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Uppsatsens syfte är att undersöka om Facebooks community-sida bygger på skäliga principer för 

dess användare, vilka rättigheter och skyldigheter dessa har och om ett skäligt samarbetssystem 

kan upprättas på community-sidan. För att besvara uppsatsens frågeställningar används John 

Rawls tankemodell ursprungspositionen som appliceras på principerna. Uppsatsens teoretiska 

grund byggs utifrån John Rawls teori rättvisa som skälighet och Thomas Hobbes Leviathan, för 

att visa på hur Facebook kan definieras som ett digitalt samhälle och därmed bli ett föremål för 

den här typen av undersökning. Uppsatsen belyser också de förändringar som skett på webben 

och sätter förändringen i relation till uppsatsen.  

 

Resultatet visar att community-sidan bygger på skäliga principer, att användarna har en rättighet 

att inte behöva utsättas för trakasserier, välja vem som ser inlägg man gör, välja innehåll man 

vill se, anmäla innehåll och att förmedla sin åsikt till andra användare. Resultatet visar också att 

användarna har en skyldighet att inte utsätta någon för trakasserier eller mobbning, inte 

konspirera eller uppmana till våldsbrott, att tänka sin målgrupp och anpassa budskapet med 

hänsyn i åtanke. Resultatet visar också på att community-sidan kan sägas lägga grunden för ett 

skäligt samarbetssystem mellan användarna.  

Antal sidor: 55 

 

 



 
2 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................................................... 3 

    1.1 Syfte .............................................................................................................................................. 3 

    1.2 Frågeställningar ............................................................................................................................. 4 

    1.3 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................... 4 

    1.3.1 Varför Facebook? ....................................................................................................................... 5 

    1.4 Varför samhällskontrakt? .............................................................................................................. 7 

    1.5 Material och avgränsningar ......................................................................................................... 10 

2 Teori ................................................................................................................................................. 10 

2.1 Rawls ........................................................................................................................................... 10 

    2.1.1 Skäligt samarbetssystem ........................................................................................................... 11 

    2.1.2 Fria och jämlika personer ......................................................................................................... 13 

    2.1.3 Det välordnade samhället ......................................................................................................... 15 

    2.1.4 Samhällets grundstruktur .......................................................................................................... 16 

    2.1.5 Ursprungspositionen ................................................................................................................. 17 

    2.1.6 Den förnuftiga pluralismen faktum .......................................................................................... 19 

    2.1.7 Överlappande konsensus .......................................................................................................... 23 

    2.1.8 Offentlig rättfärdigande ............................................................................................................ 26 

    2.1.9 Sammanfattning Rawls ............................................................................................................. 27 

   2.2 Leviathan, suverän och naturtillstånd enligt Thomas Hobbes ...................................................... 28 

   2.3 Forskningsläge: Kritik av John Rawls teori ................................................................................. 29 

3 Bakgrund ......................................................................................................................................... 31 

4 Undersökning .................................................................................................................................... 35 

   4.1 Analys av det öppna brevet .......................................................................................................... 36 

   4.2 Grundstrukturens principer ........................................................................................................... 49 

5 Resultat ............................................................................................................................................ 49 

6 Källförteckning .............................................................................................................................. 51 

   6.1 Källor ............................................................................................................................................ 51 

   6.2 Litteratur ....................................................................................................................................... 51 

   6.3 Digitala artiklar ............................................................................................................................. 51 

   6.4 Webbsidor ..................................................................................................................................... 52 

7 Bilagor .............................................................................................................................................. 53 

   7.1 Det öppna brevet. .......................................................................................................................... 53 

 

 



 
3 

 

1. Inledning 

 

På webben har ett fenomen som kallas sociala medier uppstått, och där världsledaren med 1, 

7212 miljarder användare heter Facebook.1 När plattformen börjar användas för att dela 

nyheter, åsikter, bilder och videoklipp har den blivit en allt vanligare plattform för interaktion 

och förståelsen av omvärlden.2 Facebook är också som bekant gratis att använda, istället 

kommer sidans huvudsakliga inkomst ifrån reklam riktad till användarna. Därför finns det 

starka skäl att anta att Facebook vill locka användare till sin sida, eftersom dessa genererar 

vinst.3 Uppsatsen utgår ifrån faktumet att företag som Facebook upprättar ett kontrakt med 

användaren som specificerar rättigheter och skyldigheter för att använda tjänsten. Jag avser att 

undersöka kontraktets principer för att se om dessa principer är skäliga. Uppsatsens teoretiska 

grund utgörs främst av John Rawls, Vad rättvisan kräver [Justice as Fairness, A restatment] men 

hämtar även in delar från Thomas Hobbes verk, Leviathan, (1651). Arbetet innehåller kritik som görs 

gällande mot John Rawls tankemodell ursprungspositionen [Original position], som används i 

uppsatsen för att avgöra om principerna är skäliga bakom den slöja av okunskap [Veil of ignorance] 

som medföljer ursprungspositionen. Kritiken lyfts fram under rubriken Forskningsläge.  Uppsatsen 

belyser också de förändringar som har skett av webben och ger en överblick av 

förändringarna i kapitel Bakgrund.  

