 

afsnit argumenterede indledningsvist for, at det er vigtigt at holde sig omfanget af denne spænding 

for øje. Det er tilfældet dels fordi langt fra alle valgte uligheder er problematiske og dels fordi en 
                                                
99 Her skrives �kan opstå� fordi der er tale om en potentiel konflikt, der også kan undgås i fald mennesker lader deres 
præferencer for ulighedsskabende ageren vige for deres præferencer for ligheden. 
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konsistent anvendelse af held/valg-distinktionen, i form af det dobbelte valgkrav, åbner op for at 

omfordele nogle uligheder, selvom om de delvist opstår som følge af en persons valg. Da disse 

afgrænsninger sker i en situation, hvor der er kompenseret for forskelle i held, kan det siges, at 

konfliktens omfang må formodes at være begrænset kraftigt. Det udelukker dog hverken, at den er 

teoretisk vigtig eller principielt interessant, og af samme grund er det væsentligt at bemærke, at 

Cohen i konflikten hælder100 til at prioritere ligheden ud fra et hensyn til fællesskabet.  

 

Cohens egalitaristiske vision: Rids af alternativer 
Det er ambitionen, at de ovenstående diskussioner af spændinger i Cohens forfatterskab har medført 

væsentlige og værdifulde afklaringer af forholdet mellem centrale elementer i Cohens teoridannelse. 

Denne meget specifikke og væsentlige diskussion afslutter delvist den del af specialet, der 

analyserer og vurderer Cohens position i debatten om den retfærdige fordeling. Det, der her følger, 

er en afsluttende perspektivering af denne position, der forsøger at give en overordnet vurdering af 

Cohens egalitarisme. Dette gøres i en perspektiverende diskussion, der trækker de grundlæggende 

linjer klart op og holder Cohens egalitarisme op imod kendte samfundsformationer. Indledningsvist 

vil der blive foretaget en kortfattet analyse af Cohens syn på ligheden, og af lighedens forhold til 

andre værdier, inden Cohens egalitarisme vil blive holdt op mod idealtyper, der i nogen grad 

kendetegner den moderne politiske debat. Formålet vil ikke være at afklare præcist, hvilken 

samfundsindretning, der kan levere en lighed, der lever op til Cohens ideal, men derimod at vurdere 

i hvor høj grad følgende idealtyper gør: Den uregulerede markedsøkonomi, den skandinaviske 

velfærdsstat og markedssocialismen. Inden der kortfattet konkluderes på specialet som helhed, vil 

der blive oplistet nogle principper, der kan anvendes til at bevæge et samfund tættere på at realisere 

Cohens egalitarisme. 

 

Cohen lighedsideal 
For Cohen er ligheden ikke et absolut ideal. Cohen fastslår ofte, at realiseringen af hans lighedsideal 

skal ske under hensyn til andre værdier (Cohen, 1989a: 906; Cohen, 1994: 11; Cohen, 1995: 31; 

Cohen, 2008i: 354). Som eksempler på disse værdier, nævner Cohen et hensyn til friheden (Cohen, 

2008f: 214), en art personlig udfoldelse (Cohen, 2008b: 61; Cohen, 2008f: 181; Cohen, 2008j: 391) 

                                                
100 �Hælder� beskriver at Cohen udtrykker tvivl herom jf. (Cohen, 1989a: 931; 2010b: 15) 
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og et ideal om ikke at have en stat, der helt borthvisker eksistensen af en privatsfære (Cohen, 1989a: 

910101; Cohen, 1999: 87). 

Cohens lighedsbegreb er et af hans mest centrale bidrag. Cohens forfatterskab er på mange måder et 

forsvar for idealet om et lige samfund, hvor mennesker ikke stilles ringere grundet naturlige eller 

sociale tilfældigheder, de ikke selv har ansvar for (Cohen, 2008a: 7; 2008d: 126; 2009a: 26). Dette 

ideal om lige adgange til fordele er omdrejningspunktet for både Cohens uenigheder med Dworkin 

og Rawls, idet Cohen mener, de på hver deres måde udelukker elementer med stor betydning for 

fordelingen af adgangen til fordele i samfundet, fra diskussionen om den retfærdige fordeling. 

