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Är turjämlikheten hjärtlös? 
Turjämlikheten är en av de stora egalitära teorierna. Enligt turjämlikheten är målet med 

rättvisa att så gott som möjligt eliminera negativa effekter av otur som drabbar människor 

utan egen förskyllan. Det betyder att i de fall som någon ojämlikhet beror på otur utan egen 

förskyllan (“brute luck” – som till exempel otur i det genetiska lotteriet eller ett blixtnedslag)

så bör samhället omfördela resurser för att hjälpa den drabbade. I de fall som ojämlikheten 

istället beror på att någon har valt att slösa med sina resurser (“option luck” – som 

exempelvis att spela på lotto eller att köpa godis för alla sina pengar) så har vi ingen 

skyldighet att omfördela. Turjämlikhetens position är alltså att vi medelst omfördelning av 

resurser ska utjämna ojämlikheter som uppstår av brute luck, men inte av option luck.

Turjämlikheten utgår ifrån antagandet att vi har en fri vilja, det vill säga att våra handlingar, 

tankar, känslor och så vidare inte är förutbestämda. Ifall det vore åt andra hållet, det vill säga 

att vi inte skulle ha fri vilja, så skulle alla våra handlingar ju anses vara brute luck. En 

grundpremiss för teorin är alltså att den fria viljan existerar.

Turjämlikheten är ett perspektiv på social rättvisa som varit framträdande de senaste 

årtiondena, men teorin står för den sakens skull inte oemotsagd. Den allvarligaste 

invändningen är “the abandonment objection” (Hirose 2014, 62). Denna handlar om att det 

anses hjärtlöst att lämna människor åt sitt öde även om det är de själva som bär ansvar för 

situationen de hamnat i (Voigt 2007, 390). Stämmer denna kritik? Är turjämlikheten hjärtlös?

Frågeställning och tes
Denna text kommer att diskutera hjärtlöshetsinvändningen. Frågeställningen är således: är 

turjämlikheten hjärtlös? Tesen som kommer att drivas är att turjämlikheten är hjärtlös men 

att detta inte är något problem eftersom att turjämlikheten bör kompletteras med andra teorier

och att dessa i sin tur kan hantera eventuella hjärtlöshetsproblem.

Disposition
I första avsnittet ges en kort bakgrund till teorin om turjämlikhet och därefter en presentation 

av turjämlikheten. Därefter granskas hjärtlöshetsinvändningen, vilken består av flera olika 

delar. Dessa delar kommer att redogöras för och diskuteras. Det sista avsnittet sammanfattar 

kritiken och diskussionen samt presenterar slutsatsen, vilken i korthet är att turjämlikheten är 

hjärtlös, men då den bör kompletteras med andra teorier så är detta inget allvarligt problem.
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Bakgrund
Mycket av den moderna litteraturen om distributiv rättvisa i allmänhet och egalitarianism i 

synnerhet bygger på John Rawls “A theory of Justice” (Hirose, 15). För att förstå 

turjämlikheten, som är en egalitär teori och behandlar distributiv rättvisa, är det relevant att 

ha viss kunskap om dess bakgrund. Därför följer här en kort sammanfattning av nämnda 

bakgrund. Därefter kommer en beskrivning av turjämlikheten. 

Var kommer turjämlikheten ifrån?
Rawls teorier kom till som alternativ till utilitarismen, vilken det finns många varianter av 

men som övergripande handlar om att maximera den totala summan av människors 

välbefinnande (“well-being”) (ibid, 16). Rawls tänker sig istället att varje individ bör få del 

av det goda, och menar vidare att om det inte finns någon möjlighet att få det bättre så finns 

det inget incitament att samarbeta (ibid, 22). Med andra ord: om det inte fanns någon vinning 

med att samarbeta skulle ingen göra det. Rawls föreslår två principer, varav den andra är av 

mer vikt i det här sammanhanget. Denna princip heter differensprincipen och går ut på att 

“social and economic inequalities are justified only when, and only because, they maximise 

the expectation of a representative individual in the worst off group in society” (ibid, 23). 

Rawls antar alltså, i motsats till utilitarismen, perspektivet att se den enskilda människan, och

särskilt människan som har det sämst ställt. Detta är ett synsätt som många moderna egalitära 

teorier delar, och synsättet ligger som sagt till grund för turjämlikheten och även för många 

av dess kritiker.

Turjämlikheten 
Det som brukar anses vara ursprungsidén till turjämlikheten är Ronald Dworkins konstruktiva

kritik av Rawls distributionsteori (ibid, 41). Dworkin anser att Rawls förbisåg en viktig 

aspekt av rättvisa i sina resonemang, nämligen frågan om varför en ojämlikhet uppstår. Tänk 

dig två grupper av människor som har samma förutsättningar: den ena gruppen är inbitna 

lottospelare, den andra gruppen är vanligt folk som jobbar hårt för brödfödan. Rawls 

differensprincip skulle kräva att de som jobbade hårt skulle bistå lottospelarna med sina 

resurser för att förbättra spelarnas situation om dessa hade det sämre jämfört med de som 

jobbade istället för att spela på lotto. Är detta verkligen rättvist, undrade Dworkin. Spelarna 
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har ju själva valt att leva ett mer riskfyllt liv genom att spela. Varför ska någon annan betala 

för det? 

Dworkin menar att Rawls differensprincip leder till orättvisa och anser istället att distribution 

bör vara “sensitive to people’s voluntary choices about their goals, ambitions, and life 

projects” (ibid, 43) och att vi inte behöver kompensera för eventuella ojämlikheter som 

uppstår som resultat av människors avsiktliga val. Alltså, ifall en person har valt att 

exempelvis spela på lotto eller slösa alla sina pengar på godis, så får personen ifråga också ta 

ansvar för konsekvenserna av beslutet och har inte rätt till omfördelning av resurser från 

samhället. Dworkin menar vidare att människors begåvning (“endowments”) inte bör spela in

i frågan om omfördelning av resurser. En spelare som har otur i spel har trots allt valt att 

spela, så även om hen är en dålig spelare och får det sämre än en duktig spelare så bör vi inte 

omfördela för att utjämna ojämlikheter. Jämför detta med en funktionshindrad person som 

har det sämre ställt (och ju inte har gjort ett val att vara funktionshindrad), denna person bör 

vi omfördela till enligt Dworkin (ibid, 44). 

Dworkin anser alltså att ojämlikheter orsakade av brute luck ska kompenseras, men inte 

själva orsaken: “luck egalitarianism does not aim to eliminate differences in height, race or 

sex. It merely claims that the inequalities resulting from difference in height, race, or sex 

should be eliminated” (ibid, 46). 

