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√ kvotering som kvinnlig reparation
Annika Gilljam

Inledning
i sverige har det under flera år pågått en debatt om huruvida 
kvotering bör införas för att höja andelen kvinnor i bolagsstyrel-
ser, så som redan gjorts i Norge och Tyskland. Idag utgör kvinnor 
23– 24 procent av de börsnoterade bolagsstyrelserna, och den röd-
gröna regeringen har lovat att lagstifta om kvotering om inte kvin-
nor utgör minst 40 procent av de börsnoterade bolagsstyrelserna i 
slutet av år 2016 (Regeringen 2015).

De vanligare argumenten för kvotering till bolagsstyrelser är 
framåtblickande och handlar framför allt om representation, fö-
rebilder och ökad kompetens i bolagsstyrelser. Jag vill dock ägna 
denna artikel åt reparationsargumentet, ett i debatten ovanligare 
argument som i stället blickar tillbaka till tidigare oförrätter mot 
kvinnor. Jag menar att det här verkar finnas en lucka i nuvarande 
forskning och att det, på grund av aktualiteten i att diskutera kvo-
tering, finns god anledning att också granska reparationsprincipen 
mer ingående.

Grunden till reparation är att en part har orsakat en annan part 
skada på ett moraliskt felaktigt sätt (Boxill 2011). Begreppet repa-
ration ligger nära det vidare begreppet kompensation, men skiljer 
sig från detta då reparation förutsätter en moraliskt felaktig hand-
ling, medan kompensation kan vara berättigad även i fall där det 
inte finns någon som felaktigt orsakat skada. Detta innebär att vid 
exempelvis naturkatastrofer kan det vara relevant att ge kompensa-
tion till de drabbade, men däremot kan reparation inte vara relevant 
eftersom en sådan förutsätter att det dels finns någon som orsakat 
skadan och dels att personen/personerna gjort det på ett moraliskt 
felaktigt sätt. Att reparation förutsätter en moraliskt felaktig hand-
ling gör också att reparation kräver mer än kompensation, då det 
förutom en vedergällning av skadan även krävs ett erkännande av 
den skyldige om att hen/de har begått ett fel och att rättvisan därför 
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kräver vedergällningen (Boxill 1972). Kompensation kan alltså inte 
ersätta reparation eftersom reparation är en del av en korrigerande 
(corrective), snarare än en distributiv, rättvisa (Boxill 2011).

Den filosofiska debatten om reparation har framför allt hand-
lat om huruvida svarta amerikaner bör få reparation för slaveriet 
alternativt för de medborgerliga rättigheter de förvägrades under 
tiden efter slaveriets avskaffande.1 Diskussionen om kvinnlig re-
paration är alltså bristfällig, men det verkar finnas tillräckliga lik-
heter mellan debatterna för att föra över argument från debatten 
om reparation av svarta amerikaner. Detta eftersom kvinnor, pre-
cis som svarta amerikaner, utsatts för oförrätter historiskt, vilket 
bland annat skett genom en diskriminerande lagstiftning. Det är 
en tidigare diskriminerande lagstiftning, bestående av bland annat 
inskränkningar i kvinnlig rösträtt, som jag kommer att hänvisa till 
som de tidigare oförrätterna som kvinnor kan ha rätt till reparation 
för. Det är dock viktigt att poängtera att det finns många oförrätter 
som skulle kunna ligga till grund för ett fall för reparation, men jag 
har här valt inskränkningar i rösträtt för tydlighetens skull, och för 
att det är ett exempel som de flesta skulle hålla med om som mora-
liskt felaktigt.

Det finns två stora problem med att idag ge reparation för hand-
lingar som begåtts för så pass många år sedan. Det ena problemet 
är att de som bär skuld för de felaktiga handlingarna inte lever idag 
och det alltså inte är uppenbart att någon är ansvarig att reparera. 
Det andra problemet är att det dessutom är problematiskt att be-
rättiga kvinnors rätt till reparation, då de kvinnor som lever idag 
inte levde vid tiden då handlingarna begicks. Dagens kvinnor har 
haft rösträtt i samma utsträckning som män (i den mån de levt i 
Sverige), och det kan därför tyckas att det inte finns någon skuld till 
dagens kvinnor.