Cohen leverer med sin teoridannelse et stærkt argument for, at mennesker skal have både byrder og 

goder, der sikrer, at de overordnet har lige adgang til fordele og derigennem stilles lige til at vælge 

det liv de ønsker.  

Cohens markedskritik 
Cohens kritik af markedet har to distinkte elementer. Et, der handler om, at markedet som 

allokeringsmekanisme straffer og belønner mennesker uden hensyn til, om de med deres valg har 

gjort sig fortjent til dette og et andet, der handler om, at markedets logik strider mod idealet om et 

fællesskab. Det første element i Cohens markedskritik træder tydeligt frem i hans debatter med 

Dworkin. Disse handler i sin essens om, at markedet ikke leverer den retfærdige fordeling og 

Cohens uenighed med Dworkin er derfor også en uenighed om, hvilken rolle markedet spiller i en 

teori om den retfærdige fordeling (Cohen 1989a: 923; 1999: 86; 2004: 17). Cohens grundlæggende 

motivation for denne kritik af markedet, er den måde det forholder sig til tilfældigheder, brute luck: 

 

�Egalitarians like me, by contrast, see the market as at best, a brute luck machine� 

(Cohen, 2004: 17) 

 

Cohen har i sit forfatterskab flere eksempler på, hvorledes markedets pris- og løndannelse bryder 

med egalitaristiske principper. Et eksempel kan genfindes i Cohens kritik af Dworkin. Heri 

kritiserer Cohen, at Dworkins teoridannelse med sit markante markedselement, uretfærdigt straffer 

mennesker med uvalgte præferencer for goder, de ikke selv er skyld i er dyre (Cohen, 1999: 87). 102 

                                                
101 Her illustreres Cohens berømte humor: �Hi! I�m from the Ministry of Equality. Are you by any chance, unusually 
happy today?� 
102 Som tidligere diskuteret reviderer Cohen i 2004 sit synspunkt således, at individer også kan kompenseres for valgte 
præferencer, der indeholder værdidomme, og som uden deres skyld er dyre at tilfredsstille. Da de tidligere er blevet 
argumenteret for, at denne reviderede position på afgørende måder strider mod Cohens distinktion mellem held og valg, 
vil den ikke blive inkluderet i denne drøftelse. 
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Sådanne mennesker får dårlige forudsætninger for at omsætte tildelte ressourcer til velfærd, fordi de 

rammes af markedets prisfastsættelse, og dermed grundet tilfældigheder stilles ringere på uretfærdig 

vis. Cohens kritik af markedets evne til at levere en retfærdig fordeling omhandler ikke kun de, der 

uden selv at være ansvarlig herfor, kan få mindre ud af deres tildelte ressourcer end andre. Den 

omfatter også de, der uden at have ansvar herfor, belønnes af markedet for deres medfødte talenter. 

Det er netop centralt i Cohens kritik af den gængse applicering af Rawls� differensprincip, at det 

ikke er retfærdigt at tildele mennesker med medfødte talenter en højere løn for at udføre et arbejde, 

der ikke er hårdere eller mere opslidende, end det andre har. 

Markedet er dermed grundlæggende blindt for, om mennesker selv bærer ansvaret for de faktorer, 

der påvirker deres adgange til fordele i negativ eller positiv retning. Markedet belønner og straffer 

dermed folk uden hensyn til det væsentlige normative skel mellem held/valg, og lader således på det 

kraftigste fordelingen påvirke af sociale og naturlige tilfældigheder (Cohen, 1989b: 16; 1995: 262; 

2008b: 34). Denne kritik af markedet som værende en allokeringsmekanisme, der influeres af 

tilfældigheder, er det første element i Cohens kritik af markedet. 

