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tidskriftens fjortonde årgång inleds med Simon Birn-
baums tankeväckande artikel »Rättvis fördelning och den gene-
rella välfärdens gränser». Birnbaum disputerade nyligen i stats-
vetenskap på en internationellt uppmärksammad avhandling om 
basinkomst (recenserad i TPF 2/09). I sin artikel noterar han att 
ett krav på »aktivering» blivit allt vanligare i den välfärdspolitiska 
diskussionen. Kravet går ut på att den som tar del av den allmänna 
välfärden måste utföra någon form av motprestation – exempelvis 
genom att aktivt söka arbete. I den svenska debatten kan den så 
kallade arbetslinjen sägas vara ett exempel på denna aktiverings-
trend. Birnbaum konstaterar att det ofta är oklart vilken norma-
tiv grund som aktiveringskravet antas vila på. I sin uppsats gran-
skar han kravet i detalj, med särskild utgångspunkt i John Rawls 
rättvise teori.

Elinor Ostrom har under många år diskuterat problem som rör 
kollektivt handlande – en gärning som förra året renderade henne 
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap. Samtidigt kom 
hennes banbrytande bok Governing the Commons ut i svensk över-
sättning med titeln Allmänningen som samhällsinstitution. Boken 
recenseras här av Andreas Duit. Han diskuterar bland annat hen-
nes vetenskapliga metod och pekar på de mer allmänna politisk-
 filosofiska slutsatser man kan dra av hennes arbete.

I en nyutkommen antologi diskuteras juridiska, psykologiska 
och filosofiska aspekter på begreppet »tillräknelighet». Recensen-
ten Claudio Tamburrini finner boken förtjänstfull på flera punkter, 
men skönjer i åtminstone ett av bidragen »en viss otillbörlig ideo-
logisk motvilja mot att låta vetenskapen ta över filosofiska problem 
som hittills visat sig svårlösta».

Litteraturen om lycka – lyckans natur, värde och orsaker – är 
kraftigt växande just nu. Ett av bidragen till denna genre är Johan 
Norbergs bok Den eviga matchen om lyckan. Den recenseras av Bengt 
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Brülde. Även Brüldes egen bok Lyckans och lidandets etik recenseras – 
av Johan Norberg.
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