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ABSTRACT 
This paper is a critique of an article in the Swedish magazine Filosofisk Tidskrift 
(Philosophical Magazine), in which professor Per Bauhn maintains that there is something 
wrong with having a group perspective in moral and political matters. In this article Bauhn 
makes three conclusions.  
 The first one is that you violate Hume’s law if you draw the conclusion that something is an 
oppression only from descriptive premises, which for example communitarians does 
according to Bauhn. He argues that ‘oppression’ is a normative term, and therefore it requires 
at least one normative premise. As a result, Bauhn argues, it is in fact wrong to call structural 
oppression an oppression at all. I agree with Bauhn that there is a normative element in the 
word ‘oppression’, and that it would be wrong to make such a conclusion only from 
descriptive premises, but I don’t agree with him that this is an issue only for oppression in the 
structural sense. Bauhns argument also applies to oppression in the intentional sense, which 
some would say is oppression in the normal sense, exemplified by the apartheid regime in 
South Africa or by some tyrant in the medieval age. Further I maintain that there is a 
normative premise in both the concept of structural oppression and the concept of intentional 
oppression. I also examine some of the theorists of structural oppression, and it turns out that 
they have normative premises that support their thesis about structural oppression. 
 Bauhns second conclusion is that there is something paradoxical in many of the works on 
this subject. There is some uncertainty of how to interpret Bauhn on this point, why I propose 
two different interpretations. One is that you make a paradox if you both maintain that there 
are no valid universal statements and at the same time do such statements yourself. The other 
one is that you claim that the individual’s moral is determined by her or his group identity, 
while also maintaining normative judgements that does not come from your own group 
identity. However I can’t find any of these paradoxes in the theories of Iris Marion Young or 
Alasdair MacIntyre, which are the theorists that Bauhn mainly refer to on this matter. 
Admittedly Young seams to be in the danger zone of being paradoxical, but there is more to 
showing that she is paradoxical than what Bauhn says in his article. 
 The third, and last, conclusion Bauhn makes is that it is problematic to have a group 
perspective in morals and politics since it will result in morally problematic consequences. 
For example he holds that if we take affirmative action to promote an ethnical group, we are 
in the risk of helping only the already privileged within this group. In addition the privileged 
within this group possibly are rich men who oppress women and poor. I argue that implica-
tions of this kind only are possible if you have a crude theory of group oppression. A more 
developed theory, like that of Young, could easily give an account for integrated group 
structures, which would give a solid founding for affirmative action. Moreover, Bauhn’s 
concept of structural statements is that they are generalizations, which implies that an 
individual in an oppressed group not necessarily have to be oppressed. I argue, like many 
feminists and other theorist in this area, that women are structurally oppressed as women, 
blacks as blacks and so on. On this ground you cannot hold that structural oppression is mere 
a generalization. The empirical facts Bauhn are referring to as generalizations, for example 
that women in general doesn’t get the same salary for the same job or that people with an 
other ethnicity than white generally have a lower living standard, is on this view a conse-
quence of the structural oppression. Bauhn seems also to hold that affirmative action is the 
only possible measure against structural oppression, and that is why any problem with 
affirmative action, on his view, inevitably is a problem for a theory of structural oppression. 
There are, however, other possible measures – for instance a more just legal process – that 
could be taken against structural oppression if affirmative action would turn out problematic 
after all. 
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INLEDNING 
Vissa grupper av människor har svårare att lyckas i livet än andra. Det kan till exempel röra 
sig om att medlemmar av denna grupp har svårare att få tillgång till högre utbildning, bra jobb 
eller bostäder i fina områden än vad andra människor har. Mer precist rör det sig om att vissa 
grupper inte finns representerade inom dessa områden i proportion till sin andel av befolk-
ningen. Ofta säger man att det i sådana fall finns en viss struktur i samhället. En struktur kan 
bestå i vissa gruppers låga representation inom områden med hög status, samtidigt som 
gruppen ofta är överrepresenterad i de områden som i det rådande samhället anses vara 
lågstatusområden. Framför allt brukar klass, kön och etnicitet framhållas som avgörande 
faktorer för vilken grupp man tillhör, och således vilka statistiska förutsättningar man har att 
få tillgång till högre utbildning, bra arbete och så vidare. 
 Samtidigt har dessa grupper samma formella rättigheter som alla andra i samhället. Det är 
inte så att vissa grupper i vårt samhälle aktivt förtrycks av staten eller, för den delen, någon 
annan institution. Varje individ har rätt till likvärdig skolgång, och att i denna tillgodose sig 
med den kunskap som ska ligga till grund för högre studier och tillgång till bra jobb, infly-
tande i samhället och så vidare. Om man anlägger ett individperspektiv, där varje individ ses 
för sig själv, så tenderar strukturer att verka irrelevanta eller bli osynliga. Istället framträder 
mer individspecifika faktorer såsom exempelvis att individen inte var uppmuntrad i hemmet 
att tillgodogöra sig en utbildning, inte fick jobb på grund av brist på utbildning eller inte fick 
en bra bostad på grund av brist på pengar. 
 I filosofisk tidskrift nummer 1/04 publicerar Per Bauhn en artikel som berör detta ämne. I 
denna argumenterar Bauhn emot att man ska utgå från grupper i moral och politik. Han argu-
menterar i tur och ordning mot normativ strukturalism, kommunitarism och positiv särbe-
handling. Inledningsvis diskuterar han också vad en strukturellt utsaga är. Jag kommer att 
följa samma disposition i denna uppsats, och ägna ett kapitel åt var och en av dessa frågor. 
 I det första kapitlet kommer jag argumentera för att en strukturell utsaga inte nödvändigtvis 
måste förstås som en generalisering, vilket Bauhn tycks mena. Detta leder till en distinktion 
mellan vad strukturen är i grund och botten, och vilka konsekvenser strukturen för med sig. 
Denna distinktion återkommer i kapitel fyra där jag menar att kompensation för en förtryck-
ande struktur ska utgå till alla som strukturen påverkar, inte enbart till de som på grund av 
strukturen inte lyckas i livet. 
 I det andra kapitlet tar jag upp vad Bauhn kallar det strukturalistiska felslutet. Detta rör en 
strukturalistisk tes om social orättvisa, eller strukturalistiskt förtryck som är den term Bauhn 
använder mest, och som också jag därför ämnar använda.1 Enligt denna tes, som av Bauhn 
också kallas normativ strukturalism, utgör vissa gruppers statistiskt sett sämre utfall ett 
förtryck. Bauhn (2004) menar att den strukturalistiska tesen gör sig skyldig till ett brott mot 
Humes lag, nämligen att den försöker härleda vad man bör göra utifrån hur någonting är. 
Bauhn har givetvis rätt i att de normativa strukturalisterna skulle bryta mot Humes lag om de 
resonerade på det sätt som Bauhn tillskriver dem. Om man sluter sig till en normativ slutsats 
enbart utifrån deskriptiva premisser om exempelvis statistisk ojämlikhet så bryter man 
givetvis mot Humes lag, men jag menar att detta inte enbart gäller för tal om strukturellt 
förtryck – det gäller för tal om alla former av förtryck. Vidare hävdar jag att det finns ett mer 
meningsfullt sätt att prata om förtryck som inte bryter mot Humes lag, nämligen att man 
hänvisar till något normativt. Detta gör att tal om förtryck blir logiskt korrekt, såväl struktu-
rellt som avsiktligt. Jag menar också att de företrädare för den normativa strukturalismen som 
                                                
1 Vilket av uttrycken ”social orättvisa”, ”strukturell orättvisa” eller ”strukturellt förtryck” man väljer att använda 
kommer inte att få någon avgörande betydelse för hur argumentationen ser ut. Själv anser jag att ”strukturellt 
förtryck” är ett uttryck som passar i denna filosofiska diskussion eftersom att det är lite mer tillspetsat än de 
andra uttrycken. 
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Bauhn har tagit upp faktiskt hänvisar till både normativa och deskriptiva premisser, där de 
normativa premisserna ofta är en utsaga om orättvisa. Dessutom tror jag att man i vardagligt 
tal ofta förutsätter ett normativt antagande när man pratar om förtryck, detta kan dock ske 
både implicit och explicit.  
 Vidare går Bauhn till attack mot kommunitarismen, som får representera de som på filoso-
fiska och intellektuella grunder vill ge en moralisk grund till varför man ska utjämna struk-
turerna i samhället. Han menar att det finns en paradox inbyggd i kommunitarismen som 
består i att man hävdar att allting är perspektivberoende samtidigt som man fäller perspektiv-
oberoende omdömen. Detta kommer jag att ta upp i kapitel tre, där jag också undersöker om 
denna paradox faktiskt finns inbyggd i Youngs och MacIntyres teorier.  
 Sist, men inte minst, menar Bauhn att den normativa strukturalismen för med sig moraliskt 
problematiska implikationer som grundar sig i att den inte tar hänsyn till strukturer inom 
strukturer. Mot detta kommer jag i kapitel fyra att invända att den normativa strukturalismen 
både kan ta hänsyn till strukturer inom strukturen, och att den kan komma runt andra 
moraliska problem som skulle kunna uppkomma ur ett sådant perspektiv. 
 Något som också är värt att kommenteras är att Bauhn har fått ta del av ett tidigare utkast till 
denna uppsats, och kommit med en hel del kommentarer och klargöranden. På grund av detta 
har jag på vissa ställen hänvisat till detta svar från Bauhn, som alltså inte är publicerat. 
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1. DESKRIPTIVA STRUKTURELLA UTSAGOR 
Bauhn gör en distinktion mellan deskriptiva strukturella utsagor och normativa strukturella 
utsagor. Deskriptiva strukturella utsagor, eller strukturella beskrivningar, kan vara välfunna 
och nödvändiga sätt att beskriva verkligheten:  

Det ger helt enkelt ofta en bättre överblick att tala om skogen i stället för om de enskilda 
träden som utgör skogen, om armén i stället för om de enskilda soldaterna som utgör armén, 
om Sverige i stället för om de enskilda människor och de enskilda byar, sjöar, vattendrag, 
fjäll osv. som utgör Sverige. (Bauhn, 2004, sid. 38) 

Bauhn menar vidare att dessa strukturella beskrivningar är generaliseringar om verkligheten. 
Som sådana kan de vara sanna eller falska i den mån de överensstämmer med verkligheten. 

Påståendet ”Detta är en granskog” förutsätter emellertid inte för sin sanning att varje enskilt 
träd i skogen är en gran. Det är ett strukturellt påstående och sådana refererar till vad som i 
huvudsak gäller med avseende på det som är föremål för diskussion. (Bauhn, 2004, sid. 38)  

Generaliseringar har alltid ett gränsområde där det inte står klart om generaliseringen är sann 
eller ej. Man kan exempelvis fråga sig hur många tallar det får vara i granskog, eller hur 
många sandkorn det måste finnas samlade på en plats för att det ska få kallas sandstrand. Det 
viktiga här är dels hur pass väl den strukturella beskrivningen överensstämmer med verklig-
heten, samt den strukturella beskrivningens inneboende tolerans mot gränsfall och undantag.  
 Bauhn identifierar deskriptiva strukturella utsagor med generaliseringar om skillnader i 
utfall. Detta är inte nödvändigtvis riktigt, och jag tror att det här är nödvändigt att skilja på 
strukturers grund och strukturers uttryck. Andersson (opubl. manus, sid. 15) tar upp följande 
exempel: Pingis har en regeluppsättning som gynnar vänsterhänta. Detta är inte en avsiktlig 
konsekvens, det är till och med en konsekvens som hade varit mycket svår att förutse. Istället 
upptäcks den i efterhand vid en inspektion över statistik. Det står dock klart att om vi 
accepterar pingisreglerna så kommer det också att leda till att högerhänta kommer att miss-
gynnas av dessa regler. Detta visar på att det finns en skillnad mellan vad en struktur består i, 
och hur den visar sig. Detta exempel kan dock undersökas ytterligare. Behöver det betyda att 
vänsterhänta alltid kommer vinna över högerhänta? Naturligtvis inte. En högerhänt kan 
mycket väl bli skickligare än en vänsterhänt, en högerhänt skulle till och med kunna vinna 
VM. Däremot kan vi anta att vänsterhänta kommer att ha en relativt högre representation i 
världseliten än vad högerhänta har.2  
 Vad säger oss då detta exempel? Jo, dels att det finns en struktur som påverkar alla höger-
hänta pingisspelare negativt, dels att denna struktur inte är determinerande för hur pass bra en 
högerhänt pingisspelare kan bli. En högerhänt pingisspelare kan bli bäst i världen, men det är 
svårare för en högerhänt pingisspelare att bli bäst i världen än för en vänsterhänt 
pingisspelare. Resultatet av detta blir att vänsterhänta pingisspelare är överrepresenterade i 
världseliten, och vi kan säga att vänsterhänta pingisspelare rent generellt lyckas bättre än 
högerhänta pingisspelare. Men strukturen som ligger i grunden för detta faktum påverkar 
förutsättningarna för alla vänsterhänta (och högerhänta) pingisspelare.  
 Om vi återgår till deskriptiva strukturella utsagor så kan det faktum att vissa grupper rent 
generellt lyckas bättre eller sämre än andra grupper bottna i att det finns en struktur som 
påverkar alla i den gruppen. Vi kan alltså skilja på strukturens grund och strukturens uttryck 
(hur strukturen visar sig). Vidare får vi anta att det är det senare som Bauhn refererar till när 
han pratar om deskriptiva strukturella utsagor. 