Detta var i korthet teorin om turjämlikhet så som den ser ut enligt Dworkin. Det finns 

emellertid kommentarer och tillägg till teorin som har utvecklat olika aspekter, såsom vad vi 

bör distribuera i samhället för att utjämna ojämlikheter, hur vi kan tänka kring preferenser 

samt, inte minst, hur vi kan se på brute och option luck. Nämnda kommentarer och tillägg 

kommer att presenteras i följande avsnitt där vi ska titta närmare på hjärtlöshetsinvändningen 

och möjliga lösningar.
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Hjärtlöshetsinvändningen – problem och möjliga 
lösningar 
Turjämlikhet är alltså ett av de perspektiv på social rättvisa som har varit dominerande bland 

filosofer under de senaste årtiondena. Trots detta finns det stark kritik emot teorin och den 

mest graverande kritiken är som sagt den om hjärtlöshet: att det anses hjärtlöst (på engelska: 

“harsh”) att lämna människor åt sitt öde även om det är de själva som bär ansvar för 

situationen de har hamnat i (Voigt, 390). 

En av turjämlikhetens främsta kritiker är Elizabeth Anderson som i “What is the Point of 

Equality?” (1999) dels argumenterar för att det är den sociala jämlikheten som är det viktiga, 

och att omfördelning av resurser baserat på uppdelningen brute och option luck därför är fel 

fokus, dels menar att uppdelningen leder till respektlös och hjärtlös behandling eftersom att 

den bara bryr sig om människor som drabbats av dålig brute luck. Turjämlikheten kan låta 

offer för option luck hamna i riktigt dåliga situationer (fattigdom, hemlöshet etcetera), och att

låta människor ha det så utan att hjälpa dem är alltså att behandla sina medmänniskor 

hjärtlöst, menar Anderson.

Det finns flera delar i hjärtlöshetsinvändningen. I nästkommande stycken kommer dessa olika

delar att presenteras och möjliga motargument/lösningar att diskuteras. 

Leder uppdelningen brute och option luck till en hjärtlös behandling?
En mycket stor del av hjärtlöshetsinvändningen behandlar på olika sätt idén om brute och 

option luck. Voigt kallar invändningen för “the Harshness Objection” och exemplifierar med 

Bert som åker motorcykel utan hjälm. I en olycka ådrar Bert sig allvarliga skallskador. En 

strikt tolkning av turjämlikheten skulle inte hjälpa Bert med en operation eftersom att han ju 

själv har valt att åka motorcykel utan hjälm och att vi enligt turjämlikheten som sagt enbart 

ska utjämna ojämlikheter som uppstår av brute luck, men inte av option luck. Detta kan anses

vara en hjärtlös behandling – bör vi verkligen låta en människa lida av allvarliga skallskador 

trots att han själv delvis är orsak till dem? 

Turjämlikheten räknar med brute luck

För att bemöta kritiken ovan lyfter Voigt fram att turjämlikhetsförespråkare faktiskt också 

“take into account the effects of unequal brute luck” (Voigt, 395) och att “choices made 
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under unequal conditions are not the kind of choices luck egalitarians want to hold 

individuals fully responsible for” (ibid). Detta ser vi också när vi läser Dworkin, som 

beskriver option luck så här: “Option luck is a matter of how deliberate and calculated 

gambles turn out – whether someone gains or loses through accepting an isolated risk he or 

she should have anticipated and might have declined” (Dworkin, 293). Han skriver 

“deliberate and calculated”, vilket betyder att valet måste vara avsiktligt och väl genomtänkt 

för att det ska räknas som option luck, det räcker inte att bara välja något, till exempel att åka 

motorcykel utan hjälm. 

Det faktum att Bert har åkt utan hjälm är alltså faktiskt inte tillräckligt för att fallet ska vara 

option luck. Låt säga att Bert kanske inte har haft råd att köpa en hjälm och att det var därför 

som han inte hade någon sådan på sig, eller att han kanske var på väg i ilfart till sjukhuset 

eftersom att hans barn hade varit med om en allvarlig olycka och att Bert i sin upprördhet 

hade glömt att sätta på sig hjälmen. I dessa fall så kan vi knappast se det som att det handlar 

om en handling som varit “deliberate and calculated” och följaktligen innebär det en mindre 

hård tolkning av turjämlikheten än vad kritikerna hävdar gäller. Turjämlikheten är då 

möjligen inte längre hjärtlös. 

Oavsett ifall misstaget är medvetet eller omedvetet så kommer turjämlikhetsförespråkare 

alltså att titta på hur brute luck kan ha haft ett finger med i spelet, och Voigt menar därför att 

kritiken att turjämlikheten är hjärtlös inte är giltig (Voigt, 399). Detta är en rimlig slutsats, om

vi anser att hjärtlösheten består i att vi är orättvisa genom att tolka option luck för brett, alltså 

att för många fall kan anses vara option luck. Om vi är mer återhållsamma med det som vi 

faktiskt kallar option luck så blir vi enligt samma resonemang mindre hjärtlösa eftersom att 

färre fall då klassas som option luck. Ifall hjärtlösheten däremot anses bestå av att vi 

överhuvudtaget behandlar folk olika beroende på om ifall de drabbats av brute eller option 

luck (vilket Anderson menar, se resonemang ovan), så hjälper det inte om vi räknar med 

brute luck i vår bedömning eller ej. 

Val och möjligheter

Även Zofia Stemplowska diskuterar uppdelningen brute och option luck. Hon menar att 

turjämlikhetförespråkare aldrig har förordat den hårdare versionen av turjämlikhet 

(Stemplowska 2013, 403). Kritiken att turjämlikheten är hjärtlös skulle alltså grunda sig på en
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missuppfattning, och hade turjämlikheten lästs med mer välvilliga ögon så hade vi sett detta 

redan från början, skriver Stemplowska (ibid). 

Stemplowska menar nämligen att turjämlikhetsförespråkare alltid har sett ett behov av att 

koppla val till möjligheter. Hon hänvisar till Dworkin som hon menar anser att exempelvis 

varken kvinnor i korta kjolar eller homosexuella som vägrar dölja sin läggning bör drabbas av

dåliga konsekvenser utifrån sina val, eftersom att det finns andra aspekter än enbart val att ta 

med i beräkningen (ibid, 406). Det här är några mycket viktiga och intressanta poänger som 

Stemplowska gör: dels insikten att den “mildare” tolkningen har funnits med inom 

turjämlikheten sedan start och att kritikerna alltså möjligen har missuppfattat brute och option

luck, dels insikten att vi i bedömningen av brute och option luck behöver vara medvetna om 

fler aspekter än enbart val. Exempelvis bör vi också ta med det omgivande samhället och de 

omgivande individerna i beräkningen. Det är alltså inte rättvist att anse det vara option luck 

för att omgivningen handlar felaktigt. Det kan inte vara kvinnans fel om hon blir våldtagen 

hur kort kjol hon än har. Det kan inte vara den homosexuelle mannens fel att han blir 

misshandlad för att han håller sin pojkvän i handen. I dessa fall är det något annat som är 

allvarligt fel. Vi behöver alltså räkna in andra aspekter i bedömningen av option luck i den 

här typen av fall. Stemplowska kan hjälpa oss i denna fråga. Hon resonerar kring skillnaden 

mellan tur (“luck”) och val (“choice”) på det sätt som Cohen och Dworkin har beskrivit det. 

