
7 Teorier om rettferdig fordeling

Innledning

I Europa g̊ar litteraturen om hva som er rettferdig fordeling i hvert fall 2 400
år tilbake, til Sokrates og Platon. Aristoteles (384 – 323 fvt) innførte et
skille mellom to typer rettferdighet: rettferdighet i fordeling og rettferdig i
gjengjeldelse. Disse begrepene er fortsatt i bruk. Fram til begynnelsen av
1900–tallet var rettferdighet i fordeling et viktig emne b̊ade for filosofer og
økonomer. I en lang periode deretter ble normative problemstillinger betrak-
tet som uvitenskapelige, og forskning omkring rettferdighet forekom praktisk
talt ikke fram til 1970–tallet.

I moderne tid er den mest kjente og innflytelsesrike bok om rettferdig
fordeling A Theory of Justice av den amerikanske filosofen John Rawls (1921
– 2002). Boka utkom i 1971. Etter Rawls er det vokst fram en moderne
litteratur om emnet rettferdig fordeling. Det felles prosjekt er å undersøke
konsistensen i de forskjellige oppfatninger om fordelingsrettferdighet, utvikle
presise begrep og dermed legge grunnlaget for en fruktbar meningsutveksling.
Verken Rawls eller andre hevder at det vitenskapelig kan bevises hva som er
rettferdig fordeling av goder. Til syvende og sist må hver enkelt finne ut
hva hun selv mener er rettferdig. Men oppfatninger om rettferdighet behøver
ikke av den grunn være bare usystematisk synsing eller et tynt slør for egen-
interesse. Med god vilje og åpent sinn g̊ar det an å avklare hvor enighet
og uenighet om fordelingsrettferdighet egentlig g̊ar og i det minste unng̊a
skinnuenighet.

Lønn etter ytelse

Prinsippet lønn etter ytelse har stor oppslutning i den allmenne debatt om
rettferdig fordeling. De som forsvarer høye lederlønninger, viser gjerne til
at god ledelse er avgjørende for hvordan bedriften greier seg. Krav om hus-
morlønn, pensjonspoeng for husmødre og deling av pensjonsrettigheter mel-
lom ektefeller bygger åpenbart p̊a det premiss at husarbeid og omsorgsarbeid
er ytelser som fortjener sin lønn. En klassisk formulering er at enhver har ret-
ten til å beholde frukten av sitt arbeid.

Slagordet lønn etter ytelse kan dekke over to helt forskjellige prinsipp,
nemlig lønn etter innsats og lønn etter resultat. N̊a tror jeg lønn etter ytelse
har s̊a bred oppslutning nettopp fordi vi tenker oss at resultatet vanligvis
avspeiler innsatsen. Men logisk er innsats og resultat begrep vi må skjelne
mellom. Slit gir ikke alltid lønnsomt resultat, og bak de gode resultat kan
det ligge flaks eller talent like vel som hardt arbeid. Den klassiske rett til å
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beholde frukten av sitt arbeid må bety en rett til lønn etter resultat, ikke
etter innsats.

For å kunne lønne etter resultat må vi vite hva resultatet av en gitt
innsats er. I en økonomi bygd p̊a arbeidsdeling og samarbeid kan ingen av
oss leve av det vi selv produserer i bokstavelig forstand. Vi lever alle i et
produksjonsfellesskap med andre hvor det målbare resultatet, eller frukten,
ikke direkte og p̊a øyemål kan tilskrives noen enkelt person eller gruppe av
personer.

I økonomisk teori regner vi med at det finnes tre grunnleggende produk-
sjonsfaktorer: naturens ressurser, realkapital og arbeidskraft. Lenge prøvde
økonomer å utvikle teorier og metoder for å å beregne hvor mye av pro-
duksjonen i et land som kan tilskrives hver av disse produksjonsfaktorene,
det s̊akalte imputasjonsproblemet. Fysiokratene, som virket i Frankrike p̊a
slutten av 1700-tallet, mente å kunne vise at all verdi i siste instans stam-
met fra jordbruket. De klassiske økonomene, Adam Smith, David Ricardo og
Karl Marx, mente at ogs̊a industrien skapte verdi, men at tjenesteyting og
offentlig administrasjon var uproduktive næringer. De bygde alle p̊a arbeids-
verdilæren, dvs at verdien av en vare var proporsjonal med den mengde men-
neskelig arbeid som var nedlagt i produksjonen av den. P̊a dette grunnlaget
mente Marx å kunne vise at arbeiderklassen skapte all verdi, og at eierne av
ressurser og kapital derfor utbyttet arbeiderklassen ved å tiltvinge seg verdier
de ikke selv hadde skapt.13 Alle de klassiske økonomene bygde implisitt eller
eksplisitt p̊a at det er en sammenheng mellom hva en klasse bidrar med til
verdiskapingen og hva den rettferdig kan kreve å f̊a igjen.

