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Abstract 
Rawls, Politics and the Family. A Critical Discussion of John Rawls’ “Justice as Fairness” 
as Philosophical Framework for Just Family Conditions and Family Policy 

This essay aims to critically discuss John Rawls’ theory of “Justice as Fairness” with prime 

focus on Rawls’ view of the family and its role in a politically just society. Feminist critics, 

Susan Moller Okin and others, have suggested that Rawls’ theory fails to address issues of 

gender structured inequalities in society and within families. Starting from the question of 

what potential Rawls’ theory has as philosophical framework for just family conditions and 

family policy, and with support from Okin’s criticism and the critical comments presented by 

Charles W. Mills, concerning Rawls’ omission of issues of racial oppression, I argue that 

there are two particularly significant problems with Rawls’ theory when applied as basis for 

family policy aimed at promoting equal rights and opportunities for all individuals, men and 

women: (1) That Rawls fails with his intention, to free the conditions that the theory is 

derived from, from impact of actual political and social structures and (2) that Rawls fails to 

define the balance between the family’s (in this context) double roles; as an autonomous 

association and as a part of the society’s basic (political) structure. I also discuss an 

alternative interpretation of Rawls’ theory, which suggests that the theory benefits from a 

built-in flexibility in dealing with the private and public spheres of life and thereby manages 

both to promote diversity and autonomy and to oppose patriarchal hierarchies. 
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  1. Inledning 
 
John Rawls utvecklar i sin En teori om rättvisa (1996 [1971]) och Vad rättvisan kräver – 

grunddrag i politisk liberalism (2005 [2001]), och under benämningen rättvisa som skälighet 

(översatt från engelskans justice as fairness), en enligt honom själv strikt politisk uppfattning 

om rättvisa som bygger på skäliga (fair) samarbeten mellan rationella och förnuftiga individer 

och som tillåter olika grundläggande moraliska uppfattningar att samexistera i samhället.  

Utifrån det som Rawls kallar för överlappande konsensus ska rättvisa 

samhällsinstitutioner utformas i enlighet med, och som garanter för, de rättviseprinciper som 

representanter för samhällets medborgare har enats om i den fiktiva ursprungspositionen, 

bakom okunnighetens slöja.  

  

I den här uppsatsen så kommer jag diskutera Rawls teori om rättvisa som skälighet med 

huvudsakligt fokus på Rawls syn på familjen, som samhällsinstitution och som en grupp av 

individer, och dess roll i det politiskt rättvisa samhället. Jag kommer att ta upp en del av den 

feministiska kritik som har riktats mot Rawls teori och som i första hand berör just Rawls syn 

på familjen som en central samhällsinstitution och som pekar på brister hos teorin som 

grundval för rättvisa förhållanden för individer inom familjer. Min diskussion kommer att 

föras utifrån följande övergripande frågeställning: Kan Rawls teori tillmätas potential som 

politisk-filosofiskt fundament för en familjepolitik som garanterar rättvisa för alla samhällets 

individer, såväl män som kvinnor? 

Med familjepolitik avses här sådana politiska strukturer och sådan lagstiftning som 

exempelvis handlar om offentligt finansierad barnomsorg eller syftar till att reglera fördelning 

av inkomst mellan medlemmar av en familj och fördelning av ekonomiska bidrag och 

försäkringar som är kopplade till föräldra- och förmyndarskap.  

Konceptet familjegemenskap och begreppet familj, så som de används i en vardaglig 

kontext, saknar förstås klara och entydiga definitioner. En familj (eller bilden av en familj) 

ser, i vårt nutida samhälle, ofta ut på ett visst sätt – kanske mest typiskt bestående av två 

föräldrar och två eller tre barn – men det finns förstås samtidigt också sammanslutningar – 

kalla dem familjer eller inte – av individer som inte alls är konstituerade enligt samtidiga, 

västerländska (hetero-)normer. Rawls öppnar för att familjer kan ha olika form (Rawls (2005 

[2001]), 32.), men verkar ändå ofta föreställa sig en familj som är typiskt heteronormativt 

konstituerad. Begreppet familj, använt i en nutida vardaglig kontext, riskerar förstås att 

genomsyras av liknande föreställningar och normer, och den risken är förmodligen lika fullt 
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närvarande även när jag ger begreppet en central plats i den här uppsatsen. Poängen med att 

ändå använda det är att jag föreställer mig att det, som en del av den övergripande 

frågeställningen, ska tjäna väl som inramning för en kritisk diskussion av Rawls teori som 

kanske inte bara är relevant för det som jag kallar för familjepolitik och för en särskild typ av 

familjegemenskaper, utan kanske också för andra typer av mindre sammanslutningar i ett 

samhälle och, mer övergripande, för frågor som handlar om exempelvis vad som är politikens 

uppgift i samhället och i vilken utsträckning som politiska principer kan och bör styra våra 

liv.  

  

Jag kommer argumentera för att den kritik av Rawls teori som jag diskuterar pekar på två i 

sammanhanget särskilt betydande problem med teorin.  

Det första, och mer allmänna, problemet är att Rawls inte verkar lyckas med sin 

ambition att, genom sitt tankeexperiment med ursprungspositionen och okunnighetens slöja, 

frikoppla de villkor som rättviseteorin är härledd ur, från faktiska politiska och sociala 

strukturer. Samtidigt förefaller det finnas skäl att ifrågasätta den ambitionen i sig, eftersom 

teorins relevans för en faktisk politisk kontext riskerar att försvagas genom att konstruktionen 

av teorin inte beaktar faktiska sociala strukturer och potentiellt orättvisa förhållanden.     

Det andra problemet är att Rawls inte på ett tydligt sätt lyckas definiera balansen 

mellan familjens (i sammanhanget) dubbla roller; som enhetlig sammanslutning, med rätt till 

ett inre liv frikopplat från politiken, och som en sammanslutning som är en del av samhällets 

politiska grundstruktur och som består av enskilda fria och jämlika personer (med 

medborgerliga rättigheter härledda ur rättviseprinciperna).  

 

Med utgångspunkt i min frågeställning, så kommer jag i den här uppsatsen att diskutera 

potentiella konsekvenser av dessa problem för relevansen och potentialen hos Rawls teori 

med avseende på att utgöra en grund för en rättvis politik på det område som jag har definierat 

som särskilt relevant för (i det nutida samhället) typiska familjer eller andra familjeliknande 

gemenskaper. Jag börjar med att ta upp och diskutera de delar av Rawls teori som jag anser 

vara av särskild betydelse för det övergripande resonemanget, och fortsätter sedan med att 

försöka klarlägga bakgrunden till de två huvudproblem som jag identifierar. Jag kommer så 

småningom också att diskutera en alternativ tolkning av Rawls teori, som vill påvisa att 

kritiken på de här områdena är överdriven och att teorin tvärtom fungerar väl både som 

filosofiskt ramverk för rättvis familjepolitik och som garant för familjens rätt till ett inre liv 

och en stark individuell och moralisk frihet.   
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I uppsatsens andra del, som jag kallar för ”Rättvisan och familjen”, utgår jag från min läsning 

av John Rawls Vad rättvisan kräver – grunddrag i politisk liberalism och diskuterar 

konstruktionen av Rawls rättviseteori, några av de modeller och centrala begrepp som han 

använder sig av och hans syn på familjen och familjens roll(er) i det rättvisa samhället. I min 

diskussion av hur Rawls själv använder sig av begreppet familj och ser på familjen och dess 

roll i samhället så har jag till viss del även använt mig av hans En teori om rättvisa (1996 

[1971]). Detta i syfte att skapa mig en bredare uppfattning om de sakerna och om en eventuell 

utveckling över tid i Rawls syn på familjen och familjens roll inom ramen för hans 

rättviseuppfattning.  
I uppsatsens tredje del utvecklar jag min argumentation kring de två huvudproblem 

som jag identifierar hos Rawls rättviseuppfattning (som filosofisk bas för rättvisa 

familjeförhållanden och rättvis familjepolitik). Detta med utgångspunkt i en mer omfattande 

genomgång av den feministiska kritik mot Rawls som framförs av Susan Moller Okin i 

artikeln ’Forty acres and a mule’ for women: Rawls and feminism (2005) – som delvis tar 

avstamp i den kritik som hon formulerade i Justice, Gender, and the Family (1989) – och 

delar av den kritik som Charles W. Mills framför i Rawls on race/Race in Rawls (2009). Mills 

fokuserar inte på frågor om genus och familj, utan på frågor om ras och rasdiskriminering, 

men jag anser att det finns ett (i sammanhanget särskilt stort) värde i att diskutera den del av 

hans kritik som handlar om Rawls val av ideal teori (ideal theory), och inte (en mer 

verklighetsnära) icke-ideal teori (nonideal theory), som utgångspunkt för konstruktionen av 

sin rättviseuppfattning. Den här kritiken tangerar delvis den kritik som Okin framför och 

spelar en central roll för min argumentation, även om de icke-ideala förhållanden som Mills 

fokuserar på inte har någon direkt koppling till den frågeställning som fungerar som ram för 

min uppsats. För att ytterligare stärka kopplingen till genusfrågor lyfter jag här också fram 

delar av den kritik mot kontraktsteori (i stort) som framförs av Carole Pateman i The Sexual 

Contract (1988) och som delvis också ligger mycket nära den kritik som framförs av Okin 

och Mills. 

 I den tredje delen ägnar jag också ett avsnitt åt att lyfta fram några av Rawls egna 

kommentarer till den kritik som han har fått från i första hand Okin. Här diskuterar jag även 

Mary B. Walshs artikel Private and Public Dilemmas: Rawls on the Family (2012) i vilken 

Walsh argumenterar för att Rawls rättviseuppfattning faktiskt är relevant, och fungerar väl, 

som teoretisk bas för familjepolitiska åtgärder och, tack vare en inbyggd politisk-moralisk 
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flexibilitet, klarar att hantera familjen som både en offentlig institution och en privat 

angelägenhet. 

