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Makt i John Rawls' teori om Rettferdighet som rimelighet Takk til Fredrik Engelstad for nyttige kommentarer.
Når har innbyggere moralsk plikt til å adlyde myndighetene og slutte opp om samfunnsinstitusjonene? Dette spørsmålet om normativ legitimitet er et sentralt tema innenfor politisk filosofi og normativ politisk teori. Et av dette århundrets viktigste svar er John Rawls' (1921- ) teori om rettferdighet, "Rettferdighet som rimelighet" ("Justice as Fairness", (Rawls 1971a; Rawls 1993; 1999). Mer fyldestgjørende fremstillinger på norsk finnes blant annet i Malnes og Midgaard 1993 og Føllesdal 1993. 
Rawls skriver i den analytiske tradisjonen i filosofi, som legger vekt på å gjøre rede for premisser og begrunnelseskjeder. I vår sammenheng er det interessant å se på hvilke oppfatninger om makt og innflytelse som legges til grunn, mens andre viktige sider av teorien ikke drøftes her. 
Rettferdighet som rimelighet legger stor vekt på institusjonenes rolle: de preger våre verdier og forventninger på fundamentale måter, og påvirker maktfordelingen oss imellom i samfunnet. Om institusjonene dermed utøver 'makt' er et definisjonsspørsmål. I det følgende vil jeg derfor isteden bruke uttrykket 'innflytelse', og komme tilbake til spørsmålet om dette bør betegnes som 'makt' til slutt. Teorien tar også livssynsmangfoldet på alvor, som en særlig utfordring for forsvarlig bruk av statsmakt. 
Resten av innledningen drøfter kort tre ulike betydninger av utrykket 'legitimitet', for å unngå enkelte misforståelser og avklare sammenhenger mellom normativ og empirisk forskning om normer. Del 1 skisserer antagelser om de grunnleggende samfunnsinstitusjonene og livssynsmangfoldet, for å forstå hvorfor teorien har dette som tema og premiss. Del 2 skisserer enkelte sider ved Rawls' teori, og del 3 ser kort på hvordan samfunnsinstitusjonenes betydning forklarer den sterke likhetorienteringen i rettferdighetsprinsippene. Del 4 peker på noen aspekter av teorien av betydning for forståelse av maktbegrepet, og del 5 skisserer noen konsekvenser for demokratiske ordninger. Del 6 nevner noen hovedinnvendinger mot teorien. 
Om Legitimitet
I forskning om makt og normer blir ordet 'legitimitet' brukt i minst tre forskjellige betydninger (Beetham 1991, Flathman 1993)Flathman, Richard E.1993Legitimacy4475.  For ytterligere, relevante men omstridte nyanser, se Estlund 1996. Det er derfor viktig å avklare hvordan begrepet brukes i politisk filosofi, og sammenhengene mellom disse betydningene.
For at en lov eller beslutning skal betraktes som rettslig legitim - legal - må myndighetsutøvelsen være i samsvar med de prosedyrer og begrensninger som er nedfelt i grunnloven eller i konstitusjonell sedvane. For eksempel: i et demokrati har befolkningen stemmerett, en grunnlovsfestet myndighet til å velge representanter som utøver lovgivende myndighet. Parlamentarismen innebærer at Stortinget kan tvinge utøvende makt -- Regjeringen -- til å gå av. For at lovene og Regjeringens politikk skal være rettslig bindende, må derfor lovgivende myndighet -- Stortinget -- være demokratisk valgt, og Regjeringen må ikke ha mistillit i Stortinget. 
Vi er også ofte opptatt av om lover og institusjoner er sosialt legitime: om de nyter oppslutning i befolkningen. Det er viktig at befolkningen aksepterer myndighetsutøvelsen, i den forstand at folk adlyder. Slik oppslutning er ofte vanskelig å måle, men en indikator er grad av lovlydighet. Deltakelse i valg blir også ofte brukt som indikator, kanskje ut fra tanken at de som stemmer i alle fall ikke er helt desillusjonert. Manglende valgdeltakelse kan imidlertid forstås på mange måter: enten at borgerne er fornøyd, at de tvert imot ikke aksepterer lovene og styringsordningene, eller at de er misfornøyd med de aktuelle kandidatene.
For å sikre oppslutning innen demokratiske stater er det ikke nok å true med straff ved lovbrudd - det krever fort for mye ressurser. Innbyggere må også mene at de har en moralsk plikt til å adlyde landets lover og myndighetene. Samfunnsinstitusjonene må altså oppfattes som normativt legitime, i samsvar med vår gjennomtenkte rettsfølelse, og dermed som moralsk bindende. 
De tre betydningene av legitimitet henger sammen: Myndighetsutøvelsen må være hjemlet i lov, og i samklang med vår rettsfølelse for å oppnå oppslutning. I boken Political liberalism (1993) drøfter Rawls særlig hvordan et samfunn med livssynsmangfold kan være rettferdig og opprettholde oppslutningen over tid -- altså både ha normativ og sosial legitimitet. Kan vi ha grunn til å tro at samfunnsborgerne med forskjellige livsanskuelser vil slutte opp om rettferdige samfunnsordninger som eksisterer over tid? Rawls hevder at filosofisk refleksjon av den typen han bidrar med er viktig blant annet nettopp for å sikre slik stabilitet. En felles, offentlig begrunnelse for hvorfor institusjonene fortjener vår oppslutning kan gi alle grunn til å slutte opp om rettferdige ordninger, i forvissning om at de fleste andre mener og gjør likeså. En slik begrunnelse må bygge på antagelser som vi må kunne forvente enighet om, ut fra en overlappende enighet på tvers av en rekke livssyn som ellers er uenige på mange punkter. 
I de senere artiklene har Rawls understreket dette aspektet, at teorien er "politisk" på bestemte måter. Den er ikke ment som en fullstendig moralteori eller altomfattende filosofisk teori om mennesket og samfunnet i sin alminnelighet. Isteden kommer teorien bare til anvendelse på bestemte samfunnsinstitusjoner, og antagelsene prinsippene bygger på påstås ikke å være sanne, men bare nyttige for å oppnå enighet. 
1 Samfunnsinstitusjonenes betydning
Rettferdighet som rimelighet fokuserer på ett avgrenset felt: noen aspekter ved grunnleggende samfunnsinstitusjoner så som lovverket, den økonomiske strukturen, skatteordningene, og familiestrukturen. Teorien er utelukkende opptatt av et bestemt tema: hvordan slike institusjoner, betraktet under ett, bør påvirke fordelingen av visse goder og byrder oss imellom. Rawls mener at dette spørsmålet er praktisk relevant, viktig - og særdeles vanskelig. For å avklare og forstå Rawls' teori og maktbegrep må vi se på hans oppfatninger om samfunnet, individet, og forholdet mellom disse to.
Institusjoner: kunstige, sosialt konstruert.
Sosiale institusjoner er kunstige, i den forstand at de er laget av mennesker. De er ikke naturgitt: de hadde ikke behøvd å eksistere, de er ikke entydig bestemt av naturen, og kunne vært annerledes. Dette er ingen ny innsikt: David Hume bemerker om "social artifices" at de er utført med en viss plan og hensikt. Og ikke minst: de er under menneskelig kontroll, i den forstand at de kan endres med lovgivning (Hume 1960, 475, 528). Institusjonell endring er vanskelig, og mislykkes ofte (Elster 1991). Men muligheten for hensiktsmessig endring gjør det likevel meningsfylt å spørre hvordan samfunnsinstitusjonene burde være. Politisk filosofi har vært opptatt av dette spørsmålet i alle fall fra Platon og fremover (Malnes og Midgaard 1993). 
Rawls forsøker å besvare en bestemt variant av dette spørsmålet. Når brukes politisk makt for å opprettholde samfunnsinstitusjoner på måter som er forenlige med at borgerne betrakter hverandre som frie og likeverdige (Rawls 1993, 136-37)? Det er interessant å se hvorfor Rawls velger det han kaller "de grunnleggende samfunnsinstitusjonene" som tema.