 

Det andet element i Cohens markedskritik er af en noget anden karakter. Den går ikke på den 

fordeling markedet leverer, men snarere på det tilstedeværelsen af markedet og dets logikker gør 

ved et samfund og dets individer. Cohen fokuserer i denne kritik på, at selve markedet og de 

motiver og tankegange markedet fremavler, er i strid med det særlige fællesskabsideal, han tilslutter 

sig. Cohen beskriver, hvorledes de motivationer markedet tilskynder til er grådighed og frygt. Det 

står i skærende kontrast til Cohens fællesskabs- og lighedsorienterede ethos, hvor menneskets 

produktion motiveres på helt anden vis: 

 

� I produce in a spirit of commitment to my fellow human beings, and with a desire to serve them, 

while being served by them� 

(Cohen, 1994: 11; 2009a: 41). 

 

Markedet er dermed i konflikt med Cohens ideal om et ethos. Denne markedskritik hos Cohen 

udfoldes i afslutningen på bogen fra 2000: If� You�re an Egalitarian, How Come You�re So Rich?, 

der beskæftiger sig med den sammenhæng mellem personlig ageren og fordelingsmæssig 

retfærdighed, der står centralt i Cohens kritik af Rawls. Bogens afsluttende sider beretter om 

Cohens far,  og illustrerer samtidigt, hvorledes markedet tilskynder os til at behandle mennesker ud 
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fra en markedsnorm: �that promotes �efficiency� but corrupts humanity� (Cohen, 2000b: 181). 

Cohen kritiserer dermed markedet for at tilskynde en internalisering af normer, der byder 

mennesket at tænke sin interaktion med andre som en nytterelation, der kun indgås, hvis der er 

udbytte i den for den enkelte (Cohen, 1989b: 26a; 1994: 10; 1995a: 263). Man gør kun noget for 

mennesker, med den hensigt at få noget igen (Cohen, 2009a: 41). Denne tilskyndelse til 

internalisering af selviske normer er det andet element i Cohens kritik af markedet. 

Efter gennemgangen af Cohens to kritikker af markedet, vil det blive forsøgt ekspliciteret, 

hvorledes Cohens lighedsideal realiseres i to samfundskonstruktioner, der modsat det uregulerede 

frie marked, ikke er i umiddelbar konflikt med Cohens vision: Den skandinaviske velfærdsmodel og 

markedssocialismen. 

 

Den skandinaviske velfærdsmodel  

Denne samfundsformation leverer traditionelt relativt meget direkte og indirekte omfordeling.103 

Ydermere spiller ligheden og idealet om lige muligheder en stor rolle i de politiske virkeligheder i 

sådanne velfærdsstater (Holtug og Lippert-Rasmussen, 2009: 19), og det gør det interessant at 

betragte, i hvilken grad sådanne konstruktioner kan anvendes til at realisere Cohens egalitarisme. 

Overordnet må det siges, at denne samfundsindretning er tættere på Cohen egalitaristiske vision end 

den rene markedsøkonomi, men den er på afgørende områder mangelfuld.  

Dette er tilfældet, fordi markedet stadig spiller en stor rolle som fordelingsmekanisme, og selvom 

omfordelingen udjævner nogle af effekterne af markedsmekanismerne, gør den det stadig på en 

måde, der er blind over for forholdet mellem valg/held, og går dermed ikke fri af Cohens 

markedskritik. Kritikken her går ikke på, at velfærdsstaten af praktiske årsager ikke er i stand til at 

udligne held, fordi den nødvendige information ikke er tilgængelig, men på snarere at 

velfærdsstatens forståelse af tilfældigheder er for snæver. Den skandinaviske velfærdsstat fokuserer 

i sin klassiske udformning på at mindske den negative sociale arv og dermed den grad, hvormed 

dens borgere rammes af sociale tilfældigheder. I skærende kontrast hertil står, hvorledes naturlige 

tilfældigheder behandles. På trods af tilstedeværelsen af progressive skattesystemer må det siges, at 

mennesker med medfødte talenter i høj grad tildeles mulighed for at blive rige på baggrund af disse 

og at den iboende accept af markedets løndannelse betyder, at folk aflønnes i forhold til medfødte 

talenter.  Forskellen i synet på naturlige og sociale tilfældigheder er i øvrigt bemærkelsesværdigt, 