 I den avslutande diskussionen försöker jag, med ett vidgat perspektiv och utifrån de 

diskussioner jag har fört ditintills, min initiala frågeställning och den kritik som jag har 

uppfattat som mest central i sammanhanget, föra ett sammanfattande resonemang kring 

relevansen och potentialen hos Rawls teori på det för uppsatsen aktuella området. 

 

 

Forskningsbakgrund 

Att kritiskt diskutera Rawls rättviseuppfattning utifrån ett feministiskt perspektiv är inget nytt 

påfund utan något som har gjorts mer eller mindre flitigt sedan kort efter det att En teori om 

rättvisa publicerades första gången 1971. Det finns relativt gott om litteratur på området och 

Susan Moller Okin är en centralgestalt i sammanhanget, men också exempelvis Deborah 

Kearns (1983) har ifrågasatt Rawls hantering av familjen som både en del av samhällets 

politiska grundstruktur och som en del av en privat sfär, i skymundan för politiska 

rättviseprinciper. Det finns också litteratur som går närmare in på förhållandet mellan just 

Okin och Rawls. Alexandra Dobra (2011) gör en analys av Okins kritik mot Rawls 

rättviseteori i form av en dialog mellan Okin och Rawls och Andrew Smith (2004) gör ett 

försök att summera och diskutera Rawls svar på den kritik som han har fått från Okin.  
Det finns samtidigt författare som vill lyfta fram en delvis annan tolkning av Rawls 

texter och som argumenterar för att hans rättviseuppfattning faktiskt kan användas som ett 

teoretiskt fundament för att angripa patriarkala samhällsstrukturer. Walsh (2012), som jag ger 

mer plats åt längre fram i uppsatsen, är ett exempel, men även Elizabeth Brake (2004) menar 

att Rawls teori är fullt kompatibel med feministiska målsättningar och att den bör tolkas som 

att den faktiskt kräver relativt långtgående politiska åtgärder för att uppnå jämlikhet mellan 

könen. Veronique Munoz-Darde (1998) argumenterar för att Rawls teori besitter potential på 

området men att den skulle göra ett bättre jobb med frågor om orättvisor inom familjer om 

den reviderades och gavs ett tydligare individfokus. Förhandlingsparterna i 

ursprungspositionen skulle, menar Munoz-Darde, till exempel alltid kunna definieras strikt 

som enskilda individer, i stället för som familjeöverhuvuden.   
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  2. Rättvisan och familjen 
 

John Rawls konstruerar sin rättviseuppfattning med utgångspunkt i ett tankeexperiment med 

en fiktiv ursprungsposition i vilken representanter för samhällets framtida medlemmar, bakom 

en slöja av okunnighet, förhandlar om villkoren för det sociala samarbetet.  

Jag inleder den här delen av uppsatsen med en kort redogörelse för de begränsningar 

som okunnighetens slöja sätter för parterna i ursprungspositionen och en diskussion kring 

Rawls syfte med att sätta dessa begränsningar. Det ger mig bakgrunden till Rawls 

argumentation och ringar in hans ambition med det tankeexperiment som ligger till grund för 

konstruktionen av rättviseprinciperna. Jag diskuterar sedan ytterligare några av de 

grundläggande idéer och begrepp som Rawls använder sig av och som jag anser är särskilt 

relevanta för just den kontext som den här uppsatsen befinner sig i, bland annat idéerna om 

den politiska grundstrukturen, om inhemsk och lokal rättvisa, om fria och jämlika personer 

och om det välordnade samhället. Begreppen rationalitet och förnuft, och den åtskillnad som 

Rawls gör mellan dem, är också centrala i sammanhanget, och ger oss också en ingång till 

Rawls syn på (fria och jämlika) individers moraliska förmågor och dessa moraliska förmågors 

plats i konstruktionen av rättviseuppfattningen. Jag diskuterar även Rawls idéer om förnuftig 

pluralism och överlappande konsensus och – med utgångspunkt i dessa idéer – den skillnad 

som Rawls förefaller göra mellan politik och moral och på vilket sätt som Rawls menar att 

hans rättviseuppfattning är politisk snarare än moralisk.  

 Jag diskuterar slutligen de delar av Rawls texter som handlar om familjen och den roll 

som familjen har i samhället och inom ramen för rättviseteorin. Det är uppenbart att Rawls ser 

familjen som en del av samhällets politiska grundstruktur, som ett medel för att trygga 

reproduktionen av rättvisa strukturer och demokratiska idéer, och då också som en del av den 

grundstruktur som är föremål för rättviseuppfattningen. Samtidigt så menar Rawls att familjen 

– precis som andra i någon mån självständiga institutioner och sammanslutningar – har rätt till 

åtminstone ett visst mått av självbestämmande och till ett inre liv.  

 
 
Ursprungspositionen och okunnighetens slöja  
Basen för Rawls teori om rättvisa är alltså ett tankeexperiment som syftar till att skapa skäliga 

villkor för socialt samarbete mellan fria och jämlika personer. Tankeexperimentet går ut på att 

Rawls placerar de personer, eller representanter för de personer, som tillsammans ska ingå i 

ett socialt samarbete i det han kallar för ursprungspositionen, bakom en slöja av okunnighet. I 
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ursprungspositionen, bakom denna okunnighetens slöja, känner ingen av personerna – eller de 

förhandlingsparter som representerar de olika personerna – till sin plats i samhället, sin 

sociala status, sin klasstillhörighet, sitt kön eller sitt etniska ursprung. Ingen vet heller något 

om de egna medfödda anlagen, som styrka och intelligens, eller för den delen motparternas 

anlag. Okunnighetens slöja skapar alltså informationsbegränsningar som är tänkta att skydda 

förhandlingssituationen (i ursprungspositionen) från individuella för- och nackdelar som den 

typen av information annars ofrånkomligen ger upphov till i förhandlingar mellan individer. 

(Rawls (2005 [2001]), 38-39.)  

Ursprungspositionen ska inte förstås som ett faktiskt historiskt tillstånd eller som 

någon form av primitivt kulturtillstånd, utan som en rent hypotetisk situation – ett 

framställningsgrepp (Rawls (2005 [2001]), 42.). Parterna i ursprungspositionen behandlas 

som ”[…] fria och jämlika och som tillräckligt informerade och rationella” (Rawls (2005 

[2001]), 39.) och ”[…] står i ett symmetriskt förhållande till varandra […]” (Rawls (2005 

[2001]), 41.). Positionen är alltså tänkt som en modell för, i relevanta avseenden, helt lika 

förutsättningar mellan parter i en (hypotetisk) förhandling och, i förlängningen, för ”[…] vad 

vi efter begrundan anser vara förnuftiga överväganden vid berättigandet av principer för en 

politisk rättviseuppfattning” (Rawls (2005 [2001]), 41.). Förnuftigt är i det här fallet 

exempelvis att komma till slutsatsen att det faktum att vi har en viss social ställning inte i sig 

är ett skäl gott nog för oss, eller för någon annan, att acceptera ett förhandlingsresultat som 

favoriserar personer i just den sociala positionen. (Här noterar vi att Rawls använder sig av 

begreppen rationalitet och förnuftighet. Vi får anledning att återkomma till båda de begreppen 

senare, och till den distinktion som Rawls gör mellan dem.)      

Genom att föreställa oss en förhandling under de villkor som ursprungspositionen 

modellerar kan vi alltså, menar Rawls, också föreställa oss resultatet av den förhandlingen i 

form av rättviseprinciper som samhällets politiska grundstruktur ska vila på. Med samhällets 

politiska grundstruktur avser Rawls i första hand ”[d]en politiska författningen med en 

oberoende rättsapparat, de rättsligt erkända egendomsformerna (t.ex. ett system av 

konkurrensmarknader med privat egendomsrätt till produktionsmedlen) såväl som familjen i 

en eller annan form […]” (Rawls (2005 [2001]), 32.). 

Rättviseprinciperna är alltså tänkta att styra och genomsyra alla delar av den här 

strukturen. 
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Rättviseprinciperna 
Om vi betraktar samhället som ett skäligt samarbetssystem mellan fria och jämlika 

medborgare, och använder den hypotetiska ursprungspositionens villkor vid berättigandet av 

principer som styr samhällets grundstruktur, så är, enligt Rawls, de berättigade 

rättviseprinciperna de principer som är mest lämpliga för att (1) specificera medborgarnas 

grundläggande fri- och rättigheter och (2) reglera sociala och ekonomiska ojämlikheter i 

medborgarnas livsutsikter. (Rawls (2005 [2001]), 70.)  

Rawls (2005 [2001]) formulerar sina två övergripande rättviseprinciper enligt 

följande:      

(a) Varje person har samma oeftergivliga krav på ett fullt adekvat system av grundläggande 

friheter, vilket är förenligt med samma system av friheter för alla;  

(b) Sociala och ekonomiska ojämlikheter måste uppfylla två villkor: för det första måste de 

vara knutna till ämbeten och positioner som står öppna för alla under villkor av skälig 

jämlikhet i möjligheter; och för det andra måste de vara till störst fördel för de minst gynnade 

samhällsmedlemmarna (differensprincipen). (Rawls (2005 [2001]), 71.) 

Principen (a) har företräde framför principen (b) och inom principen (b) har principen om 

jämlikhet i möjligheter företräde framför det som Rawls kallar för differensprincipen – och 

det här innebär alltså att vid prövandet av en princip (eller delprincip) så antas det alltid att de 

principer som har företräde är till fullo uppfyllda.  