I den här artikeln ämnar jag först reda ut hur den starkaste ar-
gumentation för kvinnlig reparation skulle kunna se ut, och sedan 
diskutera huruvida kvotering skulle kunna utgöra en rimlig form 
av reparation utifrån den utarbetade argumentationen. I den första 
delen kommer jag att redogöra för och problematisera argument för 
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kvinnlig reparation. Jag menar att det starkaste sättet att argumen-
tera för reparation, med avsikten att använda det som argument för 
kvotering, är genom att hävda att kvinnor idag har rätt till repara-
tion på grund av att de tar skada av den tidigare diskriminerande 
lagstiftningen. I den andra delen kommer jag att föreslå argument 
som berättigar fördelning av ansvar och kostnader för reparationen 
via kvotering. De personer som bär den främsta kostnaden vid kvo-
tering är, enligt mig, de män som hade fått poster i bolagsstyrel-
ser om det inte vore för kvoteringen, och argumentationen måste 
därför delvis berättiga att männen bär denna kostnad. Eftersom 
det aktuella fallet avser en lagstiftning om kvotering så måste argu-
mentationen dessutom visa att staten har ett ansvar att reparera, då 
ansvaret att lagstifta tillfaller staten. En större diskussion om vem 
som bär ansvar och andra möjliga kostnadsbärare, så som företag, 
ryms inte inom ramarna för den här artikeln och kommer därför 
inte att tas upp.

Slutligen kommer jag att ta upp två invändningar mot kvotering 
som form av reparation, för att sedan hävda att dessa invändningar 
kan bemötas om kvotering kan förväntas förändra föreställningar 
om kvinnlig kompetens och därmed ge positiva konsekvenser för 
kvinnor i stort.

Ett berättigande av kvinnlig reparation
det verkar finnas minst tre möjliga sätt att argumentera för 
att kvinnor idag har rätt till reparation för tidigare oförrätter, tagna 
från debatterna om svarta amerikaners rätt till reparation, positiv 
särbehandling och kvinnlig kompensation.

Enligt the inheritance argument, taget från debatten om svartas rätt 
till reparation, kan rättigheter gå i arv på ett sätt liknande egendom, 
och i kraft av detta kan personer som inte levde vid tiden för hand-
lingarna ha rätt till reparation. Det som är relevant som grund för re-
paration av svarta amerikaner idag är alltså släktskap med offren, och 
enligt argumentet så hade inte svarta amerikaner idag haft rätt till 
reparation om de befriade slavarna hade fått reparation direkt, oav-
sett hur svarta amerikaner idag påverkas av slaveriet (Boxill 2011).
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Om argumentet innebär att rättigheten ska ärvas på samma sätt 
som egendom får det dock, i det aktuella fallet, konsekvensen att 
det inte verkar ringa in gruppen kvinnor som den grupp som idag 
har rätt till reparation. Den grupp som idag skulle ha rätt till repara-
tion skulle snarare utgöras av de kvinnor och män som är ättlingar 
till de kvinnor som levde vid tiden för handlingarna eftersom både 
söner och döttrar ärver sina mödrar. Det skulle alltså dels innebä-
ra att även män skulle ha rätt till reparation, men också att en del 
kvinnor som lever i Sverige idag inte skulle ha rätt till reparation 
på grund av att de inte är ättlingar till de kvinnor som direkt utsat-
tes för handlingarna. För att argumentet skulle kunna användas för 
kvotering så skulle det behöva revideras på ett sätt som gjorde att 
det ringade in alla kvinnor och endast kvinnor som arvtagare av 
rättigheten till reparation. En möjlig revidering av argumentet är 
att jämföra rätten till reparation med skuld snarare än egendom och 
hävda att den obetalda skulden till kvinnor är det som går i arv. Ef-
tersom de felaktiga handlingarna var specifikt riktade mot kvinnor 
så skulle det kunna hävdas att skulden måste utbetalas till just kvin-
nor och att ärvandet av rätten till reparation därmed skulle utgöra 
en berättigad inskränkning i arvsrätten. Det är dock fortfarande 
oklart varför egenskapen kvinna skulle vara relevant för rätten till 
reparation av kvinnor idag, om det handlar om arv, och i kraft av 
vad kvinnor idag skulle ha rätt till reparation.