                                                
2 Något de också kommer att ha om det inte finns någon annan relevant faktor som spelar in, exempelvis att 
högerhänta har bättre träningsmöjligheter eller dylikt.  
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 Både strukturen i sig, och strukturens uttryck tenderar att bli osynliga om man enbart tittar på 
en individnivå. Strukturer blir först synliga på en gruppnivå, men frågan man kan ställa sig är 
hur man kan upptäcka strukturerna. Strukturens uttryck, alltså strukturen i den generella 
mening som Bauhn syftar på, går att upptäcka genom att exempelvis titta på statistik. 
Strukturen i sig är däremot lite svårare att finna. Jag har hittills inte funnit något bra sätt att 
positivt bevisa att en viss grundläggande strukturell orättvisa faktiskt finns. I vissa fall kan det 
vara så att det utifrån det förtryckande utfallet går att peka på källan till problemet, men det är 
långt ifrån säkert att man alltid kan göra detta. Jag tror däremot att dessa grundläggande 
strukturer är falsifierbara. Även om de är svåra, och eventuellt omöjliga, att upptäcka, så har 
de dock empiriska konsekvenser. Om man hävdar att en viss förtryckande struktur finns, men 
det visar sig att de konsekvenser den borde föra med sig inte finns, så bör man anta att 
hypotesen att denna struktur finns är felaktig. Med andra ord har jag en hypotetisk-deduktiv 
syn på dessa grundläggande strukturer. Om man exempelvis hävdar att den finns en struktur 
som påverkar tjänstemän inom omsorgen negativt, så borde det också finnas något som denna 
struktur konkret yttrar sig i. Om det då visar sig att dessa konsekvenser inte finns, så är det 
rimligt att anta att inte heller denna grundläggande struktur finns. 
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2. NORMATIV STRUKTURALISM, FÖRTRYCK OCH BROTTET MOT HUMES LAG 
Termen ”förtryck” har länge kopplats samman med en agents avsiktliga åstadkommande av 
ett orättvist tillstånd för en viss grupp människor, något som kan exemplifieras med 
apartheidregimens förtryck av svarta i Sydafrika eller med de bestämmande männens förtryck 
av kvinnor i västländerna innan kvinnor juridiskt sett blev jämställda. Inom de feministiska, 
antirasistiska och kommunitaristiska traditionerna har man under en tid även använt termen 
”förtryck” i en delvis annan betydelse, en betydelse där gruppers orättvisa förhållanden som 
en följd av samhällets strukturer fokuseras istället för agentens avsiktliga åstadkommande av 
ett visst tillstånd. Förtryck i denna mening har således inte nödvändigtvis sitt upphov i någon 
despots eller illasinnad myndighets avsikter, utan består av systematiska begränsningar i 
gruppers möjligheter till framgång. Young beskriver denna typ av förtryck på följande sätt: 

I denna utvidgade strukturella mening refererar förtryck till de omfattande och djupgående 
orättvisor som vissa grupper är utsatta för som en konsekvens av ofta omedvetna antaganden 
och reaktioner hos välmenande människor i vanligt umgänge, medier och kulturella 
stereotyper, och strukturella egenskaper hos byråkratiska hierarkier och marknadsmekanismer 
– kort sagt, det vardagliga livets normala processer. (Young, 1990, sid. 41) 

För att skilja dessa två innebörder i termen ”förtryck” åt så kommer jag att benämna dem som 
avsiktligt respektive strukturellt förtryck. 
 Bauhn menar att det är fel prata om förtryck i den strukturella meningen, och för denna tes 
framför han två argument. För det första menar han att ”förtryck” förutsätter en förtryckare, 
och för det andra menar han att man begår ett brott mot Humes lag om man talar om förtryck i 
den strukturella betydelsen. 

2.1. ARGUMENTET ATT ”FÖRTRYCK” FÖRUTSÄTTER EN FÖRTRYCKARE 

Att förtryck förutsätter en förtryckare är ett implicit men viktigt argument i Bauhns artikel. 
Denna invändning tror jag bottnar i en begreppsförvirring. Vad de normativa strukturalisterna 
gör är att de föreslår en ny innebörd i termen ”förtryck”, en innebörd där en agents avsiktliga 
åstadkommande av förtrycket inte är en nödvändig komponent. För att kunna försvara denna 
nya innebörd måste företrädarna för en strukturell tolkning av termen ”förtryck” visa dels att 
denna användning av begreppet är meningsfullt, och dels att det verkar rimligt att använda 
just termen förtryck för detta fenomen.  
 Ett sätt att visa att tal om strukturellt förtryck är meningsfullt är att empiriskt visa att det 
finns ett fenomen som ges en benämning. Cudd och Andreassen (2005) menar att normativa 
strukturalister vanligtvis argumenterar utifrån ett tillstånd som en grupp befinner sig i, och 
menar att dessa tillstånd är tillstånd av förtryck. Ofta utgår de ifrån fakta såsom olikheter i 
resurstillgång mellan olika grupper i ett samhälle, skillnader i tillgång till arbetsmarknaden 
(framför allt till de mer attraktiva arbetena), högre utbildning, bra bostadsområden, psykiskt 
välmående och så vidare. Young (1990) utgår från grupper som själva anser sig vara förtrycka 
och frågar sig vilka former förtryck kan ta. Hon tar alltså steget från att undersöka hur 
förtryckta grupper upplever sin situation till att säga att om man har dessa upplevelser så är 
man utsatt för ett förtryck. Om man resonerar på detta sätt får tal om strukturellt förtryck en 
empirisk och substantiell innebörd som är meningsfull.  
 Varför väljer då normativa strukturalister just termen ”förtryck” för att beteckna detta 
fenomen? Varför inte välja ”diskriminering” eller kort och gott ”orättvisa”? Ett argument är 
att företeelsen ifråga är så dålig att den starkare negativa värdeladdningen i ”förtryck” är 
passande. Så resonerar bland annat M. E. Hawkesworth (1990). Det finns dock andra 
argument. Young invänder exempelvis mot att använda termen ”diskriminering” eftersom det 
är ett individorienterat begrepp. Hon menar att individorienterade begreppet sätter fokus på 
avvikande olämpligheter istället för på vardagspraxis, något som missar själva poängen i detta 
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fenomen. Därför är termen ”förtryck” lämplig eftersom den just sätter fokus på vardagspraxis 
och grupproblematik. Vidare så verkar inte heller termen ”orättvisa” vara speciellt lämplig för 
att beteckna det specifika fenomenet strukturellt förtryck. Ett av de tunga argumenten mot att 
använda termen ”förtryck” för att beteckna strukturellt förtryck är som sagt att denna redan är 
reserverad för en annan innebörd, men det här är något som i mycket högre utsträckning 
gäller för termen ”orättvisa”. Termen ”orättvisa” har en mycket lång och brokig tradition 
inom filosofin, och har nu på sistone kanske framför allt förknippats med Rawls teori om 
rättvisa. Så om man ska försöka finna en term som är ’ledig’ så ska man välja ”förtryck” 
framför ”orättvisa”.  
 Hawkesworth (1990, sid. 111ff) medger utifrån sin feministiska utgångspunkt att det bakom 
valet av termen ”förtryck” framför termen ”rättvisa” också kan finnas en del retorik. Detta är 
något som är lätt hänt när man handskas med intuitioner, men hon menar också att det finns 
konsekventialistiskt skäl till varför det ändå är bra att använda denna retorik, nämligen för att 
det visat sig vara ett viktigt sätt att radikalisera kvinnor, och för att folk ska få upp ögonen för 
strukturerna i samhället. Termen ”förtryck” används alltså delvis som ett medel för att komma 
till rätta med orättvisorna i samhället (även om det i många fall säkerligen också är befogat). 
Frågan är då om det verkligen är ett effektivt medel. Hawkesworth skriver att användningen 
av denna term är ett tveeggat svärd. Å ena sidan har de starka orden och den hårda retoriken 
lett till att många kvinnor och män radikaliserats och därmed försökt göra något åt 
orättvisorna i samhället istället för att bara anse att det orättvist utan att göra något åt dem. Å 
andra sidan har användningen av denna retorik har skrämt bort en del människor från den 
feministiska rörelsen som från början varit positivt inställda till att förändra orättvisor i 
samhället. I Abrahamssons undersökning visar det sig dels att genusstrukturerna är mycket 
starka, och dels att även om man lyckas förändra dem så återställs de snabbt igen. Mot denna 
bakgrund anser jag att den feministiska retoriken kan vara befogad; en sådan retorik gör att 
människor är på sin vakt mot dessa strukturer, vilket gör att de både lättare upphävs och att 
det är mindre troligt att de återställs. Men det är som sagt inte bara retorik bakom detta val.  
 Slutsatsen man kan dra av detta är att diskussionen om termen ”förtryck” nödvändigtvis 
måste förutsätta en förtryckare bottna i en diskussion om hur man ska definiera begreppet 
”förtryck”. Här menar de normativa strukturalisterna att det finns ett meningsfullt sätt att prata 
om förtryck som inte kräver att en agent avsiktligt ska ha åstadkommit detta tillstånd. Det 
finns också rimliga skäl att välja just termen ”förtryck” för att beteckna och teoretisera det 
fenomen som de normativa strukturalisterna vill lyfta fram. 

2.2. ARGUMENTET ATT TAL OM STRUKTURELLT FÖRTRYCK ÄR ETT BROTT MOT HUMES 
LAG 

Bauhns andra invändning mot att använda termen ”förtryck” i den strukturella meningen är att 
det är ett brott mot Humes lag att utifrån enbart deskriptiva premisser sluta sig till att något är 
ett förtryck. Att detta felslut uppstår beror på att ”förtryck” är en normativ term. Detta sker 
exempelvis när man sluter sig till att något är ett förtryck enbart utifrån fakta som olikheter i 
resurstillgång mellan olika grupper i ett samhälle, skillnader i tillgång till arbetsmarknaden 
(framför allt till de mer attraktiva arbetena), högre utbildning, bra bostadsområden och så 
vidare. När man kallar denna struktur för förtryck så tillför man något som inte finns i den 
rent deskriptiva utsagan. Bauhn förklarar: 

[N]är vi väljer att beskriva olikheter i termer av förtryck, så har vi gått bortom den rent 
deskriptiva strukturella utsagan. Påståenden av typen ”Här råder en struktur av förtryck” eller 
”Detta är en förtryckande struktur” exemplifierar normativt strukturella utsagor. Sådana 
utsagor implicerar värderingar av strukturer eller strukturella relationer och tillför något nytt 
utöver det rent empiriska påståendet att en viss struktur eller strukturell relation existerar. 
(Bauhn, 2004, sid. 39) 
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En normativ strukturell utsaga uttrycker alltså dels en strukturell beskrivning av verkligheten, 
och dels en värderande attityd gentemot denna verklighet såsom den framställs i beskriv-
ningen. Bauhn menar med andra ord att normativa strukturalister gör följande felaktiga 
slutledning: 
 
     Grupp X befinner sig i tillstånd A (Deskriptivt) 
⇒  Grupp X är förtryckta (Normativt) 
 
Att Bauhn har rätt i att de normativa strukturalisterna skulle göra ett felslut om de resonerade 
såhär råder det väl ingen tvekan om, men vid en närmare läsning av dessa teoretiker visar det 
sig att de har normativa premisser i sina resonemang. I citatet från Young som presenterades 
tidigare så kan man läsa att Young faktiskt hänvisar till orättvisa. Jag tar mig friheten att 
återge en del av detta citat en gång till: 

In this extended structural sense oppression refers to the vast and deep injustices some groups 
suffer (Young, 1990, sid. 41, min emfas)  

Hur står det då till med andra teoretiker som menar att det kan finnas strukturellt förtryck? 
Hawkesworth, som är en feministisk teoretiker, skriver följande:  

Den bristande maktjämvikten i familjen, i skolan, på arbetsplatsen, i kyrkan, templen och 
synagogorna, och i de officiella statliga institutionerna är relaterade. Den manliga kontrollen 
över myt och ritual, över kvinnors sexualitet och reproduktionsteknologin, över själva 
koncepten om maskulinitet och femininitet är medel som män använder för att sätta orättvisa 
hinder för kvinnors frihet. (Hawkesworth, 1990, sid. 73, min emfas) 

Också här hittar vi en normativ hänvisning i resonemanget om strukturellt förtryck. Låt mig 
också ta upp Alison Jaggar (1983, sid. 6) som definierar förtryck på som ”sättandet av 
orättvisa hinder för individers eller gruppers frihet [min emfas]”. Vidare skriver Yvonne 
Hirdman (2001, sid. 6, min emfas) att hon vill förklara hur genussytemet fungerar eftersom att 
det är ”den mest verksamma strategin för att underminera genusgörandets fortsatta 
orättvisor”. Jag tror att listan på de teoretiker som anser att dagens samhälliga strukturer är 
orättvisa, eller i någon vid normativ mening dåliga, kan göras lång. 
 Nästa fråga är om det måste finnas ett explicit hänvisande till orättvisa eller annan normativ 
entitet för att man inte ska kränka Humes lag när man kallar en struktur förtryckande. Min 
åsikt är att det inte behövs, och jag skulle återigen vilja ta upp exemplet med apartheid-
regimen i Sydafrika. Om en person, A, säger att denna regim utövade ett förtryck, och person 
B frågar hur A kan hävda detta, så är det mycket troligt att A börjar rada upp allt som denna 
regim har gjort. A kan också hänvisa till att det som regimen har gjort är hemskt, orättvist, 
fruktansvärt eller något liknande, men det är inte nödvändigt att denna hänvisning finns 
explicit. Förmodligen anser A att en beskrivning av vad regimen har gjort är tillräckligt för att 
B ska inse att det är något dåligt. För att B verkligen ska dra samma slutsats som A krävs 
dock att A implicit hänvisar till ett antal normativa principer som både A och B delar. 
Poängen är dock att A implicit kan vädja till normativa principer hos B utan explicit uttala 
dessa normativa premisser, och därmed bryter inte heller A mot Humes lag.  
 Trots detta är resonemanget inte slut här. Vi måste också fråga oss varifrån det möjligen 
implicita påståendet att tillstånd A är dåligt i någon mening kommer ifrån. Om det skulle visa 
sig att det trots allt bottnar i något som är enbart deskriptivt så återuppstår brottet mot Humes 
lag. Med andra ord är frågan varifrån detta påstående kommer. Många teoretiker hänvisar till 
orättvisa, men vad är detta för sorts orättvisa? Varken Young, Hawkesworth eller Hirdman 
förklarar vad de menar med orättvisa. Bauhns utmaning verkar föra oss till utmaningen att 
visa att denna orättvisa inte bottnar i något enbart deskriptivt. Som jag tolkar Young så 
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hänvisar hon i grund och botten till intuitioner.3 Även Hirdman (2001, sid. 6) verkar ha denna 
strategi, som vi även såg tidigare. Vad hon gör är att lyfta fram olika tillstånd; exempelvis 
kvinnors, invandrares och underklassens underordning – och visa vilka konsekvenser detta får 
– för att sedan ställa frågan: ”visst är detta orättvist?”. Samtidigt är det inte riktigt så enkelt att 
alla teoretiker inom detta område enbart hänvisar till våra intuitioner, de hänvisar också till 
konsekvenser, rättigheter eller någon annan normativ teori. 
 Mot denna bakgrund drar jag slutsatsen att varken normativ strukturalism eller dess 
teoretiska företrädare begår ett brott mot Humes lag, något som grundar sig i att de explicit 
eller implicit hänvisar till något normativt. Däremot vill jag lägga in en brasklapp om att det 
naturligtvis är möjligt att företrädare för denna position i den populära debatten framför 
argument som bygger på felslut.  
 Eftersom normativa strukturalister hänvisar till normativa premisser så kan vi också ställa 
oss frågan om dessa premisser håller. Jag tror att det är på denna grund som man kan föra en 
intressant och kritisk diskussion om innebörden av strukturellt förtryck. Jag vill också 
poängtera att man skulle kunna problematisera tal om avsiktligt förtryck med Bauhns 
argument på samma sätt. Man måste fråga sig vad det är som gör att en agents avsiktliga 
åstadkommande av ett visst tillstånd för en grupp människor är ett förtryck? En så kallad 
upplyst despot kunde mycket väl åstadkomma ett tillstånd för en grupp människor som de 
skulle uppleva synnerligen tillfredsställande. Jag tror att det är på grund av exemplifieringar 
såsom ”apartheidregimen i Sydafrika” och värdeladdade ord såsom ”illasinnad myndighet” 
eller ”gärningsman” som gör att man utan vidare är beredd att kalla företeelsen för förtryck. 
Men även i detta avsiktliga förtryck finns det en attitydkomponent innefattandes om man 
anser att det är bra eller dåligt att denna agent åstadkommer detta tillstånd för en viss grupp. 
Vidare vill jag också att läsaren ställer sig frågan vad kravet på att en agent avsiktligt ska 
åstadkomma ett förtryck om det rätteligen ska få kallas ett förtryck innebär? Enligt Bauhn och 
den traditionella idén om vad ett förtryck är så är detta en nödvändig komponent, men det kan 
inte vara en normativ komponent. Det är snarare ett extra deskriptivt krav. Därför kan man 
aldrig komma runt frågan om avsiktligt förtryck bryter mot Humes lag enbart genom att 
hänvisa till att en agent har åstadkommit det dåliga tillståndet.  

