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Ca. som i John Rawls: Rettferdighet som rimelighet, (Erin Kelly, ed. Justice as Fairness) overs. Kai Swensen, Oslo: Pax 2003, 11-36.

Om John Rawls’ teori Rettferdighet som rimelighet
Når har innbyggere moralsk plikt til å adlyde myndighetene og slutte opp om samfunnsinstitusjonene? Dette spørsmålet står sentralt i politisk filosofi. Et av det 20. århundrets viktigste svar var John Rawls' teori om rettferdighet, "Rettferdighet som rimelighet", i boken A Theory of Justice som kom i 1971. I 2001 kom en forbedret og kortere fremstilling av Rawls’ teori, i boken Justice as Fairness som Rawls skrev med redaksjonell støtte fra Erin Kelly, en av hans tidligere studenter. Det er denne oppdaterte presentasjonen som nå foreligger på norsk, svært dyktig oversatt av Kai Swensen, og med støtte fra Norges forskningsråds Verdinett.

Når vi spør hvordan rettigheter og andre goder og byrder bør fordeles kommer ofte idealene om frihet og likhet i konflikt med hverandre. I norsk politikk kan vi for eksempel forstå konflikter mellom liberalisme – krav om økte individuelle friheter - og velferdsstatens universelle og likhetsorienterte ordninger, som slike konflikter. Det er slike konflikter mellom frihet og likhet Rawls forsøker å bilegge med sin teori om rettferdighet.
Det er tre hovedtrinn i Rawls' teori om rettferdighet. Han tar utgangspunkt i visse trekk ved frie samfunn, og i bestemte ideer om hvordan samfunnet og mennesker bør forstås. Rawls mener at selv personer med ulike livssyn vil kunne være enige i dette utgangspunktet, i alle fall for å få løst grunnleggende konflikter om samfunnsinstitusjonenes fordelingsvirkninger. Dernest knytter han an til den kontraktteoretiske tradisjonen i politisk filosofi, som hevder at samtykke i en eller annen forstand er nødvendig for legitim utøvelse av statsmakt. Ut fra kravet om slikt samtykke fremsetter Rawls i et tredje trinn sine prinsipper for et rettferdig samfunn som har krav på innbyggernes oppslutning. Hovedtanken i disse prinsippene er at alle menneskers politiske og sivile rettigheter må beskyttes, og at alle med samme evner og innsats må sikres lik adgang til å oppnå forskjellige posisjoner. Innenfor disse rammene må de dårligst stiltes kår tillegges avgjørende vekt ved fordelingen av økonomiske goder. 
Rawls' teori utgjør et alternativ til utilitarismen, som hadde vært dominerende blant filosofer og politiske tenkere siden midten av det 18. århundre. Betydningsfulle politikere, økonomer og moralfilosofer som Adam Smith, Jeremy Bentham, John Stuart Mill og Henry Sidgwick hadde alle forfektet utilitarisme i en eller annen form. Denne tradisjonen hevder et prinsipp om velferdsmaksimering: Man skal handle slik at man oppnår så stor forventet nytteverdi som mulig, alle berørte parter sett under ett. Velferd, forstått enten som lykke eller tilfredsstillelse av interesser, er det eneste som teller for utilitarismen, og fordelingen av velferd mellom berørte parter har ingen avgjørende betydning. Utilitarismen hevder at det kan være påkrevet å la noen lide for å fremme den totale velferden. Rawls benekter dette, og hevder derimot at hvert enkelt individ har bestemte rettigheter som ikke kan ofres simpelthen for at andre skal kunne ha det bedre.