Med revideringen av the inheritance argument verkar argumentet 
dels ha hamnat långt ifrån dess ursprungliga formulering då arvsbe-
greppet inte längre verkar särskilt relevant, och dels verkar det fort-
farande vara delvis godtyckligt att kvinnor idag skulle ha rätt till 
reparation. Revideringen skulle kunna ses som ett närmande av den 
andra typen av argumentation för kvinnlig reparation, enligt vilken 
det är gruppen kvinnor, och inte kvinnliga individer, som har rätt till 
reparation. Denna typ av argument kan formuleras lite olika men 
säger ungefär att den diskriminerande lagstiftningen var riktad mot 
kvinnor i egenskap av kvinnor, och därför ska reparationen ske till 
kvinnor i egenskap av kvinnor. Kvinnor idag har rätt till reparation 
på grund av att de tillhör en grupp som blivit utsatt för diskrimine-
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ring utan att detta reparerats i tillräcklig utsträckning. Ett liknande 
argument har använts av Taylor (1973) i hans argumentation för att 
en »omvänd diskriminering» (reverse discrimination) som kom-
pensation av svarta amerikaner kan vara berättigad. Han menar att 
egenskapen svart har gjorts relevant genom en diskriminering mot 
svarta på grund av deras hudfärg och att svarta därför bör kompen-
seras för detta. Enligt Taylor måste omvänd diskriminering vända 
sig till svarta i egenskap av svarta, eftersom diskrimineringen vände 
sig till svarta i egenskap av svarta. Den här typen av argument har 
fördelen att endast kvinnor och alla kvinnor har rätt till reparation 
och undviker därmed problemet med the inheritance argument. För 
att argumentet ska vara hållbart verkar det dock förutsätta att grup-
per faktiskt kan ha rättigheter, något som vi oftast tillskriver indi-
vider. För att det här argumentet ska vara användbart i kvoterings-
debatten har det alltså kvar att berättiga grupprättigheter.

Det tredje och sista argumentet, the harm argument, är också ta-
get ur debatten om svarta amerikaners rätt till reparation. Enligt 
argumentet har svarta amerikaner rätt till reparation på grund av 
att de idag tar skada av de moraliskt felaktiga handlingarna, även 
om de inte levde då handlingarna begicks. Det moraliskt relevanta 
för reparation är alltså, enligt argumentet, huruvida gruppmedlem-
mar tar skada av den moraliskt felaktiga handlingen och inte huru-
vida de levde vid tiden för handlingarna (Boxill 2011). Applicerat 
på kvinnor innebär argumentet att om kvinnor idag tar skada av en 
tidigare diskriminerande lagstiftning så har de rätt till reparation 
även om den diskriminerande lagstiftningen avskaffades för länge 
sedan.