Med principen om skälig jämlikhet i möjligheter vill Rawls korrigera för svagheten 

hos formellt lika möjligheter (formellt öppna vägar till sociala positioner och offentliga 

ämbeten öppna för vem som helst att söka och inneha, för att ta ett par exempel) som följer av 

systemet av grundläggande friheter i principen (a). Skälig jämlikhet i möjligheter som princip 

för ett samhälles politiska grundstruktur är alltså tänkt att fungera så att den kräver av de 

politiska institutionerna att de ska säkerställa att alla personer med likvärdig begåvning och 

motivation ska ha samma möjligheter att utvecklas och utnyttja sina gåvor, oavsett klass, 

ekonomiska förutsättningar eller andra liknande bakgrundsfaktorer, och samtidigt korrigera 

för de krafter som kan sättas i spel av de grundläggande friheterna och som riskerar att över 

tid skapa en sådan koncentration av exempelvis materiell egendom eller politisk makt som 

motverkar de jämlika möjligheterna i samhället. Rawls nämner lika möjligheter till utbildning 

oavsett familjens inkomst som ett konkret exempel på skäligt jämlika möjligheter. (Rawls 

(2005 [2001]), 72-73.)   
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Inhemsk och lokal rättvisa  
Rawls gör en åtskillnad mellan olika nivåer av rättvisa. De rättviseprinciper som gäller för 

samhällets grundstruktur, och som alltså är huvudfokus för hans teori om rättvisa som 

skälighet, benämner han den inhemska rättvisan. På en annan nivå finns den lokala rättvisan, 

som är sådana principer som gäller direkt för institutioner och (mindre) sammanslutningar 

inom grundstrukturen. Utöver dessa två nivåer finns även global rättvisa, som är principer 

som gäller för den internationella rätten. (Rawls (2005 [2001]), 33.)  

 Tanken som Rawls har är alltså att rättvisa som skälighet startar i den inhemska 

rättvisan – med samhällets grundstruktur – för att sedan arbeta sig utåt mot global rättvisa och 

inåt mot lokal rättvisa. Särskilt intressant för den här uppsatsen är den skillnad som Rawls gör 

mellan den inhemska och den lokala rättvisan. Rawls förefaller tänka sig att den inhemska 

rättvisa – och de rättviseprinciper som gäller direkt för samhällets grundstruktur – ska fungera 

som en utgångspunkt, eller möjligen någon form av inramning, för de rättviseprinciper som 

gäller på lokal nivå, men att rättvisa som skälighet inte ensam kan eller ska styra vilka 

begränsningar och principer som ska gälla för sociala arrangemang på den lokala nivån.  

Man bör inte på förhand anta att principer som är förnuftiga och rättvisa med tanke på 

grundstrukturen också är förnuftiga och rättvisa när det gäller institutioner, sammanslutningar 

och sociala handlingsmönster i allmänhet. […] Rättvisa som skälighet är en politisk, inte en 

generell rättviseuppfattning. Den gäller i första hand för grundstrukturen och anser att dessa 

andra frågor om lokal rättvisa […] kräver separata överväganden på egna premisser.  (Rawls 

(2005 [2001]), 33.)  

 
Moral, förnuft och rationalitet 
Betraktade som fria och jämlika har alla personer inom ramen för idén om rättvisa som 

skälighet det som Rawls kallar för två moraliska förmågor. Den första förmågan är ett sinne 

för rättvisa, ”[…] förmågan att förstå, tillämpa och handla utifrån (och inte bara i 

överensstämmelse med) politiska rättviseprinciper som anger skäliga villkor för socialt 

samarbete […]” och den andra en förmåga att bilda sig, ”[,,,] ha, revidera och rationellt 

fullfölja en uppfattning om det goda” (Rawls (2005 [2001]), 42.). Den första moraliska 

förmågan är med andra ord en förmåga till någon form av politiskt förnuft, med betoning på 

socialt samarbete och interaktion med andra människor. Den andra förmågan är en förmåga 

att formulera idéer om vad som är, på ett individuellt plan, värdefullt i livet i stort och att 
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agera i enlighet med dessa idéer (och rationaliteten ligger alltså i förmågan att agera på det 

sättet).  

De två moraliska förmågorna ringar alltså på ett tydligt sätt in den skillnad som Rawls 

gör mellan förnuftighet (på engelska reasonableness) och rationalitet (rationality). I ett skäligt 

system för socialt samarbete, mellan jämlika personer, så är det förnuftigt att föreslå principer 

för samarbetet som är sådana att de specificerar villkor som alla personer inom ramen för 

samarbetet är beredda att acceptera. Det är också förnuftigt att förstå att dessa principer måste 

efterlevas, även på bekostnad av de egna intressena, i den mån som detta krävs. Men det kan 

samtidigt vara rationellt att agera oförnuftigt. I en situation där någon exempelvis har större 

politisk makt eller en mer gynnsam social position, så kan det vara rationellt för den personen 

att, under de givna omständigheterna, dra nytta av sin position och inte föreslå principer för 

socialt samarbete som alla är beredda att acceptera. (Rawls (2005 [2001]), 28.)  

Förnuftighet, och den första moraliska förmågan, handlar alltså om det som är centralt 

för de överväganden som fria, jämlika, tillräckligt informerade och rationella personer gör i 

ursprungspositionen och som leder till rättviseprinciperna. Förnuftet fungerar i den meningen 

som fond för det politiska i Rawls rättviseuppfattning. Rationaliteten, och den andra 

moraliska förmågan, speglar individens uppfattningar om vad som är gott och värdefullt, men 

kan inte på egen hand, utan förnuftet, garantera skäliga villkor för socialt samarbete. De 

villkor som ursprungspositionen och okunnighetens slöja erbjuder, är tänkta att vara sådana 

att de kräver av förhandlingsparterna att de använder båda sina moraliska förmågor. 

Okunnigheten – informationsbegränsningarna – är tänkt som ett verktyg för att styra rationella 

personer till förnuftiga (politiska) överväganden. Samtidigt så blir egna, personliga, rationella 

strävanden, inom ramen för det rättvisa sociala samarbetet, bundna av det politiska förnuftet. 

Det är med andra ord okej att agera (rationellt) utifrån sin egna övertygelser om vad som är 

gott i livet, förutsatt att agerandet inte är oförnuftigt i den meningen att det bryter mot de 

principer som gäller för ett skäligt socialt samarbete.  

 

Rawls teori utgår alltså från en idé om att alla personer är fria och jämlika, och att fria och 

jämlika personer har dessa två moraliska förmågor. På så sätt bygger han också in en moralisk 

bas, som inkluderar ett (politiskt) förnuft, i alla fria och jämlika personer och i förlängningen i 

rättvisa som skälighet. Samtidigt kallar Rawls konsekvent sin teori för en politisk 

rättviseuppfattning, och är noga med att påpeka att den inte gör anspråk på att fungera som en 

allomfattande moralisk lära.  Det här väcker frågor om hur Rawls egentligen ser på 
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förhållandet mellan politik och moral. Han verkar vilja göra en skillnad mellan de två 

begreppen, samtidigt som han uppenbarligen låter dem samspela i stor utsträckning.  

Det är tydligt att den politiska rättviseuppfattningen förutsätter moraliska förmågor 

hos de personer som ska ingå i det sociala samarbete som rättviseprinciperna ska gälla för. 

Rawls säger också själv att idén om rättvisa som skälighet är ”[…] en moralisk uppfattning, 

men är utarbetad med avseende på ett specifikt föremål, nämligen grundstrukturen i ett 

demokratiskt samhälle.” (Rawls (2005 [2001]), 52.) Uppfattningen gäller inte nödvändigtvis 

för (mindre) sammanslutningar och grupper i samhället och för att acceptera 

rättviseuppfattningen så krävs det inte att man accepterar någon specifik allomfattande 

(moralisk) lära (Rawls (2005 [2001]), 52.). Rawls verkar således använda begreppet moral på 

lite olika sätt, eller i alla fall på olika nivåer.    

Vi kan dock konstatera att Rawls inte vill göra några naturrättsliga anspråk kopplade 

till sin användning av begrepp som moral och rättvisa. Till exempel så betonar han att synen 

på människan som fri och jämlik, i sig, är en normativ uppfattning och inget som är av 

naturen givet.  

Denna syn på personen [som fri och jämlik, min anm.] får inte förväxlas med uppfattningen om 

en mänsklig varelse (en medlem av arten homo sapiens), sådan den sedan kan specificeras i 

biologi och psykologi utan användande av några normativa begrepp, t ex begreppen om 

moraliska förmågor och om moraliska och politiska dygder. (Rawls (2005 [2001]), 49.)  

Idén om fria och jämlika personer, och fria och jämlika personers moraliska förmågor, är 

således ingen naturrättslig idé utan följer av vårt moraliska och politiska tänkande.  

  
 
Förnuftig pluralism och överlappande konsensus 
En central egenskap hos Rawls idé om rättvisa som skälighet är alltså, enligt Rawls själv, att 

den är i första hand politisk och inte moralisk, även om den alltså förutsätter grundläggande 

moraliska förmågor hos de personer som konstruerar den och är föremål för den.  

 Rawls menar alltså att rättviseteorin är politisk och inte moralisk eftersom den inte är 

sprungen ur en enskild moralisk doktrin eller allomfattande lära. Idén är att medborgarna i det 

politiskt rättvisa samhället har olika – och ibland till och med motstridiga – moraliska, 

religiösa och filosofiska uppfattningar, men ändå, som en följd av förnuftiga överväganden, 

ansluter sig till den politiska rättviseuppfattningen. De kan göra det från olika utgångspunkter 

eller ibland på helt skilda grunder, men det i sig ”[…] förhindrar inte att den politiska 
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uppfattningen är en delad synpunkt utifrån vilken medborgarna kan lösa frågor som gäller 

konstitutionella grundelement” (Rawls (2005 [2001]), 59.).  

Den politiska rättviseuppfattningen behöver alltså inte stödjas av medborgarna utifrån 

samma omfattande moraliska lära. Det är detta som är kärnan i den moraliska pluralismen 

eller, i Rawls termer, den förnuftiga pluralismen.  

Den förnuftiga pluralismens faktum innebär att det inte finns någon sådan lära, vare sig 

fullständigt eller partiellt omfattande, som alla medborgare är eller kan vara överens om när de 

ska lösa den politiska rättvisans grundläggande frågor. (Rawls (2005 [2001]), 59.) 