A Theory of Justice er kanskje det verk i politisk filosofi som har vakt størst oppmerksomhet i det 20. århundre. Boken revolusjonerte moralfilosofien, og Rawls' kritikere erklærte fort at politiske filosofer nå enten måtte arbeide innenfor hans teori eller forklare hvorfor de valgte ikke å gjøre det. Selv om boken er lang og tung å lese har den hatt stor innflytelse langt utover filosofenes rekker, i jus, psykologi, statsvitenskap og økonomi. Den ble oversatt til 20 språk, men ikke til norsk. Det eneste av Rawls’ arbeider som finnes på norsk er Kai Dramers gode oversettelse av en tidlig og innflytelsesrik artikkel om to typer regler, i Eivind Storheim, red. 1970 Bentham, Mill, Rawls, Moral og nytte: Filosofiske tekster om utilitarisme. 1970. Oslo: Gyldendal.  Rawls’ tanker har bidratt til norsk offentlig og politisk debatt, for eksempel i norske offentlige utredninger om såpass ulike temaer som verneplikt, levekår, lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor, og overføringer til barnefamilier. NOU 1979:51 Om verneplikt, der hans diskusjon om sivil ulydighet refereres
NOU 1993:17 Levekår i Norge: Er graset grønt for alle?, om rettferdighetsprinsippene
NOU 1997: 27 Nytte-kostnadsanalyser: Prinsipper for lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor presenterer maksimin-kriteriet for vurderinger av fordelinger
NOU 1996:13Offentlige overføringer til barnefamilier refererer til hans teori om rettferdig fordeling.
For en mer utførlig oversikt over Rawls i Norge og Norden, se Follesdal 2002. Så sent som i september 2000 refererte daværende statsminister Jens Stoltenberg til Rawls' prinsipper til forsvar for velferdsstaten.
A Theory of Justice ble så absolutt ikke stående uimotsagt, -- en annotert bibliografi over kritiske artikler kom allerede i 1982 Wellbank, Snook, and Mason 1982, og fem bind med kritiske artikler ble publisert i 1999 (Richardson and Weithman 1999). og Rawls har arbeidet med kritikernes innvendinger siden A Theory of Justice kom ut. 
På noen punkter har han justert sine synspunkter i lys av innvendinger og forslag, ofte har han presisert teorien for å få bedre frem det han opprinnelig mente, og noen ganger har han imøtegått kritikken. Rawls valgte ikke å revidere A Theory of Justice, isteden har endringene kommet i artikler, og dels i boken Political Liberalism som videreutvikler hans tanker. 2.utgaven av A Theory of Justice fra 19øø har bare nytt forord. Artiklene er nå samlet i Rawls 1999a. Boken The Law of Peoples (Rawls 1999b) gjelder internasjonal rettferdighet, som i liten grad ble drøftet i Rawls’ første bok. Boken Justice as Fairness som her er oversatt, er en kortere og oppdatert fremstilling som i stor grad bygger på Rawls’ skrevne forelesningsnotater fra 1980-årene. 