Om kvinnor idag tar skada på ett sätt som är knutet till den dis-
kriminerande lagstiftningen så har de, enligt argumentet, rätt till 
reparation även om ingen part idag medvetet orsakat skada. En 
möjlighet är att här hänvisa till en omedveten diskriminering idag 
som kvinnor tar skada av och som troligtvis har en koppling till en 
tidigare diskriminerande lagstiftning. Att en omedveten diskrimi-
nering föreligger kan bland annat visas av forskningen om implicit 
bias som kan redogöra för hur vi gör omedvetna ställningstaganden 
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som systematiskt missgynnar vissa grupper. Studier har exempelvis 
visat på att kvinnors CV:n värderas lägre än mäns även då de har 
samma meriter, något som sker trots att CV-granskarna inte med-
vetet anser kvinnor vara mindre kompetenta än män (Steinpreis 
m.fl. 1999). Sådana implicita ställningstaganden skulle bland annat 
kunna påverka hur svårt det är för kvinnor, i förhållande till män, 
att nå poster i bolagsstyrelser. Den tidigare diskriminerande lag-
stiftningen skulle kunna ha bidragit till och reproducerat föreställ-
ningar om kvinnlig kompetens som idag, tillsammans med andra 
faktorer, orsakat implicita ställningstaganden och därigenom en 
omedveten diskriminering. Om dagens omedvetna diskriminering 
delvis är ett resultat av en tidigare medveten och moraliskt felaktig 
diskriminering så skulle det kunna berättiga att kvinnor idag har 
rätt till reparation för den medvetna diskrimineringen i kraft av att 
de tar skada av den. En viktig distinktion är dock att det inte är den 
pågående diskrimineringen som kvinnor får reparation för, utan 
det är för den historiska diskrimineringen i kraft av att den orsakar 
en skada idag.

Givet att en sådan omedveten diskriminering föreligger kan 
alltså kvinnor idag ha rätt till reparation enligt argumentet. Till 
skillnad från tidigare argument så är detta argument beroende av 
empiri som visar att kvinnor faktiskt tar skada av tidigare oförrät-
ter. Det har dessutom det problemet att det, liksom the inheritance 
argument, inte ringar in kvinnor på ett helt säkert sätt. Argumen-
tet verkar öppet för att det kan finnas kvinnor som inte tar skada, 
och som därmed inte har rätt till reparation, samt att även män tar 
skada och därför har rätt till reparation. Jag lämnar frågan öppen 
huruvida män har rätt till reparation för till exempel förluster i tid 
med sina barn och för att eventuellt ha svårare när det kommer till 
känsloliv och relationer. Om män har rätt till reparation så verkar 
dock inte kvotering vara en relevant form av reparation, och frågan 
behöver därför inte diskuteras vidare för min sak. Om det är så att 
det finns kvinnor som inte tagit skada så innebär det dock att kvo-
tering kan leda till att vissa kvinnor får mer än de har rätt till. Den 
här problematiken kan enligt mig bemötas på två olika sätt. Den 
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ena möjligheten är att säga att alla kvinnor faktiskt tar skada ge-
nom att utsättas för en risk att bli diskriminerade. Den andra är att 
hävda att det visserligen är möjligt (men frågan är hur troligt) att 
det finns kvinnor som inte tagit skada men att kvinnor ändå utgör 
den ungefärliga grupp som tagit skada. Eftersom det är så pass svårt 
att avgöra vilka som tagit skada så ges reparationen till alla kvinnor 
då det är det enda praktiskt genomförbara sättet att reparera.

Ansvar och kostnader
kvotering innebär att staten bär ansvaret för reparationen, 
i och med att det är staten som inför kvoteringen, samt att (vissa) 
män står för kostnaden. Denna kostnads- och ansvarsfördelning be-
höver berättigas om kvotering ska kunna vara en lämplig form av 
reparation. Den här delen av artikeln skulle med lätthet kunna bli 
en egen artikel, men då mitt fokus har legat på berättigandet av den 
part som har rätt till reparation, och inte den som är skyldig att re-
parera, ges denna del endast ett mindre utrymme.