Samfunnsinstitusjonene betydning for fordelinger, forventinger og verdier
Vi påvirkes drastisk av våre sosiale omgivelser, og er i denne forstand sosiale vesener. Institusjoner utøver innflytelse på tre måter, ved å påvirke fordelingen av goder, ved å påvirke våre forventninger til fremtidige goder, og ved å påvirke hvilken verdi vi tillegger goder og byrder.
Institusjonene legger for det første rammer for fordeling av goder og byrder. Vi fødes inn i bestemte posisjoner i samfunnet, og våre muligheter i livet avgjøres i høy grad av de grunnleggende samfunnsinstitusjonene. Rettsvesenet, markedsøkonomien, skattereglene og familieformer knytter rettigheter og plikter til forskjellige roller, og påvirker våre muligheter til å oppnå de forskjellige posisjonene. 
For det andre danner vi oss  forventninger i lys av institusjonene. De premierer visse evner, belønner noen typer innsats, og legger føringer for hvordan fruktene av samarbeid skal fordeles. Under stabile institusjoner vil de som innehar visse stillinger eller sosiale posisjoner belønnes deretter, og alle får som de har gjort seg fortjent til ifølge reglene som håndheves. Å "gi alle etter fortjeneste" gir ikke noe svar på spørsmålet om hvilke kriterier som bør gjelde for slike institusjoner, siden de i sin tur vil gi forventninger til innbyggerne (Hume 1975, 1993. Alternative institusjoner, for eksempel andre lovregler for opptak til studier eller for alderstrygd, vil gi opphav til andre forventninger. Eksisterende forventninger knyttet til sosialt definerte roller kan derfor ikke legges til grunn for krav på hvordan samfunnsinstitusjonene bør fordele goder og byrder.
For det tredje griper institusjoner dypt inn i våre liv. Vi er formbare: institusjonene preger våre verdier - og til og med vår vurdering av de godene og byrdene som institusjonene så fordeler (Elster 1983; March og Olsen 1989; March og Simon 1993). Et eksempel er fenomenet som kalles "adaptive preferanser", illustrert med reven som endrer sin verdsetting av rognebær fordi de er uoppnåelige. Men vi sosialiseres - eller indoktrineres - inn i verdisett såpass tidlig og grunnleggende at det er vanskelig å se for seg at vi har et opprinnelig eller egentlig fullstendig sett av verdier eller interesser, som så fordreies i møte med institusjonene. Spørsmålet er ikke hvordan sosialisering til verdier kan unngås, men heller hvilke verdier og normer som institusjonene bør oppfostre borgerne til. 
Dermed påvirker institusjonene våre levekår, livsplaner og verdier på fundamentale måter. Det er nettopp derfor spørsmålet om normativ legitimitet er viktig. Hvordan bør samfunnsinstitusjonene fordele goder og byrder, deriblant hvordan fordeling, forventninger og sosialisering til verdier bør skje. 
Paradoksalt nok gjør institusjonenes massive innflytelse på innbyggerne det vanskelig å finne velbegrunnede svar på spørsmålet hvordan denne makten bør utøves. På grunn av vår formbarhet kan ikke pVr pvirkelighetolitikkens og samfunnsinstitusjonenes rolle simpelthen være å gi oss det vi subjektivt forventer. Samsvar mellom forventninger og fordeling kan oppnås ved at institusjonene justerer ned ambisjonsnivået hos noen grupper, mens mange vil mene at en rettferdig fordeling må tilfredsstille ytterligere krav: en skjev fordeling blir ikke rettferdig simpelthen ved at de dårlig stilte avfinner seg med situasjonen. Men uten å kunne bygge på subjektive forventninger står vi uten særlig mange holdepunkter for å avgjøre hvordan goder og byrder skal fordeles oss imellom.  En mulighet ville vært å bygge på en oppfatning om det gode liv -- men det blir problematisk på grunn av livssynsmangfoldet. 
Livssynsmangfold som ekstra utfordring
Rawls hevder at et samfunn med tros- og ytringsfrihet vil oppleve livssynsmangfold. Reflekterte og moralske samfunnsmedlemmer vil være uenige om en rekke grunnleggende spørsmål vedrørende meningen med livet, menneskets sanne natur, og bestanddelene av det gode liv. Vi kan derfor ikke legge omstridte deler av slike livssyn til grunn for prinsipper for hvordan samfunnsinstitusjonene skal påvirke fordelingen av goder. Vi kan altså ikke vurdere institusjonene ut fra virkningene på 'det gode liv' generelt. Dersom samfunnsmedlemmene var enige i livssyn, burde kanskje institusjonene fremelske og belønne de egenskapene og holdningene alle verdsetter. Men dette kriteriet for fordelingsrettferdighet er uakseptabelt, fordi det innebærer at noens livssyn får utilbørlig gjennomslag, til forkleinelse for andre. Begrunnelsen for normativ legitimitet må være nøytral mellom slike verdier.  Det betyr ikke at begrunnelsene må være "verdifrie", uten premisser om verdier eller normer Se f.eks. Gutmann 1987 og Macedo 1990., men innbyggerne må kunne slutte opp om dem uten å være enig i de dypeste begrunnelser.
2 Rawls' Theory of Justice: Rettferdighet som rimelighet
På spørsmålet om når borgere har en moralsk plikt til å innordne seg etter de samfunnsinstitusjonene som blir opprettholdt med statsmakt, svarer Rawls at dette først og fremst er et spørsmål om rettferdighet, og spesielt om hva slags rammer de grunnleggende institusjonene legger når det gjelder fordelingen av "sosiale primærgoder" mellom mennesker. 
Fordelingsprinsippene
Teorien begrunner bestemte fordelingskrav til de grunnleggende samfunnsinstitusjonene, sett under ett, under forutsetning av at institusjonene har allmen oppslutning (Rawls 1982a, 5):
1. Frihetsprinsippet:
Enhver har det samme, ukrenkelige krav på et tilfredsstillende sett av like grunnleggende rettigheter, som er forenlig med alle andres tilsvarende sett av rettigheter. De omfatter politiske og sivile rettigheter, så som stemmerett, ytringsfrihet og religionsfrihet, og rett til lik beskyttelse av loven.
2. Prinsippet om sosiale og økonomiske ulikheter:
Det andre prinsippet består av to betingelser for hva slags sosiale og økonomiske ulikheter som kan forekomme over tid. Rawls betegner ofte disse to betingelsene som to forskjellige prinsipper:
2 a) Prinsippet om sjanselikhet:
De sosiale og økonomiske ulikhetene som finnes, må være knyttet til sosiale posisjoner -- stillinger og yrker -- som er likt tilgjengelige for alle med samme evner og vilje til å bruke evnene. 
2 b) Forskjellsprinsippet:
Sosiale og økonomiske ulikheter må fremme de dårligst stiltes kår. Det minste stykket av samfunnskaken må bli så stort som mulig.   
I et samfunn i samsvar med disse prinsippene har frihetsprinsippet forrang: samfunnsinstitusjonene kan ikke fremme sjanselikhet eller tillate økonomisk ulikhet på måter som setter andres grunnleggende rettigheter til side. Tilsvarende har sjanselikhet forrang over forskjellsprinsippet: sjanselikhet kan ikke ofres for å bedre de økonomisk dårligstilte vilkår. Forskjellsprinsippet kan tillate økonomisk ulikhet mellom mennesker i forskjellige stillinger, for eksempel dersom premiering av ekstra innsats hever produktiviteten, og dermed bidrar til at minstelønnen i samfunnet blir høyere. Men dette er rettferdig bare så lenge forskjellen i lønn er forenlig med de andre prinsippene. Økonomisk ulikhet må ikke slå ut i ulik politisk makt, og neste generasjons muligheter for utdannelse og yrkesvalg må ikke påvirkes. Prinsippene kan ikke uten videre tas til forsvar for det vi i Norge forstår som økonomisk liberal politikk, og heller ikke for sosialdemokratisk politikk. Rawls' teori er i prinsippet åpen for at rettferdighetshensynet kan tillate store eller små skatteoverføringer, stor eller liten bruk av markedsmekanismer, og støtteordninger som er behovsprøvd eller universelle. Disse valgene er blant annet avhengig av sosialøkonomiske forhold og virkningen av økonomiske insentiver. 