Denne innledningen om Rawls og hans teori faller i syv deler. Etter en kort biografisk innledning ser vi i del 2 nøyere på de fordelingsprinsippene han forfekter. Del 3 presenterere Rawls’ oppfatning om samfunn og individ som en innledning til resten av argumentasjonsstrategien i del 4. Del 5 tar opp hans teori om begrunnelse, og del 6 peker på tre områder der den nye boken avviker noe fra A Theory of Justice. Del 7 presenterer en del av kritikken som har vært reist. Mer fyldestgjørende fremstillinger på norsk finnes blant annet i Malnes and Midgaard 1993 og Føllesdal 1993. Fremstillingen her bygger dels på tidligere norske artikler oppført i referanselisten. 
1. Samfunnshistorisk sammenheng
John Rawls ble født i delstaten Maryland i USA i 1921. Med unntak av tre års militærtjeneste under den 2. verdenskrig har hans liv vært viet filosofien. Han tok doktorgrad i filosofi ved Princeton universitetet i 1950, og underviste en kort periode der og ved Cornell universitetet før han i 1962 ble tilbudt et professorat i filosofi ved Harvard universitetet. Da A Theory of Justice ble publisert hadde han arbeidet med den i 20 år. 
A Theory of Justice er preget av den analytiske filosofiens vekt på begrepsanalyser og utførlig argumentasjon. Hvorfor har A Theory of Justice vakt slik oppmerksomhet?
Politisk filosofi øker vår forståelse av hvordan samfunnet er og hvordan det bør være. John Rawls fremhever at denne forståelsen har et viktig praktisk siktemål, nemlig å bidra til å løse dype konflikter mellom samfunnsmedlemmene. Rawls, selv født og oppvokst i sørstatene, opplevde sterkt at det amerikanske samfunnet led under mangelen på et gjennomarbeidet svar på spørsmålet om hvordan et rettferdig samfunn burde legge rammer for fordeling av godene og byrdene ved samarbeid mellom medlemmene. Det er dette spørsmålet han har viet sitt liv til å besvare. 
En av grunnene til at A Theory of Justice har hatt slikt gjennomslag skyldes utvilsomt at Rawls har tatt andres syn på alvor, og trukket på tidligere tenkeres innsikter. Rawls understreker stadig at dersom vi skal lære noe av andre, må vi tolke dem i beste mening. Det bærer galt avsted å tro at politiske filosofer opp gjennom verdenshistorien har gitt ulike svar på nøyaktig de samme spørsmålene. ofte med aktuelle politiske konflikter i tankene. Historisk innsikt er derfor nødvendig for å sette teoriene i riktigst mulig lys og høste av andres innsikter. Når tidligere tenkere fortoner seg som naive, skyldes det ofte at vår tolkning av dem er feil. Rawls stiller spørsmålene: Hvilken historisk sammenheng skriver denne tenkeren i, og hvilke spørsmål er han opptatt av? Hvilke alternativer ser han som reelt mulige? Mange av kritikerne av A Theory of Justice har ikke stilt slike spørsmål om Rawls’ eget bidrag. Det er lettere å forstå hvorfor boken vakte slik oppsikt i lys av de politiske og filosofiske konfliktene i Rawls' samtid. 
I midten av dette århundre var USA preget av dype politiske konflikter. Borgerrettighetsbevegelsen i 1950- og 60-årene stilte fundamentale spørsmål om samfunnsforhold og styresett i USA. USAs rolle i Vietnamkrigen bidro ytterligere til å sette søkelyset på statsmaktens legitimitet: Med hvilken moralsk rett kan de politiske myndighetene kreve at samfunnsmedlemmene skal underkaste seg samfunnets lover og regler? 
Rawls hevder at legitimitet først og fremst er et spørsmål om rettferdighet, om hvordan rettigheter og andre goder er fordelt mellom mennesker. I et demokrati må statsordningen sikre politisk likhet, men de svartes situasjon viste til gagns at formelt like borgerrettigheter ikke er tilstrekkelig for å unngå rasediskriminering. Mangelfullt rettsvern og begrensede økonomiske og politiske muligheter holdt de svarte undertrykt. Samtidig ville større økonomisk og sosial likhet true de hvites velstand og handlefrihet.
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 allmenn oppslutning (Rawls 1993a, 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 fattiges økonomiske 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 incentiver. 
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 2a og 2b. 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.

3. Oppfatning om samfunn og individ
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. I stedet argumenterer han for at disse prinsippene er mer rimelige enn utilitarismens prinsipp om nyttemaksimering. Når vi tenker nøye gjennom våre oppfatninger, ser vi at mange umiddelbare argumenter for eller mot forskjellige prinsipper er utilfredsstillende. At et bestemt rettferdighetsprinsipp vil tilgodese en bestemt samfunnsgruppe må således betraktes som en usaklig grunn fordi prinsippene nettopp skal brukes for å vurdere om slik forskjellsbehandling er rettferdig. Livssynsmangfoldet i samfunnet forhindrer også en del argumenter for at rettferdighetsprinsippene skal fremme et bestemt livssyn, eller premiere bestemte holdninger eller visse evner. Argumentet kan ikke simpelthen gå ut på at dette livssynet, eller disse holdningene eller evnene, er det riktige, eller at de har egenverdi, for mennesker med andre syn på hva som er godt har ingen grunn til å akseptere slike begrunnelser. 
Det første trinnet i Rawls' teori om rettferdighet består av to grunnleggende oppfatninger som han mener står sentralt i demokratiske samfunn: en bestemt forståelse av samfunnet, og en oppfatning om samfunnsmedlemmene. Han 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. Han mener at sitt utgangspunkt er særlig egnet på grunn av to viktige innsikter historien og forskning har gitt oss om samfunnet: samfunnsinstitusjonenes betydning, og livssynsmangfoldet.