En grundläggande förutsättning för att alls diskutera frågan om tur och val (och ansvar för 

sina val) är nämligen att vi har diskuterat frågan om möjligheter, menar Stemplowska: “A 

choice-sensitive account must presuppose a structure of opportunities so that it can 

distinguish between the consequences of actions that are attributable to choices and those that

are not” (ibid, 404). De enda situationer där vi bör jämföra två personers val är ifall vi också 

kan jämföra deras möjligheter. 

Att jämföra möjligheter är dock ingen lätt match och leder till att vi i många situationer inte 

kan säga ifall något verkligen har varit valt på riktigt. Därför menar Stemplowska att teorier 

som är “choice-sensitive”, det vill säga som bryr sig om val, bör ha minst två principer: en 

princip som stipulerar att alla ofördelaktigheter som grundas i val är rättvisa, och en andra 

princip som stipulerar vilka möjligheter som människor ska ha. Möjligheter (“opportunities”)

som människor ska ha för att deras val ska anses vara “riktiga val” skulle kunna vara 

exempelvis möjligheten att klä sig som man vill utan att utsättas för övergrepp, att vara öppet 

homosexuell utan att förtryckas eller hotas, eller att ha tillräckligt med information för att 
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kunna fatta ett välgrundat beslut. Genom nämnda principer så kan vi, enligt Stemplowska, 

undgå kritiken att uppdelningen brute och option luck är hjärtlös. Om vi har möjlighet att 

välja fritt, och ändå väljer något som får dåliga konsekvenser, först då skulle det vara dålig 

option luck och först då skulle vi inte ha rätt till omfördelning. Är turjämlikheten fortfarande 

hjärtlös då? Jag håller med Stemplowska och vill hävda att den inte är det, för om vi inte ens 

ska hållas ansvariga trots att möjligheter för att fatta ett välgrundat beslut finns på plats så blir

det väldigt svårt att tillskrivas ansvar över huvud taget. Ifall vi inte kan tillskrivas ansvar för 

våra handlingar finns det många problem, både stora filosofiska problem – såsom frågan om 

ifall vi alls har en fri vilja – och mer praktiska problem såsom att ingen varken skulle kunna 

hållas ansvarig för misstag eller riktigt njuta frukten av sina framgångar.

Om vi tänker vidare kring det här med “riktiga val” så kan vi också bemöta kritiken att brute 

och option luck leder till hjärtlös behandling med invändningen att turjämlikheten innebär att 

vi faktiskt respekterar individen och dess val och ser alla som moraliska jämlikar i och med 

uppdelningen. Det här är ett viktigt argument ifall vi är av åsikten att rättvisa på individnivå 

är viktigt. Ifall vi inte har denna övertygelse så är argumentet emellertid inte giltigt.

Få fall av äkta option luck

Vissa menar att de “riktiga” valen är få och att det knappt existerar någon option luck över 

huvud taget, att nästan allt istället är brute luck (Hirose, 51). Detta synsätt kommer sig av att 

det är så svårt att dra gränsen mellan vad som är option respektive brute luck, vilket i sin tur 

beror på att det ofta i option luck även finns spår av brute luck (ibid, 52). Ifall vi antar denna 

ståndpunkt så är hjärtlöshetsinvändningen inte särskilt allvarlig då option luck skulle ske 

väldigt sällan. 

Låt oss titta närmare på vad som menas med att det skulle vara svårt att hitta ren option luck 

på grund av att det i denna i många fall finns spår av brute luck. Tänk dig exempelvis ett par 

bestående av en arbetslös kvinna med social press och förväntan på sig att vara “en god mor 

som är hemma med sitt barn” och därför “väljer” att ta hela föräldraledigheten, och en man 

med ett välbetalt jobb och social press att göra karriär som “väljer” att inte vara föräldraledig 

alls. Kanske är det inte några “riktiga” val i det här fallet, då kvinnan och mannen har helt 

olika förutsättningar om den ena är arbetslös och i ett sammanhang där hon förväntas vilja 

vara hemma för att räknas som en god mor av sin familj och det omgivande samhället, och 
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hennes make har ett arbete, press på sig att göra karriär, och dessutom har ingen på hans jobb 

eller någon annan man han känner varit föräldraledig … 

Visst är det å ena sidan option luck att välja att ta hela föräldraledigheten, eller att avstå från 

att vara föräldraledig för den delen, men å andra sidan finns det i exemplet ovan sådant som 

skulle kunna vara brute luck: samhällets tryck på vad som anses vara en god mor och far, 

ekonomiska (o)möjligheter på grund av arbetslöshet som kan bero på medfödda ojämlikheter,

och så vidare. 

Ett annat, lite enklare, fall är om vi tänker oss en fattig pensionär som helt enkelt inte har råd 

att betala sina räkningar trots att hen riskerar att bli vräkt då, den personens fria val är inte så 

fritt då. Visst är det option luck att inte betala sin räkning, men kanske är det brute luck att 

inte ha råd att betala den: “[...] free choice within a set of options does not justify the set of 

options itself” (Anderson, 308). 

Här ser vi alltså dels att vi behöver jämlika möjligheter (“equal opportunities”) att fatta 

beslut, dels att det i beslut kan finnas delar som är option luck och delar som är brute luck. Vi

ser också att det är svårt att i specifika fall se vad som är option luck respektive brute luck, 

vilket gör att denna uppdelning i praktiken blir svår att använda sig av. Om vi ändå skulle 

lyckas att definiera ett fall som äkta option luck så bör fallen som sagt vara väldigt få enligt 

ovan resonemang – vilket i sig inte vederlägger hjärtlöshetsinvändningen, men det gör den 

mindre relevant. 

Preferenser

Valmöjligheter och option luck kan även ses i ljuset av diskussionen om preferenser. Anses 

preferenser ingå i option luck eller ej? Dworkin menar att personliga preferenser är option 

luck – även ifall jag skulle vara fullkomligt tokig i dyra viner, och min kompis är helt nöjd 

med en billig tetra, och detta gör att jag får avsevärt mycket mindre pengar kvar än min vän 

varje månad, så får jag ta konsekvensen av min preferens. Preferens ses med andra ord som 

option luck.

Detta håller emellertid inte alla med om. Cohen menar istället att det finns fall där personer 

faktiskt inte kan rå för sin preferens, och i dessa fall bör en preferens inte räknas som option 

luck utan som brute luck, det vill säga något som vi själva inte har makt över: “In order to 
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hold a person responsible for his or her preference, we must examine whether he or she had a 

genuine choice in developing a certain taste and preference” (Hirose, 48). 

