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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Denna avhandling behandlar utvecklingen av John Rawls tänkande från A Theory of Justice till Political Liberalism. Avhandlingen tar varken
ställning till utvecklingen av Rawls tänkande innan A Theory of Justice eller tillämpningen av hans tänkande till internationella relationer som
utvecklas i The Law of Peoples. Min avhandling stöder sig på Samuel Freemans arbete. Den centrala aspekten av denna avhandling är därmed
Rawls slutgiltighets argument. Det är främst detta slutgiltighets argument som Rawls blir missnöjd med och som han senare reviderar i Political
Liberalism.
Rawls börjar revidera sin syn i den viktiga essän Kantian Constructivism in Moral Theory. Men jag granskar inte konstruktivismen som sådan,
utan faster uppmärksamhet vid något som Rawls kallar politiska filosofins praktiska roll. Denna roll står i fokus i Kantian Constructivism in
Moral Theory. Det är denna roll, att utveckla en offentlig bas som man med hänvisning till kan samordna olika intressen, som slutgiltighets
argumentet i A Theory of Justice inte kan uppfylla.
Rawls tänkande är enligt min uppfattning enhetligt, det finns en röd tråd som löper genom hans verk. Det är främst genom att granska politiska
filosofins roll som försoning som man kan få tag i denna röda tråd. I Samuel Freemans terminologi är det politiska filosofins uppgift att försona
oss till möjligheten av en rättvis konstitutionell demokrati.
I avhandlingen hävdar jag att man bör ta den enhet som ligger bakom Rawls tänkande i beaktande, ifall man vill åstadkomma en
sammanhängande kritik av Rawls. Jag ställer mig kritiskt till Rawls teori i den bemärkelsen att han inte lyckas ta pluralismen i den politiska
sfären tillräckligt väl i beaktande. Jag baserar min kritik på bilden av Rawls som uppstår ur min avhandling.
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