                                                
103 Direkte: Fra en rig mands formue/indkomst til en mindre velhavende. 
   Indirekte: Fra en rig mands formue/indkomst til offentligt tilgængelige velfærdsydelser. 
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idet der med rette kan argumenteres for, at det er ligeså tilfældigt, under hvilke forhold man fødes, 

som hvilke evner man fødes med (Cohen, 2008c: 93; 2009a: 18). Velfærdsstaten synes derved ikke 

at kunne realisere Cohens egalitarisme, fordi den på arbitrær vis bekæmper sociale held-faktorer, 

men i store træk ignorerer naturlige. Som en afsluttende pointe skal det nævnes, at den 

skandinaviske velfærdsstats omfordeling også ud fra Cohens teoridannelse kan kritiseres for, at den 

lader en central ulighed bestå. Velfærdsstaten omfordeler ikke samfundets produktionsmidler, og 

gør dermed ikke op med den ulighed, der følger af, at nogle har privat ejerskab til disse � mens 

andre ikke har. Netop denne ulighed, betoner Cohen, resulterer i ulige muligheder der ikke kan 

tilskrives menneskers valg (Cohen, 1988: 234; 1994: 1; Cohen, 1995a: 199).  

Der, hvor den skandinaviske velfærdsmodel nærmer sig Cohens ideal, er ud over den blotte 

omfordeling, det faktum at de skandinaviske velfærdsstater faktisk bygger på en logik, hvor der 

stilles krav til individet i fællesskabets navn. Der kan selvfølgelig ikke sættes lighedstegn mellem 

Cohens ethos og fællesskabsfølelsen eller sammenhængskraften i en skandinavisk velfærdsstat, men 

at der er visse fællestræk i tilgangene. 

 

Markedssocialismen 

Den sidste samfundsindretning, der vil blive holdt op mod Cohens ideal, er markedssocialismen. 

Den inddrages fordi det er væsentligt for forståelsen af Cohens egalitarisme, at heller ikke 

markedssocialismen realiserer denne.  Markedssocialisme er ikke et entydigt begreb, men det vil 

her blive anvendt om samfundsindretninger, der bærer præg af offentligt ejerskab til 

produktionsmidlerne, men som derudover har et markedsbaseret arbejdsmarked med (mere eller 

mindre) fri pris- og løndannelse.104 

Med et større fokus på fælles ejerskab, gør markedssocialismen op med den ulighed, der følger af 

individuelt ejerskab til produktionsmidlerne. Denne udbedring ændrer dog ikke ved, at de gængse 

skitser til markedssocialismen, på flere måder ikke formår at realisere Cohens egalitaristiske ideal. 

Det skyldes særligt to elementer i markedssocialismen. For det første tillader markedssocialismen 

almindeligvis, at naturlige tilfældigheder i form af medfødte talenter medfører uligheder. Sådanne 

uligheder opstår på et arbejdsmarked med fri løndannelse. Dermed tillader markedssocialismen 

uligheder, der strider mod helt centrale elementer i Cohens egalitarisme: 

 

                                                
104 Se eksempelvis (Miller, 1989;  Nove, 1983; Roemer, 1996b: 287-332; Wright, 1996). 
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� While market socialism may remove the income injustice caused by differential ownership of 

capital, it preserved the income injustice caused by differential ownership of endowments of 

personal capacity.� 

 (Cohen, 1995a: 259) 

 

Denne kritik af markedssocialismen fremfører Cohen ved flere lejligheder (Cohen, 1989b: 11; 

2001b: 73, 78; 2008b: 34 2009a: 82) og den ligger fint i tråd med det første element af Cohens 

generelle markedskritik, hvor markedet som kilde til fordelingsmæssig retfærdighed kritiseres. Den 

anden konflikt mellem Cohens egalitaristiske vision og markedssocialismen er, at 

markedssocialismen tager udgangspunkt i et særligt menneskesyn og i en menneskelig ageren, der 

ligger meget langt fra den fællesskabstankegang Cohens lighedsbaserede ethos er udtryk for. 

Markedssocialismen bryder dermed både med Cohens egalitarisme ved at belønne medfødt talent, 

og ved at have som sit erklærede mål at udnytte markedets evne til at sikre at tvivlsomme motiver 

leder til samfundsmæssige goder. Cohen mener, at tilhængere af markedssocialismen fokuserer for 

ensidigt på dens instrumentelle fordele og undlader at forholde sig til dets moralske 

utilstrækkelighed (Cohen, 2009a: 78). 