Som nämnt så gör jag antagandet att det idag inte finns någon 
som bär skuld för de relevanta oförrätterna. Om det idag fanns nå-
gon som bar skuld så skulle det rimligtvis vara den part som bar 
skuld som skulle bära ansvaret för att reparera. Bland andra Robert 
K. Fullinwider (2000) menar att det idag fortfarande finns en part 
som bär skuld för tidigare oförrätter mot svarta amerikaner, näm-
ligen staten. Staten är, enligt Fullinwider, en entitet som existerar 
över tid och som därför fortfarande kan bära skuld idag, trots att 
staten idag inte utgörs av samma individer som under tiden för in-
skränkningarna. Jag menar att det går att berättiga kvotering som 
reparation utan att anamma en idé om kollektivt ansvar eller om 
staten som en entitet, genom att i stället hävda att staten bär an-
svaret trots att den inte bär skuld, eftersom det ligger i linje med sta-
tens övriga uppgifter och ansvarsområden. Staten har ett ansvar att 
trygga sina medborgares rättigheter i situationer där det inte finns 
någon annan part som uppenbart bär det här ansvaret, vilket exem-
pelvis kan jämföras med brottsoffermyndigheten, som delar ut ska-
destånd till brottsoffer när det inte finns någon gärningsman som 
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kan betala, eller med kompensation vid naturkatastrofer, då staten 
ofta går in och ger ersättning till de drabbade trots att det inte är 
staten som orsakat skadan. Utan att ge ett större berättigande till 
den här rollen hos staten så verkar det i alla fall visa att reparation 
ligger i linje med sådant som staten faktiskt redan ansvarar för, vil-
ket åtminstone pekar på att det inte borde vara särskilt kontroversi-
ellt att förlägga ansvaret för reparation hos staten.

Kostnaden bärs dock inte utav staten, utan framför allt av de 
män som skulle fått uppdrag i styrelser om det inte vore för kvo-
teringen. Ett sätt att berättiga att kostnaden förläggs på männen 
är att hävda att männen drar fördelar av tidigare oförrätter mot 
kvinnor genom dess konsekvenser, och att kostnaden därför kan ses 
som en omfördelning av fördelar som männen inte hade haft om 
det inte vore för en tidigare diskriminerande lagstiftning. Principen 
kan exempelvis formuleras som hos Kershnar:

Other things being equal, one person, P, ought to pay compensa-
tion to injured party, I, if and only if P benefitted from an unjust 
act that injured I. (Kershnar 1997: 354)

För principen spelar det ingen roll om personen eller personerna 
drar fördelar medvetet eller omedvetet, och principen är inte bero-
ende av att män frivilligt drar fördelar.2 Det handlar, återigen, inte 
om skuld, utan om att männen kan vara berättigade kostnadsbärare 
trots att de är fria från skuld.

Kershnar (1997) menar att principen är problematisk och jämför 
det med ett fall där en vit amerikan, Jim, som är näst bäst i världen 
på tennis, drar fördelar av att den bäste spelaren i världen, kinesis-
kamerikanska Frank, blir knivhuggen av ett gäng rasister. Jim vin-
ner därefter alla tävlingar och blir alltså världsbäst och tjänar där-
med mycket mer pengar på grund av den felaktiga handlingen som 
drabbade Frank. Jim har ingen koppling till gänget och är alltså fri 
från skuld. Kershnar menar att det verkar orimligt att Jim är skyldig 
Frank kompensation eftersom Jim inte har någon koppling till den 
felaktiga handlingen.

En väsentlig skillnad mellan Kershnars exempel och det rele-
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vanta fallet är dock dels att exemplet är utformat att gälla individer 
medan mitt fall gäller på kollektiv nivå, dels att han talar om en 
enskild händelse medan jag syftar till ett antal händelser som är en 
del av ett system. Det skulle här kunna hävdas att fördelar endast 
bör omfördelas när det blivit till ett mönster att en viss grupp drar 
fördelar av ett system,3 vilket innebär att principen inte formuleras 
som hos Kershnar. Det kanske är orimligt att Jim är skyldig Frank 
kompensation, men från detta går det inte nödvändigtvis att dra 
slutsatsen att det inte är rimligt att män bör stå för kostnaden av 
reparationen på grund av att de drar fördelar av det system som den 
felaktiga diskrimineringen bidragit till.