Cohen menar alltså att preferenser kan vara brute luck. Ett exempel på detta skulle kunna 

vara att födas med ett ovanligt känsligt smaksinne som gör att personen behöver äta dyrare 

mat för att uppnå samma välmående som vanliga människor. Ett annat exempel skulle kunna 

vara att växa upp med en social fostran som personen i fråga inte har haft någon möjlighet att 

påverka, och att denna fostran gör att personen har ett högre risktagande än andra – tänk dig 

exempelvis en person som är uppvuxen i en familj av extremsportare och som har tränat 

extremsporter hela uppväxten. Denna person har troligen ett annat riskbeteende och en annan 

upplevelse av vad som är normal spänning än folk med en lugnare uppväxt och kommer som 

vuxen kanske ha preferensen att ta mer risker än andra. 

Det andra typen av preferens, då det istället handlar om option luck, skulle vara när en person

själv har ansvar för att ha utvecklat en preferens. Ett exempel på detta skulle kunna vara en 

person som har intresserat sig för vin, läst vinböcker, gått sommelierkurser för att utveckla 

sin smak, och bevarar och vidareutvecklar sin preferens genom att åka på vinresor – här har 

vi någon som på eget bevåg har utvecklat en preferens för exklusiva viner och därför är 

preferensen option luck.

En relaterad kommentar till detta är också följande: att ha preferenser är inte samma sak som 

att agera på dem, och det går dessutom att agera på olika sätt för att tillgodose en preferens. 

Alltså: en person med preferens för spänning och risk kan välja att tillgodose behovet på 

olika sätt – det går ju exempelvis att spela spännande datorspel (relativt billigt samt ofarligt) 

istället för att ägna sig år riskfylld downhill-cykling eller casinospelande (dyrare och kan 

försätta personen i dåliga tillstånd såsom fysiska skador eller personlig konkurs).

Av detta kan vi dra slutsatsen att det finns olika sätt att se på preferenser i relation till option 

luck: ifall vi anser att preferenser alltid är option luck så skulle turjämlikheten kunna anses 

vara hjärtlös. Om vi däremot anser att preferenser kan vara brute luck så skulle 

turjämlikheten inte behöva anses vara lika hjärtlös.

Turjämlikheten oförenlig med jämlik respekt och därmed hjärtlös

Det finns även kritik mot att uppdelningen i brute och option luck skulle leda till hjärtlöshet 

som handlar om att uppdelningen inte är förenlig med jämlik respekt (i betydelsen likvärdig 
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omtanke) och att uppdelningen på grund av detta leder till hjärtlös behandling. Kritiken 

kommer från Anderson och hennes resonemang ser ut som följer: turjämlikhetsteorin anser i 

egenskap av egalitär rättviseteori att staten bör behandla alla medborgare med jämlik respekt 

och omtanke (Anderson, 289). Detta tycker Anderson att turjämlikheten misslyckas med. I 

“What Is the Point of Equality?” (se Anderson 1999) argumenterar hon för att uppdelningen i

brute och option luck inte är förenlig med jämlik respekt eftersom att vi enligt den 

uppdelningen endast ska bry oss om de som drabbats av dålig brute luck. Anderson menar att 

det är hjärtlöst och inte i enlighet med principen om jämlik respekt och omtanke att enbart 

bry oss om personer som vi anser har drabbats av brute luck. Med andra ord: en teori som 

handlar om rättvisa och jämlikhet kan inte tillåta att någon medborgare lever under 

omänskliga förhållanden (extrem fattigdom, utan möjlighet till vård etcetera) oavsett de val 

den människan har gjort. Detta vore en hjärtlös behandling. Alla människor har, på grund av 

sitt värde som just människor, rätt att bli bemötta på ett hänsynsfullt och omtänksamt 

(respektfullt) sätt och att hamna på samhällets botten är inte att bli behandlad på ett sådant 

vis. Motsatsen till att behandla en människa med respekt är, enligt Anderson, alltså att 

behandla någon hjärtlöst. Hon exemplifierar bland annat med ett problem som hon kallar “the

abandonment of the negligent victim” (ibid, 296): en person skadar sig i en trafikolycka men 

visar sig inte ha någon försäkring. Då lämnas den skadade (enligt Andersons tolkning av 

turjämlikheten) åt sitt öde, vilket Anderson menar är hjärtlöst. 

Hon argumenterar vidare för att det är den sociala jämlikheten som är det viktiga, och att 

omfördelning av resurser baserat på uppdelningen brute och option luck därför är fel fokus. 

Hon menar att egalitära rättviseteoriers syfte är ett annat än vad turjämlikheten förordar, 

närmare bestämt att “The proper negative aim of egalitarian justice is not to eliminate the 

impact of brute luck from human affairs, but to end oppression, which by definition is 

socially imposed. Its proper positive aim is not to ensure that everyone gets what they 

morally deserve, but to create a community in which people stand in relations of equality to 

others” (ibid, 288). För att tydliggöra vad hon menar när hon argumenterar för att skapa ett 

samhälle där människor är jämlikar, och alltså vad hon anser att en egalitär rättviseteori borde

behandla, tar hon exempelvis upp funktionshindrade personers rätt att på lika villkor som alla

andra kunna röra sig i det offentliga rummet och slippa fördomar som beskriver dem som 

korkade, inkompetenta och patetiska (ibid). Det är sådana här frågor som egalitära 

rättviseteorier borde ägna sig åt, menar Anderson, inte omfördelning av resurser. 
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Målet med en stat, menar Anderson vidare, är nämligen att säkerställa medborgarnas frihet, 

och därför är det inte rätt väg att gå att syssla med att döma hur pass ansvariga människor är 

för beslut som leder till olyckliga resultat, vilket hon anser att turjämlikheten ägnar sig åt 

(ibid, 289). Den position Anderson förespråkar kallar hon demokratisk jämlikhet och handlar 

i korthet om att vi ska motarbeta förtryck genom att förändra sociala normer i syfte att uppnå 

social jämlikhet. Därför har turjämlikheten fel fokus enligt Anderson, eftersom att 

turjämlikheten handlar om omfördelning av resurser utifrån brute och option luck.

Turjämlikhetsförsvararen skulle dock kunna hävda att synsättet med brute och option luck 

visst är i enlighet med principen om jämlik respekt och omtanke eftersom att den innebär att 

vi respekterar individens val och ser alla människor som moraliska jämlikar i och med att 

deras individuella val respekteras. Dessutom: om vi inte skulle göra åtskillnaden i brute och 

option luck skulle det möjligen kunna betyda att alla skulle “tillåtas” agera hur som helst och 

ändå alltid “räddas” av staten, alltså oavsett vad de inblandade personerna tagit sig för (spelat 

på lotto, börjat med högrisksporter, inte försäkrat sig och så vidare). Hur skulle incitamentet 

att ta ansvar för sina handlingar se ut ifall samhället alltid backade upp, och vad skulle det 

inte kosta ett samhälle att ha det så? Det vore kort sagt inte en bra lösning. När det gäller 

frågan om att vi snarare borde bry oss om social jämlikhet än omfördelning av olika 

distribuenda (det vill säga det vi bör fördela för att uppnå jämlikhet) så håller 

turjämlikhetsförespråkarna däremot inte med, eftersom att de ju förordar en distributionsteori 

som bygger på jämlikhet medelst omfördelning och inte medelst förändring av sociala 

normer. Här har vi alltså fortfarande en konflikt mellan Andersons kritik och turjämlikheten. 