Rettferdighet som rimelighet fokuserer på ett avgrenset felt: fordelingskonsekvensene 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 å besvare. For å avklare og forstå Rawls' teori må vi se på hans oppfatninger om samfunn og individ, og forholdet mellom disse to.
Rawls velger å fokusere på hvordan de grunnleggende samfunnsinstitusjonene bør påvirke fordelingen av goder og byrder oss imellom. To sider ved samfunnet gjør det spesielt vanskelig å bli enige om kriterier for denne fordelingen: Vi preges av institusjonene, og vi har ulike livssyn. 
Samfunnsinstitusjonene påvirker våre levevilkår og verdier på vidtrekkende måter. Sosiale institusjoner er menneskeskapt, ikke naturgitt: De er ikke entydig bestemt av våre naturlige behov, og de 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). Planmessig 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 slike spørsmål i alle fall siden Platon (Malnes og Midgaard 1993). 
Rawls forsøker å besvare en bestemt variant av dette spørsmålet, og er særlig opptatt av det han kaller "de grunnleggende samfunnsinstitusjonene".
Vi påvirkes drastisk av våre sosiale omgivelser, og er i denne forstand sosiale vesener. Rettsvesenet, markedsøkonomien, skattereglene og familieformer knytter rettigheter og plikter til forskjellige roller. Disse ordningene premierer visse evner, belønner noen typer innsats, og legger føringer for hvordan fruktene av samarbeid skal fordeles. De påvirker oss på grunnleggende måter, slik at vi står uten særlig mange holdepunkter for å drøfte hvordan institusjoner bør legge slike rammebetingelser oss imellom. Institusjoner utøver innflytelse på tre vis, gjennom fordelingen av goder, gjennom hvilke forventninger vi får om fremtidige goder, og til og med 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 plasser i samfunnet, og våre muligheter i livet avgjøres i høy grad av de grunnleggende samfunnsinstitusjonene som påvirker våre muligheter til å oppnå ulike samfunnsposisjoner. 
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 ordninger 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 verdisyn. Vi er formbare: Institusjonene preger til og med vår vurdering av de godene og byrdene som institusjonene så fordeler (March og Simon 1993, Elster 1983, March og Olsen 1989). Vi preges 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 derfor ikke hvordan sosialisering til verdier kan unngås, men heller hvilke verdier og normer som institusjonene bør oppfostre borgerne til. 
Det er blant annet derfor spørsmålet om normativ legitimitet er viktig: Hvordan samfunnsinstitusjonene bør 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 livsynsmangfoldet. 
Rawls antar nemlig at vi i et samfunn med tros- og ytringsfrihet vil oppleve et mangfold av livssyn. Mange av dagens livssyn er kanskje selvmotsigende, eller uforenlige med det vi ellers vet om biologi, psykologi, sosialøkonomi og om hvordan samfunn kan bestå over tid. Men Rawls antar at med mindre statsmakten brukes til å undertrykke visse livssyn, vil ikke reflekterte og moralske samfunnsmedlemmer bli fullstendig enige i menneskesyn og om hva det gode liv består i. Ellers kunne kanskje institusjonene belønne de egenskapene og holdningene alle verdsetter. Men vi kan ikke legge omstridte deler av slike livssyn til grunn for å vurdere institusjonene ut fra virkningene på 'det gode liv' generelt. Det ville innebære at noens livssyn får utilbørlig gjennomslag, til forkleinelse for andre. Rawls mener isteden at begrunnelsen for normativ legitimitet må være nøytral mellom slike verdier. Det betyr ikke at begrunnelsen må være "verdifri", uten premisser om verdier eller normer eller uten at prinsippene kanskje blir til gunst for noen livssyn, Se f.eks. Gutmann 1987 og Macedo 1990. men innbyggerne må kunne slutte opp om dem uten å være enig i de dypeste begrunnelser. 
En ekstra utfordring med livssynsmangfoldet er at et velordnet samfunn være stabilt: Selv om borgerne ellers har uforenelige livssyn, må medlemmenes rettferdighetssans kunne utvikles og holdes ved like, slik at de selv ønsker å innordne seg samfunnsinstitusjonene.