En politisk rättviseuppfattning accepteras i den meningen genom det som Rawls kallar för en 

överlappande konsensus. Rättviseuppfattningen stödjs av de delvis motstridiga – men 

förnuftiga – moraliska, religiösa och filosofiska läror som får fäste, och består över tid, i det 

välordnade och demokratiska samhället (Rawls (2005 [2001]), 59.). Nyckeln till konsensusen, 

som leder till rättviseuppfattningen, är alltså en förnuftighet hos de olika moraliska doktriner 

som (sam)existerar i samhället (eller möjligen, omvänt, att förnuftigheten hos de 

samexisterande moraliska doktrinerna definieras av att det råder en konsensus kring den 

politiska rättviseuppfattningen.) Medborgare som ansluter sig till en sådan allomfattande (och 

förnuftig) lära, kan sedan också ansluta sig till rättviseuppfattningen utifrån den 

(allomfattande) lärans grundläggande antaganden. De samexisterande lärorna – till vissa delar 

motstridiga och oförenliga – överlappar ändå varandra när det kommer till just dessa 

grundläggande (förnuftiga) antaganden om politisk rättvisa. Här noterar vi också att Rawls idé 

om det välordnade samhället (Rawls (2005 [2001]), 30.) har en nyckelroll. Det välordnade 

samhället är ”[…] ett samhälle som effektivt regleras av en offentlig rättviseuppfattning” och 

betraktas av Rawls som en välkänd idé i varje ”[…] demokratiskt samhälles politiska kultur” 

(Rawls (2005 [2001]), 26-27.). En överlappande konsensus förutsätter uppenbarligen ett 

sådant välordnat (och demokratiskt) samhälle. Rawls är dock noga med att påpeka att trots att 

hans framställning av teorin om rättvisa som skälighet börjar med en rad idéer, som till 

exempel idén om ett välordnat samhälle (eller om fria och jämlika personer), så ska inte dessa 

idéer betraktas som sådana att de utan vidare antas som en grund för den argumentation som 

ligger till grund för rättviseuppfattningen – de ska i stället ses som en del av teorin som 

helhet, och precis som rättviseprinciperna, visa sig godtagbara vid närmare eftertanke (Rawls 

(2005 [2001]), 26.).      
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Familjen som samhällsinstitution och privat sfär 
Rawls ser ”[…] familjen i en eller annan form […]” (Rawls (2005 [2001]), 32.) som en del av 

samhällets grundstruktur, alltså den (politiska) grundstruktur som är det primära föremålet för 

rättvisa som skälighet. Huvudskälet till att Rawls räknar familjen som en del av 

grundstrukturen är att han anser att ”[…] en av dess väsentliga uppgifter är att trygga en 

ordnad produktion och reproduktion av samhället från generation till generation.” (Rawls 

(2005 [2001]), 224.) Motsvarande idé finns i En teori om rättvisa (1996 [1971]) där Rawls 

resonerar kring rimligheten i att – i syfte att hantera frågan om hur rättvisa mellan 

generationer ska säkerställas – anta att parterna i ursprungspositionen är familjeöverhuvuden 

med ”[…] en önskan att befordra åtminstone sina närmast efterkommandes välbefinnande.” 

(Rawls (1996 [1971]), 136.)  Idén skulle då alltså vara att om varje förhandlingspart i 

ursprungspositionen har den typen av önskan, så skulle förhandlingsparterna ta större 

långsiktiga hänsyn i utformandet av rättviseprinciperna. (Just idén om familjeöverhuvudet 

som förhandlingspart är ett av föremålen för Susan Moller Okins kritik, som vi kommer att 

titta närmare på senare.) 

 

Rawls förutsätter inte explicit att familjen är sammansatt på något bestämt sätt. Den kan, som 

vi ser ovan, ha ”en eller annan form”, och den politiska rättviseuppfattningen ”kräver ingen 

särskild familjeform (monogam, heterosexuell eller annan) […]” så länge som familjen fyller 

sin producerande och reproducerande uppgift för samhället som ett stabilt socialt 

samarbetssystem (Rawls (2005 [2001]), 224.). Rawls begränsar alltså inte konceptet familj till 

en sammanslutning bestående av en kvinna (och mamma), en man (och pappa) samt deras 

gemensamma barn (ett eller flera till antalet). Han förutsätter dock att ”[…] vi som barn växer 

upp i en liten intimgrupp där äldre personer (vanligen föräldrar) har en viss moralisk och 

social auktoritet” (Rawls (2005 [2001]), 225.) och de delar av Vad rättvisan kräver – 

grunddrag i politisk liberalism som handlar om familjen, verkar åtminstone underförstått ofta 

handla om en sammanslutning som har just formen av en kärnfamilj av heteronormativt snitt.  

 

Familjen har, hos Rawls, oavsett form, hursomhelst en uttalat viktig roll i att garantera den 

långsiktiga stabiliteten i det sociala samarbetet. Samtidigt så jämställer Rawls familjen med 

sådana sammanslutningar (som kyrkor, föreningar och universitet) som har rätt till åtminstone 

ett visst mått av autonomi. Han menar att rättviseprinciperna inte kan ”[…] direkt tillämpas på 

eller internt reglera institutioner och sammanslutningar inom samhället.” (Rawls (2005 

[2001]), 32.) De här sammanslutningarna, av vilka familjen är en, är däremot indirekt bundna 
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av de restriktioner som följer av rättviseprinciperna, eftersom rättviseprinciperna gäller för 

sammanslutningarnas medlemmar och reglerar deras beteende som samhällsmedborgare. 

Samtidigt är alltså deras rätt till ett inre liv, med egna regler och egna uppfattningar om vad 

som är gott eller rätt i moralisk mening, stark. ”[P]olitiska principer gäller inte direkt för 

familjens inre liv, men ålägger familjen som institution väsentliga begränsningar och 

garanterar därigenom alla familjemedlemmar grundläggande fri- och rättigheter liksom 

skäliga möjligheter” (Rawls (2005 [2001]), 226.). Rawls menar att eftersom hustrur och 

mödrar, i egenskap av medborgare, har samma grundläggande (politiska) fri- och rättigheter 

och samma skäliga möjligheter som män och fäder, så är det tillräckligt för att trygga 

jämlikhet och oberoende för kvinnor, även som medlemmar av en familj.   

 Centralt för resonemanget är att Rawls inte vill betrakta det politiska fältet och det 

opolitiska fältet som två separata områden (med separata principer). I stället så menar han att 

de två områdena är tydligt sammanlänkade på så sätt att det opolitiska fältet, åtminstone i 

någon utsträckning, är bundet av de principer som gäller för det politiska fältet och för 

samhällets grundstruktur. En domän, eller en livssfär, är alltså inte helt oberoende av politiska 

rättviseprinciper, utan tvärtom så gäller principer som definierar grundläggande 

medborgerliga rättigheter alltid över alla sådana domäner. ”De vuxna medlemmarna i 

familjen är först och främst medborgare: det är deras grundposition. Ingen institution eller 

sammanslutning som de är inblandade i får kränka deras rättigheter som medborgare.” (Rawls 

(2005 [2001]), 229.)  

Mot den bakgrunden argumenterar Rawls för att alla åtskillnader mellan könen som 

inskränker sådana medborgerliga fri- och rättigheter, även sådana som grundar sig på 

överenskommelser som träffas i en privat domän, måste betraktas som oacceptabla inom 

ramen för det sociala samarbetet. Det leder honom till slutsatsen att en privat sfär, med ett inre 

liv och en rätt till självbestämmande, ändå aldrig kan separeras från en offentlig och politisk 

sfär på ett sådant sätt eller till en sådan grad att de politiska rättviseprinciperna inte alls gäller 

för den. 

Den politiska och offentliga sfären liksom den icke-offentliga och privata sfären är alltså 

resultatet av innehållet i och tillämpningen av rättviseuppfattningen och dess principer. Om den 

så kallade privata sfären påstås vara undantagen rättvisan, så finns det ingen privat sfär. (Rawls 

(2005 [2001]), 229.)  
 

I En teori om rättvisa (1996 [1971]) medger Rawls att det ”[ä]ven i ett välordnat samhälle 

som uppfyller båda rättviseprinciperna […]” finns en risk att familjen utgör ”[…] ett hinder 
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för att enskilda personer ska få samma möjligheter” (Rawls (1996 [1971], 290.). Här avser 

han i första hand de hinder som en familj riskerar att skapa för ett barns möjligheter att 

utvecklas på samma sätt och att nå samma positioner i samhället som barn, i andra familjer, 

med motsvarande begåvning och motivation. I Vad rättvisan kräver – grunddrag i politisk 

liberalism (2005 [2001]) så medger han även att det finns en långvarig och historisk orättvisa 

gentemot kvinnorna – inom familjer – i form av att de bär ”[…] en oproportionerligt stor del 

av uppgiften att uppfostra och ta hand om sina barn” (Rawls (2005 [2001]), 228.).  

Att familjen, eller andra sammanslutningar som träffar interna överenskommelser, kan 

utgöra potentiella hinder för en rättvis samhällsutveckling, är med andra ord inte alls 

främmande för Rawls. Han konstaterar också att politiken har en uppgift att, med 

utgångspunkt i de fastställda rättviseprinciperna, vidta sådana åtgärder som syftar till att 

utjämna skillnader som kommer av den typen av orättvisa arrangemang, som exempelvis 

ojämlikheter orsakade av att kvinnor bär en större del av ansvaret för uppfostran av och 

omvårdnad om barn.   

För att etablera jämlikhet mellan kvinnor och män i fördelningen av samhällets arbete, i 

bevarandet av dess kultur och i dess långsiktiga reproduktion krävs särskilda bestämmelser i 

familjerätten (och naturligtvis också andra ställen) så att bördorna för att föda, uppfostra och 

utbilda barn inte faller tyngre på kvinnorna och därmed underminerar deras skäliga jämlikhet i 

möjligheter. (Rawls (2005 [2001]), 33.) 