 

Cohen afviser ikke at markedssocialismen kan være et fremskridt eller et attraktivt kompromis i den 

givne situation (Cohen, 1989b: 4; 1995a: 256; 1995b: 6). Dette synspunkt deles af nogle tilhængere 

af markedssocialisme,105 mens andre finder den retfærdig.106 Da Cohens politiske filosofi 

beskæftiger sig med den retfærdige fordeling, og ikke den bedst mulige, må det understreges at 

markedssocialismen ikke kan realisere Cohens egalitaristiske vision uden at stille krav til individets 

motiver og ageren.107 Det er bemærkelsesværdigt, at netop markedssocialismens tendens til at tage 

menneskelig egoisme for givet og anvende markedsskabte uligheder til at motivere og anspore 

menneskelig ageren, er det der gør at fortalerne for markedssocialisme betragter denne som 

realiserbar og samtidigt er det grundlaget for, at markedssocialismen ikke kan levere den 

egalitarisme Cohen argumenterer for. Han afviser den med ordene: 

�Any market, even a socialist one, is a system of predation� (Cohen, 2009a: 82) 

 

                                                
105 Eksempelvis (Nove, 1983; 228, Roemer, 1996b: 301). 
106 Eksempelvis (Miller, 1989) 
107 Cohen fremhæver flere steder (Cohen, 1995a: 257, 264; 2000b: 207; 2008f: 191, 205; 2009a: 63-66 ) følgende 
forfattere, der i højere grad stiller sådanne krav (Carens, 1981;Vandenbroucke, 2001; Wilkinson, 2000). 
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Rids af Cohens egalitarisme 
Markedskritikken i Cohens egalitarisme er ikke blot interessant i sig selv. Den er også blevet 

behandlet, fordi den er velegnet til at pege fremad mod dette afsluttende rids af Cohens 

egalitarisme. Cohens markedskritik vedrører to helt centrale elementer i enhver teori om den 

retfærdige fordeling:  

- Grundlaget for, at en person bliver tildelt en specifik andel af samfundets goder  

- Individernes motivation for at producere og interagere. 

 

I en markedslogik er disse to elementer snævert forbundne. Et individ tildeles den andel af 

samfundets ressourcer vedkommende er i stand til at aftvinge på markedet og producerer for at 

forøge den relative og/eller absolutte størrelse af denne andel.   

I Cohens egalitarisme er disse to elementer både skarpt adskilt og alligevel sammenhængende. De 

er adskilt i den forstand, at der i Cohens egalitarisme ikke er en snæver sammenhæng mellem det et 

individ producerer, og det vedkommende tildeles. De tildelte ressourcer kan påvirkes af individets 

valg, men bestemmes også af, om der i individets liv er særlige omstændigheder, der berettiger 

kompensation. På denne måde er der i Cohens forfatterskab en afkobling mellem det individet 

producerer og modtager (Cohen, 1994: 11). Men i Cohens egalitarisme er der også en kobling 

mellem disse to elementer. Det er den kobling, der gør, at det andet element i Cohens markedskritik 

er blevet belyst her. For en fordeling, hvor mennesker ikke belønnes eller straffes for tilfældigheder, 

kan ifølge Cohen ikke realiseres uden et lighedsorienteret ethos. Det kræver, at de mennesker, der i 

et markedssamfund kræver den �fulde værdi� af deres medfødte talent udbetalt, er villige til at 

forlange mindre og dermed lade en anden motivation, præferencen for lighed, præge deres valg og 

krav.  

 

Cohen giver ingen klare beskrivelser af dette samfunds indretning. Men baseret på kritikken af 

markedet og de øvrige elementer i Cohens teoridannelse, må det være rimeligt at betragte følgende 

elementer som værende i spil. Elementerne er ikke tænkt som en eksakt samfundsbeskrivelse, men 

som en principiel beskrivelse af initiativer, der ved den rette implementering, kunne bevæge et 

givent samfund tættere på Cohens egalitarisme.  