2.3. AVSIKTLIGT KONTRA STRUKTURELLT FÖRTRYCK 
Om vi godkänner att termen ”förtryck” både kan beteckna strukturellt och avsiktligt förtryck 
så blir termen mångtydig. För egen del anser jag inte att detta är något problem så länge man i 
varje situation har klargjort vilken betydelse man hänsyftar. Men om man tvingas välja mellan 
dessa båda innebörder så tänker argumentera för att man bör välja den strukturella 
innebörden. Jag skulle vilja framföra ett antal exempel som visar på problem med att enbart 
använda sig av ”förtryck” i den traditionella meningen. 
 Anta att det ligger en motion i riksdagen som har föregåtts av en lång utredning, och att 
denna utredning visar på vilka förutsättningar kvinnor har i vårt samhälle. I denna utredning 
står det att kvinnor i allmänhet har lägre lön än män, i regel har mindre statusfyllda jobb och i 
regel dessutom måste ta hand om hemmet på egen hand då jobbet är slut. Man kan också 
tänka sig att det finns fler villkor med i denna undersökning, men det intressanta är att det är 
en rent deskriptiv redogörelse för hur kvinnors situation i samhället ser ut rent generellt, och 
att denna situation skiljer sig markant i förhållande till männens situation. I motionen finns det 
förslag på hur man skulle kunna åtgärda eller åtminstone förändra dessa förhållanden så att 
kvinnors och mäns förutsättningar blir mer lika. Anta vidare att riksdagen röstar ner denna 
motion och att vi uppfattar nedröstandet som ett avsiktligt förtryck. 

                                                
3 Vad Young säger i denna fråga återkommer jag till i avsnitt 3.4. 
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 Det här är ett exempel på att en struktur i samhället medvetandegörs för en grupp som har 
makten att ändra på den, men som väljer att istället bevara strukturen. Skulle det i detta fall 
vara så att denna struktur inte var ett förtryck innan omröstningen, men plötsligt blev ett 
förtryck efter detta aktiva ställningstagande av en agent (riksdagen i det här fallet). För min 
del verkar det konstigt. Det är ju inte så att kvinnornas situation förändrades i och med att 
riksdagen aktivt tog ställning i frågan, strukturen finns på samma sätt, och i samma grad som 
innan omröstningen. Det verkar stämma bättre att säga att det är strukturen och dess 
medföljande tillstånd, inte ställningstagandet som utgör förtrycket.  
 Singer (2002) har också lagt fram ett liknande exempel. Anta att ett samhälle består av en 
privilegierad vit klass och en svart underklass. Underklassen är hålls aktivt nere och saknar 
bland annat tillträde till högre utbildning. Nu genomför man en jämlikhetsreform som innebär 
att hudfärgen blir irrelevant vid antagning till högre utbildning. Efter att reformen genomförts 
behåller dock de vita sina positioner i samhället, eftersom underklassen på grund av det 
tidigare systemet saknar möjligheter att konkurrera med sina meriter om utbildningsplatserna 
- de har inga studietraditioner hemifrån och så vidare. Det tycks rimligt att se dem som 
förtryckta fortfarande, om än ej i samma grad. Man kan dock inte längre säga att de utsätts för 
ett aktivt förtryck.  
 Något liknande hände med kvinnors situation, vilket Habermas beskriver på följande 
träffande sätt:  

Den liberala politiken syftade ursprungligen till att frikoppla förvärvandet av status från 
könsidentiteten och tillförsäkra kvinnorna lika chanser i konkurrensen om arbetsplatser, 
social anseende, examina, politisk makt osv. Men tack vare denna delvis genomförda 
formella jämställdhet kom sedan den faktiskt ojämlika behandlingen av kvinnorna att 
framträda så mycket tydligare. (Habermas, 1995, sid. 109)  

Vi kan mot denna bakgrund dra slutsatsen att kravet på att en agent avsiktligt måste 
åstadkomma ett förtryck för att tillståndet med rätta ska kallas för ett förtryck för med sig en 
rad underliga komplikationer. Därför menar jag att det är bättre att välja den strukturella 
innebörden i ”förtryck”, om vi skulle tvingas välja mellan de två innebörderna. 

2.4. DET KAN FINNAS AVSIKTER ÄVEN BAKOM STRUKTURELLT FÖRTRYCK 

Bauhn hävdar att avsiktligt förtryck med rätta kan kallas för förtryck, något som inte är fallet 
med strukturellt förtryck. Ett sådant ställningstagande kräver att det måste finnas något skiljer 
dessa fenomen åt, och det som skiljer dessa två fenomen åt är just agentens avsiktlighet. Det 
blir då intressant att fråga sig om det inte finns en avsiktlighet även bakom det strukturella 
förtrycket. 
 Att så skulle vara fallet kan verka konstigt, normalt sett ses strukturer som något som är 
statiskt i förhållande till varje enskild individ, och som inte påverkas av enskilda individers 
enskilda handlingar. Det är något som finns i samhället, inte nödvändigtvis något som folk har 
beslutat ska finnas där. Även Bauhn verkar ha denna syn på strukturer. Youngs syn på 
strukturer är däremot inte på något sätt oförenligt med att det faktiskt finns någon person, 
grupp eller institution som avsiktligt har sett till att dessa strukturer finns och/eller att de 
upprätthålls. Vad Young (sid. 196) säger är att fokus bör ligga ”på offer och resultat, snarare 
än på gärningsmän och avsikter”. Därmed utesluter hon inte på något sätt att det faktiskt 
skulle kunna finnas avsikter bakom strukturer, hon menar bara att det inte är detta som är 
intressant. 
 Den här frågan blir ändå högst intressant om man försöker göra gällande att det väsentliga i 
förtryck består just i att det är en person, grupp eller institution som avsiktligt åstadkommer 
ett visst tillstånd för en annan grupp (och där dessutom tillståndet i någon mening är dåligt). 
Om vi återigen vänder oss till riksdagsexemplet så ser vi att det här är ett exempel på hur en 
struktur blir medvetandegjord, och där några som har makten att förändra denna struktur 
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väljer att inte göra detta. Skulle detta inte vara ett uttryck för en avsiktlig handling? Det går 
knappast att hävda att denna struktur nu existerar som en konsekvens av omedvetna 
antaganden och reaktioner hos välmenande människor. Detta var ett synnerligen välinformerat 
och medvetet beslut! Om man har åsikten att en agents avsiktliga åstadkommande är en 
nödvändig premiss för att något med rätta ska kallas för ett förtryck, så får man också inta 
positionen att den åsyftade gruppen efter detta beslut faktiskt är förtryckt eftersom 
komponenten att en agent avsiktligt åstadkommit tillståndet finns nu med i premisserna. 
 Min tes här är att det bakom en stor del av de strukturer som finns i vårt samhälle faktiskt 
finns ett aktivt ställningstagande, eller med andra ord att detta fiktiva exempel i alla väsentliga 
drag har inträffat beträffande olika gruppers situation i samhället. För att denna tes ska hålla 
så krävs det att dessa frågor faktiskt har diskuterats på en hög nivå i vårt samhälle, och att 
diskussionerna har lett till konkreta verkningar. Detta tror jag är sant beträffande de flesta 
grupper i samhället som av normativa strukturalister brukar anses vara förtryckta. I fallet med 
kvinnors situation i samhället så är det utan tvekan sant. Betänk bara alla de motioner som 
lagts i riksdagen under de senaste hundra åren som handlat om kvinnors situation i samhället. 
Därtill bör tilläggas att denna fråga diskuterades långt innan demokratin infördes. Denna fråga 
har diskuterats av åtskilliga filosofer och samhällsvetare genom historien, ofta till kvinnornas 
nackdel, något som Hawkesworth (1990) tar upp. Hon beskriver hur Platon, Aristoteles, 
Augustinus, Aquinas, Locke, Rousseau, Kant, Schopenhauer, Nietzsche och även delvis 
Sartre har uttryckt idéer som har att göra med kvinnans underordning, och som har bidragit 
till denna. Hawkesworth menar att den klassiska kanon är anmärkningsvärt likriktad i sin 
behandling av kvinnor, detta trots den mycket diversifierade synen på bland annat politiskt 
legitimitet, rättvisa och vad som är ett gott liv.4 Att män på ledande positioner genom 
historien nästan uteslutande har medverkat till kvinnans underordning och utsatta situation är 
något som också författarna till Kön, makt och medborgarskap (1983) tar upp. Att strukturen 
inte aktivt har åstadkommits under modern tid är knappast intressant, intressant är dock att 
strukturen trots välinformerade beslut har upprätthållits. I denna beskrivning av situationen 
finns både elementen agent och agentens intentionalitet med i det strukturella förtrycket.  
 Kanske skulle man kunna undvika det problem jag framställer här om man gör en distinktion 
mellan avsiktligheten att åstadkomma en struktur, och avsiktligheten att upprätthålla en 
struktur. Riksdagsexemplet ovan är ett exempel på det senare; en grupp som har möjlighet att 
förändra en orättvis struktur som de inte själva åstadkommit, men de väljer att upprätthålla 
den istället. Förutsatt att det endast är avsiktlighet av den tidigare typen som gör att något 
rätteligen kan kallas för förtryck så följer det att det inte är en så stor del av det strukturella 
förtrycket som med rätta kan kallas förtryck. Jag tror dock inte att det är rimligt att resonera i 
dessa banor. Vad skulle den väsentliga skillnaden bestå i mellan att intentionellt åstadkomma 
ett visst tillstånd för en grupp och att intentionellt upprätthålla samma tillstånd för samma 
grupp? Inställningen till det tillstånd som en viss grupp befinner sig i är detsamma i de båda 
fallen, makten att besluta är också densamma. Den enda skillnaden ligger i att i det första 
fallet så finns detta tillstånd inte ännu, men i det andra fallet så är tillståndet redan en realitet. 
Möjligen kan agent som åstadkommer ett dåligt tillstånd för en grupp sägas vara mer 
klandervärda en agent som enbart upprätthåller samma tillstånd.  
 Kort sagt menar jag att agenter genom historien avsiktligt åstadkommit en underordning av 
olika grupper i samhället; något som innebär att om man har åsikten att endast avsiktligt 
förtryck med rätta kan kallas förtryck även måste erkänna att en stor del av det strukturella 
förtrycket med rätta kan kallas förtryck om man ska vara konsekvent.  
                                                
4 Denna likriktade syn på kvinnor går, enligt Hawkesworth, ofta i grund och botten ut på att kvinnor av naturen 
är underlägsen mannen, och därför inte hör hemma ibland annat politiska sammanhang, utan är istället hänvisad 
till hemmet. Björk (1996, sid. 48ff) framför samma tes, men tar istället upp ett antal samtida, mer lokala 
samhällsdebattörer, reportrar och skribenter som framför samma åsikter i denna fråga. 
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 För att sammanfatta diskussionen om avsiktligt och strukturellt förtryck så verkar termen 
förtryck vara ett lämpligt val för att beteckna det strukturella förtrycket. Det uppstår inte 
nödvändigtvis några logiska felslut om man använder termen för detta fenomen, åtminstone 
inte i högre grad än vad som kan inträffa om man använder denna term för att beteckna 
avsiktligt förtryck. Vidare menar jag att om man skulle tvingas välja mellan dessa både 
betydelser av termen så är den strukturella innebörden att föredra. Samtidigt menar jag att om 
man trots detta skulle välja att termen enbart skulle beteckna avsiktligt förtryck så skulle ändå 
en stor del av det strukturella förtrycket kunna benämnas förtryck. 
 Kanske skulle man kunna undvika det problem jag framställer här om man gör en distinktion 
mellan avsiktligheten att åstadkomma en struktur, och avsiktligheten att upprätthålla en 
struktur. Riksdagsexemplet ovan är ett exempel på det senare; en grupp som har möjlighet att 
förändra en orättvis struktur som de inte själva åstadkommit, men de väljer att upprätthålla 
den istället. Förutsatt att det endast är avsiktlighet av den tidigare typen som gör att något med 
rätta kan kallas för förtryck så följer det att det inte är en så stor del av det strukturella 
förtrycket som med rätta kan kallas förtryck.  
 Jag tror dock inte att det är rimligt att resonera på detta sätt. Vad skulle den väsentliga 
skillnaden bestå i mellan att intentionellt åstadkomma ett visst tillstånd för en grupp och att 
intentionellt upprätthålla samma tillstånd för samma grupp? Inställningen till det tillstånd som 
en viss grupp befinner sig i är detsamma i de båda fallen, makten att besluta är också 
densamma. Den enda skillnaden ligger i att i det första fallet så finns detta tillstånd inte ännu, 
men i det andra fallet så är tillståndet redan en realitet. Möjligen kan agent som åstadkommer 
ett dåligt tillstånd för en grupp sägas vara mer klandervärda en agent som enbart upprätthåller 
samma tillstånd. Intressant är att skillnaden mellan dessa två fall faktiskt inte ligger i inten-
tionalitet, utan i om tillståndet redan fanns eller om det kom till genom beslutet. Skillnaden 
mellan avsiktlighet i åstadkommande och avsiktlighet i bevarande ligger således inte i 
intentionaliteten. Vi ser att tal om förtryck återigen är sammanlänkat med tillstånd, och inte 
med intentionalitet.  
 Mot bakgrund av hela detta resonemang drar jag slutsatsen att varken normativ strukturalism 
eller dess teoretiska företrädare begår ett brott mot Humes lag, detta i kraft av att de explicit 
eller implicit hänvisar till något normativt. Inte heller bryter andra som pratar om förtryck i 
denna form, eller i andra former, mot Humes lag. Däremot kan man med rätta fråga vad de 
grundar detta påstående i, om det är i intuitioner, någon moralteori eller en blandning av 
dessa. Oavsett om man sedan håller med dem i dessa normativa resonemang eller inte så kan 
man inte göra gällande att de bryter mot Humes lag, detta eftersom de faktiskt har en normativ 
premiss.  
 Vidare menar jag att för att bli övertygade om att det verkligen rör sig om orättvisor och 
förtryck, så måste dessa argument ingå i vårt eget moraliska koncept om vad som är rätt och 
vad som är fel. Även MacIntyre (1984) är inne på denna linje, något som jag återkommer till i 
avsnitt 3.3. Det är inte så att det är en logisk nödvändighet att vi måste anse att det är fel med 
kvinnomisshandel, reellt (om än ej formellt) utestängande från arbetsmarknad och politisk 
makt. För att anse att något är fel så måste vi även hänvisa till något normativt koncept om 
exempelvis rättvisa. 