Här lyfter han särskilt fram principen om skälig jämlikhet i möjligheter, och verkar med andra 

ord (och sett till vad vi tidigare har konstatera om just den rättviseprincipen) mena att den ska 

ligga till grund för en sådan lagstiftning som garanterar att kvinnors möjligheter till personlig 

och professionell utveckling, och till att dra nytta av sina medfödda talanger, är lika goda som 

mäns. Rent konkret så kan det, enligt Rawls, till exempel handla om att skapa jämlika 

ekonomiska grundförutsättningar för alla vuxna medlemmar av en familj (eller liknande 

sammanslutning) genom sådan lagstiftning som ger den part i ett förhållande (i praktiken ofta 

en kvinna) som är hemma och tar hand om barnen och hushållet (i stället för att 

förvärvsarbeta) rätt till hälften av den andra (förvärvsarbetande) partens ekonomiska 

inkomster. Men samtidigt som han lyfter fram det här exemplet, som är uppenbart relevant för 

hans egen samtid, så påpekar Rawls att det inte är den politiska filosofins uppgift att utreda 

hur politiska arrangemang för att garantera jämlikhet mellan kvinnor och män, under särskilda 

historiska omständigheter, bäst skapas och i detalj ser ut. (Rawls (2005 [2001]), 229-230.)  

 



18 
 

  3. Två huvudproblem och teorins försvar 

I den här delen av uppsatsen ska jag lyfta fram två, enligt min uppfattning, särskilt betydande 

problem med Rawls teori om rättvisa som skälighet som filosofisk bas för rättvisa 

familjeförhållanden och familjepolitiska strukturer. Jag redogjorde kortfattat för de här två 

huvudproblemen i uppsatsens inledning och avser nu, med utgångpunkt i delar av den kritik 

som har framförts mot Rawls, konstruktionen av hans rättviseuppfattning och hans syn på 

familjens roll(er) inom ramen för teorin, utveckla den argumentationen.    

Det första grundläggande problemet som jag vill lyfta fram är att Rawls inte lyckas 

med sin ambition att, genom sitt tankeexperiment med ursprungspositionen och 

okunnighetens slöja, frikoppla de villkor som rättviseteorin är härledd ur, från faktiska 

(föreliggande) politiska och sociala strukturer. Ambitionen som sådan – att skapa fiktiva och 

ideala villkor som är frikopplade från faktiska (föreliggande) politiska och sociala strukturer, 

och att sedan härleda teorin ur dessa – riskerar dessutom att underminera teorins relevans för 

en faktisk politisk kontext och omständigheter som knappast kan anses vara fria från politiska 

och sociala strukturer som (enligt teorins egna definitioner) är orättvisa. Följden av detta blir 

inte bara att teorin brister i relevans för den (faktiska) politiska och sociala verkligheten, men 

också riskerar att rättfärdiga och upprätthålla politiska och sociala strukturer som (enligt 

teorins egna definitioner) är orättvisa.  

Det här problemet illustreras kanske allra tydligast av den kritik som Charles W. Mills 

framför mot Rawls i sin Rawls on race/Race in Rawls (2009), men en liknande argumentation 

går att hitta även hos Susan Moller Okin, i ’Forty acres and a mule’ for women: Rawls and 

feminism (2005), och hos Carol Pateman, i The Sexual Contract (1988).  

Det andra problemet, som jag i första hand kommer att diskutera utifrån Okins 

argumentation, är att Rawls inte på ett tydligt sätt lyckas definiera balansen mellan familjens 

(i sammanhanget) dubbla roller; som enhetlig sammanslutning, med ett inre liv frikopplat från 

politiken, och som en sammanslutning som är en del av samhällets politiska grundstruktur och 

som består av enskilda fria och jämlika personer (med medborgerliga rättigheter härledda ur 

rättviseprinciperna). Det här leder till oklarheter kring i vilka sammanhang och för vilka 

sociala arrangemang som principerna överhuvudtaget kan tillämpas.  

 

Efter att ha diskuterat kritiken mot Rawls så tar jag upp några av Rawls egna kommentarer till 

den kritik som han har fått på de här områdena. Jag diskuterar även några av de argument som 

Mary B. Walsh framför till försvar för Rawls och det som hon själv kallar för en liberal 
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feminism. Jag avslutar sedan med några egna, sammanfattande kommentarer om kritiken mot, 

och försvaret för, rättviseuppfattningen – och om kopplingen till de två huvudproblem som 

jag lyfter fram. 

 

 
Mills kritik: Ideal och icke-ideal teori 
Charles W. Mills (2009) argumenterar för att Rawls gör ett misstag när han väljer att härleda 

sin rättviseuppfattning ur ideal teori. Den ideala teorin hos Rawls representeras kanske allra 

tydligast av ursprungspositionen och okunnighetens slöja och de villkor som det 

tankeexperimentet sätter för den förhandling som utmynnar i konstruktionen av 

rättviseprinciperna, men också av exempelvis Rawls idéer om det välordnade samhället och 

om fria och jämlika personer.  

Mills kritiserar Rawls för att brista i politisk relevans genom att inte behandla frågor 

om ras och etnisk diskriminering – som är en reell förutsättning i de icke-ideala förhållanden 

som vi faktiskt lever under – och i stället fokusera på att bygga en rättviseuppfattning utifrån 

de förutsättningar som gäller under ideala förhållanden, frikopplade från verkligheten och de 

faktiska politiska omständigheterna. Rawls använder och diskuterar själv begreppet ideal teori 

och gör ett medvetet val av den ideala teorin som sin primära inriktning, men menar samtidigt 

att idén om det välordnade samhället ska kunna ge viss vägledning i frågor om icke-ideal teori 

och om hur existerande orättvisor ska hanteras (Rawls (2005 [2001]), 35.).  

Mills kritik fokuserar huvudsakligen på det faktum att Rawls, inom ramen för sitt 

teoribygge, i endast mycket liten omfattning berör rasfrågor och frågor om strukturell 

diskriminering kopplad till ras. Genom att, enligt Mills uppfattning, konsekvent underlåta att 

ta sig an den typen av frågor, och i stället konstruera ett samhällskontrakt utifrån fiktiva och 

ideala villkor, så missar Rawls en central aspekt för egentligen vilken modern politisk teori 

som helst – nämligen de icke-ideala förutsättningar som faktiskt, som ett resultat av både 

nutida och historiska orättvisor, råder i samhället.  

Mills fokuserar sin kritik på frågor om ras, men han konstaterar samtidigt att kritiken 

är allmängiltig i den meningen att de problem som han identifierar hos Rawls lika gärna kan 

kopplas till andra typer av faktiska orättvisa och icke-ideala förhållanden i samhället (Mills 

(2009), 181.), som till exempel orättvisa familjerelationer och könsrelaterade sociala 

maktstrukturer.  

I sin diskussion av ideal teori gör Mills en åtskillnad mellan ett idealt samhälle utan en 

historia av orättvisor – som han kallar det ideala idealet – och ett idealt samhälle med en 
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historia av orättvisor som, på något sätt, har blivit korrigerade – som han kallar för det 

justerade idealet (the rectificatory ideal) (Mills (2009), 178.). Mills poäng är att det ideal som 

Rawls söker (och försvarar i sitt försvar av valet av ideal teori som den primära inriktningen 

för sin argumentation) är det ideala idealet, och att det ideala idealet inte kan fungera som den 

målbild (och utgångspunkt) för det rättvisa samhället, som Rawls tänker sig att det ska, 

eftersom det ”[…] representerar ett mål i en annan begreppslig domän, på en alternativ 

tidslinje som vi inte har tillgång till” (Mills (2009), 179.). Mills menar att för att komma dit, 

till det ideala idealet, så skulle vi behöva överge existerande sociala strukturer och skapa en 

helt ny grundstruktur, med nya människor, som inte har formats av tidigare strukturer (och 

orättvisor) – något som är en praktisk omöjlighet och som, som en rent teoretisk utgångspunkt 

eller ett tankeexperiment, är problematiskt, just eftersom det är omöjligt att fullt ut föreställa 

sig det nya, ideala, helt oberoende av aktuella och faktiska omständigheter.  

Ett samhälle helt fritt från rasdiskriminering skulle, menar Mills, också vara helt fritt 

från raser – eftersom ras i grunden bara är en social konstruktion och överhuvudtaget inte 

skulle existera om det inte vore för den strukturella diskriminering som de facto har 

förekommit (och fortfarande förekommer) i samhället (Mills (2009), 179.). Att helt bortse 

från detta i konstruktionen av en politisk teori om rättvisa, och i stället försöka utgå från att 

varken rasdiskriminering eller raser förekommer, försvagar teorins politiska relevans och 

potential och gör den till ett i sammanhanget föga användbart verktyg för att åstadkomma 

konkreta politiska åtgärder som motverkar orättvisor (som till exempel ras- och 

könsdiskriminering). Mills menar dessutom att en sådan teori, som tar det ideala idealet som 

sin utgångspunkt och målbild, faktiskt riskerar att undergräva alla ansatser till politiska 

åtgärder tänkta att motverka den typen av orättvisor. Mills poäng är att målbilden av ett idealt 

ideal, utan historia av rasdiskriminering och utan raser överhuvudtaget, skulle frambringa ett 

sådant samhälle och sådan politisk kultur som ser all typ av uppdelning baserad på raser som 

diskriminerande i sig – även sådan uppdelning som syftar till att skapa förutsättningar för 

politiska åtgärder tänkta att motverka rasdiskriminering (Mills (2009), 180.).      