Disse prinsippene er i første rekke ment for institusjoner som eksisterer over tid, og som dermed former innbyggerne deretter. Det er ikke gitt at prinsippene også gjelder strategier for å forbedre eksisterende urettferdige ordninger. Det er for eksempel ikke gitt at det er viktigere, eller haster mer, å sikre politiske rettigheter enn økonomisk likhet, i samfunn som er dypt urettferdige. Og tiltak som moderat kjønnskvotering kan være normativt forsvarlig eller nødvendig i Norge i dag for å bøte på eksisterende urett, selv om slike tiltak kanskje strider mot rangordningen mellom prinsipp 2 a og 2 b. Slike viktige spørsmål om forsvarlig forbedring av urettferdige ordninger faller utenfor prinsippenes anvendelsesområde, siden de er ment å gjelde for ordninger som allerede er på plass.

Om teoridannelse og begrunnelse av normer
Et sentralt spørsmål for normativ politisk teori er altså under hvilke betingelser befolkningen har en slik moralsk plikt til å adlyde. Når er institusjonene i samsvar med de verdier og idealer befolkningen har grunn til å holde fast ved? En strategi for å finne svar på dette er å ta utgangspunkt i de forskjellige normer og regler vi opplever som bindende, både abstrakte uttrykk som "frihet, likhet, solidaritet", og de konkrete påbud og forbud fra styresmaktene. Vi kan presisere disse normene og verdiene og sette dem i innbyrdes sammenheng som premisser og konklusjoner. Dermed kan vi avklare om de er velbegrunnet, eller om de må justeres i lys av sine premisser og konsekvenser.
For eksempel: De sivile og politiske rettigheter i en rettsstat gir innhold til idealer om frihet fra overtramp og vilkårlig maktutøvelse. De setter grenser for legal maktutøvelse, og insisterer på at myndighet må hjemles i lov. Makt- og demokratiutredningens mandat forstår makt som muligheten til å påvirke utformingen av beslutninger som berører en selv og ens eget liv, kan også forstås som en presisering av frihetsidealet. 
Likhet og likeverd uttrykkes blant annet i krav om rettssikkerhet, likebehandling, og demokratiske beslutningsprosedyrer. Velferdsordninger gir uttrykk for solidaritet: at ingen skal bli latt fullstendig i stikken.  Samfunnsinstitusjonene må blant annet sikre anstendige levevilkår for de dårligst stilte. 
Slik kan vi presisere normer og verdier på forskjellige livsområder og på mer konkrete og abstrakte nivåer, og forsøke å knytte dem sammen som en teori, et konsistent hele av premisser og konklusjoner. Normativ teori har dette som sitt forskningsfelt.
 Argumentstrategien
Ulike teorier om fordelingsrettferdighet Fordelingsprinsippervil ha forskjellige oppfatninger om hvilke goder som bør reguleres, hvilke interesser hos partene som teller, og hvordan disse interessene skal bli tatt tilbørlig hensyn til. For å sammenligne Rawls' teori med andre bidrag vil det være viktig å se på disse premissene om interesser, goder, og likeverd slik de fremstår innenfor Rawls' argument. 
Om individ og samfunn 
Rawls foreslår at samfunnet bør forstås som et system av samarbeid mellom frie og likeverdige medlemmer over generasjoner. Rawls skiller her lag både med utilitaristene, som betrakter samfunnet som en mekanisme for å fremme totalvelferden, og med mange moralfilosofer som hevder at samfunnet bør fremme ett bestemt menneskeideal.
Interesser: Rettferdighetssans og rasjonalitet
Hva skal telle som relevante fordelingsvirkninger? For det første må grunnleggende fysiske behov for ernæring, husly og helsestell telle - her vil mange livssyn være enige. Men utover disse behovene blir det vanskeligere å finne svar, både på grunn av vår formbarhet og livssynsmangfoldet. 
Rettferdighet som rimelighet foreslår at to interesser legges til grunn (Rawls 1971a, 505). For det første har vi alle en rettferdighetssans. Vi har evnen til å forstå, anvende, og underkaste oss prinsipper og regler vi oppfatter som rettferdige. Rettferdighetssansen gjør at vi ikke setter oss selv urettferdige mål i strid med de rettferdighetsprinsippene vi anser som riktige. Merk at dette premisset er utvetydig normativt. Teorien forsøker altså ikke å begrunne moralske hensyn ut fra egeninteressen. 
For det andre er vi rasjonelle, i en bestemt forstand: Hver av oss har evnen til å danne seg en oppfatning om det gode liv, innenfor de mulighetene vi blir forespeilet. Vi forsøker å fremme eller oppnå dette målet, alene og i samarbeid med andre. 
Det er kun konsekvensene for disse to interessene som ansees som relevant grunnlag for argumenter om legitimitetsprinsipper. Selvfølgelig er mange andre evner viktige -- og sågar viktigere -- for hver enkelt av oss. Men det kun argumenter som viser til fordelingsvirkninger for disse to evnene som vi kan forvente enighet om. 
Sosiale primærgoder
Det er også vanskelig å legge en felles oppfatning til grunn om hvilke goder og byrder som skal fordeles, og hvordan de bør fordeles. Rawls lanserer "sosiale primærgoder" som et kreativt svar på disse utfordringene (Rawls 1971a: 62; Rawls 1982b). Disse godene er politiske og sivile rettigheter og friheter, myndighet og formelle posisjoner og yrker, inntekt og rikdom,  og det sosiale grunnlag for selvrespekt.
Disse godene har dels egenverdi og dels instrumentell verdi for de to relevante evnene. Sosiale primærgoder er sosiale betingelser og midler under institusjonell kontroll som vanligvis er nødvendige for å kunne utvikle og bruke disse evnene, og for å kunne fremme den oppfatning om det gode liv man måtte ha. I tillegg fremtrer likefordeling av disse godene som et begrunnet krav.
Kontraktetikk
Rawls knytter an til den kontraktetiske (eller kontrakt-teoretiske) tradisjonen i politisk filosofi. Denne tradisjonen ser på moralske normer som regler man bør kunne forvente enighet om blant alle berørte parter(Gilje 1989; Malnes og Midgaard 1993)  For fremstillinger og diskusjoner av den kontraktetiske tradisjonen, se Skirbekk og Gilje 1987; Hampton 1993; Freeman 1990. Tidligere klassikere som har et eksplisitt normativt utgangspunkt omfatter Rousseau 1978; Locke 1963; Kant 1980; Kant 1797. Hobbes 1968 er også en kontraktetiker, men i motsetning til de andre søkte han å begrunne moralske normer ut fra ikke-normative premisser -  Gauthier 1986 er et moderne bidrag til dette prosjektet, som også begrunner moralske normer ut fra egeninteressen. Jürgen Habermas kan også forstås som en kontraktetiker som søker å begrunne moralske normer, men ut fra implisitte normative aspekter ved språklig samhandling (Habermas 1992, 1987). Blant dagens bidragsytere i den normative kontrakttradisjonen kan nevnes Dworkin 1981a; 1981b; 1987; Barry 1989; 1995; Cohen 1991; Cohen og Rogers 1995; og Scanlon 1998. Noen av dem har, som Rawls, vært opptatt av kriterier for en samlet vurdering av samfunnets grunnleggende institusjoner. Andre har argumentert om lokale normer for fordeling, f.eks. av helsetjenester (Daniels 1985).. 