2.5. SAMMANFATTNING AV DISKUSSIONEN KRING DEN NORMATIVA 
STRUKTURALISMENS FELSLUT 

Bauhn framför i sin artikel två huvudsakliga argument mot att tala om förtryck i den 
strukturella bemärkelsen och dessa är dels att förtryck förutsätter en förtryckare, och dels att 
tal om förtryck i den strukturella bemärkelsen utgör ett brott mot Humes lag.  
 Den första av dessa invändningar bottnar i en strid om hur man ska definiera begreppet 
”förtryck”, där Bauhn menar att det är fel att inte ha med komponenten att en agent avsiktligt 
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åstadkommer det förtryckande tillståndet. Mot att enbart ha den traditionella tolkningen av 
förtryck kan hävdas att det finns ett meningsfullt fenomen varpå termen ”förtryck” är 
passande, men som inte nödvändigtvis innehåller denna komponent. Mot detta kan också 
hävdas att om man håller sig till den strikta traditionella tolkningen av termen så kan man 
stöta på en del kontraintuitiva problem. Vidare verkar det finnas en avsiktlighet bakom en stor 
del av dagens förtryckande strukturer, vilket gör att man inte kan utesluta det strukturella 
förtrycket på det sätt som Bauhn eftersträvar även om man hävdar att enbart avsiktligt 
förtryck med rätta kan kallas för förtryck. 
 Bauhns andra invändning går ut på att den som sluter sig till att ett tillstånd är förtryckande 
enbart utifrån en beskrivning av tillståndet kränker Humes lag. Mot detta kan hävdas att de 
flesta normativa strukturalister inte går tillväga på det sätt som Bauhn beskriver, utan de 
hänvisar både till deskriptiva och normativa premisser när de dra slutsatsen att något är ett 
förtryck. Vidare kan poängteras att även tal om avsiktligt förtryck riskerar att resultera i ett 
felslut. 
 Eftersom Bauhn verkar mena att det avsiktliga förtrycket med rätta kan kallas för förtryck 
har jag också undersökt skillnaden mellan dessa två former av förtryck. Det visar sig att en 
agents avsiktliga åstadkommande av ett tillstånd inte verkar vara någon avgörande normativ 
faktor bakom vad som med rätta kan kallas för förtryck. Kravet på att förklara vad som är 
normativt dåligt på det man benämner för ett förtryck är lika starkt både för tal om avsiktligt  
och strukturellt förtryck. Däremot kan det vara intressant om en agent avsiktligt har 
åstadkommit ett visst tillstånd i frågan om vem som är klandervärd för att ett visst förtryck 
finns.  
 Vidare visar det sig att det finns en avsiktlighet bakom en stor del av det strukturella 
förtrycket. Detta innebär att en stor del av det strukturella förtrycket med rätta skulle kunna 
kallas för förtryck även om man kräver att det måste finnas en avsiktlighet bakom vad man 
kallar för förtryck. 

2.6. KOLLORARIUM AV DISKUSSIONEN KRING DEN NORMATIVA STRUKTURALISMENS 
FELSLUT 

Ett exempel som Bauhn (2004, sid. 41) tar upp mot användning av termen ”förtryck” är att en 
arbetsgivare som ska anställa en person i första hand tar hänsyn till dennes kvalifikationer. 
Detta innebär att välkvalificerade personer får företräde till jobbet. I ett land där svarta i stor 
utsträckning är mindre kvalificerade innebär det också att vita personer i stor utsträckning får 
företräde till arbeten jobb med högre krav på kvalifikation, något som också ofta hänger ihop 
med högre status. Resultatet blir att de vita är överrepresenterade, samt att de svarta är 
underrepresenterade i de kvalificerade yrkena. Bauhn anser att det i en sådan situation är 
orimligt att hävda att arbetsgivaren utövar ett förtryck. Problemet ligger istället i att samhället 
inte lyckas ge alla individer likvärdiga förutsättningar. Dock menar han inte att man kan säga 
att samhället förtrycker dessa grupper av individer som inte har samma förutsättningar. Det 
enda samhället kan anklagas för är moralisk passivitet.5 
 Detta exempel är belysande på två sätt. För det första anser jag att man med rätta kalla detta 
för ett förtryck även om man inte menar att arbetsgivaren utövar ett förtryck. Förtrycket består 
i en grupps orättvisa förutsättningar, inte nödvändigtvis i en agents aktiva förtryck av en 
grupp. Detta reser frågan om vem som kan ställas till ansvar för en förtryckande struktur. 
Bauhn menar uppenbarligen att varken arbetsgivaren eller samhället är ansvariga för detta 
förtryck. Däremot menar han att samhället är ansvarigt att se till att alla får likvärdiga 

                                                
5 Detta förutsatt att arbetsgivaren inte är negativt inställd till svarta, och därför väljer bort svarta inte bara på 
grund av kvalifikationer, utan även på grund av grupptillhörighet. Detta skulle kunna kallas för negativ sär-
behandling, och det är något som jag tror är ganska utbrett i samhället. Men tror jag att Bauhn också skulle 
hävda är dåligt i någon mening – möjligtvis rasistiskt, orättvist eller förtryckande. 
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förutsättningar. Min kommentar till detta är att vem som är ansvarig för ett förtryck kanske är 
mindre intressant än frågan om vem som kan åstadkomma en förändring av den förtryckta 
gruppens situation. Det intressanta verkar inte vara om det är samhället eller arbetsgivaren 
som har åstadkommit ett förtryck, utan vem som kan se till att förtrycket inte fortsätter.6 
 För det andra kan man fråga sig hur Bauhn menar att samhället ska ge alla individer 
likvärdiga förutsättningar. Innebär det att alla ska få en likvärdig skolgång? Detta skulle inte 
innebära att alla individer har likvärdiga förutsättningar eftersom olika individer har olika 
förutsättningar att klara av skolan. Frågan kan formuleras som om vi kräver rättvisa i process 
eller rättvisa i förutsättningar, där rättvisa i process också i vissa sammanhang kallas för 
formell rättvisa. Kymlicka menar att den libertarianska teoribildningen vill åstadkomma 
formell rättvisa genom att neutralisera staten och göra den opartisk, något som i praktiken har 
gjort att liberaler historiskt sett bland annat har förespråkat lika rösträtt för alla och att kvinnor 
inte ska uteslutas från akademin. Med andra ord ska samhällets institutioner vara neutrala i 
förhållande till faktorer som exempelvis kön, klass och etnicitet. På papperet ska alla ha lika 
stor chans att lyckas i livet, men som sagt så räcker inte detta för att alla i praktiken ska ha 
likvärdiga förutsättningar. Detta är något som bland annat Björk (1996) har framhållit. Detta 
kan också jämföras med Singers exempel som framfördes i avsnitt 2.2 – en svart underklass 
som får formell rättighet att studera vid universitet, men som av andra skäl i stor utsträckning 
ändå inte faktiskt tillgång till högre studier. Även Habermas kritiserar resonemanget att en 
neutral stat skulle vara tillräckligt för att ge alla likvärdiga förutsättningar, och beskriver vad 
som hände när kvinnorna formellt sett blev jämställda med männen. 

Den liberala politiken syftade ursprungligen till att frikoppla förvärvandet av status från 
könsidentiteten och tillförsäkra kvinnorna lika chanser i konkurrensen om arbetsplatser, 
social anseende, examina, politisk makt osv. Men tack vare denna delvis genomförda 
formella jämställdhet kom sedan den faktiskt ojämlika behandlingen av kvinnorna att 
framträda så mycket tydligare. (Habermas, 1995, sid. 109)  

Om ett samhälle ska kunna ge sina medborgare likvärdiga förutsättningar så måste det alltså 
ta hänsyn till de strukturer som finns i samhället. Det kan göras genom att kompensera för 
eller förändra de bakomliggande strukturer vars påverkan innebär att olika grupper får olika 
förutsättningar.7 
    

                                                
6 Jag måste också kommentera uppdelningen mellan arbetsgivare och samhälle, som jag egentligen anser är lite 
konstig. Arbetsgivarna är också en del av samhället. Eventuellt kanske det är rimligare att tolka Bauhn som att 
det är staten, inte samhället, som ska se till att alla har likvärdiga förutsättningar. 
7 I avsnitt 4.4 diskuteras olika typer av åtgärder mot förtryckande strukturer. 
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3. DEN KOMMUNITARISTISKA PARADOXEN 
Det andra ledet i Bauhns argumentation mot att man ska ta hänsyn till strukturer i samhället är 
att han menar att det finns en paradox inbyggd i kommunitarismen. Kommunitaristerna får 
här fungera som representanter för de som på intellektuella vägar vill ge moraliska grunder till 
varför strukturerna i samhället bör utjämnas. Denna paradox består enligt Bauhn (2005, sid. 
44) i att kommunitarister å ena sidan menar att ingen kan inta en ståndpunkt som är 
fullständigt skild från sin diskurs, och å andra sidan att de ger opartiska moraliska omdömen. I 
detta kapitel kommer jag att diskutera hur denna paradox kan förstås, för att sedan se om den 
finns inbyggd i de teorier som Young och MacIntyre företräder. Att jag valt just dessa två 
teoretiker beror på att Bauhn själv framför allt fokuserar dem. Men innan jag utforskar denna 
paradox närmare vill jag bara påpeka att det finns olika varianter av kommunitarismen, och att 
den kommunitaristiska paradoxen inte ens vid en snabb översikt tycks finnas i alla dessa 
varianter. 

3.1. DEN KOMMUNITARISTISKA PARADOXEN OCH ICKE ENHETLIGA TEORIER 
Kymlicka (1995) beskriver kommunitarismen som en lära vilken, i motsats till 
libertarianismen, hävdar att staten bör driva en politik för det gemensamma bästa. Med detta 
menas att staten aktivt ska gynna det goda, medan den ska missgynna det som inte är gott. 
Exempelvis skulle man kunna subventionera teater och beskatta proffsboxning, om det skulle 
visa sig att det första var bättre än det andra. Det här är något som liberaler inte skulle kunna 
gå med på hur goda skäl och teorier det än skulle finnas för att teater är bättre än 
proffsboxning. Staten ska vara neutral i sitt förhållande till vad som är gott och istället lämna 
avgörandet till den kulturella marknaden. 
 Mot detta invänder kommunitaristerna att det måste finnas möjlighet att välja olika livsstilar 
inom samhället även i framtiden, något som en liberal politisk neutralitet är oförmögen att 
garantera. Om staten lämnar den kulturella marknaden helt orörd så kommer den så 
småningom att bli allt mer enkelspårig, vilket inte är bra. 
 Vad det gemensamma bästa består av är öppet för diskussion, men det bottnar i människors 
uppfattning om vad som är gott utifrån deras egna sociala bakgrund. För vissa 
kommunitarister är statens legitimitet viktig, och de menar att den enbart kan åstadkommas 
genom att människorna i staten kan identifiera sig, dels med varandra och dels med staten. 
Det vill säga att människorna i staten är ganska lika varandra.  
 Något som är slående när man läser Kymlickas redogörelse för kommunitarismen är att den i 
stora delar inte påminner ett dugg om det som Young säger, och som Bauhn utgår ifrån i sitt 
resonemang. Kommunitarismen som Kymlicka framställer den är en spretig teori som å ena 
sidan hävdar att staten ska verka för att bevara olika kulturer, och som å andra sidan utgår 
ifrån homogena nationalstater. Därtill hävdar vissa av dess förespråkare att en stat endast 
anses legitim av dess medborgare om den delar medborgarnas mål, vilket gör att medborgarna 
måste ha liknande livsmål; något som ligger mycket långt ifrån Youngs ställningstagande att 
samhället ska erkänna dess olika kulturer.  
 Med andra ord riktas Bauhns kritik mot en specifik version av kommunitarism, snarare än 
mot något som är gemensamt för kommunitarianer. Mot bakgrund av detta menar jag att 
denna paradox borde få ett annat namn. Exempelvis skulle man kunna uppkalla den efter sin 
upphovsman, och kalla den för ”Bauhns paradox”. Detta har gjorts tidigare, exempelvis i 
fallet med Russells paradox, och är menat som ett erkännande av upphovsmannen. Men 
eftersom detta även skulle kunna uppfattas på fel sätt så kommer jag här att helt enkelt 
hänvisa till den som ”motsägelsen”. 
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3.2. MOTSÄGELSER 

Som Bauhn beskriver kommunitarismen så har den dels en deskriptivt-kausal del och dels en 
normativt-kritisk del. Den deskriptivt-kausala delen innefattar en tes om den sociala tillhörig-
hetens determinerande roll på moralens område, medan den normativt-kritiska delen 
innefattar en universell tes, vilket ofta är en kritik av den liberala individualismen. Bauhn 
skriver att: 

[K]ommunitarismens normativt-kritiska del nöjer sig inte med de relativiserande förbehållen i 
dess deskriptivt-kausala del, utan vill säga något allmängiltigt i en normativ fråga […], och 
därmed byggs ett spänningsförhållande mellan relativism (perspektivberoende) och 
universalism (perspektivoberoende) in i kommunitarismen. (Bauhn, 2004, sid. 45) 

Det här skulle kunna tolkas på åtminstone två olika sätt. Den första tolkningen man kan göra 
innebär att felet kommunitaristerna begår är att de först säger att det inte finns några giltiga 
universella moraliska omdömen (eller att alla giltiga moraliska omdömen är relativa), för att 
sedan själva fälla ett universellt moraliskt omdöme i nästa andetag. Jag tror att detta är en 
rimlig tolkning av ovanstående resonemang, och kommer att kalla detta för den universella 
motsägelsen. Denna tolkning kan behöva ytterligare några kommentarer. Man måste skilja på 
två olika ståndpunkter: 

(a) alla moraliska normer uppstår ur, och kan förstås i relation till, den kultur i vilken de 
förekommer.  