Det finnes ogs̊a en nyklassisk tradisjon for å begrunne rettferdig fordeling
med bidrag til produksjonen, hvor bidrag til produksjonen settes lik grense-
produktet. En rettferdig inntektsfordeling betyr da at arbeidere f̊ar lønn
lik arbeidets grenseproduktivitet, mens avkastning p̊a kapitalen skal være
lik kapitalens grenseproduktivitet. Nettopp slik blir fordelingen i en økono-
mi med fullkommen konkurranse, en økonomi uten markedsimperfeksjoner.
Enkelte hevder p̊a dette grunnlaget at fullkommen konkurranse gir rettferdig
inntektsfordeling. Dette synet spiller for tida ingen rolle i vanlige lærebøker i
samfunnsøkonomi. Det må ikke forveksles med at fullkommen konkurranse gir
effisient allokering av ressurser under visse forutsetninger. Det er heller ikke
ensbetydende med at noen faktisk eksisterende markedsøkonomi automatisk
gir rettferdig inntektsfordeling, siden alle markeder i praksis har innslag av
imperfeksjoner som monopol og forhandlinger, for å nevne noen.

Den frie konkurranse som rettferdig fordeler av lønn etter ytelse er ett
viktig innslag i liberalistiske samfunnsteorier. Robert Nozick (1938 - 2002)

13Mer om disse teoriene st̊ar i Bojer (1998).
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med boka Anarchy, State and Utopia (1974) har i noen år vært den mest
siterte liberalistiske filosof. En annen kjent liberalist er F. A. von Hayek som
er noe mer pragmatisk enn Nozick i sin holdning; se for eksempel Hayek
(1976).

Lønn etter ytelse er ufullstendig som fordelingspolitisk prinsipp. Ikke alle
medlemmer av samfunnet bidrar eller bør bidra til produksjonen. Forsørgelse
av barn kan for eksempel ikke utledes av noe prinsipp om lønn etter ytelse.
Lønn etter resultat kan dessuten komme i konflikt med et annet prinsipp for
rettferdighet mange har sans for. Dette prinsippet g̊ar ut p̊a at hver enkelt
av oss bare kan stilles til ansvar for forhold hun selv r̊ar over. De fleste av oss
mener for eksempel at det er rettferdig at staten betaler en form for trygd
eller pensjon til folk som ikke kan arbeide fordi de er blitt arbeidsløse eller
er uføre. Men da må arbeidsløsheten være ufrivillig og uførheten ekte.

Likhet i hva?

Alle er enige om at rettferdighet i fordeling innebærer likhet, mente Aristote-
les. En mulig klassifikasjon av rettferdighetsteorier er etter hva slags likhet de
krever. Like rettigheter, like muligheter, like ressurser, lik funksjonsevne, lik
inntekt, lik velferd14 er noen kandidater til kriterium for rettferdig fordeling,
som alle gir hver sin fordelingspolitikk. Et kjent skille er likhet i mulighet
kontra likhet i utfall eller resultat. Et argument mot å betrakte likhet i utfall
som rettferdig er at utfall er bestemt b̊ade av menneskers frie valg og av de
muligheter de har til å velge. Det rettferdige er derfor å gjøre mulighetene
likest mulig, men å godta de ulikheter som skyldes egne valg.

Likhet i mulighet er et prinsipp nesten alle kan slutte seg til. N̊ar prinsip-
pet skal presiseres, er det imidlertid rom for betydelig uenighet. En kjent ar-
tikkel av Ronald Dworkin15 presiserer likhet i muligheter som likhet i ressurs-
er. En annen tolking av likhet i mulighet er den mer liberalistiske likhet i
rettigheter eller likhet i regler.

Utilitarismen inneholder en helt annen vurdering av hva som er riktig
fordeling. En utilitarist mener at den rettferdige fordeling er den som gjør
samlet velferd i landet størst mulig. Samlet velferd er definert som summen
av de individuelle nyttene. Hvis alle har like preferanser, vil den utilitaristiske
regelen gi lik fordeling av inntekt og velferd, men ikke hvis det er forskjell i
preferansene.

14I denne sammenhengen betyr ‘velferd’ det samme som ‘nytte’. Dessverre er ikke or-
dbruken helt standardisert, og i diskusjonen om fordeling brukes ordet velferd der hvor
mikroøkonomisk teori bruker nytte.