Staten tvinger oss til å følge landets lover: vi er i praksis bundet til å adlyde. Kan institusjonene likevel sies å respektere individenes frihet og likhet? Ja, hevdet John Locke, Jean-Jacques Rousseau og Immanuel Kant. Under visse betingelser er vi altså moralsk bundet av normer selv om vi ikke faktisk har gitt vårt samtykke til dem. Samfunnsordningen ivaretar individenes frihet og likhet dersom ordningen kunne vært gjort til gjenstand for frivillig samtykke fra alle berørte parter. Derimot er ordninger illegitime dersom en person har det verre enn hun ville hatt det i nærmere bestemte alternativer, for eksempel i en naturtilstand uten samfunnsinstitusjoner. Locke hevdet at det absolutte enevelde var verre enn en slik naturtilstand, og at denne ordningen derfor ikke har moralsk krav på å bli adlydt. 
Denne tradisjonen tolker normen om alle menneskers likeverd på en bestemt måte. Alle berørte parter teller, og teller likt i den forstand at regler og samfunnsinstitusjoner må kunne forsvares overfor alle. Et tilfredsstillende eller riktig sett av regler er ett som alle berørte parter kan forvente å slutte seg til, uansett hvilken av de berørte parter man er. Rawls velger en slik kontraktetisk tilnærming. For Rawls er temaet imidlertid ikke isolerte samfunnsinstitusjoner, men samfunnsinstitusjonene betraktet under ett. Og utgangspunktet for å vurdere personenes fordel eller ulempe er ikke en naturtilstand. Selv om samfunnsinstitusjonene er "kunstige" er det verken aktuelt eller ønskelig for noen å leve uten institusjoner, og det gir ikke mening å forstå oss selv som "egentlig" eksisterende utenfor de normer, bånd og roller vi fødes inn i. I stedet må ulike samfunnsordninger sammenlignes med hverandre. 
Rawls foreslår at et rettferdig samfunn må tilfredsstille de fordelingskriteriene som ville vært enstemmig valgt på et fritt og utvungent grunnlag. Når kriteriene er slike at ingen har gode innvendinger mot dem, når de altså kan sies å være rimelige, forholder vi oss til hverandre som frie og like selv når vi tvinges til å underkaste oss samfunnsinstitusjonene. Dette er tanken bak Rawls' forslag om at vi bør forstå rettferdighet som rimelighet.
Argumentet i den opprinnelige posisjon
Hvordan kan synet på rettferdighet som rimelighet begrunne såpass detaljerte kriterier for rettferdige samfunnsinstitusjoner? Rawls forsøker ikke å utlede disse prinsippene fra det kontraktetiske utgangspunktet, men hevder at prinsippene bør rangeres over det utilitaristiske prinsipp om nyttemaksimering. Som hjelpemiddel foreslår Rawls at vi tenker oss en opprinnelig forhandlingsposisjon der alle parter må bli enige om prinsipper for å vurdere om samfunnsinstitusjonene er rettferdige. Dette svarer til den kontraktetiske tolkningen av likhet og frihet som allment samtykke, og er et uttrykk for vår overordnede rettferdighetssans. 
Videre tenker Rawls seg at partene ikke kjenner til de fakta som kunne forlede dem til å komme med usaklige argumenter. En rekke argumenter om fordelingsrettferdighet blir å oppfatte som utilbørlige. Som et bilde på disse skrankene foreslår Rawls at partene argumenterer bak et slør av uvitenhet i valget mellom rettferdighetsprinsipper. Dette hypotetiske valget gjenspeiler de hensyn vi mener det er riktig å ta for beslutninger av denne typer.
I denne opprinnelige posisjonen vet partene at samfunnsinstitusjonene påvirker deres liv på avgjørende måter. Selv om alle har et livssyn som de ønsker å fremme, vet de ikke hvilket livssyn de selv har. Derfor vil ingen forfekte en bestemt fordeling av goder simpelthen fordi den fremmer et bestemt livssyn. Heller ikke vil noen argumentere for at samfunnsinstitusjonene uten videre bør begunstige visse talenter så som skoleflinkhet eller dristighet, siden ingen vet om de selv har slike egenskaper. De kan likevel bli enige om at institusjonene kan belønne noen egenskaper av andre grunner, for eksempel for å øke mengden av goder som kommer alle til del. Rawls hevder at de dårligst stiltes kår vil gis avgjørende vekt i valget av rettferdighetskriterier. Dette uttrykkes ved at partene vil tenke som om det verste skulle skje. I uvitenhet om hvor hver enkelt vil havne på den sosiale rangstigen, vil de sørge for at de som vil bli dårligst stilt har det så bra som mulig. Rawls' prinsipper vil bli foretrukket framfor utilitarismen, fordi utilitarismens prinsipp om nyttemaksimering tillater at noen kan ofres for andres beste.

3 Hvorfor like rettigheter?
Grunner for like andeler
Den kontraktetiske tilnærming uttrykker individers likeverd ved at regler må kunne tenkes som gjenstand for allment samtykke. Men utover det har ikke denne tilnærmingen noen generell innebygget tendens i retning av resultatlikhet. Likhetskrav må begrunnes, for eksempel ved å vise hvor uheldig ulik fordeling av bestemte goder er for relevante interesser, og for å sikre en rimelig fordeling av makt. Lik fordeling av noen goder kan være nødvendig for å unngå at noen dominerer andres liv. Lik fordeling av goder kan også være nødvendig for å sikre prosedyrerettferdighet. Men de to prinsippene i Rettferdighet som rimelighet er svært egalitære: utgangspunktet er likefordeling, som bare får fravikes under strenge vilkår.
Jeg vil her utdype en ytterligere begrunnelse for likefordeling av goder som gjør prinsippene mer velbegrunnet. I tillegg kaster denne begrunnelsen lys over Rawls' forståelse av makt og innflytelse i samfunnet. 
De sosiale primærgodene kan forstås å være skapt gjennom samarbeid. Når alle parter medvirker i samme grad for å frembringe disse godene, har de også i utgangspunktet krav på like andeler. 
Likefordeling av felles frembrakte goder
UtfallslikhetkrevesavrettferdigeprosedyrerArgumenter om at de som bidrar til å skape goder også har krav på like andeler av godene finner vi i arbeidsverdilæren til John Locke, Adam Smith og Karl Marx, blant andre. Et slikt argument står sterkere i den grad de som samarbeider ikke har andre og motstridende krav på godene knyttet til fortjeneste, eierskap eller lignende. Et hovedproblem med dette argumentet er at det ikke er så lett å se hvor det kommer til anvendelse, for de fleste goder oppstår på grunnlag av det noen eier, for eksempel materialer og arbeidskraft. Da blir forventninger og avtaler om avkastning eller fortjeneste relevant. Jeg vil likevel forslå at Rawls' teori om Rettferdighet som rimelighet kan forstås som et slikt argument. For tekstgrunnlaget se Rawls 1971a, diskutert på norsk bl.a. i Føllesdal 1991 og 1994.
Samfunnsinstitusjonene er praksis opprettholdt med makt
En praksis eksisterer når mennesker handler i samsvar med offentlig kjente regler, så som etikette, lovverk eller lignende. Reglene er ikke bare beskrivelser av vaner, for vi handler ut fra reglene, om ikke på annen måte at vi tar dem for gitt. Når vi vurderer hvordan vi skal handle antar vi at andre sannsynligvis vil følge regler, og vi legger regler til grunn for hva som fremstår for oss som akseptabel eller fornuftig adferd. Praksis blir dermed opprettholdt med en gjensidig forventning om at reglene blir fulgt.
Samfunnsinstitusjonene kan forstås som praksis som opprettholdes med rettslige regler, sanksjonert med statsmakt. Det finnes regler som fastslår hvordan nye regler skal lages, det er ordninger i rettsapparatet som tolker og anvende reglene på nye emner, og sanksjoner bidrar til å gjøre oss sikrere på at andre også vil følge reglene. Samfunnsinstitusjonene eksisterer i den grad slike regler faktisk blir fulgt.