(b) moraliska normer enbart är giltiga givet en viss kultur.  
Den första av dessa två ståndpunkter är en deskriptiv utsaga om hur moraliska normer 
uppstår, medan den andra har ett klart moraliskt normativt inslag. Viktigt är att (b) inte kan 
följa enbart från (a). En sådan slutledning skulle vara ett brott mot Humes lag, en lag som 
Bauhn omfattar. 
 Att (a) inte har något normativt moraliskt innehåll innebär bland annat att man kan säga (a) 
och därefter fälla ett universellt moralomdöme utan att vara inkonsistent. Med andra ord kan 
det inte finns någon logisk motsättning mellan en deskriptiv relativisering och något 
normativt, oavsett om detta normativa är universellt eller inte. Däremot kan man inte hävda 
(b) och därefter fälla ett universellt moralomdöme utan att vara inkonsistent. Detta beror på att 
det följer ur ”normer är enbart giltiga givet en viss kultur” att ”inga normer kan vara 
universella”.8 Därför måste också motsägelsen enligt denna tolkning formuleras i termer av 
(b) för att den ska bli rimlig, något som också gjordes ovan. 
 Motsägelsen skulle också kunna tolkas på ett annat sätt, nämligen att kommunitarister å ena 
sidan menar att uppfattning om moraliska normer nödvändigtvis bestäms av den kultur man 
tillhör, och att de å andra sidan fäller moraliska omdömen som inte hör till deras kultur. Jag 
kommer att kalla detta för den kulturella motsägelsen. Denna tolkning blir extra intressant 
eftersom Bauhn själv argumenterar emot att normer utan undantag bestäms av vår sociala 
tillhörighet. Han skriver att: 

Att vi påverkas i våra föreställningar om det goda och det rätta av vår sociala tillhörighet är 
knappast en djärv utsaga, men att hävda att våra värderingar bestäms av vår sociala identitet 
är orimligt. (Bauhn, 2004, sid. 45) 

Bauhn har i en kommentar till ett utkast till denna uppsats svarat att den första tolkningen är 
den tolkning han själv föredrar. Jag tar ändå upp båda tolkningarna eftersom att jag anser att 

                                                
8 Här gör jag inte anspråk på att detta är en helt oantastlig slutledning. Exempelvis skulle man kunna hävda att 
det i en värld där det enbart finns en kultur faktiskt både gäller att ”normer är enbart giltiga givet en viss kultur” 
och ”alla normer är universella”. Detta för oss bland annat in på en diskussion om hur ”universell” ska definieras 
som jag tänkte lämna här. 
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artikeln kan tolkas på olika sätt, och det är framför allt artikeln som diskuteras i denna 
uppsats.  

3.3. MOTSÄGELSER I MACINTYRES TEORI 

Bauhn menar att MacIntyre inte kan avfärda att det finns mänskliga rättigheter eftersom att 
han då fäller ett universellt moralomdöme, vilket han inte kan göra utan att bli paradoxal. 
Bauhn skriver såhär: 

[MacIntyre avfärdar] liberala teorier om mänskliga rättigheter med att ”det finns inga sådana 
rättigheter” […]. Från vilket perspektiv fälls ett sådant omdöme? Antingen befinner sig 
MacIntyre inom den liberala traditionen, och då borde hans värderingar, enligt 
kommunitarismens deskriptivt-kausala del, uttrycka denna tradition, i stället för att avvisa 
den. Eller så befinner sig MacIntyre utanför den liberala traditionen, men då har hans 
omdöme, fortfarande enligt kommunitarismens deskriptivt-kausala del, ingen relevans för 
människor som lever inom den liberala traditionen, eftersom deras sociala identitet är en 
annan än hans (Bauhn, 2004, sid. 45). 

Först vill jag klargöra vad det är för typ av rättigheter MacIntyre syftar på. När MacIntyre 
(sid. 69) skriver att ”there are no such rights”, så hänvisar detta ”such rights” tillbaka på något 
han tagit upp lite tidigare, nämligen tanken att ”it would […] be odd that there should be […] 
rights attached to human beings simply qua human beings” (sid. 69). Med andra ord menar 
han att det inte kan finnas något sådant som universella mänskliga rättigheter och som 
dessutom existerar oavsett om denna sociala konvention finns eller inte. MacIntyre skulle 
förmodligen mena att det kan vara berättigat att tala om rättigheter givet vissa kontexter, och 
jag finner det underligt att detta inte framgår av Bauhns artikel. Det citat som Bauhn tagit upp 
belägger alltså inte den tes han tillskriver MacIntyre – att det inte finns några mänskliga 
rättigheter. Detta resonemang kan dock kännas lösryckt om man inte vet vad MacIntyres teori 
i stora drag går ut på. 
 MacIntyre (sid. 1ff) menar att för att förstå det vi idag kallar moral så måste vi förstå 
moralens historia, och den västerländska moralens historia är en historia som karaktäriseras av 
en allvarlig oordning. För att förklara detta berättar han ett exempel där han tänker sig att våg 
av anti-vetenskap far över världen till följd av att vetenskapen i människors ögon har förstört 
något viktigt i deras liv. Efter denna våg så får dock människorna efter ett tag åter upp ögonen 
för denna vetenskap, och de försöker sätta samman osammanhängande texter och experiment 
som har överlevt denna våg av anti-vetenskap. Vad som händer är då att den kontext som 
dessa texter skrevs i och dessa experiment genomfördes i har gått förlorad, och därmed kan 
inte heller vetenskapen längre förstås.  

Adults argue with each other about the respective merits of relativity theory, evolutionary 
theory and phlogiston theory […] Children learn by heart the surviving portions of the 
periodic table and recite as incantations some of the theorems of Euclid. Nobody, or almost 
nobody, realizes that what they are doing is not natural science in any proper sense at all. […] 
In such a culture men would use expressions such as ’neutrino’, ’mass’, ’specific gravity’. 
’atomic weight’ in systematic and often interrelated ways which would resemble in lesser of 
greater degrees the ways in which such expressions had been used in earlier times before 
scientific knowledge had been largely lost. (MacIntyre, 1984, sid. 1) 

MacIntyre förklarar sedan det gick till när moralen hamnade i oordning, och hävdar att det en 
gång fanns ett bestämt system för hur moralen användes, eller snarare ett mål mot vilket 
moralen mättes (sid. 36ff). I dagens samhälle finns det inte något sådant mål, vilket har gjort 
att moralen har kommit i oordning och det har uppstått dispyter om vad som är moraliskt och 
hur moraliskt resonerande ska gå till (sid. 6ff). Med andra ord kan man säga att det krävs ett 
gemensamt moraliskt mått för att avgöra vad som är moraliskt (sid. 23ff). Detta är något vi 
har haft tidigare, men det gick förlorat under upplysningen (framför allt inom den nord-
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europeiska kulturen) (sid. 38f). Detta moraliska mått bestod i att man i moralen inkluderade 
människan-såsom-hon-kunde-vara-om-hon-förverkligade-sitt-telos, något som är gemensamt 
för såväl den antika moralen som den medeltida. Detta element i moralen fungerade som en 
måttstock, vilket gjorde att man kunde diskutera moral på en gemensam grund.9  
 MacIntyre menar att förlusten av denna grund medförde att många sökte en annan grund för 
moralen, något som gav upphov till både rättighetsmoral och utilitarism. Detta gjorde att det 
plötsligt fanns tre konkurrerade system, ett system som liknade det gamla systemet, men som 
inte längre hade samma kraft, ett rättighetssystem och ett konsekventialistiskt system. (62ff). 
 Mot denna bakgrund är det inte så underligt att MacIntyre hävdar att det inte kan finnas 
något sådant som objektiva mänskliga rättigheter. MacIntyre menar att hävdandet av något 
med hänvisande till mänskliga rättigheter i ett samhälle som inte har en social praktik att 
tillämpa dessa rättigheter, skulle vara som att försöka lösa in en check i ett samhälle som inte 
har instiftat den sociala praktiken att använda pengar (sid. 66ff).10 Detta gör det mycket 
underligt i MacIntyres ögon att man tror på rättigheter som inte hör hemma i någon praktik 
(sid. 69). Han menar vidare att det fel vi gör när vi tror att rättigheter är något objektivt är 
samma fel som många gjorde under upplysningen, nämligen att ta ut moralen ur sin tradition 
och kontext. I en kontext där en viss moralisk konvention är stark kan det verka som om den 
är objektiv, även om den inte är det (sid. 79ff). 
 Enligt MacIntyres teori är det alltså uppenbart att det inte existerar något sådant som 
universella mänskliga rättigheter ”simply qua human beings”, samtidigt som det givet en viss 
moralisk kontext mycket väl skulle kunna vara berättigat att tala om mänskliga rättigheter. 
Frågan är då om det i MacIntyres teori har smugit sig in en paradox enligt den första 
tolkningen. Jag menar att det inte har gjort det, och för att se detta kan vi återigen titta på den 
universella motsägelsen: att felet kommunitaristerna begår är att de först säger att det inte 
finns några universella moraliska omdömen (eller att alla moraliska omdömen är relativa), för 
att sedan själva fälla ett universellt moralisk omdöme i nästa andetag. Det är inte på något sätt 
                                                
9 Denna diskussion ligger nära diskussionen om Humes lag. MacIntyre för följande resonemang: 

From factual premises as ‘This watch is grossly inaccurate and irregular in time-keeping’ and ‘This 
watch is too heavy to carry about comfortably’, the evaluative conclusion validly follows that ‘This is 
a bad watch’. From such factual premises as ‘He gets a better yield for his crop per acre than any 
farmer in the district’, ‘He has the most effective programme of soil renewal yet known’ and ‘His dairy 
herd wins all the first prizes at the agricultural shows, the evaluative conclusion validly follows that 
‘He is a good farmer’.                                                                                                      
   Both of these conclusions are valid because of the special character of the concepts of a watch and a 
farmer. Such concepts are functional concepts; that is to say, we define both ‘watch’ and ‘farmer’ in 
terms of the purpose or function which a watch or a farmer are characteristically expected to have. It 
follows that the concept of a watch cannot be defined independently of the concept of a good watch. 
(MacIntyre, 1984, sid. 57f). 

Med andra ord så gäller inte regeln att inga ’bör’-slutsatser kan härledas från ’är’-premisser för slutledningar 
som involverar funktionella koncept eftersom det i dessa koncept finns normativa komponenter. Vidare menar 
MacIntyre att moralen en gång innehöll ett sådant funktionellt koncept om människan (både i antiken och i 
medeltiden), varför det inte var fel att göra vissa slutledningar som det nu är fel att göra när vi inte har ett sådant 
koncept om människan. Vidare menar han att Humes lag är ett symboliskt exempel på hur detta koncept föll 
samman under upplysningen, det gick inte längre att göra dessa slutledningar med de nya, modifierade moraliska 
koncepten (sid. 58).  
 I Humes eget påpekande som sedermera blev känt som Humes lag så säger han också att alla moraliska resone-
mang han hittills stött på börjar med att fastställa antingen den mänskliga naturen eller Guds existens, varefter 
olika ’bör’-slutsatser dras. (MacIntyre sid. 58) (Hume, 3:1:2). 
10 MacIntyre (sid. 67) framför också ytterligare argument, och menar att det verkar underligt att människan 
skulle ha vissa rättigheter enbart i egenskap av människa samtidigt som det under en lång tid av människans 
historia inte har funnits något explicit koncept om en sådan rättighet. Men detta påpekar han inte är något av-
görande argument, det skulle kunna vara så att det funnits implicita koncept om rättigheter, något som 
exempelvis Gewirth hävdar. 



 21 

paradoxalt att först hävda att det inte finns några giltiga universella moraliska omdömen, för 
att sedan hävda att det inte finns några universellt giltiga moraliska rättighetsomdömen. Det 
senare är en logisk följd av det tidigare, och det finns ingen paradox. Vidare säger inte 
MacIntyre att det inte skulle kunna finnas några universella mänskliga rättigheter, men om det 
finns så bottnar det i en social konvention. Vad han säger är att det inte finns något sådant 
som objektiva mänskliga rättigheter i en värdeobjektivistisk mening. Därför är det också 
möjligt att argumentera för att en viss social konvention ska finnas utan att bli paradoxal. 
 Däremot väcker Bauhns resonemang en intressant fråga: varför ska en person som befinner 
sig inom den liberala traditionen lyssna på invändningar mot denna tradition som görs utifrån 
en annan diskurs? På denna fråga tycks MacIntyre (sid. 6) svara att det inte finns något säkert 
sätt att säkra överenskommelse, och att diskussionen kommer att sluta i att parterna helt enkelt 
försöker övertala varandra med alla till buds stående medel. En av slutsatserna i MacIntyres 
bok är också att moralen i vårt samhälle har blivit en individuell fråga, mot vad man mäter 
moral är upp till varje enskild person (sid. 226ff). 
 Den andra tolkningen av paradoxen, den kulturella motsägelsen, verkar inte heller speciellt 
tillämpbar på MacIntyres teori, åtminstone inte i mina ögon. Enligt denna tolkning uppstår det 
en paradox om man menar att varje individs uppfattning om det goda enbart bestäms av den 
kultur individen lever i, samtidigt som man hävdar något som inte ingår i den kultur man själv 
tillhör. I MacIntyres historiska analys av moralen så står det uppenbart att han anser att 
moralen faktiskt kan förändras, något som inte skulle kunna vara möjligt om varje individs 
uppfattning om det goda strikt skulle bestämmas av den rådande kulturen. Däremot tror jag 
inte att MacIntyre skulle mena att det är vanligt att en person har en uppfattning om det goda 
som starkt avviker från den rådande kulturen, men detta är inte tillräckligt för att en paradox 
nödvändigtvis ska uppstå – framför allt inte med tanke på att MacIntyre säger att moralen är 
individualiserad i det samhälle vi lever i nu. 
 Vidare anser jag att Bauhn drar onödigt skarpa gränser mellan olika kulturer. Som jag tolkar 
det tar MacIntyre upp några karakteristika som är gemensamma för hela det västerländska 
tänkandets historia – inte att pekar ut olika subkulturer inom den västerländska kulturen. Om 
denna tolkning är korrekt verkar det vara irrelevant att i detta sammanhang göra distinktionen 
mellan att antingen befinna inom eller utanför den liberala traditionen. MacIntyre ger dock 
inget klart svar på hur distinkta kulturer är, och därmed är det också oklart i vilken mån 
MacIntyre menar att moraliska argument kan vara traditionsöverskridande. Det hade varit 
önskvärt om MacIntyre hade ett svar på hur distinkta olika kulturer är. Att MacIntyre inte 
svarar på denna fråga öppnar upp för att Bauhn ska kunna komma med denna invändning, en 
invändning som jag dock anser är att tolka MacIntyre på ett synnerligen ovälvilligt sätt. Att 
Bauhn ibland drar onödigt skarpa, och ibland godtyckliga gränser mellan olika kulturer 
återkommer jag till i nästa kapitel. 

3.4. MOTSÄGELSER I YOUNGS TEORI 
Det första man kan säga om Youngs teori är att det egentligen inte är någon enhetlig teori, 
något som hon också själv påpekar. Istället för att följa ett enda långt resonemang så tar boken 
upp ett antal olika, besläktade fenomen. Gemensamt för resonemangen är dock att de gör 
anspråk på att ha sin utgångspunkt i vår historiska och kulturella kontext. 

In this book I engage in such situated analysis and argument in the mode of critical theory. 
[…] As I understand it, critical theory is a normative reflection that is historically and socially 
contextualized. […] Unlike positivist social theory, however, which separates social facts 
from values, and claims to be value-neutral, critical theory denies that social theory must 
accede to the given. Social description must be critical, that is, aim to evaluate the given in 
normative terms. […] Critical theory presumes that the normative ideals used to criticize a 
society are rooted in experience and reflection on that very society, and that norms can come 
from nowhere else. (Young, 1990, sid. 5) 
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Young (1990, sid. 15ff) börjar med att diskutera vad rättvisa är, och menar att de idag vanliga 
teorierna om distributiv rättvisa fördunklar och försvagar vissa rättvisefrågor. I och med att de 
enbart fokuserar materiell distribution (och eventuellt distribution av sociala positioner) så 
missar de saker såsom möjlighet, makt och självkänsla. Young menar att det bästa sättet att 
komma till rätta med detta problem är att behandla rättvisa ur olika aspekter, där distributiv 
rättvisa är en aspekt; men för detta vidare område är det bättre och mer rättvisande att 
använda begrepp som förtryck och dominans. Hon menar också att orättvisor, och närmare 
bestämt förtryck, är något som man uppfattar på intuitiv eller känslomässig väg efter normativ 
reflektion.  