Kvotering som reparation
givet att kvinnor har rätt till reparation i kraft av att de idag 
tar skada av tidigare oförrätter, är kvotering i så fall en lämplig form 
av reparation? Som nämnt verkar det rimligt att kvinnor tar skada 
av den historiska diskrimineringen genom att den bidragit till före-
ställningar och implicita ställningstaganden som kvinnor tar skada 
av idag. Om det finns ett intresse hos kvinnor att sitta i bolagssty-
relser, och om möjligheten att nå de posterna har försämrats som 
en effekt av de felaktiga handlingarna, så skulle detta kunna berät-
tiga kvotering framför andra former av reparation. Kvinnor har i 
så fall rätt till reparation i kraft av att de tagit skada av den histo-
riska diskrimineringen, och då skadan delvis består av färre platser 
i bolagsstyrelser så skulle kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser 
kunna vara en rimlig reparation, då det på ett direkt sätt åtgärdar 
skadan orsakad av de felaktiga handlingarna. Detta givet att fler 
kvinnor hade suttit i bolagsstyrelser om det inte vore för den histo-
riska diskrimineringen, oavsett om det beror på en diskriminering 
i rekryteringsprocessen eller på att färre kvinnor har de relevanta 
meriterna.

Det finns dock möjlig kritik att rikta mot kvotering som form av 
reparation. En kritik mot kvotering som ibland syns i samhällsde-
batten är att den riskerar leda till föreställningar om kvinnor på sty-
relseposter som mindre lämpade än sina manliga kollegor på grund 
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av en misstanke om att de är inkvoterade och därför inte lika meri-
terade. Sådana föreställningar skulle drabba samtliga kvinnor, inte 
bara de som nått poster via kvotering, och skulle därför innebära en 
skada för de kvinnor som skulle fått uppdraget även utan kvotering. 
De kvinnorna skulle, allt annat lika, få det lite sämre med kvotering 
än utan, vilket är problematiskt om kvoteringen berättigas av repa-
rationsprincipen.

En annan möjlig kritik mot kvotering som reparation är att den 
endast ger fördelar till väldigt få kvinnor. Om det endast är de kvin-
nor som får uppdrag i bolagsstyrelser via kvotering som drar förde-
lar av kvoteringen, så innebär det att reparationen endast fördelas 
över ett fåtal individer, och det är dessutom godtyckligt vilka som 
gynnas eftersom det troligtvis inte är de kvinnor som tagit mest 
skada som kommer att kvoteras in.4 Det kan verkligen ifrågasät-
tas huruvida en politisk åtgärd som endast gynnar ett fåtal kvinnor 
faktiskt kan utgöra reparation för hela gruppen kvinnor.

Jag tror dock att ovanstående kritik kan bemötas genom att 
hävda att kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser inte bara gynnar 
de kvinnor som blir inkvoterade utan att kvoteringen kommer att 
leda till konsekvenser som kommer att gynna kvinnor i stort. Detta 
genom att kvoteringen skulle kunna förändra våra föreställningar, 
både medvetna och omedvetna, om kvinnlig kompetens, vilket 
skulle ge kvinnor ökade möjligheter i framför allt näringslivet. En 
ökad exponering av kvinnor på höga poster, så som i bolagsstyrel-
ser, skulle kunna minska de implicita ställningstaganden som miss-
gynnar kvinnor i näringslivet genom en förändrad syn på kvinnlig 
kompetens. Kvotering skulle alltså potentiellt kunna vara ett verk-
tyg för att minska en omedveten diskriminering, och fördelarna av 
reparationen skulle i så fall potentiellt nå väldigt många kvinnor.

Om kvotering förutspås ge fördelar till så pass många kvinnor, 
så skulle även den första kritiken kunna bemötas. Kvotering skulle 
visserligen fortfarande kunna leda till föreställningar om kvinnor 
på bolagsstyrelseposter som mindre lämpade än sina manliga kolle-
gor, men om kvotering skulle leda till fördelar för kvinnor i stort så 
skulle fördelarna troligtvis överväga skadan hos de få kvinnor som 
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skulle drabbas. Ett annat möjligt, men kanske mer tveksamt, sätt 
att bemöta samma kritik är att hävda att det bara är mycket få som 
skulle hysa dessa föreställningar eftersom en större allmänhet inte 
i särskilt stor utsträckning tänker på hur högt uppsatta kvinnor har 
fått sina poster.