4 Argumentstrategien
Rawls knytter an til den kontraktetiske (eller kontraktteoretiske) 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 and 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 Jean-Jacques Rousseau (1978), John Locke (1963), Immanuel Kant (1980 og 1965). Thomas Hobbes (1968) er også en kontraktetiker, men i motsetning til de andre søkte han å begrunne moralske normer ut fra ikke-normative premisser – David 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 Ronald Dworkin (1981a, b, 1987; Brian Barry 1989 og 1995; Joshua Cohen 1989, og med Rogers 1995 og T.M. 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). Denne tradisjonen legger dermed vekt på samtykke fra alle i en eller annen forstand -- i alle fall blant de som har som overordnet mål å handle ifølge slike regler. 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.
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. 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. 
For Rawls er temaet ikke, som hos tidligere kontraktetikere, 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, eller prinsipper for dem, sammenlignes med hverandre. 

Rawls foreslår et hjelpemiddel for å gjøre det lettere å se hvordan vi kan begrunne og rangere forslag til rettferdighetsprinsipper. Vi tenker oss en opprinnelig forhandlingsposisjon der alle parter altså må bli enige om prinsipper for å vurdere om samfunnsinstitusjonene er rettferdige. Dette svarer til en kontraktteoretisk tolkning av likhet og frihet som allment samtykke. Videre tenker Rawls seg at partene ikke kjenner til de fakta som kunne forlede dem til å komme med usaklige eller utilbørlige argumenter. Partene argumenterer dermed bak et slør av uvitenhet i valget mellom rettferdighetsprinsipper. 
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.

Rawls hevder at dette hypotetiske valget i denne opprinnelige posisjonen er relevant for å avgjøre spørsmålet om rettferdighet fordi denne valgsituasjonen gjenspeiler de hensyn vi mener det er riktig å ta. I en slik posisjon vil partene foretrekke Rawls' prinsipper framfor utilitarismen. Rawls' prinsipper sikrer at alle, til og med de dårligst stilte, får en del av samfunnets goder. Utilitarismens prinsipp om nyttemaksimering tillater derimot at noen kan ofres for andres beste. Valget i den opprinnelige posisjon gjenspeiler at vi forsøker å finne prinsipper det kan være allment samtykke om, og unngår prinsipper som noen vil ha gode innvendinger mot. Det vil ofte være nettopp de som kommer dårligst ut, som har de beste innvendingene mot de samfunnsinstitusjonene som er årsak til dette. De som får mindre ’sosiale primærgoder’ enn andre vil ofte ha tungtveiende innvendinger mot en slik ulik fordeling, særlig når vi tar hensyn til at disse godene er skapt gjennom samarbeid, og når vi innser de store virkningene en ulik fordeling har for levekårene for de dårligst stilte. 
For at denne tilnærmingen skal kunne fungere kritisk til å velge mellom konkurrerende prinsipper må det kunne gis rimelige innvendinger mot mulige regler ut fra hvilke virkninger slike regler har på de individene som berøres. Normative argumenter i denne tradisjonen krever sammenlignbarhet individer imellom når det gjelder konsekvensene av de aktuelle reglene -- for Rawls' område altså de reglene som definerer praksis innen samfunnsinstitusjoner. Tre faktorer gjør det spesielt vanskelig å bli enige om legitimitetskriterier : Samfunnsinstitusjoner som tema; livssynsmangfoldet ; og menneskenaturens påvirkelighet. Disse faktorene begrenser de virkningene på enkeltindivider som kan gi grunnlag for argumenter for og mot slike legitimitetsprinsipper.
Ulike teorier om fordelingsrettferdighet vil 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. Rawls må avklare hvilke goder og byrder som prinsippene skal regulere fordelingen av. Dette valget må skje i lys av vårt behov for å kunne argumentere for og mot slike prinsipper. Det er kun virkninger som påviselig skyldes samfunnsinstitusjoner som kan telle for eller mot vurderingen av ulike prinsipper for institusjoner. I tillegg må godene og byrdene ha omtrent samme virkninger for alle individer. Rawls må også ha en teori om relevante interesser som det må kunne forventes enighet om. Størrelsen av fordeler og ulemper som påføres de forskjellige berørte parter må også kunne sammenlignes. 
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. 