Normative reflection arises from hearing a cry of suffering or distress, or feeling distress 
oneself. (Young, 1990, sid. 5) 

Vidare är förtryck något som drabbar en social grupp (sid. 39ff). Detta gör det viktigt att 
definiera en social grupp, och här menar Young att det som konstituerar en social grupp är de 
olika sätt på vilka människor definierar sig själva och varandra. I motsats till många liberala 
tänkare menar hon att gruppen kommer före individen, med vilket hon menar att individen 
tvingas att definiera sig utifrån sin grupptillhörighet. Detta innebär inte att en individ 
nödvändigtvis måste anamma sin sociala identitet, utan att varje individ måste förhålla sig 
mot den sociala identitet som samhället tillskriver henne. Young skriver bland annat att: 

A person’s particular sense of history, affinity, and separateness, even the person’s mode of 
reasoning, evaluating, and expressing feeling, are constituted partly by her or his group 
affinities. This does not mean that persons have no individual styles, or are unable to 
transcend or reject a group identity. Nor does it preclude persons from having many aspects 
that are independent of these identities. (Young, 1990, sid. 45) 

Redan här kan vi sluta oss till att den kulturella motsägelsen inte alls verkar finnas inbyggd i 
Youngs filosofi. Denna tolkning innebar att det uppstår en motsägelse om man å ena sidan 
menar att individers värderingar bestäms av deras sociala identitet, samtidigt som man å andra 
sidan hävdar saker som inte hör till ens egen sociala identitet. Eftersom att Young inte menar 
att individers uppfattningar om vad som är gott entydigt bestäms av deras sociala identitet så 
uppstår inte heller den kulturella motsägelsen.11 När Bauhn diskuterar det han kallar den 
kommunitaristiska paradoxen citerar han Young som skriver att ”[i]ngen kan inta en 
ståndpunkt som är … [sic.] fullständigt skild från alla partikulära sammanhang och 
förpliktelser” (Bauhn, 2004, sid. 44). Men detta innebär alltså inte att en persons identitet 
bestäms av personens sociala identitet, en slutsats som Bauhn verkar dra. Bauhn tycks med 
andra ord lägga vikt vid att vederlägga en uppfattning som varken MacIntyre eller Young 
förespråkar. 
 Mot bakgrund av att inte heller MacIntyre menar att personlig identitet determineras av den 
sociala identiteten så anser jag att det är lite underligt att Bauhn tillskriver både MacIntyre och 
Young denna åsikt. Det är också lite märkligt att han lägger så pass stor vikt på att vederlägga 
en åsikt som de inte har. 
 För att återgå till vad förtryck är, så menar Young (1990, sid. 40f) att förtryck antingen kan 
vara avsiktligt eller strukturellt. Vidare är det strukturella förtrycket något som kan existera 
antingen som ofta omedvetna antaganden hos välmenande människor, eller strukturella 
egenskaper hos byråkratiska hierarkier och marknadsmekanismer. Hon skriver att även om 
det finns många som anser att förtryck inte är en bra term för denna typ av orättvisa, så 
används den av många emancipatoriska rörelser. Det är deras användning av detta begrepp 
                                                
11 Man kan också fråga sig om det verkligen inte hör till Youngs kultur att tala om förtryck. Om visar sig att det 
faktiskt hör till hennes kultur så stämmer ingen av de två delarna i den tolkning av paradoxen in på Young – hon 
hävdar inte något som ligger utanför hennes sociala identitet, och hon hävdar inte heller att social identitet deter-
minerar den individuella identiteten.  
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som undersöks i boken. Young kommer fram till att dessa rörelser inte använder termen 
förtryck på ett strikt enhetligt sätt, och att termen förtryck är tillämpbar i delvis olika mening i 
olika situationer. 
 Young (1990, sid. 98ff) argumenterar också starkt emot ett homogent koncept om folket i en 
stat. Hon menar att sådant koncept bidrar till förtrycket av vissa sociala grupper. Folket i en 
stat är inte en homogen massa utan består av många olika grupper, och föreställningen om att 
ett samhälle är homogent är endast möjligt om vissa grupper inte räknas med i samhället. 
Rousseau framför ett typexempel på ett sådant resonemang. Han anser att det hos 
medborgarna i en stat finns en folkvilja, men menar också att medborgarna i en stat endast är 
fria män. Med liknande resonemang har bland annat kvinnor, judar, svarta och indianer 
uteslutits ur samhället genom historien. Vidare menar Young att man utgår ifrån att folket är 
homogent om man hävdar att det finns en viss ståndpunkt som alla kan enas om, något som 
många liberala teoretiker gör när de hävdar att samma, neutrala, regler ska gälla för alla i ett 
samhälle. Eftersom alla inte kan enas om samma regler så kommer den dominanta gruppen att 
avgöra vilka regler som ska gälla, och således kan inte heller staten och dess institutioner vara 
neutrala. I samma linje menar Young (1990, sid. 102ff) att opartiskhet inte är möjlig över-
huvudtaget.  

The ideal of impartiality expresses in fact an impossibility, a fiction. No one can adopt a point 
of view that is completely impersonal and dispassionate, completely separated from any 
particular context and commitments. (Young, 1990, sid. 103) 

Frågan är då om Young har hävdat både att det inte finns några giltiga universella normer, och 
att det finns en viss typ av giltiga universella normer. Med andra ord om hon har gjort den 
universella motsägelsen. Till att börja med vill jag poängtera att hon inte skulle vara mot-
sägelsefull om hennes utgångspunkt är rent deskriptiv. I sådana fall kan hon mycket väl göra 
normativa utsagor av vilket slag som helst utan att det blir motsägelsefullt.12 Som jag 
påpekade i avsnitt 3.2 så är det inte paradoxalt att först säga att all moraliska normer uppstår 
ur en viss kultur, för att sedan hävda att ett visst moraliskt omdöme är universellt giltigt. Det 
tidigare är en deskriptiv utsaga, medan den senare är en normativ utsaga, och ingen logisk 
motsättning kan uppstå. Frågan är då om man ska tolka Youngs påstående att det inte går att 
vara opartisk som att normer inte kan vara universella – vilket är en normativ utsaga, eller 
som detta påstående ska tolkas som något deskriptivt. Först måste man alltså hävda att 
Youngs utgångspunkt är normativ för att motsägelsen ska uppstå, och jag är inte övertygad 
om att detta är fallet. Men låt oss nu för ett tag utgå ifrån att Young faktiskt har en normativ 
relativism, måste den universella motsägelsen då uppstå? För att den ska göra det måste 
Young fälla normativa universella utsagor, något Bauhn menar att hon gör. Han skriver i ett 
svar på ett tidigare utkast av denna uppsats att:  

Varje gång hon uttalar sig kritiskt om rådande samhälle och förespråkar ett annat samhälle 
fäller hon värdeomdömen av ett icke-relativt slag. Hon uttalar sig flitigt om den ”heterogena 
offentligheten”, om gruppers rättigheter, osv. – allt detta är universella normativa omdömen, 
som går bortom och utöver enskilda perspektiv. 

Men det är fortfarande inte uppenbart att motsägelsen uppstår. För att belysa detta skulle jag 
vilja lyfta två värderelativistiska ståndpunkter som Bergström (1990, sid. 114ff) tar upp. Man 
kan skilja på generell normativ relativism och speciell normativ relativism. Enligt den första 
finns det en grundläggande normativ princip att man bör handla i enlighet med de värderingar 
som råder i ens egen kultur. Enligt den andra ska man inte lägga sig i och kritisera de moral-
uppfattningar som råder i andra samhällen. Bergström belyser skillnaden med följande 
exempel: 

                                                
12 Åtminstone inte motsägelsefullt gentemot den deskriptivt antropologiska utsagan. 
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Antag att jag lever i ett samhälle – t.ex. det gamla engelska imperiet – där det anses moraliskt 
riktigt och önskvärt att införa den egna ”civilisationen” och dess moral i andra, mer 
”ociviliserade” samhällen. I så fall implicerar ju den generella normativa relativismen att jag 
bör göra det, men det är just vad den speciella normativa relativismen förbjuder. (Bergström, 
1990, sid. 16) 

Young skulle kunna vara en anhängare av den generella normativa relativismen och ändå 
tillämpa sina omdömen om alla kulturer. Vidare skulle hon kunna vara anhängare av den 
speciella normativa relativismen och kritisera de delar av en kultur som försöker förändra på 
en annan kultur. Jag lutar åt att det är denna senare som är den mest rimliga tolkningen av 
Young. En viktig del av hennes kritik är att vissa kulturer försöker dominera andra kulturer 
genom att påtvinga dem normer, värderingar och levnadssätt. Men det finns som sagt också 
andra sätt man kan tolka Young på utan att det blir motsägelsefullt.  
 I Bauhns kritik ingår också att Young intar en perspektivoberoende position, trots att detta 
inte är möjligt enligt hennes egen teori. Bauhn skriver att: 

Young [kan] inte undvika att fälla sådana värderande omdömen som går bortom enskilda 
gruppers perspektiv. Hela hennes tes handlar om att vissa grupper är offer för andra gruppers 
förtryck. Från vilken utgångspunkt gör Young denna bedömning? Hon beskriver 
marginaliserade grupper och dominanta grupper från ett perspektiv som förefaller 
transcendera båda. Och hennes strukturalistiska tes förutsätter att hon intar en sådan extern 
position varifrån strukturerna kan urskiljas, beskrivas, och värderas. Men det är inte förenligt 
med den kommunitaristiska analys som också hör till hennes strukturalism, och som hävdar 
omöjligheten av externa, perspektivoberoende omdömen. (Bauhn, 2004, sid. 44) 

Som jag ser det försöker Young inte utge sig för att vara perspektivoberoende. Hon redogör 
tydligt för sin egen utgångspunkt för att inga tveksamheter ska uppstå. Hon skriver att hennes 
eget politiska intresse började i den feministiska rörelsen, och att det inom denna rörelse fanns 
en stor och viktig diskussion om hur man skulle kunna erkänna olika kvinnors situationer och 
omständigheter. Detta ledde till att hon på allvar började reflektera över de situationer som 
olika grupper befann sig i (sid. 13). Med detta i ryggen kan man knappast anklaga Young för 
att försöka vara opartisk. Hon skriver själv att: 

I can claim in this writing to be neither impartial nor comprehensive. I can claim to speak 
neither for everyone, to everyone, nor about everything. (Young, 1990, sid. 13) 

Visserligen spelar det ingen större roll att Young själv skriver att hon inte gör anspråk på att 
vara opartisk om det visar sig att hon faktiskt fäller perspektivoberoende omdömen. Men 
Young tycks dock inte inta någon perspektivoberoende position. Istället försöker hon sätta sig 
in i olika sociala gruppers perspektiv. Hon är också noggrann med att påpeka att hon inte kan 
utgöra sig för att fullständigt förstå vissa gruppers situation, men hon kan förstå deras 
situation i en viss utsträckning, och denna förståelse grundar sig i erfarenheter från de kulturer 
hon själv har befunnit sig i. Således intar visserligen Young i vissa fall en externt utvärde-
rande position, men denna position är för den sakens skull inte perspektivoberoende. Hon gör 
en normativ reflektion över andra människors situation. Detta kan hon göra utan att bli 
paradoxal eftersom hon menar att en normativ reflektion inte är neutral. Jag vill belysa detta 
med några kommentarer på följande citat. Detta citat är taget ur en diskussion om alla 
individer ska behandlas lika av samhället, eller om det finns anledning att särbehandla vissa 
grupper i vissa avseenden: 

I endorse this politics of difference, and argue that at stake is the meaning of social difference 
itself. Traditional politics that excludes or e values some persons on account of their group 
attributes assumes an essentialist meaning of difference; it defines groups as having different 
natures. An egalitarians politics of difference, on the other hand, defines difference more 
fluidly and relationally as the product of social processes.                                                          
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 An emancipatory politics that affirms group difference involves a reconception of the 
meaning of equality. The assimilationist ideal assumes that equal social status for all persons 
requires treating everyone according to the same principles, rules, and standards. A politics of 
difference argues, on the other hand, that equality as the participation and inclusion of all 
groups sometimes requires different treatment for oppressed or disadvantaged groups. To 
promote social justice, I argue, social policy should sometimes accord special treatment to 
groups. I explore pregnancy and birthing rights for workers, bilingual-bicultural rights, and 
American Indian rights as three cases of such special treatment. Finally, I expand the idea of 
a heterogeneous public here by arguing for a principle of representation for oppressed groups 
in democratic decisionmaking bodies. (Young, 1990, sid. 157f) 

I sitt svar på ett utkast av denna uppsats menar Bauhn att detta citat är ett uttryck för hur det 
rättvisa samhället ser ut, utan grupprelativa förbehåll. Han ställer frågan från vilken grupps 
synvinkel detta är det rättvisa samhället.  
 Här menar jag att Young drar dessa slutsatser utifrån en extern, men perspektivberoende 
position. Hon menar själv, och hennes teori tillåter, sådana externa perspektivberoende 
omdömen eftersom att hon menar att man genom normativ reflektion över andras situation 
kan sätta sig in i dessa situationer. Detta görs dock med utgångspunkt i de egna erfarenheterna 
– genom sig själv kan man känna andra. Genom att sätta sig in i andras situation kan man 
förstå att allt inte är som det ska, trots att alla individer på papperet behandlas likadant och har 
samma rättigheter. Från detta drar hon slutsatsen att allt inte är som det ska med ett samhälle 
som inte tar hänsyn till gruppers olikhet. 
 Med andra ord gör hon för det första en beskrivning av verkligheten, en beskrivning som är 
något i stil med ”alla moraliska normer uppstår ur, och kan förstås i relation till, den kultur i 
vilken de förekommer”. Mellan denna beskrivning kan det aldrig uppstå en logisk motsättning 
med en normativ utsaga. För det andra gör Young en normativ reflektion över gruppers 
situation, och kommer fram till att vissa grupper är förtryckta och utsätts för orättvisa. Detta 
trots att de är försäkrade samma formella rättvisa som andra mer privilegierade grupper. Nu är 
vi inne på det normativa området, och nu kan logiska motsägelser uppstå mellan olika 
normativa utsagor. Frågan är då om Young fäller det normativa omdömet att moraliska 
normer är giltiga givet en viss kultur (generell normativ relativism), eller om hon menar att 
man inte bör kritisera andra kulturer (speciell normativ relativism), eller om inget av dessa 
stämmer överens med vad Young säger. 
 Jag tolkar Young som att hon menar att det är fel att kritisera andra kulturer, eller snarare att 
det är fel att påtvinga folk en viss kultur. Det är också mot denna bakgrund som hon menar att 
det är fel att en stat inte tar hänsyn till gruppspecifika attribut, och istället behandlar alla som 
om de vore likadana, eftersom det leder till att de svagare grupperna assimileras in i de 
starkare grupperna – eller med andra ord att de tvingas på en kultur som inte är deras, och som 
de inte vill ha. Gör då Young en motsägelse när hon kritiserar kulturer själv? För det första 
kan det mycket väl vara så att det är hennes egen kultur hon kritiserar, vilket inte ger upphov 
till någon motsägelse. Det är helt godtagbart att kritisera sin egen kultur givet normen att man 
inte ska kritisera andra kulturer. För det andra menar jag att det inte uppstår någon logisk 
motsägelse om man först menar att man ska inte påtvinga någon en viss kultur, och sedan 
kritiserar folk, institutioner eller kulturer för att de försöker påtvinga någon en viss kultur. 
Trots detta verkar Young ändå ligga farligt nära att vara motsägelsefull om man tolkar henne 
på detta sätt. Kanske är det rimligare att tolka henne som att hon är en anhängare av den 
generella normativa relativismen. Om man tolkar henne på detta sätt behöver inte, som jag 
påpekat tidigare, någon logisk motsägelse uppstå. 
 Avslutningsvis vill jag ändå säga att även om det inte finns någon logisk motsägelse i 
Youngs resonemang, så tycks hon ändå ligga i farozonen för missuppfattningar på denna 
punkt. Det hade inte varit helt fel om hon hade varit tydligare i denna fråga. Däremot är det 
tydligt att det går att tolka Young så att hennes teori inte blir motsägelsefull, även om det 
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eventuellt måste till någon mindre modifikation. Vidare är det givetvis möjligt att företrädare 
för ett liknande synsätt i den populära debatten framför motsägelsefulla argument, även om 
Young själv inte är motsägelsefull.  