Kritiken som Mills framför är med andra ord tvådelad. Den ideala (ideala) teorin som 

Rawls, enligt Mills, riktar in sig mot, representerar ett ouppnåeligt mål, i en annan tidsrymd 

bortom den faktiska (politiska) verkligheten, och brister därmed i relevans som grund för 

faktisk politik i ett icke-idealt samhälle. Den ideala (ideala) teorin som målbild riskerar 

dessutom, i sig, att skapa begränsningar för en politik som, i icke-ideala samhällen, syftar till 

att motverka orättvisor som exempelvis rasdiskriminering (eller könsdiskriminering).  
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Kritiken verkar dessutom överlag stärkas av det faktum att Rawls definierar sin 

rättviseuppfattning som politisk och konsensusbaserad snarare än något metafysiskt och 

moraliskt allomfattande. Genom att begränsa sig till en politisk kontext, så får Rawls, enligt 

Mills uppfattning, ännu svårare att frigöra sig från den faktiska politiska verkligheten än vad 

han hade fått om hans ambition hade varit att konstruera en normativ rättviseuppfattning 

baserad på ”eviga sanningar” (Mills (2009), 176.). En politisk rättviseuppfattning, som inte 

har några tydliga ambitioner att vara normativ eller metafysisk, men samtidig tar sin 

utgångspunkt i ett idealt ideal, där antagandet om frånvaron av orättvisor är centralt, riskerar 

med andra ord att få problem med att vara just politisk. Rawls ambition att abstrahera bort 

från den politiska och sociala verkligheten och utgå från (ideal) ideal teori, ger honom helt 

enkelt inte rätt förutsättningar för att konstruera en rättviseuppfattning som är politisk.  

 
 

Okins kritik: Orättvisa inom familjen 
Susan Moller Okin (2005) argumenterar för att Rawls, i En teori om rättvisa, misslyckas med 

att på ett tillfredställande sätt hantera frågan om vad som är rättvisa familjeförhållanden. Hon 

konstaterar att Rawls räknar familjen som en del av grundstrukturen och tillmäter familjen en 

viktig roll för stabiliteten och kontinuiteten i det rättvisa samhället. Samtidigt så kritiserar hon 

Rawls för att han, samtidigt som han ger familjen den rollen, också antar att familjen, som 

institution, är rättvis – det vill säga att den präglas av interna förhållanden som uppfyller de 

krav som rättviseprinciperna ställer på samhällets politiska grundstruktur. Okin menar att det 

finns skäl att ifrågasätta det antagandet (Okin (2005), 236-237.). 

 
Okin tar avstamp i det faktum att Rawls, inom ramen för sina centrala verk, i förhållandevis 

liten utsträckning berör interna familjerelationer. Detta beror, bedömer Okin, inte på att han 

vill undvika ämnet för att han tänker sig att familjer kanske inte är alltigenom rättvisa till sin 

struktur, och att ämnet därmed skulle bli knepigt att ta sig an, utan just på att han faktiskt 

föreställer sig den traditionella, könsstrukturerade familjen som en i grunden rättvis institution 

(Okin (2005), 238.). 

Okin delar Rawls uppfattning om att familjen utgör en viktig del av samhällets 

grundstruktur. Rawls argumenterar, som vi tidigare har noterat, särskilt för att den har en 

viktig roll för individers moraliska utveckling. Men om familjen har en sådan roll, menar 

Okin, så blir det extra problematiskt om antagandet som Rawls, enligt Okin, implicit gör om 

familjen som en i grunden rättvis institution, visar sig inte stämma (Okin (2005), 238.). Den 
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uppenbara risken, sett utifrån Okins tolkning, blir då förstås att interna familjerelationer helt 

fredas från politisk inblandning och från de politiska rättviseprinciperna, och att potentiellt 

orättvisa familjestrukturer kan skapas och upprätthållas utan att ifrågasättas från politiskt håll.  

En central aspekt av Okins kritik avser den utgångspunkt som Rawls använder i En 

teori om rättvisa om att det är – eller i alla fall mycket väl kan vara – familjeöverhuvuden 

som förhandlar i ursprungspositionen (Okin (2005), 237.). Givet den (i kontraktsteoretiska 

sammanhang) traditionella uppdelning mellan en privat (och ofta kvinnligt dominerad) och en 

offentlig (och ofta manligt dominerad) sfär – som exempelvis Carole Pateman (1988) också 

diskuterar – så finns det mycket, anser Okin, som talar för att ett sådant familjeöverhuvud i 

praktiken ofta är en man. Ett faktum som i så fall både bekräftar mannens status som (den 

politiska) makthavaren i en familj och cementerar uppdelningen mellan de två sfärerna – en 

offentlig och politisk sfär och en privat sfär som inte anses politiskt relevant. Okin 

argumenterar för att historiska ojämlikheter och kvinnans historiska position i samhället som 

underordnad mannen ligger till grund för de sociala strukturer som finns i dagens samhälle. 

Det moderna samhällskontraktet präglas av den ordningen och vilar på ett historiskt 

antagande om att kvinnans naturliga roll är att erbjuda hushållsarbete och tjänster av sexuell 

och fortplantande karaktär i utbyte mot ekonomiskt bistånd från män (Okin (2005), 244.). Och 

så länge som samhällskontraktet vilar på det antagandet, så kan det, menar Okin, inte ligga till 

grund för sådana politiska strukturer som garanterar fullständig social rättvisa för kvinnor. De 

timmar av obetalt arbete som kvinnor i praktiken lägger på exempelvis arbete i hemmen och 

på att uppfostra barn – och som stimuleras av hur samhället är uppbyggt när det kommer till 

exempelvis förhållandet mellan en normal arbetsveckas och en normal skolveckas längd, eller 

förhållandet mellan det normala antalet semesterveckor och längden på ett normalt skollov – 

synliggörs inte i den offentliga, politiskt relevanta, sfären, utan blir kvar i den privata sfären, 

bortom den politiska grundstrukturen. Jämlikhet mellan könen kan aldrig uppnås i det 

samhälle som bygger på ett samhällskontrakt som behandlar den här ordningen som naturligt 

betingad och (därmed) politiskt irrelevant.   
 

”No matter how thorough the achievement of women’s formal legal equality, as long as the 

social structures that depend on the gendered division of labor are still in place, as long as 

women in fact continue to bear disproportionate responsibility for domestic work, raising 

children, and caring for the sick and the elderly, and as long as this work continues to be 

privatized, undervalued, and unpaid or underpaid, […] women remain systematically 

disadvantaged.” (Okin (2005), 244.) 
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De här tankarna är tydligt besläktade med den kritik som Mills formulerar mot hur Rawls 

förhåller sig till ideal och icke-ideal teori. De har också en (kanske ännu mer) uppenbar 

koppling till Patemans idé om det sexuella kontraktet. Pateman argumenterar, i The Sexual 

Contract (1988), för att traditionell kontraktsteori alltid inrymmer ett sexuellt kontrakt, 

integrerat i den ursprungliga, rationella överenskommelse som ligger till grund för 

samhällskontraktet. Pateman ifrågasätter den i kontraktsteoretiska sammanhang vanliga och 

centrala utgångspunkten att varje individ byter ut sin naturliga frihet mot en civil frihet, 

skyddad av staten, och att det civila samhället, bestående av fria individer som har rätt att ingå 

olika typer av kontrakt med varandra, kan delas upp i en offentlig och en privat sfär. Hon 

menar att det ursprungliga kontraktet, som ligger till grund för det civila samhället, är färgat 

av det ursprungliga sexuella kontraktet och genomsyrat av patriarkala strukturer. 

Uppdelningen av det civila samhället i en offentlig och en privat sfär, med fokus på den 

offentliga sfären som den politiskt relevanta, medför ett orättmätigt försummande av den 

privata sfären – och exempelvis det kontrakt som ett äktenskap mellan en man och en kvinna 

utgör – i en politisk kontext. Äktenskapskontraktet placeras i den privata, politiskt icke-

relevanta, sfären när det i stället borde hanteras som en del av det sexuella kontrakt som är en 

del av det för hela det civila samhället grundläggande sociala kontraktet (Pateman (1988), 3-

4.). Och det här tangerar ju den poäng som Okin förefaller vilja göra om antagandet som det 

moderna samhällskontraktet är grundat på och om sociala strukturer som bidrar till kvinnans 

underordnade samhällsställning. Så länge som det sexuella kontraktet – eller vad vi nu väljer 

att kalla det – placeras i den politiskt icke-relevanta privata sfären, så finns det en uppenbar 

risk, eller kanske till och med en garanti för, att det sexuella kontraktet färgar andra kontrakt 

som tecknas i den offentliga (och politiska) sfären.     

 

Att Rawls konsekvent hävdar att politiska rättviseprinciper inte kan appliceras direkt på 

interna familjerelationer, verkar tala för att han har precis den syn på uppdelningen mellan 

offentlig och privat sfär som Okin och Pateman ifrågasätter och gör i det avseendet hans teori 

särskilt exponerad för deras kritik. Kanske talar det också för att Okin har en poäng när hon 

hävdar att Rawls, aktivt eller undermedvetet, inte verkar se något betydande problem med en 

traditionell och könsuppdelad familjestruktur, och att det i sig utgör ett grundläggande 

problem för hans teoribygge och dess potential som fundament för rättvisa 

familjeförhållanden. Okin ser också ett mer övergripande problem i det faktum att Rawls inte 

vill göra anspråk på någon högre moralisk sanning i sin teori, utan i stället argumenterar för 
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en överlappande konsensus mellan olika moraliska doktriner (Okin (2005), 243.). Det här är 

något som Okin, i likhet med Mills, menar öppnar för politisk sanktion av moraliska 

uppfattningar som inte betraktar den här typen av cementerade sociala strukturer, illustrerade 

av exempelvis Patemans idé om det sexuella kontraktet, som problematiska eller potentiellt 

orättvisa. Om Rawls de facto inte ser något problem med en traditionell, könsuppdelad 

familjestruktur – alternativt ser familjerelationer som något i politisk mening irrelevant – så är 

det kanske också troligt att han anser att det är både rimligt och möjligt att nå och upprätthålla 

en överlappande konsensus (mellan olika moraliska åskådningar) som inkluderar sådana 

moraliska åskådningar som tillåter, eller till och med understödjer, den här typen av 

strukturer.   

 Men samtidigt är Rawls, som vi tidigare har konstaterat, tydlig med att familjen ska 

betraktas som en del av samhällets politiska grundstruktur och att rättviseprinciperna – 

åtminstone som någon form av rambegränsningar – gäller för familjen (Rawls (2005 [2001]), 

224.). Han framhåller också att det politiska fältet och det opolitiska fältet inte ska ses som två 

separata och av varandra oberoende områden, vilket kanske visar på en inställning hos 

honom, till samhällskontraktets omfattning, som öppnar för en uppluckring av den gräns 

mellan den politiska och den privata sfären som är central för Okins och Patemans 

diskussioner.  