En möjlig lösning på denna kritik skulle kunna vara att i distribuendat även räkna in social 

jämlikhet på olika sätt, mer om detta under rubriken “Kan vi utöka distribuenda för att möta 

kritiken?”. 

Riskperspektivet

Hjärtlöshetsinvändningen kan också läsas som att den diskuterar risk, närmare bestämt “the 

relationship between the likelihood of a risk and the severity of the outcome associated with 

it” (ibid, 392). Även om jag skulle ha valt att köra bil utan bilbälte så förtjänar jag inte att bli 

drabbad av hur hemska konsekvenser som helst, även om det är option luck: “being thrown 

through the windshield is surely far more punishment than he or she could be said to deserve”

(ibid, 393). Dessutom: hur långt ska man dra det här med risk? Jag kan ju bli träffad av en 
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blixt också, det är något jag vet skulle kunna hända, och därför borde jag undvika det. 

Betyder detta att jag aldrig bör gå ut? Till slut blir allting option luck! Alltså är risk med som 

en del av diskussionen. 

Det går ju att undvika att krocka med en bil genom att aldrig lämna sitt hus, men är det något 

vi kan kräva ska vara normalfallet (ibid, 395)? Rimligen inte. Voigt förespråkar därför “the 

standard of reasonableness” som lösning på problemet (ibid, 398) och presenterar två sätt att 

se på vad vi kan kalla för misstag: den ena sortens misstag handlar om att trots en 

medvetenhet om risker strunta i riskerna (exempelvis följa ett råd från en person som man 

egentligen inte litar på), den andra sortens misstag handlar om att glömma bort eller 

omedvetet göra fel (exempelvis glömma att sätta på sig hjälmen, eller råka sätta på den fel). 

Voigt menar att turjämlikhetsförespråkare skulle klassa det första fallet som option luck, men 

enbart utifrån förutsättningen att möjlig orättvis brute luck tagits i beaktande. I det andra 

fallet måste man ta med i beräkningen ifall personen ifråga “did everything we could 

reasonably expect of him”, och om så är fallet så bör personen kompenseras (ibid). Om 

personen “failed to live up to the standard of what we could reasonably expect of him” så bör 

personen inte kompenseras (ibid). Alltså: om vi beter oss på ett “rimligt” sätt, så som 

samhället i övrigt kan förvänta sig att en människa under sådana omständigheter beter sig, 

och det ändå blir fel och vi alltså drabbas av en dålig konsekvens, så tar vi hänsyn till 

omständigheterna och samhället bör hjälpa den drabbade. Om vi däremot beter oss 

dumdristigt eller tar orimligt mycket risk så får vi stå vårt kast.

Sammanfattningsvis: I ovanstående avsnitt har kritik och möjliga lösningsförslag rörande 

brute och option luck presenterats och diskuterats.

Vi kan konstatera att det finns det som tyder på att turjämlikheten egentligen aldrig har varit 

så sträng som vissa kritiker hävdar, och att den inte behöver vara det nu heller. I verkligheten,

menar bl a Voigt, tycker nämligen turjämlikhetsförespråkare i vissa fall att man visst bör få 

kompensation för saker man råkat ut för på grund av egna val, eftersom att egna val ibland 

kan vara påverkade av brute luck, det vill säga något man själv inte har makt att styra över. 

Om vi även tänker in Stemplowskas lösningsförslag (en princip som stipulerar att alla 

ofördelaktigheter som grundas i val är rättvisa, och en andra princip som stipulerar vilka 

möjligheter som människor ska ha) svarar vi ytterligare emot hjärtlöshetsinvändningen, 

eftersom att vi måste ha möjligheten att välja för att kunna välja. 
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Vi har berört hur preferensers vara eller inte vara option luck kan svara mot 

hjärtlöshetsinvändningen, samt att det skulle kunna vara så att “äkta” option luck i 

verkligheten skulle inträffa väldigt sällan. Det senare vederlägger i och för sig i sig inte 

kritiken att option luck kan leda till hjärtlös behandling, men eftersom att “äkta” option luck 

inte inte inträffar så ofta gör det kritiken lite mindre relevant. Å andra sidan: “If option luck 

rarely occurs, what is the point of luck egalitarianism?” frågar sig Barry (2006, 101). En 

mycket bra fråga, dock inte en fråga som får plats inom ramen för denna text.

Vi har diskuterat Andersons kritik att turjämlikheten inte lever upp till jämlik respekt och 

omtanke (“equal respect and concern”) på grund av åtskillnaden brute och option luck, och 

konstaterat att turjämlikhetsförsvararen skulle kunna hävda att synsättet med brute och option

luck innebär att vi faktiskt respekterar individens val och ser alla människor som moraliska 

jämlikar i och med att deras individuella val respekteras. 

Vi har också diskuterat turjämlikhet i relation till risk samt Voigts lösningsförslag “the 

standard of reasonableness” vilken även den motsäger hjärtlöshetsinvändningen eftersom att 

den föreslår att så länge risken vi tar är rimlig så bör vi få hjälp även om vi drabbas av dålig 

option luck. 

Går det att kombinera turjämlikheten med andra teorier eller 
tänkesätt för att lösa problemet? 

Enligt the Harshness Objection är det enligt turjämlikheten så att vi inte bör kompensera ett 

offer för option luck på grund av jämlikhet. Det betyder emellertid inte samma sak som att vi 

enligt turjämlikheten inte kan hjälpa offer för option luck av andra skäl, som exempelvis 

medkänsla eller välvilja (Voigt, 391). Voigt citerar Temkin: “Equality is not the only thing 

that matters to the egalitarian” (ibid). Turjämlikheten gör för övrigt inte anspråk på att vara en

teori som ska hantera alla dimensioner i samhället, därför är det en rimlig lösning på 

hjärtlöshetsinvändningen att komplettera turjämlikheten med andra teorier och tänkesätt.

Moraliska skäl

Vi kan hjälpa människor som har det svårt och välja att göra det eftersom att vi vill bry oss 

om varandra som medmänniskor. Omtanke skulle med andra ord kunna vara en minst lika 

viktig princip som den om jämlikhet. Att visa omtanke och medlidande kan vi alltså göra 

oavsett om vi applicerar turjämlikhetens principer eller inte. Ett sådant förfarande skulle 
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betyda att ifall någon råkar alltför illa ut så kan samhället rycka in och hjälpa till på grund av 

andra skäl än rättviseskäl.