Avslutning
jag har i den här artikeln ämnat lägga fram det starkast möjliga 
argumentet för kvotering som reparation. Artikeln har bestått av 
dels en argumentation för kvinnlig reparation, dels en argumenta-
tion för kvotering som form av reparation. Jag menar att det star-
kaste sättet att argumentera för kvinnlig reparation är genom att 
hävda att kvinnor idag tar skada av tidigare oförätter, att de därför 
är offer för handlingarna och har rätt till reparation. En sådan ska-
da skulle exempelvis kunna bestå av implicita ställningstaganden 
(implicit bias) på grund av föreställningar om kvinnlig och man-
lig kompetens. Om sådana föreställningar är orsakade av tidigare 
oförrätter så skulle kvotering kunna vara en rimlig form av repara-
tion, givet att kvoteringen kan förväntas ändra på föreställningar 
om kvinnlig kompetens och därmed ge fördelar som når ett stort 
antal kvinnor.

Avslutningsvis vill jag säga något om hur pass övertygande mitt 
argument för reparation av kvinnor är och hur reparationsprinci-
pen kan tänkas väga i jämförelse med mer framåtblickande argu-
ment för kvotering. För det första, även om the harm argument inte 
verkar uppenbart orimligt i detta fall, så riskerar det att leda till 
orimliga slutsatser i andra fall. Om alla personer som tagit skada av 
ett brott har rätt till reparation, även om de inte levde vid tiden för 
handlingarna eller varit direkta offer, så innebär det troligtvis att 
merparten av världens befolkning har rätt till reparation för en rad 
olika moraliskt felaktiga handlingar som tidigare begåtts. Det le-
der alltså till ett orimligt stor antal reparationsfall. För att principen 
inte ska leda till alltför många fall av reparation behöver det därför 
tydligare definieras vilka typer av skada och vilka typer av hand-
lingar som kan leda till en rätt till reparation samt hur stark kopp-
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lingen behöver vara mellan handlingen och skadan. Utmaningen 
är att definiera argumentet så att det inkluderar det aktuella fallet 
men inte leder till orimligt många reparationsfall i övrigt.

För det andra bör det noteras att reparationsargumentet inte sät-
ter upp några mål om jämställdhet. Detta innebär att om det vore 
så att kvinnor idag satt på en majoritet av styrelseposterna, och om 
de hade fler höga poster inom näringslivet än män, så skulle de fort-
farande ha rätt till reparation om det vore så att de skulle haft ännu 
fler poster om det inte vore för den historiska diskrimineringen. Det 
spelar alltså inte någon roll hur kvinnor idag har det i förhållande 
till män, utan det som spelar roll är hur de har det i förhållande till 
hur de hade haft det utan oförrätterna. Många skulle troligtvis hålla 
med om att det verkar kontraintuitivt att ge kvinnor reparation i en 
sådan situation, vilket kanske tyder på att reparationsprincipen har 
mindre betydelse än jämställdhetsprinciper.

—√|

Annika Gilljam är filosofistuderande vid Göteborgs universitet.

Noter

1 Se till exempel Boxill (2011), Fullinwider (2000).
2 Fullinwider (1975) har kritiserat principens tillämpbarhet på berättigandet av att vita 

amerikaner ska betala reparation till svarta amerikaner, då vita amerikaner inte frivilligt 
drar fördelar. En sådan kritik verkar alltså inte särskilt träffande då frivillighet inte är ett 
kriterium för principen. 

3 Jämför till exempel Woodruffs syn på diskriminering. Se Woodruff (1976).
4 En liknande kritik har framförts av Goldman (1975) och Simon (1974) mot positiv 

särbehandling vid anställning, och båda menar att det blir en godtycklig fördelning av 
kompensationen (Simon) eller reparationen (Goldman).
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