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1. a) Konsekvensrettferdighet: Prosessen/reglene er rettferdig hvis resultatet er 

rettferdig. Hvis vi har et rettferdig resultat, f.eks. lik timelønn for alle, men hva om 

noen jobber hardere i løpet av hver time, eller noen tar mer risiko enn andre?  

1. b) Regelrettferdighet: Hvis prosessen/reglene er rettferdig er resultatet rettferdig. En 

situasjon der staten behandler alle likt er regelrettferdig, men pga. at folk har ulike 

behov vil det ikke nødvendigvis føre til en situasjon vi ser på som veldig rettferdig. 

Men man kan tenke seg at man lager en regel som sier at staten skal gi alle like 

muligheter, dette er regelrettferdighet som har til hensikt å komme til et rettferdig 

resultat, men et resultat der det også er rom for personlige valg. Her vil skillet 

mellom konsekvens- og regelrettferdighet være noe flyttende.  

 

2. Rawls’ teori er ikke rent konsekvens- eller regelrettferdig, men ser på begge 

faktorene i et rettferdig samfunn. Rawls’ lager ikke selv noen faste regler, men 

presenterer den opprinnelige situasjonene som et utgangspunkt for å finne felles 

regler for samfunnet, han sier allikevel at den opprinnelige situasjonen vil føre til to 

prinsipper: Det første er at alle vil ha rett til de mest grunnleggende friheter, dette er 

en slags regelrettferdighet, siden man ut i fra grunnleggende friheter selv kan velge å 

følge sin livsdrøm eller ikke. Forskjellsprinsippet er mer opptatt av resultatet og 

derfor mer konsekvensrettferdig.  

 

3. Nozicks regler for rettferdig fordeling: 

- Rettferdighet i tilegnelse: Du kan på rettferdig vis tilegne deg økonomiske goder 

på to måter, for det første gjennom å tilegne deg goder som ingen andre 

eier/ingen andre vil ha, for det andre kan du produsere godet selv. Disse to 

måtene å erverve seg goder på gjør at du er rettmessig eier av godet, og at ingen 

rettmessig kan ta den fra deg (eks. skatt) (ifl. Nozick).  

- Rettferdighet i overføringer betyr at de godene man selv eier kan man bytte fritt 

med andre så lenge det er et frivillig bytte fra begge parter, goder du har byttet til 

deg på denne måten er rettmessig dine. Markedet er i den forstand rettferdig, 

siden det innebærer frivillig bytte (i følge Nozick).  

Hvis alle goder ble tilegnet på denne måten fra «historiens start», ville fordelingen 

vært rettferdig i følge Nozick. Han mener derimot ikke at dette er tilfellet.  



Kritikk: Det er vanskelig i en moderne økonomi og klart identifisere hva hver enkelt 

har produsert, og en av hovedgrunnene til at vi faktisk kan produsere i dagens skala 

er spesialisert arbeidsdeling, noe som gjør at det hver enkelt produserer ikke kan 

sees i isolasjon fra samfunnet for øvrig. Denne måten å se på produksjon på passer 

bedre til primitive jordbrukssamfunn etter min mening. Oppfatningen om at du fritt 

kan ta det andre ikke vil ha er også noe kunstig etter min mening, siden dette er 

snakk om økonomiske goder, de er per definisjon begrensede, og derfor er det lite 

trolig at ikke flere vil ønske disse godene (eks. norsk oljeeierskap). I tillegg tar teorien 

for gitt at markedsprisen er rettferdig, fordi aktørene frivillig kan velge om de godtar 

prisen. Men man kan spørre sog om hvor mye valg enkelte markedsaktører egentlig 

har, f.eks. tekstilarbeidere i fattige land som jobber for luselønninger. Og priser 

påvirkes av mange faktorer, flere tilfeldige, f.eks. påvirker været prisen på 

jordbruksvarer. Kan man da si at prisene er rettferdige? 

4. Den opprinnelige situasjonen: Er en tenkt, hypotetisk posisjon fra hvor man skal bli 

enige om samfunnets grunnleggende institusjoner/oppbygning. I den opprinnelige 

situasjonen skal man se bort ifra sin egen posisjon, og tenkte seg at man kan komme 

til å bli hvilken som helst person i samfunnet, man vet ikke hvem man blir født som 

med hensyn til kjønn, talent, posisjon etc. Man skal også se bort ifra sine egne 

preferanser, fordi det rettferdige samfunn skal ta hensyn til at folk kan ha ulike 

livsdrømmer.  

 

Forskjellsprinsippet: Er Rawls’ prinsipp om når ulikheter kan tolereres. I følge Rawls’ 

kan ulikheter tolereres hvis alle får det bedre enn i en situasjon med total likhet, dvs. 

de som kommer aller verst ut av det hadde kommet enda være ut av en situasjon ved 

absolutt likhet, som i figur 1. Dette er spesielt aktuelt når fordelingen påvirker 

størrelsen på kaka, dvs. man har en trade-off mellom størrelsen på kaka og lik(ere) 

fordeling.  

 



Så lenge forskjellsprinsippet er oppfylt, godtar Rawls ulikhet, han ser ikke på den 

relative ulikheten, f.eks. oppfyller både er den mørkeblå og den lyseblå fordelingen i 

fig. 1 prinsippet i sammenligning med den grønne, og er like gode. Men kunne man 

velge mellom alle tre ville den lyseblå komme best ut. Dette har ført til kritikk av 

Rawls’ for å godta ulikhet. På den ene siden kan man si at de som er verste stilt 

antagelig vil velge den best mulige situasjonene for seg, uansett om det betyr at de 

andre får det enda bedre (som jo er Rawls’ poeng), på en annen side har det i senere 

år vært noe forskning som peker på at relative forskjeller også kan påvirke vår 

velvære i stor grad.  

 

Samfunnsmessige primærgoder: Er goder/ressurser som vil være nødvendige for 

enkeltmenneske uansett hvilke livsdrøm den velger å følge, dvs. nødvendige 

forutsetninger for å kunne følge sin egen livsdrøm. Dette vil typisk være 

fundamentale friheter, som ytrings- og bevegelsesfrihet, helse og en 

minimumsinntekt.  