Interesser: rettferdighetssans og rasjonalitet 
Rettferdighet som rimelighet foreslår at to interesser legges til grunn (Rawls 1971, 505). I alle fall når det gjelder dette spørsmålet om fordelingsrettferdighet mener han at vi kan forvente enighet om at individet for disse formål har to viktige evner – selv om vi er uenige om dette er viktige evner i andre sammenhenger. 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 eller i samarbeid med andre. 
Det er kun konsekvensene for disse to interessene som anses som relevant grunnlag for argumenter om legitimitetsprinsipper. Selvfølgelig er mange andre evner viktige -- og sågar viktigere -- for hver enkelt av oss. Men det er kun argumenter som viser til fordelingsvirkninger for disse to evnene som vi kan forvente enighet om.

Sosiale primærgoderJA – ikke nødvendig?
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 1971, 62; 1999c). 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. Det er blant annet fordi vi kan forstå de sosiale primærgodene som institusjonalisert beslutningsmyndighet. De gir enkeltmennesker makt i betydningen institusjonalisert myndighet. Disse godene 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 for øvrig 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. 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.

5. Rawls' teori om begrunnelse: Reflektiv likevekt
I normativ etikk argumenterer man for bestemte svar på spørsmål om hvordan vi bør handle, hva det gode liv er, eller hva slags samfunn vi bør ha. Rawls' bok er først og fremst et bidrag til denne grenen av moralfilosofien. På denne måten utgjorde A Theory of Justice et brudd med den filosofien som var blitt vanlig i Vesten. Få filosofer, verken på kontinentet eller i den engelskspråklige verden, hadde bidratt så mye med svar på normative spørsmål. Tilhengere av den logiske positivismen, for eksempel, arbeidet nesten utelukkende med å avklare begreper og reflektere over hvordan vi kan begrunne våre oppfatninger og ha sikker viten. Moralfilosofene i den analytiske tradisjonen tok dermed ikke stilling til normative spørsmål, men drøftet isteden viktige metaetiske problemer. De analyserte etiske uttrykk, og diskuterte hvorvidt etiske påstander kan sies å være sanne eller usanne, eller om de bare uttrykker følelser. A Theory of Justice bidro også til å besvare noen slike viktige og interessante spørsmål. 
Filosofer har tidligere gjerne tenkt seg at våre oppfatninger om hva som er riktig og galt i enkeltsituasjoner bygger på mer generelle moralprinsipper om hva som er godt og riktig; for eksempel at det er galt å lyve, eller å misbruke eller utnytte andre mennesker. Men hvordan kan disse prinsippene i sin tur begrunnes? Rawls foreslår at de forskjellige påstandene og oppfatningene i den normative teorien begrunner hverandre gjensidig når vi organiserer dem som premisser og konklusjoner på en systematisk og klar måte. Premisser og konklusjoner begrunner hverandre i "reflektiv likevekt". De enkeltvurderingene vi har om konkrete situasjoner begrunnes "ovenfra": Slaveri er galt fordi det strider med prinsipper om rettferdighet. Og de generelle prinsippene vi holder fast ved begrunnes i sin tur "nedenfra" ved å påvise at disse prinsippene passer godt inn med de mange enkeltoppfatningene og etiske reaksjonene vi har. 
Rawls’ strategi for å avklare under hvilke betingelser befolkningen har en moralsk plikt til å slutte opp om samfunnets institusjoner består i å avklare om institusjonene er i samsvar med de verdier og idealer befolkningen har grunn til å holde fast ved. For å finne svar tar han utgangspunkt i de forskjellige normer og regler vi opplever som bindende, både abstrakte uttrykk som "frihet, likhet, solidaritet", konkrete påbud og forbud fra styresmaktene, og våre vurderinger av hva vi synes er utidige eller relevante hensyn. Han forsøker å 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 eller 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. 
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.
Denne måten å forstå begrunnelse på i etikk finner vi også hos tidligere filosofer, så langt tilbake som hos Aristoteles; Rawls’ bidrag var først og fremst å systematisere og argumentere for denne formen for begrunnelse.