15Dworkin 1981 a og b
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En nyklassisk økonomisk velferdsfunksjon er beslektet med utilitarismen.
Den vurderer fordelingen i et land som bedre jo større samlet velferd er, men
utleder ikke samlet velferd som en enkel sum av de individuelle nyttene. For
gitt størrelse p̊a samlet inntekt vurderer den nyklassiske velferdsfunksjonen
samlet velferd som større jo mere likhet det er i fordeling av individuell
velferd. Hva du har bidratt med er like betydningsløst som hvem du er n̊ar du
regnes med i velferdsfunksjonen, som ikke inneholder noen annen informasjon
om individene i samfunnet enn deres individuelle velferd.

B̊ade utilitarismen og økonomisk velferdsteori kan oppfattes som ekstreme
varianter av likhet i utfall, eller i hvert fall som teorier hvor det bare er
utfallet (velferden) som teller. Blant filosofer som arbeider med teorier for
rettferdig fordeling, st̊ar for tida verken lønn etter ytelse eller fordeling etter
velferd særlig sterkt. Amartya Sen (1933 – ) er en av de økonomer som har
engasjert seg i spørsmålet om hva som er rettferdig fordeling, og da særlig i
kritikk av økonomisk velferdsteori. Han kritiserer det han kaller velferdismen
(welfareism) p̊a flere måter. Med velferdisme mener han alle teorier som har
den enkeltes subjektive oppfatning av sin egen velferd som mål for fordeling,
enten de n̊a er tilhengere av lik velferd for alle, eller av en velferdsfunksjon.

I likhet med mange andre peker Sen p̊a at velferdismen ikke gir egen-
verdi til viktige etiske prinsipp, og spesielt ikke til borgerlige rettigheter.
I en berømt artikkel har han for eksempel vist at gitt visse typer prefer-
anser, er det ikke Pareto-optimalt å la folk lese det de selv har lyst til.16

Han hevder ogs̊a at menneskenes egen subjektive opplevelse av velferd ikke
er noen p̊alitelig vegviser til hvordan det er riktig å tilgodese dem. Noen
mennesker er beskjedne og fornøyd med lite, andre kan ikke leve uten cham-
pagne og kaviar. Men er det rettferdig at den beskjedne f̊ar mindre enn den
kravstore?

For å komme fra denne typen problemer, kan man legge til grunn at
alle har like preferanser. Men da f̊ar fordelingspolitikken ikke tatt hensyn
til at det finnes ulike behov i en mer objektiv forstand. En funksjonshem-
met trenger tekniske hjelpemidler som koster penger. Sen mener p̊a dette
grunnlaget at det er funksjonsevne (capabilities) som bør være målet i fordel-
ingspolitikken.17

John Rawls og samfunnskontrakten

I A Theory of Justice argumenterer Rawls sterkt mot at størst mulig samlet
nytte skulle gi rettferdig fordeling. Rawls’ poeng er ikke at det er noe galt med

16Sen (1970)
17Om funksjonsevne, se avsnitt 5.
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nytteteorien. Det er selve prinsippet å fordele etter den enkeltes nytte, og å
legge nyttene sammen, han er uenig i.18 Rawls mener blant annet at fordeling
etter nytte er uetisk, siden det finnes mennesker med umoralske preferanser.
Det kan ikke være rettferdig å likestille preferansene til en sadist med prefer-
ansene til en menneskevenn. Videre er preferansene v̊are langt p̊a veg formet
av det samfunnet vi lever i. De kan derfor ikke være en uavhengig målestokk
for hvordan dette samfunnet bør være. Rawls er tilhenger av likhet i forde-
ling, men det han mener bør være likt fordelt er noe han kaller primærgoder.
Primærgoder er slike som betraktes som goder av alle mennesker uansett
variasjoner i preferanser.

Den oppgave Rawls stiller seg i A Theory of Justice er å utlede de grunn-
leggende prinsipper for institusjoner og fordeling i et rettferdig samfunn. Ved
siden av å være et gode i seg selv, er rettferdighet nødvendig for å danne et
rimelig grunnlag for harmoni og samarbeid mellom alle klasser og grupper i
samfunnet: et stabilt samfunn. Et stabilt samfunn forutsetter ogs̊a at det er
rimelig grad av oppslutning om hva som er rettferdig.