Okin menar att om Rawls rättviseprinciper faktiskt skulle appliceras på familjen och 

dess interna relationer, så skulle teorin besitta en viss potential i sammanhanget. Hon 

föreställer sig att principerna skulle kunna ligga till grund för dels politiska åtgärder som 

syftar till att öka familjemedlemmarnas frihet och flexibilitet – exempelvis flexibla arbetstider 

för föräldrar och offentligt finansierad barnomsorg – och dels mer tvingande politiska 

åtgärder – exempelvis att en icke-förvärvsarbetande partner har rätt till hälften av sin 

förvärvsarbetande partners inkomst (Okin (2005), 240-241.). Men för att vi ska kunna 

betrakta Rawls teori som användbar som bas för den typen av politiska arrangemang, så 

behöver det först och främst klargöras i vilken utsträckning som familjen och familjens 

interna relationer, enligt teorins uppfattning, faktiskt är en politisk angelägenhet. Okin anser 

inte att Rawls på ett tydligt sätt visar hur jämlikhet mellan kvinnor och män, som delar av 

familjer (eller andra likvärdiga sammanslutningar), ska kunna garanteras om familjer dels kan 

vara delar av grundstrukturen och på så sätt bunden av de politiska rättviseprinciperna, och 

samtidigt sammanslutningar med rätt till ett inre liv och interna relationer (mellan 

medlemmar) som inte är föremål för rättviseprinciperna (Okin (2005), 245). Hon skulle hellre 

se att Rawls faktiskt accepterade att principerna skulle kunna appliceras direkt på en familjs 
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interna struktur och på relationerna mellan familjemedlemmarna, och att det på så sätt skulle 

bli en politisk angelägenhet att säkerställa att familjers interna struktur och 

familjemedlemmars inbördes relationer är rättvisa.  

”If the family, unlike other voluntary associations, is both part of the basic structure and the 

place where a sense of justice is first developed in the young, then does it not need to be just?” 

(Okin (2005), 245.) 

 

Rawls svar på kritiken och Walshs försvar för en liberal feminism 
I sina kommentarer till Okins ”kritiska men inte osympatiska” diskussion av A Theory of 

Justice (i hennes Justice, Gender and the Family, utgiven 1989) konstaterar Rawls att Okin 

förefaller anse att hans teori rymmer ”en potentiell kritik av familjen och genusstrukturerade 

sociala institutioner” (Rawls (2005 [2001]), 230.). Rawls menar att han inte skulle ha något 

emot om Okin hade rätt i det avseendet, men att en avgörande fråga i sammanhanget blir vad 

man betraktar som genusstrukturerade institutioner. Givet att vi väljer att betrakta alla sociala 

arrangemang som inverkar negativt på kvinnors lika rättigheter och möjligheter som 

genusstrukturerade, så måste alla sådana arrangemang underkastas en kritik utifrån politiska 

principer om rättvisa.  

Här verkar Rawls öppna för en förhållandevis strikt och direkt tillämpning av 

principerna på exempelvis en genusstrukturerad familjegemenskap. Men han frågar sig 

samtidigt om en rättviseuppfattning (ensam) verkligen kan göra tillräckligt på det området, 

och om ”[…] det räcker att uppfylla dessa principer för att avhjälpa systemets fel”, och att 

svaret på den frågan är ”[…] delvis beroende av samhällsteori, mänsklig psykologi och 

mycket annat” (Rawls (2005 [2001]), 230.). Här förefaller han alltså antyda att det inte är 

rättviseuppfattningens uppgift att ensam hantera den här typen av problem, utan att vi här har 

att göra med rättvisa på en lokal nivå – där andra, distinkta principer, kopplade till individers 

eller mindre sammanslutningars specifika målsättningar, förutsättningar och krav, gäller 

(Rawls (2005 [2001]), 33.) – snarare än på det som han kallar för en inhemsk nivå.  

De här tankegångarna ligger också nära Rawls resonemang kring valen att inte tydligt 

definiera vilka sociala arrangemang som tillhör samhällets politiska grundstruktur och att 

fokusera på ideal teori, och att utgå från idén om det välordnade samhället, i stället för att 

använda rådande sociala omständigheter som utgångspunkt för konstruktionen av sin 

rättviseuppfattning. Rawls anser inte att det är en politisk rättviseuppfattnings uppgift att 

lämna exakta svar på frågor kopplade till rådande sociala omständigheter, utan att 
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rättviseuppfattningen snarare ska ”[…] skissera en tankeram inom vilken vi kan närma oss 

dem”, och att en tydlig definition av grundstrukturens gränser skulle ”[…] riskera att på 

förhand felaktigt avgöra vad mer specifika eller framtida villkor kan kräva och således göra 

det omöjligt för rättvisa som skälighet att anpassa sig till olika sociala omständigheter” 

(Rawls (2005 [2001]), 34.). Men han menar samtidigt att rättviseuppfattningen, och den ideala 

teorin, ska ha en vägledande funktion i frågor som rör icke-ideala, rådande omständigheter. 

Icke desto mindre ska idén om ett välordnat samhälle också ge viss vägledning för tänkandet 

om icke-ideal teori och därmed om svåra fall som gäller hanterandet av existerande orättvisor. 

Den ska också bidra till att klargöra målet för reformer och att urskilja vilka missförhållanden 

som är de mest allvarliga och således mest tvingande att korrigera. (Rawls (2005 [2001]), 34.)  

Mary B. Walsh (2012) argumenterar för att Rawls faktiskt lyckas med att skapa ett teoretiskt 

ramverk både för effektiva strategier för att bekämpa patriarkala strukturer, och som skyddar 

allomfattande moraliska doktriner och individers egna, rationellt betingade, målsättningar – 

utvecklade inom exempelvis en familj – från politisk inblandning. Hon menar att vi ska förstå 

gränsen mellan det offentliga och det privata, och mellan det politiska och det moraliska, hos 

Rawls, som porös, och att det öppnar för en förståelse av Rawls teori om rättvisa som flexibel 

i sitt förhållande till familjegemenskaper. (Walsh (2012), 426-427.) 

 Familjen, hos Rawls, verkar enligt Walshs tolkning alltså vara både en del av den 

offentliga (politiska) sfären, och således omfattas direkt av rättviseprinciperna, och en privat 

angelägenhet som inte är föremål för direkta politiska ingripanden. Familjens, i 

sammanhanget, dubbla natur är, enligt Walshs synsätt, inget problem, utan snarast något som 

visar på fördelar hos Rawls teori. Hon menar att grunden för att förstå den porösa gränsen 

mellan det politiska och det moraliskt allomfattande, är att vi förstår rationaliteten (så som 

Rawls använder begreppet) som bunden, eller inramad, av (det politiska) förnuftet. En 

individs känsla för vad som är rätt kommer före den rationellt betingade idén om vad som är 

gott (för individen själv). ”Stated differently, we work out the meaning of our lives within the 

space provided by our shared understanding of fair terms of cooperation.” (Walsh (2012), 

428.) 

Vi ska också, menar Walsh, förstå Rawls syn på distinktionen mellan inhemsk och 

lokal rättvisa på ett liknande sätt. Den politiska grundstrukturen är det primära föremålet för 

rättviseuppfattningen (och det är det som Rawls kallar för den inhemska rättvisan), men sedan 

arbetar sig rättvisan ner till den lokala rättvisenivån (det vill säga rättviseprinciper som gäller 

direkt för sammanslutningar och gemenskaper inom grundstrukturen) genom att individer och 
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mindre sammanslutningar av individer göra sina egna livsval, utifrån sina uppfattningar om 

vad som är gott, men inom ramen för de skäliga villkor för socialt samarbete som har 

etablerats i den politiska grundstrukturen (Walsh (2012), 440.). Den inhemska rättvisan och 

de principer som gäller direkt för grundstrukturen, kan (och kommer) på samma sätt också att 

fungera som en form av indirekt stöd för individer och mindre sammanslutningar eller 

gemenskaper, som exempelvis familjer, i att utveckla förnuftiga uppfattningar om det goda 

och i att skapa och upprätthålla rättvisa interna relationer, inte bara genom att tillhandahålla 

en förnuftig inramning, utan också genom att över tid bidra till att främja utvecklingen av en 

särskild politisk kultur och särskilda värderingar kopplade till socialt samarbete och erbjuda 

konkreta verktyg för att motarbeta orättvisor. Men det är i första hand individernas, och inte 

politikens, uppgift att omsätta värderingarna i praktiska arrangemang:  ”[…] for Rawls, the 

values of liberty and equality are contagious. Ultimately, people, not laws, bring such values 

home” (Walsh (2012), 439.). Walsh tänker sig till exempel att Rawls tankeexperiment med 

ursprungspositionen och okunnighetens slöja ska kunna användas som ett experiment på lokal 

nivå – av individer och inom mindre sammanslutningar – för att testa om de interna 

relationerna lever upp till motsvarande krav som Rawls rättviseuppfattning ställer på socialt 

samarbete på den inhemska nivån, inom ramen för samhällets politiska grundstruktur. Samma 

test kan användas av staten för att identifiera exempelvis institutionaliserad 

könsdiskriminering – och skulle ett sådant test visa att sådan diskriminering förekommer, och 

inte kan hanteras på en individuell nivå eller inom ramen för den fria (icke-politiska) 

gemenskapen, så blir frågan i stället politisk. (Walsh (2012), 442-443.) På det här sättet menar 

Walsh att Rawls teori faktiskt ska betraktas som ett välfungerande teoretiskt ramverk för det 

som hon själv kallar för en liberal feminism, dels som ett fundament för konkreta och 

effektiva strategier för att bekämpa exempelvis patriarkala strukturer i samhället, och dels 

som en garant för långtgående individuell frihet. Men till detta kommer förstås också ett, i 

sammanhanget, stort transformativt ansvar för enskilda individer (och för mindre 

sammanslutningar av individer).   