 

• En samfundsmæssig anerkendelse af sammenhængen mellem ejendom og frihed. Når vi 

omfordeler, mindskes nogens frihed mens andres øges.  
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• En todeling af løn i kompensationsydelser, der neutraliserer for udvalgte uligheder og en 

egentlig arbejdsløn, der varierer med timeantallet og velfærdstabet ved arbejdet. Dette skal 

sikre to helt afgørende faktorer i Cohens egalitarisme. Den meget væsentlige kompensation 

for uvalgte forskelle i omstændigheder, der berører menneskers adgang til fordele og 

derudover muligheden for gennem valg, der påvirker hvor lang tid man arbejder eller hvor 

meget man producerer, at optjene en højere løn, der afspejler disse valg. 

• Lige adgang til afkast fra kapital. For aflønning af arbejdsindsatsen ikke skal blive suppleret 

af ulighedsskabende afkast på kapital, må der skabes et system, der samfundet mod 

uligheder, der skyldes forskelle i adgang til ejerskab af produktionsmidler.  

• Lige adgang til muligheden for at udvikle sine talenter, hvor muligheden for at uddanne og 

udvikle sig ikke begrænses ved eksempelvis brugerbetaling. 

• Lige adgang i sundhedsvæsnet, således at ens omkostninger ved behandling ikke afhænger 

af hvilken tilfældighed der har ramt en.108 

• Et forsøg på at neutralisere forskelle i dyre præferencer ved at give nogen adgang til specifik 

præferenceopfyldelse gennem kollektivt skattefinansiering af denne. I situationer, hvor 

skattefinansiering ikke er hensigtsmæssig, kan det alternativt overvejes, at der tages ens pris 

for ordninger, der har forskellige omkostninger, men ensartet effekt på menneskers lykke 

grundet deres forskelligartede uvalgte præferencer. 

 

Konklusion 
Det er nu muligt at konkludere på specialet som helhed. Det er blevet analyseret, hvorledes Cohen 

har bidraget til debatten om den retfærdige fordeling gennem sit virke som kritikker og fortolker af 

tre helt centrale positioner i denne debat. Cohen har overordnet bidraget til tre væsentlige, men 

forskelligartede elementer, i debatten af den retfærdige fordeling: Debattens grundlag, lighedens 

equalisandum og retfærdighedens genstandsfelt. 

 

Cohens kritik af Nozicks argumenter for minimalstaten, som den eneste retfærdige statsform og for 

at omfordeling er uretfærdigt blev analyseret, og konklusionen var, at Nozicks argumenter ikke er i 

stand til at demonstrere, at omfordeling er et uretfærdigt brud på værdierne frihed eller selvejerskab. 

Cohens kritik af Nozick er særlig væsentlig, fordi den anerkender både vigtigheden af frihed, og 

analyserer, hvorvidt et hensyn til denne kan anvendes til at afvise omfordeling. Cohens konklusion 
                                                
108 Her bør det overvejes, hvorvidt �selvpåførte� sygdomme gennem eksempelvis rygning, skal finansieres gennem 
brugerbetaling. 
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er, at en fordeling af ejendom medfører en fordeling af frihed og at det derfor er muligt at omfordele 

ud fra et hensyn til frihedens fordeling, og at et særligt hensyn til frihed ikke partout medfører, at 

det er forkert at omfordele. I diskussionen af selvejerskabet argumenterer Cohen overbevisende for, 

at selvejerskabet ikke i sig selv kan anvendes til at retfærdiggøre uligheder. Det kan det kun, hvis 

det kobles med en forståelse af, hvad der giver mennesker ejerskab over eksterne ressourcer. Cohen 

argumenterer overbevisende mod Nozicks princip for tilegnelse, og dermed synes selvejerskabet 

ikke at kunne berettige en afvisning af omfordeling. Cohens argumenter mod Nozick blev vurderet 

til at være særdeles stærke, og det synes på baggrund af disse rimeligt at konkludere, at Nozicks 

kritik ikke er i stand til at afvise omfordeling som værende uretfærdigt.  