Rettigheter er sosialt konstruerte rettsregler
Rettigheter er viktige sider ved samfunnsinstitusjonene. Sivile og politiske rettigheter, eiendomsrett og andre rettigheter blir spesifisert og fordelt i samsvar med regler. Rettigheter er rettslig myndighet -- kompetanse -- til å handle eller ikke handle på bestemte måter (Eckhoff og Sundby 1976; Hohfeld 1964;Hohfeld, W. N.1923 Fundamental legal conceptions as ap3325 Hart 1961)Hart, H. L. A.1961The concept of law1136. Rettigheter er dermed aspekter av sosial praksis, som eksisterer i den grad reglene faktisk har oppslutning. Den generelle oppslutningen om noen regler, det vil si en praksis, skaper dermed disse godene. Rettigheter er derfor å forstå som institusjonelle fakta. Penger, profesjoner og rettigheter gir enkeltmennesker myndighet av en bestemt type. De er "sosialt konstruert" i en presis betydning utdypet av John Searle (1969; 1995). Språket i reglene bidrar til å skape eller konstituere disse institusjonelle fakta. Rettigheter er dermed "ontologisk subjektive", i den betydning at de eksisterer kun som aspekter ved menneskers praksis. Like fullt er de "epistemisk objektive", fordi påstander om at rettigheter finnes er sanne eller usanne. 
Sosiale primærgoder er rettigheter konstituert gjennom allmenn praksis
Vi kan forstå de sosiale primærgodene som institusjonalisert beslutningsmyndighet. De sosiale primærgodene er blant annet politiske og sivile rettigheter, sosiale posisjoner og stillinger, og inntekt og formue. De gir enkeltmennesker makt i betydningen institusjonalisert myndighet. Sosiale primærgoder gir personer kompetanse til å være beslutningstaker og dermed avgjøre utfall innenfor bestemte områder. Den beslutningsmyndighet som sosiale primærgoder utgjør er altså aspekter av sosiale institusjoner som er regulert av offentlig kjente, allment fulgte regler. Godene eksisterer kun i den grad kompetansenormene og reglene forøvrig har allmenn oppslutning fra samfunnsborgerne. Det vil si at disse godene bare eksisterer dersom reglene følges, og de foreskrevne utfallene dermed faktisk følger. Det er derfor riktig å si at det er samfunnsborgernes felles praksis som konstituerer de sosiale primærgodene. 
For å besvare spørsmålet om hvordan samfunnsinstitusjonene bør fordele goder som skapes gjennom deres felles praksis, kan vi ikke bygge på forventninger og fortjeneste. For det er nettopp de grunnleggende samfunnsinstitusjonene som skaper forventninger om fortjeneste og eiendom, og som utløser andre normative krav til goder ut fra innsats. Ut fra normen om at alle som bidrar til å skape goder også har et krav på en lik andel av dem, er likefordeling av sosiale primærgoder et rimelig krav. Fordelingen av sosiale primærgoder gjennom de grunnleggende samfunnsinstitusjonene som helhet -- i samsvar med de insentiver og forventninger som skapes må være slik at alle får like andeler av disse godene over tid. Dette kommer til uttrykk i fordelingsprinsippene i Rettferdighet som rimelighet.
4 Rettferdighet som rimelighet og begrepet 'Makt'
'Makt' er et begrep som kan brukes på mange måter. I vår sammenheng er det ikke så viktig å argumentere for den mest hensiktsmessige bruken av dette begrepet, men heller å se hvordan Rettferdighet som rimelighet kan plasseres i forhold til diskusjoner om maktbegrepet For noen slike diskusjoner, se for eksempel Lukes 1986 og Goodin og Klingemann 1996.. Jeg følger her Engelstads snevre bruk av begrepet makt (se kapittelet om Weber), som intensjonal, relasjonell og kausal. Det vil si at institusjonenes innflytelse over våre verdier og forventninger  ikke er uttrykk for makt med mindre noen aktører bruker institusjonene i den hensikt å oppnå disse virkningene hos (andre) personer, og faktisk lykkes. Et hovedpoeng i Rawls' teori er nettopp at blant de viktigste beslutningene er de politiske valgene om hvordan institusjonene skal prege oss og fremtidige generasjoner. Om dette skal kalles makt, innflytelse, eller noe annet er et spørsmål om hensiktsmessighet. Hovedpoenget innenfor politisk filosofi vil være hvorvidt slik innflytelse er normativt forsvarlig, for eksempel i forhold til idealer om likeverd, frihet, likhet og solidaritet.
I diskusjoner om maktbegrepet er minst fem momenter i Rawls' arbeider verd å merke seg. 
Betydningen av innflytelse over preferansedannelse
Skal innflytelse over preferansedannelse i det hele tatt telle som utøvelse av makt? Dette temaet er viktig i dagens Norge. Et område der bevisst og planmessig preferansedannelse skjer er i skolefaget "Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering". Faget har blant annet til hensikt å oppøve elevenes moralske bevissthet og utvikle moralske holdninger om temaer som forholdet mellom ulike kulturer, rasisme, forholdet mellom foreldre og søsken, forholdet mellom generasjonene, misunnelse, baksnakkelse, raushet, og gjestfrihet (Læreplanverket). Spørsmål som nylig har vært debattert er hvilke normer og verdier som elever skal sosialiseres til, og om disse normene bør kalles "kristne og humanistiske". For kritikk mot disse og andre deler av innholdet i dette faget, se bl.a. Lingås og London 1996. Dette er altså spørsmål om statens forsvarlige innflytelse på innbyggernes verdier og preferanser. Det synes også å være et spørsmål om makt i den strenge betydningen av begrepet. En kort gjennomgang av ulike teorier kan avklare dette.
Noen bidrag til diskusjonen om makt har hevdet at man kan utøve makt gjennom å sikre at andre internaliserer normer. Ikke minst kan makt innebære å endre andres preferanser (Laclau og Mouffe 1985). 
Robert Dahl hevder at en aktør A har makt over en aktør B dersom A er i stand til å få B til å gjøre noe som er i As interesse, og som B ellers ikke ville gjort (Dahl 1957). Denne definisjonen av makt kan omfatte kontroll over andres preferanser. 
En snever tolkning av Max Webers klassiske definisjon av makt tilsier at slik myndighet kanskje ikke skal telle som makt. Weber forsto makt som sannsynligheten av at en aktør i en sosial relasjon vil være i stand til få sin vilje igjennom på tross av motstand (Weber 1978). Kontroll over andres preferanser kan føre til at de ikke yter motstand. Det kan likevel være hensiktsmessig å betrakte dette som maktutøvelse all den tid Webers poeng synes å være at eventuell motstand vil bli overvunnet. 
Det er ikke så opplagt om innflytelse over preferansedannelse er å betrakte som makt i Talcott Parsons' forstand. Han anser makt for å være en systemressurs som muliggjør oppnåelsen av kollektive mål. Samfunnsmedlemmer blir enige seg i mellom om å legitimere - i betydningen akseptere - lederposisjoner, der lederne fremmer systemets formål, om nødvendig med negative sanksjoner (Parsons 1986). Parsons tar individenes preferanser for gitt i alle fall stedvis -- for eksempel s. 97., og denne tilnærmingen kan dermed utelukke at maktutøvelse skjer ved å forme individets normer, som Rettferdighet som rimelighet er opptatt av. 
Rawls teori tillegger samfunnsinstitusjonene stor betydning, fordi de former våre verdier og våre preferanser. Dette er viktige virkninger under politisk kontroll, uansett om politiske beslutningstakere er det seg bevisst. Slik preging skjer selvfølgelig ofte uten at noen har det til hensikt, og dermed faller den utenfor den strenge maktdefinisjonen. Men dersom noen aktører opprettholder eller endrer institusjoner i den hensikt å prege personers verdier og normer, og lykkes med det, er i alle fall kriteriene om intensjonalitet, relasjoner mellom aktører, og kausalitet tilfredsstilt. Det virker derfor rimelig å si at disse aktørene utøver makt. 
Hvordan sikre lydighet?
Dahl og Weber betrakter innflytelse og trusler som bruk av makt. Rawls er opptatt av samfunnsinstitusjonene delvis fordi de er uunngåelige, og fordi det er knyttet sanksjoner til dem. Han  understreker at samfunnsmedlemmene må slutte opp om institusjonene ikke bare ut fra frykt for tvang -- da står stabiliteten på spill. Oppslutningen må også skje fordi borgerne betrakter samfunnsinstitusjonene som rettferdige og dermed normativt legitime. På dette punktet er altså Rettferdighet som rimelighet forenlig med Dahls og Webers definisjoner (Se for øvrig Engelstads kapittel om Weber).