Arneson diskuterar denna fråga när han tittar närmare på G. A. Cohens socialistiska ideal som

innehåller “the camping trip principles”. Cohens principer handlar om en campingresa som 

metafor för samhället, där vi bör hjälpa varandra – inte på grund av rättviseskäl utan av 

moraliska skäl. Cohen menar att vi kan låta turjämlikheten vara som den är, men komplettera 

den med en moral, och då blir den inte längre hjärtlös. Närmare bestämt: när det gäller 

rättvisa så får vi så att säga stå vårt kast ifall vårt beslut leder till dåligheter – men av 

moraliska skäl bör vi bistå våra medmänniskor med hjälp om de råkat illa ut, oavsett om det 

är på grund av egen förskyllan eller ej. Detta stämmer dock bara i stora drag, för vilken typ av

beslut som har fattats för att någon ska råka illa ut spelar också in: “The quality of the 

person’s decision might range from noble and admirable at one end of the scale to vicious 

and short-sighted at the other end of the scale” (Arneson 2012, 158). Arneson sammanfattar 

Cohens ståndpunkt så här: “Cohen proposes supplementing luck egalitarianism by a norm of 

community, which in its solidarity aspect disposes us to help people when doing so promotes 

equality” (ibid, 161). Cohen föreslår alltså en komplettering av turjämlikheten som svar på 

hjärtlöshetsinvändningen. Rimlig lösning, kan tyckas. 

Arneson menar emellertid att Cohens tankesätt ändå inte svarar på kritiken att turjämlikheten 

är hjärtlös, på grund av begränsningen i att enbart hjälpa till när hjälpen kan bidra till 

jämlikhet. Trots detta menar jag att Cohen kommer med bra poänger när det gäller att 

samhället kan rycka in av “medmänskliga skäl”. Det är en lösning som på hjärtlöshets-

invändningen eftersom att vi ges möjlighet att av andra skäl än jämlikhetsskäl/rättviseskäl 

hjälpa människor som drabbats av dålig option luck. 

Social minimum

En ytterligare möjlighet att motsäga hjärtlöshetsinvändningen genom att kombinera 

turjämlikheten med något annat skulle kunna vara att kombinera turjämlikheten med ett 

“social minimum”, det vill säga ett antal resurser som skulle vara tillräckliga för att någon i 

ett givet samhälle skulle kunna leva ett anständigt liv.

Det här skulle innebära att människor som exempelvis spelar poker för alla sina tillgångar 

och förlorar allt de äger och har fortfarande skulle ha rätt till grundläggande vård etcetera, 

men inte så mycket mer än så – om de har tagit en kalkylerad risk på eget bevåg så får de stå 
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sitt kast ifall de spelar bort alla sina pengar. Andra regler bör självklart träda i kraft när det 

gäller exempelvis psykiskt sköra personer eller människor med olika kognitiva funktions-

nedsättningar och så vidare, men dessa fall skulle å andra sidan mycket väl kunna vara fall av

brute luck. Här skulle jag vilja komplettera med en kommentar från Goodin som menar att 

när folk råkar väldigt illa ut, även om det är på grund av sina egna dåliga val, så bör vi hjälpa 

dem – men inte för mycket (Voigt, 393). Lite bör vi ändå få lida om vi fattar dåliga beslut. 

Jag tror detta är en förutsättning för att vi människor ska ta ansvar för våra handlingar och att 

motsatsen, att vi inte skulle behöva lida hur dåliga beslut vi än hade fattat, skulle leda till 

högre risktagande än önskvärt. Detta eftersom att jag tror att fler skulle chansa eller strunta i 

att göra saker om vi ändå skulle få det tillräckligt bra hur det än gick. Jämför med ifall vi 

skulle kunna precis tjäna lika mycket pengar på att gå arbetslösa som på att arbeta. För många

människor skulle motivationen att då faktiskt arbeta inte vara så stor. Visst kan detta anses 

vara ett cyniskt synsätt, och det kan självklart hävdas att människor faktiskt vill göra rätt för 

sig och att endast ett fåtal skulle utnyttja systemet. Frågan är komplex, men utifrån 

perspektivet presenterat ovan – att utan konsekvenser för sina handlingar skulle incitamentet 

att såväl noggrant tänka efter som att anstränga sig minska – så är Goodins uttalande är ett 

relevant tillägg. 

Att kombinera turjämlikhet med ett social minimum skulle sammanfattningsvis kunna vara 

en lösning på hjärtlöshetsinvändningen.

Autonomi och icke-dominans

En ytterligare person som menar att vi kan kombinera turjämlikheten med ett kompletterande 

perspektiv för att argumentera emot hjärtlöshetsinvändningen är Sagar Sanyal. Han 

presenterar i “A Defence of Democratic Egalitarianism” (2012) en egen teori som riktar in sig

på sämre bemedlade människors möjlighet att påverka den politik som ligger till grund för 

ekonomisk ojämlikhet samt huruvida dessa människor står under inflytande (“are being 

dominated”) av människor som kan påverka deras livssituation på ett negativt sätt (Sanyal 

2012, 429).

Sanyal pratar om begreppen autonomi och icke-dominans (autonomy and nondomination) i 

argumentationen för sin teoris inriktning (ibid, 420). Det första begreppet, autonomi, handlar 

om de regler, institutioner och den politik som man lever enligt och att ha möjligheten att på 

ett jämlikt sätt påverka dessa. Som exempel nämner Sanyal kastsystemet: detta system är 
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icke-egalitärt av flera anledningar, men en av anledningarna är att ifall personer ur de lägre 

kasten hade fått utbildning och möjlighet att påverka i en beslutsprocess kring införande av 

kastsystemets vara eller icke-vara, så hade kastsystemet troligtvis inte valts. Detta pekar på 

ojämlikhet i makt; personer med högre kast satte institutioner i rullning som gav dem och 

deras familjer fördelar (bl a ekonomiska fördelar) och gav personer med lägre kast problem 

(bl a ekonomiska problem) (ibid, 421). 

Det andra begreppet, icke-dominans, handlar om att ifall två personer ska vara jämlikar måste

det vara så att ingen av dem ska vara i positionen att hen godtyckligt kan störa (interfere) den 

andre i dennes beslut. Viktigt här är att relationen är relevant oavsett om den i maktposition 

aldrig utnyttjar sin makt, eftersom att möjligheten att godtyckligt lägga sig i och påverka 

finns där ändå (ibid, 422). Denna “inequality of influence” är antitesen till jämlika relationer 

(ibid, 423). 