N̊ar det spesielt gjelder fordeling, er Rawls’ utgangspunkt at samarbeid
og arbeidsdeling i samfunnet skaper en materiell gevinst. Rettferdighet tilsier
at gevinsten bør komme alle til gode. Ogs̊a de mest effektive og produktive
medlemmer av samfunnet er avhengige av samarbeid for å kunne dra full
nytte av effektiviteten sin. Selv de mest talentfulle av oss ville greie seg
d̊arligere p̊a en øde øy enn i et fellesskap nær sagt uansett hvor mye skatt vi
må betale. P̊a dette grunnlag bygger Rawls sin versjon av den gamle tanken
om en samfunnskontrakt.

Samfunnskontrakten i Rawls’ versjon er den kontrakt frie mennesker kunne
tenkes å inng̊a med hverandre som grunnlag for et samfunn, et fellesskap,
bygd p̊a frivillig deltaking. At alle deltar frivillig må innebære at det er full
enighet om samfunnskontrakten.

N̊a vet kontrakt-teoretikerne like godt som vi andre at det ikke er noen
frivillig sak for oss mennesker om vi skal bo i samfunn eller ikke. Som kjent
trivdes heller ikke Adam alene i lengden. Men Rawls spør: hvordan ville sam-
funnet, og spesielt fordelingen av økonomiske goder, ha sett ut hvis deltakelse
i samfunnet hadde vært frivillig, ogs̊a for de verst stilte? Hvis med andre ord
alle medlemmene i samfunnet var enige om at fordelingen var rettferdig?

Hovedprinsippene i dette tenkte samfunnet mener Rawls vi kan resonnere
oss fram til ved et tankeeksperiment. Vi tenker oss en opprinnelig situasjon
hvor alle medlemmene i samfunnet kommer sammen for å inng̊a en kontrakt
som alle kan være enige om. N̊ar kontrakten inng̊as, er deltakerne ukjente

18Varian (1997, chapter 30.2) tar derfor feil n̊ar han skriver at det han kaller the Rawlsian
social welfare function er et fordelingsprinsipp Rawls er tilhenger av.
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med sin stilling i samfunnet. De vet ikke hvor i samfunnets fordeling av goder
de selv vil havne, ikke hvilket kjønn de vil bli, eller hvilke preferanser, talenter
og anlegg de vil komme til å ha. Kontrakten skal med andre ord inng̊as bak
et uvitenhetens slør (the veil of ignorance), et sentralt begrep i denne typen
resonnement.

Ved hjelp av dette tankeeksperimentet stiller Rawls valget av prinsipper
for rettferdig fordeling som et problem av typen valg under usikkerhet. Den
fordeling av økonomiske goder er rettferdig som vi ville velge hvis vi ikke
visste hvor i fordelingen vi ville havne. Det er langt fra opplagt at det ville
være enstemmighet om hvordan samfunnskontrakten skal være. Rawls reson-
nerer seg imidlertid fram til at rasjonelle mennesker faktisk ville være enige.
Rasjonelle mennesker vil i en slik situasjon bli enige om to grunnleggende
prinsipper, mener Rawls, nemlig følgende:

Each person is to have an equal right to the most extensive basic
liberty compatible with similar liberty for others. Second: social
and economic inequalities are to be arranged so that they are
both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and
(b) attached to positions and offices open to all. (s 60)

Det andre prinsippet kaller Rawls ‘the difference principle’. Jeg kjenner
ikke til at uttrykket difference principle har noen autorisert oversettelse til
norsk. Jeg skal oversette det med likhetsprinsippet. Likhetsprinsippet in-
nebærer at fullstendig likhet vil bli foretrukket framfor alle andre fordelinger
unntatt de fordelingene som gir mer til alle.

De siterte formuleringene er imidlertid ikke Rawls’ endelige versjon av
likhetsprinsippet. Etter en nærmere drøfting uttrykker han det slik:

Social and economic inequalities are to be arranged so that they
are both a) to the greatest benefit of the least advantaged and b)
attached to positions and offices open to all. (s 83)

Dette kalles maximin prinsippet: avvik fra likhet kan godtas n̊ar det er
til fordel for den som f̊ar minst. Jeg forst̊ar Rawls slik at fordeler for den som
har minst (the least advantaged) her er en praktisk tilnærming til prinsippet
fordel for alle. Hvis den som har minst f̊ar mer, er vi rimelig sikre p̊a at alle
andre ogs̊a f̊ar det.

Rawls likhetsprinsipp erkjenner at selve fordelingen av kaka kan p̊avirke
hvor stor den blir. Han tillater avvik fra fullstendig likhet der hvor økonomiske
eller andre incentiver er nødvendige for å øke samlet velstand. Men det må
finnes virkemidler som omfordeler gevinsten til alle. Økt produksjon hvor
resultatet bare tilfaller dem som er rikest fra før, anerkjenner han ikke, selv
om økingen skulle være en Paretoforbedring.
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