Må makt være kjent av den som har det, og av den som utsettes for makt?
Ut fra den snevre definisjonen av makt kan ikke en person ha makt uten å være klar over det. Ut fra andre definisjoner kan en person ha makt over andre selv når virkningene ikke er tilsiktet (se Merton 1936). Dette er være relevant for Rettferdighet som rimelighet fordi de grunnleggende samfunnsinstitusjonene binder innbyggerne sammen ofte på uoversiktlige måter. Bruken og fordelingen av myndighet påvirker andre uten at disse konsekvensene behøver å være åpenbare for noen -- både de herskende og de avmektige kan ha falsk bevissthet. Men det gjør ikke dette emnet mindre viktig.
Samtidig eksisterer de sosiale primærgodene bare fordi reglene er etablerte deler av rettspraksis som er allment kjent og fulgt. Rettferdighet som rimelighet vil også kreve at hver borger er kjent med sine rettigheter, slik at alle vet at de har dette rettslige mulighetsrommet tilgjengelig. Imidlertid er det ikke slik at alle må betrakte de sosiale primærgodene som goder, verken som verdifulle i seg selv eller som instrumentelle goder. Det er for eksempel intet i veien for at beskjedne asketer anser både penger og ytringsfrihet som et onde. Alles sosiale primærgoder tillegges verdi i argumentene i Rettferdighet som rimelighet, uavhengig av om personen faktisk ønsker å benytte dem. Det rettslige mulighetsrommet som de sikrer er dermed noe annet enn personens makt i Webers forstand. 
Rettferdighet som rimelighet - sosial konstruktivisme
Presentasjonen av sosiale primærgoder viste at det er et innslag av "sosial konstruktivisme" i Rettferdighet som rimelighet . Tenkere som betraktes som sosiale konstruktivister understreker ofte at deler av virkeligheten ikke må være slik de faktisk er. Kapitalisme, nasjonalstaten eller fengselsvesenet kunne vært annerledes, og behøvde ikke eksistert i det hele tatt. Konstruktivister understreker ofte uheldige sider ved disse konstruerte delene av virkeligheten, og at vi hadde hatt det bedre uten dem (Hacking 1999).
Rettferdighet som rimelighet deler noen, men ikke alle, disse antagelsene. Praksis og reglene som blir fulgt er sentralt for å konstituere de sosiale primærgodene. Rawls er dermed blant de som har sett nære koplinger mellom språk og makt. Han er selvfølgelig ikke den første, og dette er ikke en ny oppdagelse. David Hume diskuterer penger som sosialt konstituerte goder i 1750, og i 1955 drøfter Rawls hvordan mange hendelser bare kan beskrives som del av en praksis (Rawls 1971b). Han refererer der blant andre til John Austin (1954) og Ludwig Wittgenstein (1953). 
Det kan være verd å merke seg at Rawls ikke anser fravær av slike sosialt konstruerte goder som en forbedring: en "naturtilstand" uten institusjoner er ikke et aktuelt sammenligningsgrunnlag. Spørsmålet han er opptatt av er isteden hvordan de grunnleggende samfunnsinstitusjonene skal legge føringer for fordelingen av slike goder. På dette punktet skiller Rawls' kontraktetiske tilnærming seg fra de tidligere tenkerne i denne tradisjonen.
Sosiale primærgoder som uttrykk for makt
Rettferdighet som rimelighet fokuserer i stor grad på institusjonaliserte muligheter for slik påvirkning, nemlig de sosiale primærgodene forstått som myndighet. Slik rettslig myndighet synes å være makt også i den strenge definisjonen. Blant disse godene er politiske rettigheter spesielle, siden de gir anledning til å påvirke samfunnsinstitusjonene selv - som altså i sin tur påvirker fordelingen av alle sosiale primærgoder. 
5 Tre kommentarer om demokrati 
Hvorfor demokrati?
Innenfor Rawls' teori finnes flere argumenter til forsvar for at demokratiske ordninger er den beste tilgjengelige beslutningsform for å sikre at alles interesser blir tilbørlig sikret og fremmet (Rawls 1971, 1993, og 1997). Flertallsavgjørelser innenfor visse skranker, på grunnlag av en fri politisk meningsdannelse, er viktig av to grunner: både for holdningsdannelse og for å oppnå rettferdige utfall over tid. 
Gjennom politisk diskusjon kan vi håpe på å fremdyrke, og minne hverandre om, at vi må anta at de fleste har en rettferdighetssans. Slik sett er demokratiske ordninger blant de moraldannende og sosialiserende institusjoner, på linje med familie og skole. En av grunnene til at dette er viktig er at de som avgir stemme av og til må forventes å stemme ikke bare ut fra egeninteressen, men ut fra hva de mener er rettferdig (Rawls 1993, 251). Dette har kanskje i for liten grad blitt lagt vekt på i tidligere norske maktstudier (se Midgaard 1994). Dette argumentet kommer kanskje til uttrykk i makt- og demokratiutredningens mandatet, der det heter at "et levende folkestyre med bred deltakelse er grunnleggende for å møte de store utfordringene i samfunnet". Flertallsavgjørelser skal sikre at utfallene tilgodeser berørte parters interesser i rimelig grad over tid. 
Dette forsvaret for demokratiske ordninger bygger altså på visse empiriske betingelser, om at politiske beslutninger fattet på grunnlag av fri meningsutveksling og almen stemmerett er mer treffsikre enn alternative ordninger for å sikre likefordeling av det som bør fordeles likt blant alle berørte, og for å sikre likeverdige vilkår og fordeling for øvrig Se Beitz 1981; 1989 og Sen 1997 for eksempler og referanser.. Slik kan demokratiske ordninger bidra både med holdningsdanning og rettferdige utfall, for å sikre oppslutning om legitime samfunnsordninger. 
En tredje begrunnelse for politisk aktive medborgere er også forenlig med Rettferdighet som rimelighet, nemlig dersom demokratisk deltakelse må til for å sikre samfunnsmessig stabilitet. Dette synet, som Rawls og andre kaller "klassisk republikanisme", finnes hos Machiavelli og Tocqueville (se bl.a. Skinner 1984; 1998). 
Dersom lavere politisk deltakelse skal gi grunn til offentlig bekymring, er det altså ut fra funn i politisk sosiologi, fordi det forringer enten kvaliteten av beslutningene eller oppslutningen om samfunnsordningene.
En fjerde grunn for demokrati avvist
Et fjerde argument for demokratiske ordninger er ikke forenlig med Rettferdighet som rimelighet. Det hevder at det er bedre for den enkelte å være politisk aktiv for sin egen del -- at det gode liv er et politisk aktivt liv. Dette er en omstridt bestanddel av noen oppfatninger av det gode liv, som blant annet finnes hos Aristoteles og Rousseau. Rawls avviser dette som et egnet grunnlag for å forsvare samfunnsinstitusjonene - uten dermed å vurdere denne livsoppfatningen opp mot andre (Rawls 1988).
Om vi skal forsvare demokratiet i et samfunn preget av livssynsmangfold kan vi ikke legge til grunn at politisk deltakelse har en egenverdi for personer. Selvbestemmelse som en vesentlig del av det gode liv for alle må avvises som begrunnelse for offentlige ordninger. Det er ikke urimelig å ha et verdisyn som nedprioriterer politisk medbestemmelse. Dette tilsier at vi bør vurdere idealet om deltakerdemokrati kritisk, slik det muligens ble brukt til fordel for økonomisk demokrati eller korporative ordninger.  Slike idealer ble også uttrykt i den første maktutredningens mandat: "Det er en utbredt politisk målsetting, som Regjeringen legger stor vekt på, at demokratiet skal utvikles og gjøres gjeldende på alle områder av samfunnslivet." (Hernes 1978, se Mjøset 1983). En lignende oppfatning ligger muligens under makt- og demokratiutredningens mandat om å se på "individets muligheter for innflytelse og medvirkning i organisasjons- og samfunnslivet."