W. V. Quine (1908--2000), Rawls' kollega ved Harvard, har hevdet et mer generelt standpunkt: at alle våre oppfatninger, ikke bare i etikk, bare kan begrunnes ved at de inngår i et systematisk hele som stemmer med våre erfaringer. Rawls selv tar ikke stilling til dette, og vil ikke engang hevde at hans teori om rettferdighet er sann. Han vil bare si at teorien er en akseptabel teori i politisk filosofi, og at den gjør bedre rede for våre moraloppfatninger enn utilitarismen.
6. Hva er nytt?
I denne boken Rettferdighet som rimelighet går Rawls inn på enkelte områder der han har endret oppfatning, og noen detaljer der han mener seg misforstått, blant annet bruk av ’maksimin’prinsippet og at teorien kan kritisere kvinneundertrykkende kjønnsroller. Tre andre momenter kan også nevnes kort.

I boken Political liberalism (1993b) 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 rettferdighetsprinsippene og de eksisterende rettferdige samfunnsordningene over tid? Rawls hevder at filosofisk refleksjon av den typen han bidrar med er viktig blant annet nettopp for å sikre slik stabilitet eller bærekraft. 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 konsensus 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. 

I denne boken gjør Rawls det veldig klart at teorien begrunnes ut fra reflektiv likevekt. Ikke bare avstår han fra å hevde at premissene er selvinnlysende, ubetvilelige eller sanne definisjoner av begrepene ’rettferdighet’, ’person’ etc. Han understreker også tydeligere at teorien trekker på oppfatninger om alle personers likeverd og om samfunnet som et system av samarbeid mellom frie og likeverdige borgere, to oppfatninger han mener bekreftes i vestlig politisk kultur. Han lar det dermed stå åpent om dette er oppfatninger som også finnes og er utbredt i resten av verden, og i hvilken forstand det spiller noen rolle for teoriens anvendelsesområde. 