Till grund för Sanyals artikel ligger Kok-Chor Tans “A Defense of Luck Egalitarianism” 

(Journal of Philosophy, 2008: 665-90) där Tan bland annat kritiserar demokratisk 

egalitarianism (vilken jag förstår varandes detsamma som demokratisk jämlikhet) och 

försvarar turjämlikheten genom att föreslå en version av turjämlikhet som han kallar 

“institutional luck egalitarianism” (Sanyal, 413). Sanyal skriver att hans syfte med sin text är 

en konstruktiv övning för att sammanföra insikter från både turjämlikheten och demokratisk 

egalitarianism. Han säger sig med andra ord inte vara ute efter att föra fram argument emot 

turjämlikhet och för demokratisk jämlikhet. Trots detta är det ändå på ett sätt precis det han 

gör genom att presentera sin teori “politisk egalitarianism” och föreslå denna som en 

grundläggande princip (att föra fram en egen teori som grundläggande princip kan med andra 

ord ses som ett sätt att argumentera emot en annan teori). 

Sanyals främsta kritik mot Tans institutional luck egalitarianism handlar om att han menar att

det är att trivialisera människors missnöjesanledningar att fokusera på enbart tur/val-

principen (“luck/choice principle”) vilket ju turjämlikheten gör. Sanyal menar alltså att 

turjämlikheten är ett för snävt synsätt. Som exempel tar han upp tidigare koloniserade länder 

där kolonisatörernas påverkan har lett till fattigdom i det koloniserade landet. Att bara se på 

detta fall som en fråga om tur/val är missvisande: ”The more important concern with respect 

to injustice lies in the fact that the disadvantage is caused by the inequality in decision-

making power and in domination” (ibid, 433). Kompletteras turjämlikheten med perspektiven
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autonomi och icke-dominans blir det alltså en mer fullständig teori som kan bredda 

förståelsen för vad distributiv rättvisa omfattar, varför distributiv rättvisa är viktigt samt vilka

grundläggande och bärande principer som bör gälla (ibid, 434). Rent konkret förespråkar han 

att ”institutional reform should be carried out to reduce the chances of the worse off being 

dominated” (ibid, 425) samt, som en näst bästa lösning om den förra inte går att få till, att 

kompensera inkomst i fall då människor har fått det sämre på grund av situationer där andra 

har dominerat dem. 

Sammanfattningsvis: Om vi gör på ovan föreslagna sätt, alltså kombinerar turjämlikheten 

med kompletterande teorier, så kan vi undkomma den del av kritiken som handlar om att 

turjämlikheten skulle leda till hjärtlös behandling eftersom att den skulle kunna låta folk 

hamna i fördärvet på grund av option luck. Lösningen är alltså att vi kan ha flera parallella 

teorier som kompletterar varandra: en rättviseteori (turjämlikhet) för rättvisefrågor, och andra

teorier för andra områden. 

Vi har tittat på att vi, likt Cohens förslag, kan hjälpa våra medmänniskor av moraliska skäl 

och kan konstatera att ifall det finns anledningar utanför turjämlikheten att hjälpa en 

människa i nöd så har vi svarat emot hjärtlöshetsinvändningen. 

Vi har även tittat på att kombinera turjämlikheten med ett social minimum. Vi kan med hjälp 

av detta också möta kritikerna som menar att en rättviseteori behöver kunna prioritera behov 

och resurser (Voigt, 393). Anderson menar exempelvis att vi bör fokusera på sådant som 

hjälper människans potential till demokratiskt medborgarskap (ibid). Enligt turjämlikheten 

diskuteras inte möjligheten att prioritera vissa behov framför andra, vilket enligt nämnda 

kritik är ett problem. Genom att baka in grundläggande behov i någon sorts social minimum 

skulle vi dock kunna bemöta även kritiken om prioritering av behov. Ifall det finns ett 

grundläggande skydd, som sörjer för att alla människor har rätt till basbehoven, så har vi 

svarat emot den kritiken. 

Vi har också undersökt möjligheten att komplettera turjämlikheten med perspektiven 

autonomi och icke-dominans för att på så sätt svara upp mot kritiken. Genom att inkludera 

dessa aspekter kan turjämlikheten kompletteras och omfatta fler saker än endast tur och val. 

Vi har alltså flera möjligheter att bemöta hjärtlöshetsinvändningen genom att kombinera 

turjämlikheten med andra teorier och tänkesätt.
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Kan vi utöka distribuenda för att möta kritiken?
Anderson menar att turjämlikheten är hjärtlös eftersom att den inte kan hantera sociala och 

relationella ojämlikheter. Denna kritik skulle vi kunna bemöta genom att diskutera vad det är 

som vi ska distribuera – eller vilken “valuta” som jämlikheten har – “equality of what?” 

(Hirose, 47). Frågan handlar om vad det är som vi faktiskt ska omfördela i samhället för att 

det ska bli jämlikt: är det exempelvis pengar, makt eller kanske möjlighet till demokratisk 

deltagande? Är det omfördelning gällande enbart materiella ting, eller kan vi räkna in även 

annat i omfördelningsbegreppet? 

Icke-materiella resurser

Hur vi är som människor beror ju dels på genetik, dels på sociala aspekter (hur vi har 

uppfostrats och vuxit upp, våra föräldrars utbildningsnivå, vilka vi umgås med, hur vår 

skolgång sett ut och så vidare). Sådana ojämlikheter är ju svåra att jämna ut med materiella 

ting allena. Det skulle kunna anses hjärtlöst att inte ta hänsyn till sådant här när vi utjämnar 

ojämlikheter. Att turjämlikheten enbart skulle hantera materiella resurser är emellertid inte 

hugget i sten. Vi skulle exempelvis kunna tänka oss att “möjligheten att arbeta i ett yrke som 

underrepresenterat kön utan att mötas av fördomar” skulle kunna räknas in som en icke-

materiell resurs. I det fallet skulle omfördelningen kunna handla om att satsa på politik och 

kommunikation som motverkar exempelvis fördomar mot män i kvinnodominerade yrken. 

Visserligen var det resurser det som Dworkin urspungligen föreslog, men både Gheaus (2016,

3) och Lippert-Rasmussen (2012, 129) menar att demokratiska och relationella aspekter kan 

vara del av det som vi enligt turjämlikheten bör fördela i samhället. G.A. Cohen argumenterar

för fördelar (“advantage”) och Richard Arneson menar istället att “opportunities of welfare”

är det vi ska distribuera (Hirose, 47). Flera olika förslag således, och det finns inget som 

direkt talar emot ett utökat distribuenda. Gheaus menar till och med att ”There is nothing 

inherent to luck egalitarianism that excludes a pluralistic conception of the distribuenda of 

justice” (Gheaus, 7). Kanske kan det alltså vara flera olika saker som ska distribueras för att 

uppnå jämlikhet och rättvisa. Om vi skulle tillåta distribuendat att omfatta allt från Dworkins 

”goods” till Gheaus ”democratic relational goods” skapas en helhet som tar hänsyn till både 

hårdare och mjukare värden.