Er ulik representasjon på Stortinget urettferdig?
I Norge er den like retten for alle til å utpeke sine representanter en sannhet med store modifikasjoner. Hver stortingsrepresentant fra Akershus representerer 26 609 stemmeberettigede (22 808 med utjevningsmandatene), mens hver stortingsrepresentant fra Finnmark representerer 14 325 stemmeberettigede. Kan slik ulikhet forsvares innenfor rammene av Rettferdighet som rimelighet?
Under visse forutsetninger er dette akseptabelt. Rawls argumenterer for at politiske rettigheter ikke bare må være sikret formelt, men også "reelt", i den forstand at alles politiske rettigheter må ha en "rimelig verdi" ("fair value") Verdien av disse rettighetene må være omtrent lik, slik at alle borgere har rimelig sjanse til å ha politiske verv og påvirke politiske beslutninger  (Rawls 1982b, og se Rawls 1993:193).  Dette har konsekvenser for hvordan partiene må reguleres. Rawls har påpekt betydningen av å begrense budsjettet for politiske kampanjer i USA for å sikre rimelig grad av politiske rettigheter. Kanskje kan ulikhet i formell stemmevekt mellom beboere i Akershus og Finnmark begrunnes ved å vise at slik vekting er nødvendig for å sikre lik reell innflytelse på Stortinget, uavhengig av geografisk avstand og spredt bosetting, i samsvar med alle innbyggeres grunnleggende likeverd. Slike argumenter ble blant annet brukt av Valgordningskommisjonen i 1917 Se Kvistvik 1966. Takk til Bernt Aardal for denne referansen.. For at slike argumenter skal tillegges vekt må de selvfølgelig ikke bare fremsettes, men belegges empirisk. 
6 Et knippe kritikk
En styrke ved den analytiske tradisjonen i filosofi er at teoriene stiller seg åpen for kritikk: det er lettere å identifisere omstridte premisser, svakheter og feil. Rawls' teori har så absolutt ikke blitt stående uimotsagt -- en annoterte bibliografi over kritiske artikler kom allerede i 1982 (Wellbank, Snook og Mason 1982). La oss avslutningsvis se på noen innvendinger mot Rettferdighet som rimelighet.
Rawls' teori tar selvsagt ikke opp alle de etiske og politiske utfordringene vi står overfor. Prinsippene han foreslår er ment å gjelde for de grunnleggende samfunnsinstitusjonene samlet, og de er ikke nødvendigvis gyldige for andre fordelingsspørsmål, for eksempel fordelingen av helsetjenester, fordelingen av goder mellom generasjoner, eller fordelingen over landegrensene.  Miljøspørsmål og vårt ansvar overfor den tredje verden forblir ubesvart. Og rettferdighetsprinsippene kan ikke anvendes direkte når vi skal avgjøre hvordan vi bør handle i enkeltsituasjoner. Videre er prinsippene bare ment å gjelde for velordnede samfunn. Hvordan samfunnsinstitusjonene skal bøte på tidligere tiders urettferdighet, og hva vi bør gjøre når vi lever under urettferdige ordninger, berører Rawls bare såvidt i en diskusjon om sivil ulydighet. Rawls begrenser også prinsippene til å gjelde for samfunn under "gunstige vilkår" ("reasonably favorable conditions"). - det vil blant annet si at det økonomiske grunnlaget er tilstede for å sikre de politiske og sivile frihetene, og at grunnbehov kan dekkes (Rawls 1982b).  Hvilke prioriteringer mellom goder og sosiale primærgoder som gjelder for fattigere land er et åpent spørsmål. 
At teorien ikke uten videre gir svar på disse spørsmålene er ikke nødvendigvis en innvending, særlig ikke fordi deler av tilnærmingen kan være fruktbar for slike emner. Men temaet for Rawls egne skrifter er svært snevert.
Uheldig grep på temaet
Mange av kritikerne har ikke festet seg nok ved at Rawls tar for seg et svært avgrenset spørsmål. Men selv innen dens påtenkte anvendelsesområde er det rettet mange tankevekkende innvendinger mot teorien.
Rawls tar for eksempel for gitt at en rettferdig fordeling av goder er nødvendig for en legitim statsmakt. Interessekonflikter blir dermed det sentrale i Rawls' syn på samfunnet. Noen "kommunitære" kritikere har innvendt at dette bygger på et galt menneskesyn: det gode samfunn burde istedenfor ta utgangspunkt i menneskers nestekjærlighet og selvoppofrelse. Se Sandel 1982, og drøftinger i Gutmann 1985; Buchanan 1989; Mulhall og Swift 1996; Rasmussen 1990 og Føllesdal 1998.
Man kan også kritisere teorien for å fokusere på sosiale institusjoner, og overse andre praksiser. Det er minst tre problemer med dette valget. For det første er det ikke klart hvor grensen skal gå -- for eksempel hevder Douglass North at det er en glidende overgang til  kultur forstått som uformelle institusjonelle regler (North 1990). Som en avklaring kan drøftingen ovenfor være til hjelp: de institusjonene det er snakk om er de som påvirker individer på fundamentale og uunngåelige måter, og som konstituerer goder og byrder. Her synes det for øvrig å være sammenfall mellom Rawls fokus på grunnleggende samfunnsinstitusjoner og Levis bruk av begrepet politiske institusjoner. Dette er "formelle ordninger for å aggregere individer og regulere deres adferd gjennom bruk av uttrykte regler og beslutningsprosesser sanksjonert av en aktør eller sett av aktører formelt anerkjent som å ha slik myndighet."  (Levi et al. 1990).
For det andre kan det innvendes at sosiale institusjoner kan tillate et mangfold av ulike praksiser med svært ulike fordelingsvirkninger. Dette mangfoldet av praksiser bør ikke overses. Blant de mange studiene om dette kan nevnes Robert Putnams forskning om Italia (Putnam 1993). Både demokratiske og økonomiske ordninger virker mye bedre i de nordlige enn i de sydlige delene av Italia. Putnam viser at dette skyldes graden av lokale nettverk i frivillige organisasjoner, som angivelig øker evnen til å tenke på det felles beste og ikke bare på eget ve og vel. Denne holdningen fører til økt tillit, og dermed altså til bedre samfunnsinstitusjoner. Til en viss grad er disse funnene forenlige med Rawls' teori, selv om de altså peker på klare begrensninger i anvendelsesområdet.
 Rettferdighet som rimelighet antar at innbyggerne har en rettferdighetssans -- de er ikke egoister, så det er ikke en konflikt med Putnams poeng. Og Rawls understreker at det er behovet for stabile institusjoner som er sentralt. Han hevder at en teori av hans slag har en viktig rolle for å sikre den slags tillit som er nødvendig, særlig på grunn av livssynsmangfoldet. Blant de interessante spørsmålene som reises er om det er normative skranker på hva slags frivillige organisasjoner som bør oppmuntres i et rettferdig samfunn, og om det er rimelig å tro at Rettferdighet som rimelighet kan fungere stabiliserende på den måte Rawls forestiller seg. 
For det tredje har flere kritikere hevdet at Rawls' tilnærming ikke fanger opp de overgrep som skjer i det såkalte 'private' rom, skjermet mot 'offentlig' statsmakt. Teorien kan også tolkes dithen at fordeling av goder og byrder innad i familien eller i et kjønnsdelt arbeidsmarked heller ikke som spørsmål om rettferdighet (Okin 1989,{Kymlicka 1991 #4350} Kymlicka 1990, 1991). Rawls og andre har hevdet at dette ikke er den beste tolkningen av Rettferdighet som rimelighet (Rawls 1997). 