 

 
Sammanfattande kommentarer till kritiken och försvaret 
Mills menar att Rawls ideala ideal är onåbart, och att alla försök att föreställa sig det ideala 

idealet är lönlösa eftersom sådana föreställningar alltid kommer att präglas av verkliga 

omständigheter. Slutsatsen av Mills argumentation är att Rawls kanske inte bara gör ett 
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misstag som väljer att börja sin konstruktion av rättviseprinciperna i den ideala teorin – utan 

också misslyckas med sin konstruktion av de ideala förhållandena.  

Vi har här alltså en typ av kritik som handlar om att Rawls teori inte på ett 

tillfredställande sätt lyckas renodla ursprungspositionen och skapa det grundläggande ”lika 

för alla”-läge som förefaller vara tanken. Sociala strukturer följer alltid med – till exempel 

Patemans sexuella kontrakt – och genomsyrar på så sätt de rättviseprinciper som utgör Rawls 

samhällskontrakt.  

Vi har också diskuterat en typ av kritik som handlar om att Rawls inte lämnar något 

tydligt svar på hur vi ska behandla en familjegemenskap, och gemenskapens interna 

relationer, inom ramen för rättviseteorin. En familj är en del av den politiskt relevanta 

grundstrukturen, och har en central roll i medborgarnas politiska och sociala fostran, men har 

samtidigt rätt till ett inre liv frikopplat från politiken, i enlighet med en idé om moralisk 

pluralism och individuell frihet.  

Walsh ser en styrka i detta, och menar att Rawls, genom att låta familjen kunna vara 

en del av både en offentlig och en privat sfär, och att låta gränsen mellan sfärerna vara 

flytande, skapar en teori som både slår vakt om individers och mindre sammanslutningars 

autonomi och ger både enskilda medborgare eller mindre grupper av medborgare och den 

offentliga politiska makten ett ramverk för att ingripa när den friheten riskerar att gå för långt 

och i stället hämma enskilda individers eller gruppers möjligheter eller kränka deras 

grundläggande rättigheter.  

Samtidigt så verkar det goda i den här flexibiliteten, som Walsh vill lyfta fram, vila på 

ett antagande om en robusthet hos de villkor som Rawls rättviseprinciper är härledda ur. Om 

vi accepterar konsekvenserna av den första kritiken, om att Rawls inte lyckas med sin 

ambition att skapa en ursprungsposition frikopplad från faktiska sociala omständigheter, så är 

det också rimligt att ifrågasätta huruvida Rawls teori faktiskt kan vara en garant för att den 

typen av orättvisor som Walsh syftar på – det vill säga de fall när friheten går för långt – alltid 

kan identifieras. Om kontraktet är genomsyrat av strukturer av den typ som Okin och Pateman 

(och Mills) argumenterar för, så är risken uppenbar att orättvisorna går politiken förbi. Om 

Rawls inte lyckas tillräckligt väl med att, inom ramen för sitt tankeexperiment, renodla 

ursprungspositionen, så finns det en uppenbar risk för att det experimentet inte heller kommer 

att fungera tillfredställande som test för orättvisor på lokal nivå, i enlighet med Walshs 

förslag.  
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  4. Avslutande diskussion 
 
I uppsatsens inledning frågade jag mig om Rawls teori om rättvisa som skälighet kan tillmätas 

potential som politisk-filosofiskt fundament för en familjepolitik som garanterar rättvisa för 

alla samhällets individer, såväl män som kvinnor. Jag har sedan argumenterat för att det finns 

två i sammanhanget särskilt betydande typer av kritik mot Rawls teori. Kritik som visar på att 

Rawls syn på familjen, balansen mellan de offentliga och privata samhällssfärerna och 

förhållandet mellan ideal och icke-ideal teori utgör möjliga problem just med avseende på 

rättviseteorins relevans och potential som teoretiskt ramverk för rättvisa familjeförhållanden 

och rättvis familjepolitik, särskilt när det kommer till att främja kvinnors och mäns lika 

villkor och möjligheter inom ramen för familjegemenskaper. Jag har samtidigt också 

diskuterat alternativa tolkningar av Rawls teori och argument för att hans rättviseuppfattning 

faktiskt besitter potential på det aktuella området. 

  

En typ av kritik som jag har diskuterat, och som pekar på det första och mer allmänna 

problemet som jag har lyft fram, handlar om att Rawls tankeexperiment med 

ursprungspositionen och okunnighetens slöja inte fullt ut verkar gör det jobb som Rawls 

tänker sig att de ska göra. 

Även om Rawls, som konstaterat, inte säger något explicit om hur en familj kan eller 

bör vara konstituerad, så verkar han ändå bära med sig en förhållandevis tydlig idé om hur en 

typisk familj ser ut. Okin menar att han utgår från att den är en i grunden rättvis institution. 

I En teori om rättvisa föreställer sig Rawls ett familjeöverhuvud som förhandlare i 

ursprungspositionen. I konstruktionen av sin rättviseteori antar Rawls att vi har att göra med 

fria och jämlika personer och att alla fria och jämlika personer har de två moraliska 

förmågorna (med en tydlig koppling till begreppen förnuft och rationalitet, och den skillnad 

som han gör mellan dem). Om vi, i enlighet med Walsh tolkning, ska förstå rationaliteten som 

bunden av förnuftet (och moralen som bunden av det politiska och det förnuftiga i den 

förnuftiga pluralismen), och vi accepterar att förnuftet sätter ramarna för rationaliteten, så blir 

de fria och jämlika personernas (rationella) ageranden i ursprungspositionen också bundna av 

ett förnuft som präglas av den verklighet som det odlas i och av befintliga sociala strukturer 

(såsom potentiellt orättvisa familjeförhållanden). Det som Rawls egentligen vill komma åt 

genom de informationsbegränsningar som okunnighetens slöja sätter, är ju en position som är 

frikopplad från den typen av strukturer. Naturliga ojämlikheter kommer alltid att förekomma 
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– och får också, enligt Rawls, förekomma – i ett samhälle, medan sociala och ekonomiska 

ojämlikheter behöver uppfylla de krav som rättviseprinciperna ställer på dem. Den i 

sammanhanget avgörande frågan är alltså om Rawls, med de antagande han gör om 

rationalitet och förnuft och den föreställning han har om den typiska familjens konstitution, 

lyckas renodla ursprungspositionen till den grad att förhandlingsparternas ageranden faktiskt 

inte styrs av de sociala strukturer som han verkar ta för givna. 

Om vi anser att svaret på den frågan är nej, så ger det oss ett i sammanhanget 

grundläggande problem, som i sin tur ger oss svårigheter att försvara Rawls teori mot den 

kritik som ligger till grund för det andra problemet som jag lyfter fram, om balansen mellan 

familjens i sammanhanget dubbla roller och dubbla positioner (i både privat och offentlig 

sfär). Det är uppenbart att Rawls inte vill ge något entydigt svar på vilken samhällssfär som 

familjen tillhör – något som Walsh, som konstaterat, anser ger teorin en i sammanhanget 

positiv flexibilitet. Men om tankeexperimentet med ursprungspositionen och okunnighetens 

slöja ska vara till hjälp för oss när vi, i en given situation eller kopplat till en viss företeelse, 

ändå behöver avgöra i vilken sfär vi ska placera familjegemenskaper (eller andra liknande, 

mindre sammanslutningar i ett samhälle) – i syfte att avgöra om situationen eller företeelsen 

ska vara föremål för politiska principer och politiskt ingripande – så krävs det att vi kan lita på 

att tankeexperimentet fungerar på det sätt som Rawls tänker sig att det ska göra.  

  

I slutändan förefaller frågan om politisk rättvisa i praktiken ofta handla om att avgöra vad som 

är politikens uppgift och hur långtgående som politiska åtgärder bör vara och i vilka 

sammanhang som de överhuvudtaget hör hemma. Uppenbarligen var det inte Rawls initiala 

ambition att konstruera en teori som rakt av kan omsättas i praktiska arrangemang och ge 

exakta svar på den typen av frågor, utan snarare att skapa någon form av ramverk eller 

övergripande riktlinjer för en (generationsöverspännande) process. Rawls är tydlig med att det 

inte är rättviseuppfattningens uppgift att lämna färdiga (praktiska) politiska förslag. Men 

samtidigt är det värt att notera (vilket vi också gjorde tidigare i uppsatsen) att han, kritiserad 

av feministiska teoretiker (kanske i första hand Okin), ändå verkar vilja framhålla en mer 

transformativ kraft hos sin teori. Han menar att alla sociala arrangemang som är att betrakta 

som genusstrukturerade måste ”underkastas en kritik utifrån politiska principer om rättvisa” 

(Rawls (2005 [2001]), 230.) och ger till och med exempel på vilken typ av lagstiftning som 

skulle kunna vara aktuell i sammanhanget – något som, i kombination med hans annars till 

synes ganska aviga hållning till konkreta exempel, kanske väcker fler frågor än vad det 

lämnar svar om vilka förväntningar vi egentligen kan ha på rättvisa som skälighet.  
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Sammantaget, och mot bakgrund av den kritik mot Rawls som vi har diskuterat, verkar det (i 

det för den här uppsatsen aktuella sammanhanget, men kanske också i andra sammanhang) 

finnas grund för att påstå att anhängare av Rawls teori (och av liknande kontraktsteorier) 

behöver tydliggöra under vilka premisser som en rättviseuppfattning av det här slaget kan 

upprätthålla grundidealen om moralisk pluralism och omfattande individuell frihet och 

samtidigt vara av relevans och till hjälp för individer i samhället som de facto befinner sig i 

utsatta positioner, bundna av (ofta svårupptäckta) sociala och politiska strukturer. Individer 

som så att säga har teorin på sin sida, men som saknar de faktiska förutsättningarna för att få 

sina teoretiska rättigheter och möjligheter omsatta i praktisk utveckling.   
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