Sammanfattningsvis: Enligt hjärtlöshetsinvändningen kan turjämlikheten inte hantera sociala 

och relationella ojämlikheter. Detta skulle vi kunna bemöta genom att utöka vad vi ska 
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distribuera för att utjämna ojämlikheter. Ifall vi även räknar in andra aspekter än enbart 

materiella resurser i det som ska distribueras för att skapa jämlikhet så kan turjämlikhetens 

tendens till hjärtlöshet mildras. Vi har flera förslag på vad för något som skulle kunna ingå i 

distribuendat, och en av de bästa lösningarna menar jag att Gheaus har som förordar en 

pluralistisk distribuenda. Vi kan konstatera att möjligheten att bemöta hjärtlöshets-

invändningen finns även inom detta område.

Kan olika synsätt kring tid mildra kritiken?
Ett annat sätt att bemöta hjärtlöshetsinvändningen är genom något som kallas “fresh start 

view” som Fleurbaey förordar (Hirose, 56). Detta kan ses som motvikt till “equal opportunity

view” vilken innebär att människan enbart i livets start ska får en sorts utjämning (ibid, 54). 

Fleurbaey argumenterar för att vi faktiskt kan ändra oss under livets gång och menar alltså att

vi ska kunna få utjämning eller kompensation flera gånger i livet. Det måste alltså vara tillåtet

att begå misstag och sedan lära sig eller bättra sig – exempelvis börja köra motorcykel med 

hjälm istället för utan, eller sluta att spela bort alla sina pengar på lotto. Hur många gånger 

ska då en människa få starta om? Enligt Fleurbaey finns det ingen sådan gräns, gränsen går 

snarare vid någon sorts bedömning av rimlighet: ifall en person har gjort ett val (exempelvis 

att försöka bli en rockstjärna) som inte har resulterat i något lyckat utfall men personen ändå 

envist fortsätter i samma bana – där någonstans går gränsen (ibid). 

Argumentet för fresh start view är att ifall vi inte kan tillåta att människor gör misstag så vore

turjämlikheten “overly demanding and harsh in that it will punish people for being anything 

less than perfect” menar Voigt (Voigt, 397). Om vi anammar Fleurbaeys “fresh start view” 

kan vi mildra kritiken att turjämlikheten är hjärtlös eftersom att vi då ger människor en chans 

att göra fel och, framför allt, att bättra sig.

Sammanfattningsvis: Vi har tittat på ifall möjligheten att se på tid på olika sätt kan mildra 

kritiken i hjärtlöshetsinvändningen. Ifall vi antar Fleurbaeys idé om “fresh start view” kan vi 

till viss del möta den del av hjärtlöshetsinvändningen som menar att turjämlikheten är hjärtlös

eftersom att den kräver att vi inte får fatta dåliga beslut, något som kan ses som ett krav på att

vara perfekt vilket ju är en omöjlighet. 

Genom att låta människor få nya chanser i livet och kunna göra fel utan att förlora 

möjligheten till hjälp så blir turjämlikheten mindre hjärtlös. Visst finns det kvarstående 
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problem även med denna lösning, exempelvis hur vi ska bedöma när en person inte ska ska 

kunna få begå samma misstag fler gånger och få kompensation från samhället, men detta är 

sådant som bör kunna resoneras fram precis som vi gör med många andra komplexa frågor i 

samhället. 

Sammanfattning och slutsatser
Vi har nu gått igenom hjärtlöshetsinvändningen och diskuterat följande:

Uppdelningen brute och option luck – Denna uppdelning kan leda till hjärtlös behandling 

eftersom att vi enligt turjämlikheten bara “bryr oss om” (det vill säga enbart ska kompensera)

offer för brute luck. Detta kan vi bemöta genom att ta hänsyn till inslag av brute luck och 

preferenser; om vi tar hänsyn till inslag av brute luck samt ser att preferenser kan vara brute 

luck så kan turjämlikheten bli mindre hjärtlös. Uppdelningen kan också anses krocka med 

själva grundtanken för en egalitär rättviseteori eftersom att den kan leda till att människor 

hamnar i misär utan rätt till hjälp. Vi har dock konstaterat att kritikerna möjligen har gjort en 

för hård tolkning av turjämlikheten, eftersom att valet måste vara avsiktligt och väl 

genomtänkt för att det ska räknas som option luck samt att påverkan av brute luck också tas 

hänsyn till. Se exempelvis fallet med Bert som på grund av känslomässig påverkan glömmer 

att sätta på sig hjälmen när han ska till sjukhuset för att se till sitt barn som varit med om en 

allvarlig olycka. Om Bert då skadas i en olycka så räknas det ändå inte som option luck, på 

grund av ovanstående. Vi har konstaterat att antal fall av option luck därför är få och att 

kritiken således inte är särskilt övertygande. Vi har också ett lösningsförslag – “the standard 

of reasonableness” – som tar med möjligheten att alls kunna välja i ekvationen: har jag 

exempelvis begränsat med pengar så påverkar det vilken försäkring jag kan köpa.

Kombinationen av turjämlikhet med andra teorier och tänkesätt – För att minska risken att 

turjämlikheten skulle leda till hjärtlöshet finns det möjlighet att av andra skäl än rättviseskäl 

hjälpa människor som farit illa. Det finns moraliska skäl att åberopa som kan vara ett 

komplement till turjämlikheten, eller så kan vi kombinera turjämlikheten med ett “social 

minimum” som säkerställer människors grundläggande behov. Om vi även för in begreppen 

autonomi och icke-dominans så kan turjämlikheten kompletteras och omfatta fler saker än 

endast tur och val. Här ser vi att även om/när turjämlikheten är hjärtlös så finns det 

lösningsmöjligheter utanför den.
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Utökat distribuenda – Är det möjligt att tänka bredare kring vilka resurser som ska 

omfördelas i samhället för att skapa jämlikhet? Vi kan utöka distribuenda och få in icke-

materiella resurser och därmed närma oss Andersons uppfattning om förändring av sociala 

normer som metod för jämlikhet i samhället. Detta är ännu en möjlighet att bemöta 

hjärtlöshetsinvändningen.

Tid – Många människor fattar osmarta beslut i livet, ångrar sig och hittar nya livsprojekt. 

Genom att låta människor begå misstag och ge dem en andra (eller tredje) chans bemöter vi 

hjärtlöshetsinvändningen och den del som menar att det är hjärtlöst att inte få göra fel. 

Genom att anamma Fleurbaeys “fresh start view” kan vi lösa det problemet.

Vi kan slutligen konstatera att turjämlikheten har sina brister och problem i relation till 

hjärtlöshetsinvändningen. Turjämlikheten kan med andra ord vara hjärtlös – men eftersom att

det finns många lösningsmöjligheter så är invändningen inte särskilt allvarlig. Eftersom att 

turjämlikheten inte gör anspråk på att vara en allomfattande teori som ska hantera alla 

dimensioner i samhälle så är det rimligt att ha en rättviseteori (turjämlikhet) för rättvisefrågor,

och andra teorier för andra områden. Visst skulle det kunna anses att några av lösningarna 

ligger utanför teorin, men vi bör snarare se det som att teorin kompletteras med hjälp av 

tilläggen och modifieringarna. 
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