For det tredje blir det også tydeligere at Rawls ikke mener at USAs institusjoner er i samsvar med rettferdighetsprinsippene han argumenterer for. Teorien er altså ikke å forstå som et forsvar for den bestående amerikanske samfunnsorden. Han forklarer omhyggelig at de frihetene teorien gir forrang ikke omfatter privat eiendomsrett over produksjonsmidlene, og han viser også at to andre ordninger enn USAs kapitalistiske velferdssystem er å foretrekke: både det han kaller eierskapsdemokratiet og et liberalt, demokratisk sosialistisk regime kan tilfredsstille hans prinsipper. Han bemerker også at USA har fjernet seg fra disse prinsippene over tid, dels fordi politiske partier kan bruke private ressurser i valgkampen slik at de fattiges realverdi av de politiske rettighetene reduseres. 
7. Kritikk
Rawls' teori tilhører den analytiske tradisjonen i filosofi som legger vekt på å gjøre rede for premisser og begrunnelseskjeder. En styrke ved den analytiske tradisjonen 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, and Mason 1982). La oss avslutningsvis se på noen innvendinger mot teorien Rettferdighet som rimelighet. 
Mange av kritikerne har ikke festet seg nok ved at Rawls tar for seg et svært avgrenset spørsmål. 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. Vårt ansvar overfor den tredje verden forble for eksempel stort sett ubesvart fra Rawls’ side inntil han drøftet normer for utenrikspolitikk i boken The Law of Peoples i 1999 (Harvard University Press). 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. Teorien kan ikke uten videre gi svar på disse spørsmålene. 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 til stede for å sikre de politiske og sivile frihetene, og at grunnbehov kan dekkes (Rawls 1999c). Hvilke prioriteringer mellom goder og sosiale primærgoder som gjelder i fattigere land er et åpent spørsmål. 
At teorien ikke uten videre gir svar på alle spørsmål er selvfølgelig ikke en vektig innvending, særlig ikke fordi deler av tilnærmingen kan være fruktbar for slike emner. Men temaet for Rawls egne skrifter er altså svært snevert. 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 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 and Swift 1996Rasmussen 1990 og Follesdal 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. 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). Liknende 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. Blant annet kan man spørre seg om det er rimelig å tro at Rettferdighet som rimelighet kan fungere stabiliserende på den måte Rawls forestiller seg uavhengig av hva slags mellommenneskelige nettverk som finnes. 
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 har vært tolket dit hen at arbeidsfordeling innad i familien eller i et kjønnsdelt arbeidsmarked ikke er spørsmål om rettferdighet (Okin 1989, Kymlicka 1991). Rawls og andre har hevdet at dette ikke er den beste tolkningen av Rettferdighet som rimelighet (Rawls 1997, og i denne boken), men det er ikke gitt at teorien skiller mellom den private og den offentlige sfære på en overbevisende måte.

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 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 de som mener at politisk aktivitet har en egenverdi, hevder at idealet om det politisk aktive menneske kan forsvares som premiss for en teori om det rettferdige samfunn.

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 hovedutfordring for disse alternativene er å håndtere det faktum at samfunnsinstitusjonene til og med preger 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 fetisjistisk. 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. Rawls søker å imøtegå denne kritikken i denne boken.

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).

Hva er så Rawls' bidrag? 
Etiske teorier har en funksjon som Rawls har fått fram i lyset igjen: å bringe orden og sammenheng mellom de forskjellige moraloppfatningene vi har, og dermed bidra til å bilegge våre praktiske konflikter. Begrunnelse ut fra reflektiv likevekt er også en viktig innsikt, som kan anvendes på etiske teorier generelt, ikke bare på Rawls' teori om rettferdighet.
Andre teorier, som svarer på andre spørsmål, kan gjøre bruk av deler av Rawls' teori, slik han selv har bygget på det han ser som verdifullt i tidligere tiders politiske filosofi. Mange ser for eksempel tanken om en opprinnelig posisjon som et fruktbart grep for å håndtere andre moralske problemer. 

Teorien om rettferdighet som rimelighet har ikke tilbakevist utilitarismen eller andre politiske teorier en gang for alle. Allikevel utgjør Rawls' teori et gjennomarbeidet og systematisk forsøk på å løse et av de viktigste politiske spørsmålene vi er uenige om i samfunnet. Reflektiv likevekt og overlappende konsensus viser hvordan verdier kan begrunnes, også i et samfunn med livssynsmangfold, slik at vi kan behandle hverandre som frie og likeverdige mennesker, på tross av alle våre forskjeller.
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