 

Cohens kritik af Ronald Dworkin centrerer sig om et andet vigtigt element i debatten om, hvad den 

retfærdige fordeling indebærer. Hvor afvisningen af Nozicks position sikrer, at omfordeling ikke er 

uretfærdig, siger det intet om, hvilken typen omfordeling, der er at foretrække. Det er derimod 

temaet for Cohens uenighed med Dworkin. Her er det lighedens equalisandum, hvad det er 

mennesker skal gøres lige med hensyn til, der er i fokus. Rammerne for denne diskussion blev sat af 

Dworkins banebrydende kritik af velfærdslighed og hans alternativ hertil: Ressourcelighed. Cohens 

kritik af Dworkin er todelt. Dels mener han, at bekymringer over uligheder i menneskers velfærd 

ikke bør udelades af lighedens equalisandum, og dels mener han, at det normative skel mellem held 

og valg, som Dworkin anvender til at vurdere ressourceuligheder også bør anvendes på en lang 

række andre områder. Som et væsentligt eksempel på denne diskussion står debatten om dyre 

præferencer. Her påpeger Cohen, at mennesker med uvalgte præferencer, der er dyrere end andres 

får mindre glæde af deres tildelte ressourcer. Cohens ønske om at kompensere mennesker for 

arbitrære uligheder, uagtet om disse berører præferencer, velfærd eller ressourcer træder stærkt frem 

i Cohens tilslutning til det heterogene equalisandum han kalder �lige adgang til fordele.� Der blev i 

afsnittet argumenteret for, at det skel mellem held/valg som dette equalisandum afspejler, giver en 

attraktiv egalitarisme. Debatten om de dyre præferencer fik endnu et niveau med Cohens reviderede 

position, hvor han tillod kompensation for valgte dyre præferencer, når disse indeholder 

værdidomme. Denne reviderede position blev analyseret, og konklusionen var, at den form for 

kompensation der heri lægges op til på afgørende vis bryder(og på en måde Cohen ikke selv 

erkender), med det normative skel mellem held/valg.  Konklusionen på afsnittet blev, at Cohen har 

præsenteret et attraktivt og stærkt equalisandum, men at den sidste revision af dette ikke kan 
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inkorporeres i en tankegang, der lader mennesker bære ansvaret for egne valg og kompenserer dem 

for livets tilfældigheder. 

 

I diskussionen af Rawls berømte differensprincip berører Cohen flere helt væsentlige elementer i 

diskussionen af den retfærdige fordeling. Dels hvorledes retfærdigheden stiller sig til aflønning af 

mennesker med medfødte talenter og dels spørgsmålet om retfærdighedens genstandsfelt. Cohen 

argumenterer for, at individer med medfødte talenter, der ikke udfører et hårdere arbejde end andre 

ikke har fortjent at få en højere løn. Endvidere argumenterer Cohen for, at differensprincippet ikke 

kan godtage et incitamentsargument for sådanne lønforskelle � fordi kravene om højere løn strider 

mod differensprincippet. Cohen nævner selv en mulighed for, hvorledes differensprincippet kan 

tillade sådanne uligheder. Det kan gøres ved den såkaldte basic structure objection, der 

argumenterer for, at differensprincippet kun angår samfundets grundlæggende struktur og ikke 

individers valg. To forsøg på at forsvare denne adskillelse blev analyseret. Det ene var det såkaldte 

pluralismeargument, og det andet var offentlighedsargumentet. Ingen af de to indvendinger blev 

fundet i stand til at fastholde, at differensprincippet ikke angår menneskers valg, og dermed den 

aflønning disse valg fører til. 

Cohens kritik af Rawls understreger at ændringer af de samfundsmæssige institutioner ikke er nok 

til at realisere ligheden. Det kræver også et samfundsmæssigt ethos, der præger menneskers lønkrav 

og ageren på en måde, der realiserer en lige fordeling af goder og byrder. 

 

I specialets afsluttende afsnit blev to ting analyseret. Tilstedeværelsen af interne spændinger i 

Cohens forfatterskab og kendte samfundsindretningers evne til at realisere Cohens egalitarisme. 