3.5. SAMMANFATTNING AV DISKUSSIONEN OM MOTSÄGELSER 
Bauhn menar att det finns en paradox inbyggd i kommunitaristiska teorier och deras analys av 
sociala grupper. Det står dock klart att detta inte rör alla kommunitaristiska teorier eftersom 
inte alla kommunitaristiska teorier handlar om grupperspektiv, något som gör att termen ”den 
kommunitaristiska paradoxen” är missvisande. Vad Bauhn menar att denna paradox innebär 
är delvis tvetydigt i artikeln, och därför har jag också gjort två olika tolkningar av den. 
Paradoxen enligt den första tolkningen går ut på att man inte först får hävda att det inte finns 
några giltiga universella omdömen, för att sedan själv fälla ett universellt omdöme. Detta 
kallar jag för den universella motsägelsen. Paradoxen enligt den andra tolkningen går ut på att 
man inte kan hävda att individens uppfattning om det goda bestäms av den kultur man tillhör, 
samtidigt som man själv hävdar något normativt som inte kan härledes till den kultur man 
tillhör, och detta har jag kallat för den kulturella motsägelsen. 
 Ingen av dessa båda paradoxer finns inbyggda i MacIntyres teori. Vad det gäller den 
universella motsägelsen så fäller MacIntyre inget universellt omdöme, åtminstone inget 
bortsett från omdömet att det inte finns några liberala rättigheter ”simply qua human beings”. 
Det MacIntyre de facto säger belägger inte den tes som Bauhn tillskriver honom, nämligen att 
det inte finns några liberala rättigheter överhuvudtaget, utan att tillägga att MacIntyre syftar 
på objektiva, icke-kontextberoende liberala rättigheter. Vidare uppstår det dessutom ingen 
paradox eftersom det inte på något sätt är paradoxalt att först hävda att det inte finns några 
giltiga universella moralomdömen, för att sedan hävda att det inte finns några universellt 
giltiga moraliska rättighetsomdömen. Vad det gäller den andra paradoxen så anser inte 
MacIntyre att en individs uppfattning om moral determineras av dennes kulturtillhörighet. 
Istället menar han att förändring på moralens område faktiskt är möjligt, och därför finns det 
inte heller här någon paradox. Visserligen skulle man kunna kräva MacIntyre på ett tydligt 
svar i denna fråga. Eftersom boken inte riktigt rör denna fråga så är det svårt att säga säkert 
vad MacIntyre faktiskt anser i denna fråga. 
 Vidare menar jag att ingen av dessa båda motsägelser står att finna i Youngs teori. Hon är 
väldigt tydlig med att hon inte vill att hennes ståndpunkt ska uppfattas som något universellt, 
utan som en normativ reflektion över vissa sociala gruppers situation, en reflektion som utgår 
ifrån Youngs egna kulturella och individuella förutsättningar och erfarenheter. Jag kan inte 
heller finna något i hennes text som tyder på motsatsen. Inte heller den andra paradoxen finns 
inbyggd i Youngs teori, och det beror på att Young inte anser att individers uppfattningar om 
moral inte determineras av deras kulturtillhörighet. Bauhn menar dock att hon intar en extern, 
perspektivoberoende position när hon värderar olika gruppers relation till varandra. Detta 
stämmer inte. Hon intar visserligen en extern position, men denna är inte på något sätt 
perspektivoberoende. Perspektivet hon utgår ifrån är även här hennes eget perspektiv, alltså 
att hon försöker förstå andras situation genom att utgå ifrån sina egna erfarenheterna. 
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4. KOMPLEXA GRUPPSTRUKTURER OCH PROBLEMATISKA IMPLIKATIONER 
Bauhn (2004) menar att det finns en moraliskt problematisk aspekt med att anlägga ett alltför 
starkt gruppfokus, nämligen att man blir okänslig för det förtryck som utövas inom gruppen 
mot vissa av gruppens enskilda individer. Som exempel tar Bauhn (2004, sid. 46) upp att 
”detta kan drabba kvinnor inom traditionalistiska kulturella minoriteter där just privatsfären 
(hem, äktenskap, barnuppfostran) hör till det som ortodoxa krafter vill skydda mot insyn och 
påverkan från en mer liberal omvärld. Att tillerkänna sådana traditionalistiska grupper 
kulturellt definierade särrättigheter är inte självklart något för kvinnorna inom dessa grupper 
att jubla över”. 
 Bauhn menar vidare att denna okänslighet för förtryck inom gruppen kan generera nya 
orättvisor.13 Young (1990) menar att man genom positiv särbehandling ska jämna ut 
skillnaderna mellan olika grupper. Detta kan till exempel göras genom att lätta på antagnings-
kraven för underrepresenterade grupper vid högre utbildning eller genom att i större 
utsträckning ge dessa grupper tillträde till vissa yrken. Bauhn invänder här att strukturella 
sanningar om grupper inte nödvändigtvis gäller för alla individer inom gruppen. Inom 
gruppen kan det finns vissa individer som är betydligt mer välbärgade och har betydligt 
mycket mer inflytande än andra. På samma sätt kan det finnas individer som tillhör en 
privilegierad grupp som uppvisar egenskaper som tyder på att de är allt annat än 
privilegierade. Det kan då uppkomma situationer där en privilegierad individ ur en icke-
privilegierad grupp får företräde framför en icke-privilegierad individ ur en privilegierad 
grupp. Exempelvis kan en man från en välbärgad familj med utländsk bakgrund få företräde 
framför en kvinna som växt upp under fattiga förhållanden men som inte har utländsk 
bakgrund. Mot denna bakgrund menar Bauhn att: 

[…] vår konklusion blir alltså tvåfaldigt negativ för den normativa strukturalismen. Den är 
såväl teoretiskt ohållbar, uppbyggd på felslut och inkonsistenta antaganden, som moraliskt 
problematisk i sin okänslighet för andra perspektiv än gruppens. (Bauhn, 2004, sid. 47f) 

Bauhn tycks mena att denna invändning drabbar alla teorier som menar att man utifrån 
gruppers strukturella förutsättningar ska vidta vissa åtgärder, såsom normativ strukturalism i 
allmänhet och kommunitarism i synnerhet. 

4.1. BAUHNS INVÄNDNING SLÅR INTE MOT TEORIN I SIG 

Vad Bauhns invändning såsom den är framställd framför allt gäller är positiv särbehandling. 
Bauhn menar att positiv särbehandling är moraliskt problematisk eftersom det i någon mening 
kan gynna fel person. För att hävda att detta resonemang med nödvändighet slår mot den 
normativa strukturalismen i sig så måste det vara så att den normativa strukturalismen med 
nödvändighet implicerar positiv särbehandling. Det är inte nödvändigtvis så. Vad den 
normativa strukturalismen implicerar är att något borde göras för att förändra de orättvisa 
strukturerna. Vad man ska göra åt dessa strukturer är en öppen fråga, även om positiv sär-
behandling är ett vanligt framfört alternativ. Med andra ord så följer det inte från Bauhns 
argumentation att den normativa strukturalismen alltid kommer att föra med sig problematiska 
implikationer.  
 Det här påkallar två frågor. För det första om Bauhns argument mot positiv särbehandling 
gör det troligt att positiv särbehandling i stort sett aldrig är en bra lösning på problemet. För 
det andra om Bauhns tes är korrekt, även om denna inte nödvändigtvis följer av hans 
argument. Enligt denna tolkning kan argumentet ses som ett exempel på tesen istället för ett 
                                                
13 Här tydliggör inte Bauhn om han menar avsiktligt eller strukturellt förtryck inom gruppen, man jag kommer 
att utgå ifrån att det kan vara vilket som. Detta menar jag inte spelar någon avgörande roll för diskussion i sin 
helhet, framför allt inte mot bakgrunden att jag tidigare hävdat att det inte är någon fundamental skillnad mellan 
dessa två typer av förtryck. 
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avgörande argument för den. Jag kommer att börja med att diskutera den första av dessa 
frågor. 

4.2. EN MER VÄLVILLIG TOLKNING AV NORMATIV STRUKTURALISM 

Jag anser att Bauhn (2004) har gjort en icke-välvillig tolkning av anläggandet av vad ett 
gruppfokus kan innefatta. Bauhn utgår i stort sett genomgående i artikeln utifrån grupp-
tillhörighet grundad i etnicitet, som exemplet med kvinnor inom traditionalistiska kulturella 
minoriteter antyder så kan även kön vara något som utgör grund för grupptillhörighet.14 I 
inledningen skriver jag att det framför allt är faktorerna klass, kön och etnicitet som avgör 
vilken grupp man tillhör, medan Bauhn (2004) i början av sin artikel skriver att den struktura-
listiska tesen ”[…] i ett svenskt sammanhang tillämpats framför allt på integrationsfrågor, och 
då handlat om att i termer av diskriminering eller förtryck beskriva etniska minoriteters 
svårigheter att etablera sig i proportion till sin andel av befolkningen […]”. I och med denna 
blindhet för andra strukturer än de som grundar sig på etnicitet gör Bauhn det lätt för sig själv.  
 En teori som fokuserar grupper kan anlägga en mer finmaskig och komplex ansats som 
skulle kunna klara av problem liknande de som man återfinner i exemplet med kvinnor inom 
traditionalistiska kulturella minoriteter. Utan vidare skulle en normativt strukturalistisk teori 
kunna hävda att det är just kvinnor med invandrarbakgrund som ska bli föremål för positiv 
särbehandling. Det är också Youngs (1990) intention att ge teori som kan förklara hur hänsyn 
kan tas till olika faktorer såsom kön, klass och etnicitet. Hon skriver att “in complex, highly 
differentiated societies […] all persons have multiple group identifications” (Young, 1990, 
sid. 48). En mer komplex strukturalistisk normativ teori skulle kunna infatta riktlinjer för hur 
man ska väga olika strukturella förtryck mot varandra samt hur man kan väga ihop olika 
strukturer. Exempelvis skulle en sådan komplex teori kunna räkna ut den positiva 
särbehandling som är adekvat för en individ som är kvinna, invandrare och kommer från 
underklassen, eller vilken positiv särbehandling som är adekvat för en man som inte är 
invandrare, men som kommer från underklassen och så vidare.15 Dock finns det inget 
egenvärde i att göra teorin så finmaskig som möjligt, vilket skulle kunna innebära att man är 
så finmaskig och komplex att man tillskriver varje individ vissa rättigheter. Teorin ska 
motsvara de strukturella missförhållanden som finns i samhället, och dessa gäller vanligtvis 
för grupper av människor.16 Om man tolkar normativ strukturalism på detta mer komplexa 
sätt anser jag att det tar bort udden av Bauhns argument mot positiv särbehandling.  

4.3. DESKRIPTIVA STRUKTURELLA UTSAGOR OCH BAUHNS ARGUMENT MOT POSITIV 
SÄRBEHANDLING  

Trots att Bauhns invändning mot positiv särbehandling inte är så starkt om man tolkar 
normativ strukturalism på ett mer välvilligt sätt så anser jag inte att hans invändning är helt 
irrelevant. Givet ett finmaskigt nät som tar hänsyn till alla relevanta strukturer så skulle det 
fortfarande kunna uppstå situationer då en individ som givet detta finmaskiga nät skulle 
komma att åtnjuta positiv särbehandling i ett visst sammanhang, samtidigt som det på ett 
intuitivt plan verkar mer rimligt att någon annan skulle åtnjuta denna positiva särbehandling. 
Alltså en situation där teorin faktiskt misslyckats med att peka ut vem som är privilegierad 
och vem som inte är det. 