Dårlig argumentert
Andre politiske teoretikere er uenige i noen av Rawls' premisser, eller kritiserer måten de er satt sammen på i hans teori. Likhet og frihet kan uttrykkes på andre måter enn gjennom det kontraktetiske perspektivet. Og selv om kontraktteorien beholdes, er det ikke gitt at likhetsidealet krever at staten bør forholde seg nøytral mellom livssyn på den måten Rawls hevder. Noen vil for eksempel hevde at samfunnsinstitusjonene ikke bør ta hensyn til andres avvikende oppfatninger om det gode, men isteden fremme det synet som flertallet av medlemmene har, og løse konflikter mellom partene i lys av dette synet. Andre, blant annet noen som deler Aristoteles' oppfatning om verdien av politisk aktivitet, hevder at idealet om det politisk aktive menneske kan forsvares som premiss for en teori om det rettferdige samfunn.
Overser forskjeller mellom personer
Man kan også fremsette innvendinger innenfor Rawls' rammer, ved å hevde at andre hensyn må betraktes som relevante for begrunnelsen av rettferdighetsprinsipper. Dette kan fremstilles som en uenighet om hva uvitenhetssløret bør dekke med hensyn til hva partene vet om seg selv og det samfunnet de skal leve i. 
Atter andre kritikere aksepterer Rawls' formulering av den opprinnelige posisjonen, men hevder at deltakerne ville foretrekke andre prinsipper enn Rawls'; enten forbedrede versjoner av utilitaristiske prinsipper eller andre prinsipper. Alternative normative teorier vil gi forskjellige svar på hvilke av personenes interesser som skal tillegges vekt, hvilke goder som må sikres, og hvilke fordelingsprinsipper for disse godene som institusjonene bør tilfredsstille over tid. Argumenter for ulike prinsipper viser til godenes verdi for visse interesser. Det må kunne forventes enighet om hvilke interesser som teller, og om hva som skal telle som positive og negative, større og mindre konsekvenser for disse interessene. Et problem med flere av disse alternativene er at de ikke er egnet for det spørsmålet Rawls stiller, om de grunnleggende samfunnsinstitusjonene som har store virkninger på våre preferanser og verdier (Sen 1992). 
Rawls' antagelser om mennesket blir kritisert ut fra syn som hevder at andre evner og holdninger enn de Rawls legger vekt på, bør være avgjørende ved valg av rettferdighetsprinsipper. For eksempel har minoriteter krevd grupperettigheter for å ivareta egen kultur. En interessant utvikling av liberal politisk tradisjon har sett på hvordan en slik interesse skal uttrykkes og vektes på måter som trekker på Rawls' innsikter (Kymlicka 1995, se Follesdal 1996 for ytterligere referanser).
Amartya Sen har kritisert Rawls' teori for å overse personlige variasjoner i forbrenningen av goder. Noen krevende borgere, for eksempel mennesker med handikap eller med spesielle helsebehov (Sen 1980), må ha flere primærgoder for å oppnå samme mulighetsrom. I tillegg varierer behov med livslengde, klima, arbeidsforhold og lignende, som heller ikke fanges tilfredsstillende opp. Derfor kritiserer Sen en fokus på sosiale primærgoder som fetishistisk. De forstås som å uttrykke fordel, men fordel er egentlig et forhold mellom individ og goder.  Sosiale primærgoder er å betrakte som middel for å oppnå noe. Istedenfor å fokusere på likefordeling av disse midlene mener Sen at man bør fokusere på likefordeling av det disse midlene er midler for, nemlig funksjoner og mulighetsrom. (Sen 1992; 1993).
Sen argumenter for at individers krav ikke skal vurderes ut fra hvilke ressurser eller primærgoder de disponerer, men på grunnlag av hvilke funksjoner og friheter de faktisk har til å velge liv de har grunn til å verdsette. Et slikt interessefelt fanger opp de personlige variasjonene i å utnytte ressurser, og hvordan man velger å bruke slike muligheter, på måter som stemmer med de intuisjonene vi startet med ovenfor  Se Sen 1985, og Symposium om Sen i Sosialøkonomen (3) 1999.

Valg under usikkerhet
Noen sentrale økonomer har kritisert Rawls'  bruk av usikkerhet og uvitenhet som argument for en "maximin strategi" for valg mellom prinsipper i den opprinnelige posisjon, der den dårligst stilte blir utslagsgivende. Blant annet har John Harsanyi innvendt at usikkerhet bare  tilsier en maximin strategi for den enkelte dersom man er ekstremt opptatt av å unngå risiki (Harsanyi 1975). T. M. Scanlon har påpekt at mange av argumentene i Rettferdighet som rimelighet likevel kan bevares. Da må kontraktsituasjonen spesifiseres slik at man rangerer prinsipper ikke ut fra å være hva det ville være rasjonelt å velge ut fra egeninteresse under uvitenhetens slør, men ut fra hva det ikke kan rettes rimelige innvendinger mot, uansett hvilken sosiale posisjon man måtte befinne seg i .(Scanlon 1982; 1998).
Avslutning
Rettferdighet som rimelighet og rettferdighetsprinsippene faller sammen med mye av det partipolitiske fellesgodset i Norge. Hva er så nytt? Og har Rawls rett?
For det første har disse prinsippene kritisk kraft: intet eksisterende samfunn kan sies å tilfredsstille disse strenge kravene til frihet og likhet.
Videre gir Rawls et systematisk forsvar for disse prinsippene. Vi mangler et gjennomarbeidet helhetsperspektiv om krav vi må stille til et rettferdig samfunn. Slike overgripende prinsipper er nødvendig, særlig når vi må revidere velferdsstatens ordninger, når gårsdagens veivalg for å fremme frihet, likhet og solidaritet blir utfordret, eller når medborgere hevder at deres verdier har krav på respekt selv om de ikke er "kristne eller humanistiske" 
Det er viktig, sier Rawls, å ha en oppfatning om samfunnet som helhet, og om hvilket forhold det bør være mellom individ og samfunn i en tradisjon preget av livssynsmangfold og toleranse. En slik felles oppfatning er nødvendig for å bevare demokratiske samfunnsinstitusjoner og vår selvrespekt over tid. Ellers risikerer vi at endringene i samfunnet blir uforsvarlige, og at befolkningens tillit blir borte.  
Et annet viktig moment er at Rawls har tatt livssynsmangfoldet på alvor.  Han er opptatt av at teorien må kunne aksepteres av en lang rekke livssyn: vi må kunne forvente overlappende enighet om de antagelsene som ligger til grunn for disse fordelingsprinsippene.
Mer oppmerksomhet om det normative grunnlaget for velferdsstat, makt, innflytelse og demokrati er påkrevet når vi, som i Norge, står overfor viktige politiske valg. Vi må avklare hvilke bestanddeler i det bestående som bør bevares, og hvilke idealer og minstekrav som bør sikres. Om Rettferdighet som rimelighet holder mål som svar på disse spørsmålene, eller om andre bidrag i politisk filosofi og politisk teori er bedre, gjenstår å avklare. Det er imidlertid på høy tid å gå inn i disse debattene.
Rettferdighetsbegrepet har hatt en liten plass i den nordiske velferdsforskningen. .... 
I vår tradisjon har det vært en markert tendens til å oppfatte spørsmålene om hvordan institusjonene bør behandle samfunnsborgerne, og om hvordan tildelingsprinsipper og godenes endelige fordelinger bør være, som politiske verdivalg forskerne skal unngå. Framfor å forsøke å definere det rettferdige samfunn, er større oppmerksomhet blitt viet til ulike former for ulikhet.
	(NOU 1993:17 Levekår i Norge: Er graset grønt for alle?) 

Tradisjonen om å unnlate å reflektere kritisk over spørsmål som innebærer politiske verdivalg bør ta slutt, av to grunner. Likhet er viktig, men som norm er det for utydelig. En avklaring av hvilke typer likhet som bør sikres i et rettferdig samfunn må trekke på tidligere filosofiske bidrag. Istedenfor å holde premissene skjult, la oss heller få dem fram i lyset for en kritisk vurdering. Og sist men ikke minst: Hvordan vi som medborgere bør bruke vår politiske makt over oss selv og hverandre, er et spørsmål som er for viktig til å overlates politikerne og partiene.
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