Dette afsnit blev i første omgang brugt til at analysere den spænding S.L. Hurley mener at have 

identificeret mellem afvisningen af højere løn til talentfulde og ønsket om at belønne mennesker for 

deres valg. Denne spænding viste sig at være ikke-reel, og det blev konkluderet, at Cohens 

teoridannelse ved en nærmere specifikation af, hvilke talenter og hvilken betydning af at arbejde 

mere, der ikke kunne belønnes, konsistent kunne afvise Hurleys kritik. I en grundig drøftelse af 

forholdet mellem valg og ulighed blev en mulig intern spænding mellem Cohens held/valg-

distinktion og Nozicks oprindelige Wilt Chamberlain-argument undersøgt. Hvor det her blev 

konkluderet, at den faktiske spænding eksisterer, viste det sig dog, at en række forhold 

indskrænkede antallet af valg, der kunne give anledning til problematiske uligheder. I tilfælde hvor 

uligheder alligevel gennem genuine valg opnår en størrelse, der truer det samfundsmæssige 
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fællesskab, hælder Cohen til at ville udligne disse. Afslutningsvist blev det konkluderet, at Cohens 

egalitarisme indeholder en iboende markedskritik og ikke kan realiseres af hverken den 

skandinaviske velfærdsstat eller markedssocialisme, der på hver sin måde er utilstrækkelige. 

 

Cohens bidrag til den politiske filosofi er således en radikal egalitarisme. Cohen afviser i sin kritik 

af Nozick et af vor tids stærkeste forsøg på at friholde den fordeling, der følger af den uregulerede 

markedsøkonomi, fra omfordeling. Cohens egalitarisme indeholder dog ikke et ensrettende 

lighedsfokus. Cohen insisterer på, at uligheder ikke må skyldes livets sociale eller naturlige 

tilfældigheder, men derimod skal afspejle de valg og prioriteringer lige mennesker træffer under 

ensartede forudsætninger. Cohens egalitarisme har endnu et vigtigt element, der er fremkommet i 

analysen af den såkaldte basic structure objection. I denne forbindelse argumenterer Cohen for 

behovet for et lighedsorienteret samfundsmæssigt ethos. En lighed, der tilfredsstiller Cohens 

egalitarisme, kan ikke leveres udelukkende ved institutionelle forandringer. Vi vil ikke kunne 

realisere denne lighed, i et samfund hvor en stor gruppe mennesker ikke ønsker den. Det er ikke 

muligt at udligne de relevante uligheder, hvis nogen lyver om velfærdstabet forbundet med deres 

arbejde eller gør sig umage for, ikke at producere deres del. Den retfærdige fordeling er dermed 

ikke blot et spørgsmål om indretningen af den samfundsmæssige struktur, den angår også vores liv, 

attituder og krav til hinanden. 

 

Det ligger dybt i Cohens syn på retfærdigheden, at ligheden ikke er den eneste værdi. Det 

ovenstående er derfor ikke et forsvar for ligheden, uanset omkostningerne ved at realisere denne. 

Cohens forfatterskab indeholder stærke argumenter for, at det er hans equalisandum, lige adgang til 

fordele vi bør holde op mod konkurrerende værdier, og argumenterer derudover stærkt imod 

fremtrædende argumenter for at fravige ligheden. På denne måde har Cohen med sin teoridannelse 

givet os mere end et lighedsideal, han har også givet os argumenter for at fastholde et fokus på 

dette. Cohens bidrag stiller herigennem spørgsmålstegn ved markedets retfærdighed, og 

understreger derudover grundlæggende behovet for at revidere de institutioner, der påvirker 

fordelingen i vores samfund. Men samtidig er det også en påmindelse om, at ligheden ikke kun 

handler om at fordele ud fra et hensyn til andre. Det handler også om at gøre sit og producere ud fra 

samme hensyn til ligheden og det samfundsmæssige fællesskab. Cohen er ikke længere i blandt os, 

men hans bidrag er yderst aktuelt og står som et monumentalt forsvar for ligheden. For de, der 

ønsker mindre lighed er Cohens forfatterskab en enorm udfordring. For de, der ønsker mere lighed, 



 92

er Cohens teoridannelse et af vor tids bedste og mest indsigtsfulde forsvar for et attraktivt 

lighedsideal. 
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