                                                
14 Jag tror att man skulle kunna hitta en bättre term än ”traditionalistiska kulturella minoriteter”, men jag väljer 
ändå att använda mig av samma term som Bauhn använder. Vad som menas torde vara tämligen klart. 
15 Detta ska inte tolkas som att ju mer finmaskigt, desto bättre. En komplex strukturalistisk teori skulle ta hänsyn 
till de förtryckande strukturer som finns i samhället. 
16 Något konstruerat skulle man kunna hävda att en grupp utgörs av endast en individ, och att denna individ är 
strukturellt missgynnad på ett sådant sätt att det är lämpligt att kalla det för ett förtryck, eller åtminstone att det är 
orättvist. 
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 Denna formulering av invändningen kräver en viss försiktighet då den lätt kan missförstås. 
Detta bottnar i Bauhns redogörelse för vad en deskriptiv strukturell utsaga är. Hittills har 
argumentationen utgått från att det kan uppstå situationer där en redan privilegierad person 
gynnas av positiv särbehandling, alternativt där en icke-privilegierad person inte gynnas. 
Detta är något som säkert kan hända, men jag tror att det här har uppstått en förvirring i 
begreppen privilegierad och gynnad. Denna förvirring bottnar i Bauhns redogörelse för vad en 
deskriptiv strukturell utsaga är, nämligen att det är en generalisering.  
 Jag har tidigare argumenterat för att man måste skilja mellan strukturens grund (eller 
strukturen i sig) och strukturens uttryck (hur den visar sig). En individ som påverkas negativt 
av en struktur kan mycket väl lyckas bra i livet. I dessa fall är det inte så att strukturen inte 
finns, utan det är så att individen lyckades bra trots denna struktur. Med andra ord kan 
privilegierad betyda två saker: 1) att en person har lyckats bra och lever ett bra liv, eller 2) att 
en person har haft alla förutsättningar att lyckas bra i livet, det vill säga att strukturerna i 
samhället gynnar denna individ. Young (1990) använder termen framför allt i denna andra 
mening.17 
 På grund av denna tvåeggade användning av termen ”privilegierad” är detta inte ett bra ord 
att använda. Det kan ge upphov till en del förvirring som måste redas ut. Till att börja med är 
det värt att notera att kompensation för missgynnande strukturer inte riktas efter resultat, utan 
efter förutsättningar. Ett belysande exempel kan här vara på sin plats: 
 En arabisk familj flyttade till Sverige när deras dotter var sex år. Dottern lyckades sedan bra 
i skolan och gymnasiet trots att det är svårt att lyckas bra i skolan när man har denna 
bakgrund, det vill säga ett annat modersmål, en mörkare hudfärg, en annan religion och så 
vidare. Anta vidare att dottern vill plugga vidare på universitet, hur ska man då mäta hennes 
insats i grundskolan och gymnasiet? I denna situation verkar Bauhn mena att vi ska tänka på 
följande sätt: eftersom denna individ har klarat sig bra i livet så är hon privilegierad, alltså ska 
hon inte gynnas genom positiv särbehandling. Men detta är en felaktig slutsats, hon har 
missgynnats av olika strukturer men lyckats bra ändå. Vidare så hade hon förmodligen lyckats 
ännu bättre om hon inte hade missgynnats dessa strukturer. Att i denna situation resonera på 
det sätt som jag här tolkar att Bauhn skulle göra är felaktigt eftersom det inte skiljer på de två 
olika betydelserna av privilegierad. 
 Detta exempel anser jag visa på att det är irrelevant att ta hänsyn till hur folk som är 
påverkade av vissa strukturer faktiskt lyckas, det som är relevant är att dessa strukturer 
faktiskt finns och påverkar. Poängen med positiv särbehandling (eller någon annan möjlig 
strategi) är att, bland annat, jämna ut olika individers förutsättningar i livet. Att vissa individer 
på grund av detta lyckas bättre än vad människor som inte blivit positivt särbehandlade – men 
som inte heller negativt påverkade av någon struktur – gör är ett irrelevant argument. 
 Mot bakgrund av detta resonemang kan Bauhns invändning omformuleras på följande sätt: 
Positiv särbehandling är moraliskt problematisk eftersom det kan uppstå situationer där den 
bakomliggande teorin misslyckas med att peka ut vem som påverkas av en struktur, och i 
vilken grad detta sker. Detta innebär dels att vissa individer kommer att gynnas av positiv 
särbehandling som egentligen inte borde göra detta, dels att vissa individer som borde gynnas 
av positiv särbehandling inte kommer att göra det.  
                                                
17 Istället för att säga att vissa människor är privilegierade, och syfta på det i bemärkelsen att man har bra förut-
sättningar att lyckas, skulle man kunna säga att dessa människor får en dold positiv särbehandling. Denna sär-
behandling är då inte avsiktlig, utan strukturell. Här kan paralleller dras till den tidigare diskussionen om av-
siktligt och strukturellt förtryck. Resultatet av den positiva särbehandlingen är densamma, nämligen att vissa 
människor klarar sig bättre än vad de skulle göra utan den. Men i fallet med den avsiktliga särbehandlingen så 
finns det en agent som åstadkommer den, något som saknas i fallet med den strukturella särbehandlingen. Privi-
legierade människor blir i dag positivt särbehandlade, men grunden för denna särbehandling är strukturell. Björk 
skriver, om man använder dessa termer, att för att jämna ut förutsättningarna i samhället så krävs en avsiktlig 
positiv särbehandling för de grupper av människor som inte gynnas av den strukturella positiva särbehandlingen. 
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 Om Bauhns invändning formuleras på detta sätt så stor det också klart problemet inte ligger i 
den positiva särbehandlingen, utan i den bakomliggande teorin. Jag tror också att detta är en 
rimlig tolkning av vad Bauhn faktiskt menar, bortsett från att denna tolkning är rensad från en 
del tvetydigheter. Enligt denna tolkning skulle normativ strukturalism alltid riskera att föra 
med sig moraliskt problematiska lösningar, oavsett vilket lösningsförslag som ges. Jag menar 
att detta i första hand är ett praktiskt problem, och inte ett teoretiskt. Men även om denna 
praktiska fråga inte skulle kunna lösas till perfektion så vill jag nu ställa denna invändning på 
sin spets: Är det rimligt att det faktum att vissa individer kommer att få åtnjuta positiv 
särbehandling fast de i någon mening inte egentligen borde få det är en anledning till att vi 
inte ska göra något åt de förtryckande strukturer som finns i samhället överhuvudtaget? För 
att anse att Bauhns invändning har någon väsentlig vikt anser jag att man måste svara jakande 
på denna fråga. 
 Med denna diskussion i ryggen vill jag ge ett förslag till hur den normativa strukturalismen 
ska kunna omsättas i praktiken, och det är att nyttan i form av ökad rättvisa en åtgärd 
föreslagen utifrån en strukturalistisk tes kan åstadkomma måste vägas mot de eventuella 
negativa bieffekter som denna åtgärd kan föra med sig. Om man här använder en komplex 
strukturalistisk tes så menar jag också att de negativa bieffekterna kan minimeras. 
 Detta kan och bör också läsas som att jag menar att Bauhn har rätt i att man inte i moral och 
politik enbart kan utgå ifrån ett grupperspektiv. Samtidigt bör det läsas som att Bauhn drar 
alldeles för stora växlar på detta argument. För det första är det inte så att normativ 
strukturalism är moraliskt problematiskt, åtminstone inte mer än någon annan teori. För det 
andra är det troligt att de moraliska och politiska åtgärder som kan föreslås utifrån en 
utvecklad normativt strukturalistisk teori kommer att bidra till en större rättvisa i samhället. 
För det tredje, och kanske viktigaste, är det inte så att bara för att man inte enbart ska utgå 
ifrån ett grupperspektiv, så innebär det inte att man inte ska ta hänsyn till ett grupperspektiv 
överhuvudtaget. 

4.4. TRE TYPER AV ÅTGÄRDER MOT STRUKTURER 
Hittills har debatten i denna uppsats om åtgärder mot orättvisa strukturer i samhället i stort 
sett gått ut på att olika grupper ska kompenseras för de olika strukturerna. Men man kan också 
göra något åt strukturerna i sig. Kymlicka (1995) menar att målet för den liberala traditionen 
är att få samhällets institutioner så neutrala som möjligt i förhållande till de olika kulturerna i 
samhället. Jag har redan argumenterat i linje med bland annat Habermas och Björk att detta 
inte är tillräckligt, men att det är ett steg i rätt riktning. Jag tror dock inte att det är någon 
större skillnad mellan om det rör sig om statliga eller privata institutioner. Exempelvis anser 
jag att det rör sig om förtryck oavsett om en invandrare inte får bostad av en privat hyresvärd 
eller om samma person inte får en bostad av en kommunal hyresvärd; om denne hyresvärd 
faktiskt har lediga bostäder och det enbart är på grund av den sökande personens bakgrund 
som personen inte får bostad. Ett sätt att få institutioner att göra rättvisare bedömningar, i 
meningen mer neutrala, är att låta olika minoriteter jobba på dessa institutioner. Exempelvis 
skulle man med detta argument i ryggen kunna verka för att en större andel av samhällets 
jurister ska vara kvinnor eller ha utländsk bakgrund, något som skulle kunna åstadkommas 
med positiv särbehandling. På detta sätt skulle man kunna minska strukturernas uttryck i de 
samhälleliga institutionerna. 
 Men som redan påpekats kan orättvisorna i samhället trots detta bestå, och frågan är om det 
bästa inte vore att få bort de orättvisa strukturerna helt och hållet. En intressant fråga är om 
detta är möjligt, och vad som skulle hända om vi lyckades ta bort strukturerna. I linje med vad 
MacIntyre säger så är det möjligt att vissa resonemang vi tidigare kunde föra inte längre 
kommer att verka vettiga om vi skulle ta bort några av dessa strukturer. Detta är dock inte 
MacIntyres huvudsakliga område, och för att göra denna poäng tydligare kan man antingen 
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titta på vår samhällsdebatt – där exempelvis många icke-feminister hävdar att vi skulle förlora 
något värdefullt om vi skulle ta bort strukturerna i samhället som skiljer män och kvinnor åt – 
eller på någon annan teoretiker. Jag tänkte framför allt göra det senare, och lyfta fram 
Foucault. Han menar, enligt McNay (1994), att diskursen – något som påminner om vad 
MacIntyre, Young och Bauhn definierar som kulturer – utgör en grund för vad som vi kan 
uppfatta som meningsfullt. Om man tog bort denna diskurs så skulle en rad olika utsagor som 
tidigare för oss tidigare varit meningsfulla nu istället bli meningslösa. Men det är också i 
diskursen man finner grunden för maktstrukturerna i samhället. Detta innebär att om vi vill bli 
av med en viss orättvis struktur i samhället så kommer vi också att förlora en del menings-
fullhet, alltså förlora något som av många anses vara värdefullt. Jag tror att sättet att komma 
runt detta problem är att göra om strukturerna eller ersätta dem med andra strukturer, sådana 
som inte är orättvisa, istället för att bara ta bort dem.18  
 Sammanfattningsvis har vi sett att det finns åtminstone tre typer av åtgärder mot 
förtryckande strukturer: att kompensera för dem, att se till att samhällets institutioner är 
neutrala i förhållande till dem samt att göra om dem till – eller ersätta dem med – icke 
förtryckande strukturer. Den första handlar inte om att förändra eller försvaga strukturen i sig, 
vilket de två andra gör. Hur dessa åtgärder ska genomföras är givetvis öppet för diskussion, 
men något som vanligtvis framförs är, som vi redan har sett, positiv särbehandling. Värt att 
notera är också att två senare typerna av åtgärder också i stort sett motsvarar vad Young 
(1990) menar är de två huvudsakliga orsakerna till strukturellt förtryck. Hon skriver att: 

In this extended structural sense oppression refers to the vast and deep injustices some groups 
suffer as a consequence of often unconscious assumptions and reactions of well-meaning 
people in ordinary interactions, media and cultural stereotypes, and structural features of 
bureaucratic hierarchies and market mechanisms – in short, the normal processes of everyday 
life. (Young, 1990, sid. 41) 

Kort sagt kan alltså förtryckande strukturer ha sin grund antingen i människors omedvetna 
antaganden eller i samhällets institutioner och mekanismer. Det är också mot dessa två typer 
av orsaker som åtgärder för att förändra förtryckande strukturer måste riktas, där libertarianer 
enbart vill göra något åt den senare orsaken. 

4.5. SAMMANFATTNING AV DISKUSSIONEN KRING DEN NORMATIVA 
STRUKTURALISMENS MORALISKT PROBLEMATISKA IMPLIKATIONER 

Bauhn menar att den normativa strukturalismen för med sig moraliska problem eftersom den 
är helt okänslig för perspektiv som utgår från individen eller från en universell nivå. Det 
argument Bauhn bygger detta på är att den normativa strukturalismen är helt okänslig för 
strukturer inom grupper, något jag dels hävdat är helt felaktigt, dels att detta argument inte 
nödvändigtvis ger stöd åt Bauhns tes.  
 Den normativa strukturalismen kan mycket väl rymma komplexa gruppstrukturer inom dess 
ramar, faktum är att detta är en av denna teoribildnings stora fördelar. Bauhn kan ändå 
fortsätta sitt argument med att hävda att vissa individer kommer att bli gynnade även fast de 
inte utsätts för en orättvis struktur. Mot detta har jag argumenterat att dessa individer kommer 
att vara relativt få om teorin bara är tillräckligt komplex. Vidare uppstår det en del förvirring 
kring begrepp som gynnad och privilegierad, något som verkar tala till Baunhs fördel. Bauhn 
argumenterar att vissa privilegierade individer kommer att få åtnjuta positiv särbehandling, 
vilket enligt honom är moraliskt problematiskt. Exempelvis skulle en flicka med invandrar-
bakgrund som klarat sig mycket bra i skolan kunna få ytterligare fördelar genom positiv 
särbehandling. I detta resonemang menar jag att Bauhn hänvisar till felaktiga intuitioner, och 

                                                
18 Se även Derrida (1978) Writing and Difference, för ett resonemang om hur en dekonstruktion av diskurser kan 
gå till. 
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att dessa intuitioner verkar riktiga eftersom han menar att strukturella utsagor endast är 
generaliseringar. Strukturella utsagor kan mycket väl röra något som är sant för alla individer 
inom en grupp, även de som trots denna struktur lyckas i livet. Om det är så att en individ 
lyckats trots en negativ påverkan från någon struktur så innebär det inte att denna individ inte 
har rätt till den positiva särbehandling som ska väga upp nackdelarna av denna struktur. 
 Att Bauhns exempel inte nödvändigtvis talar för hans tes beror på att exemplet rör positiv 
särbehandling, medan tesen påstår att normativ strukturalism kommer få moraliskt proble-
matiska konsekvenser oavsett vilket förslag till åtgärd man ger. Detta skulle kunna innebära 
att man helt enkelt förkastar Bauhns tes eftersom den är dåligt underbyggd, men detta är en 
icke välvillig strategi. Istället undersöker jag Bauhns egentliga tes som går ut på att åtgärder 
som grundas i en teori om normativ strukturalism alltid kommer att vara moraliskt 
problematiska. Mot detta menar jag först att det inte är så att de negativa bieffekterna är 
speciellt stora, och sedan att de negativa bieffekterna ska jämföras med den nytta som kan 
åstadkommas genom en viss åtgärd. Vidare så kan åtgärder vidtas med tre olika mål: att 
kompensera för en orättvis struktur, att uppnå en institutionellt opartiskhet i den mån det är 
möjligt samt att dekonstruera eller förändra de orättvisa strukturerna.  

4.6. SLUTORD 

Vad jag har försökt visa i denna uppsats, framför allt i de tre första kapitlen, är att det inte 
finns några logiska problem varken med normativ strukturalism eller den form av 
kommunitarism som tagits upp i detta arbete. Visserligen kan det uppstå paradoxer och felslut 
i den populära debatten, men detta är inte något som är typiskt för enbart för teorier som utgår 
från ett grupperspektiv. Även exempelvis liberaler, konservativa, anarkister kan framföra 
motsägelsefulla och logiskt felaktiga resonemang i den populära debatten.  
 I det sista kapitlet tar jag upp Bauhns argument att det skulle mycket moraliskt problematiskt 
att utgå från ett grupperspektiv, men huruvida detta är moraliskt problematiskt eller inte beror 
på vad man har för moraluppfattning från första början. Det är också här jag tror den verkliga 
kärnan i problemet ligger, att Bauhn inte delar de normativa strukturalisternas syn på politik 
och moral.  
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