 

 

 1.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att utifrån valda delar av John Rawls Vad rättvisan kräver granska 

community-sidan på Facebook utifrån Rawls fundamentala idéer och tankemodellen 

ursprungspositionen, med syftet att undersöka om community-sidans grundstruktur bygger på 

skäliga principer, vilka rättigheter och skyldigheter som användaren erhåller och om 

premisserna kan ses som skäliga för att skapa ett samarbetssystem mellan användarna.  

                                                           
1 Statisa, Leading social networks worldwide as of January 2017, ranked by number of active users (in millions). 
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ (Senast 
tillgänglig 2017-1-26). 

2 Lenas, Sverker, Sociala medier tar över nyhetsflödet. Dagens Nyheter. 2016-06-14.  http://www.dn.se/kultur-
noje/sociala-medier-tar-over-nyhetsflodet/ (Senast tillgänglig 2017-1-26). 
3 Business Managment Degree. How does Facebook make it’s money? 2017. http://www.business-
management-degree.net/facebook/ (Senast tillgänglig 2017-1-26). 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
http://www.dn.se/kultur-noje/sociala-medier-tar-over-nyhetsflodet/
http://www.dn.se/kultur-noje/sociala-medier-tar-over-nyhetsflodet/
http://www.business-management-degree.net/facebook/
http://www.business-management-degree.net/facebook/
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1.2 Frågeställningar 

 

 Bygger grundstrukturen på skäliga principer? 

 Vilka rättigheter och skyldigheter erbjuder kontraktet användarna?  

 Skapar grundstrukturen premisser för ett skäligt samarbetssystem?   

 

 

 1.3 Tillvägagångssätt 

 

För att närma mig materialet kommer jag att utgå ifrån John Rawls rättviseteori, rättvisa som 

skälighet. Jag kommer då för analysen att använda mig av Rawls tankemodell, 

ursprungspositionen och den slöja av okunskap [veil of ignorance] som träs över de 

kontrakterande parterna för att eliminera självintresse, sätta alla i samma situation och göra 

alla lika rationella för att på så sätt kunna komma överens om skäliga och fördelaktiga villkor 

som gagnar alla.4 Vidare kommer även flera av Rawls fundamentala idéer att användas för att 

dels skapa en teoretisk grund analysen kan stå på, dels ge relevanta begrepp som kommer 

användas och dels skapa ramarna för arbetets utformning. På grund av omfattningen av Rawls 

rättviseteori presenteras de delar som är relevanta för arbetet under rubriken 1.5, som är 

uppsatsen teoretiska grund. Även delar av Thomas Hobbes verk Leviathan kommer att 

presenteras för läsaren under underrubrik 1.6 då det finns ett behov av att stärka upp den 

teoretiska grunden för att bättre anpassas till att analysera principerna för Facebooks 

community-sida. Detta görs eftersom Hobbes bättre beskriver maktförhållandet mellan en 

suverän med fullmakt att diktera vad skäliga villkor är och de som står under suveränen, något 

som Rawls rättviseteori inte gör eftersom den är avgränsad till att enbart se på ett samhälles 

grundläggande struktur och även för att ursprungspositionen sätter de båda parterna i en 

situation där de är lika situerade. Hobbes utgår aldrig ifrån att skäliga villkor behöver dikteras 

mellan parter som är jämställda, vilket stärker upp min analys som granskar villkor satta av 

Facebook som användarna måste acceptera för att få använda tjänsten. Arbetet struktureras 

och avgränsas på ett sådant sätt att grundstrukturens principer analyseras för att se om 

principerna för samarbetssystemet på community-sidan är skäliga för användarna. Facebook, 

                                                           
4 Se underrubrik 1.5.5, Ursprungspositionen, den här uppsatsen, s. 18-20  
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som är en kontrakterande part stängs alltså ute ifrån frågan om principerna är skäliga för dem, 

eftersom det förutsätts att de är det. 

 

1.3.1 Varför Facebook? 

 

För att klargöra varför jag valt just Facebook, så har detta val utgått ifrån ett par premisser där 

den första är att Facebook med bred marginal är den största sociala media plattformen för 

tillfället. Facebook har ungefär 1,712 miljarder aktiva användare i månaden, vilket är 712 

miljarder mer än tvåan Whatsapp och trean Instagram (som båda ägs av Facebook kan 

tilläggas).5 Att den är störst innebär enligt mig att den berör en stor mängd människor spridda 

över länder, religioner, åldrar, kön och ideologier, och alla ska de samsas på samma ställe 

(även om de inte nödvändigtvis behöver interagera med varandra). Facebook erbjuder även 

möjligheten att gå med i olika grupper och dessa grupper kan vara allt ifrån Tjörns Ridklubb, 

Avkriminalisera Cannabis, Vi som hatar droger, Gröna Aktier Sverige etc.  Vem som helst 

kan alltså skapa en grupp på Facebook (det finns dock undantag gällande grupper som kan 

kopplas till terrorism och organiserad kriminalitet) och detta resulterar i att det finns en rad 

intressegrupper som kan antas ha delade åsikter. Facebook är även öppet för alla människor 

(med undantag för den som är under tretton år och för sexualförbrytare) och den är öppen för 

alla former av grupper, utom de tidigare nämnda. Det finns alltså många likheter med ett 

fysiskt samhälle. Om vi utgår ifrån att samhället innehåller människor med olika etniciteter, 

religioner, åsikter, åldrar och kön (sen kan samhället inte vara lika öppet för alla som 

Facebook av många skäl, men att det existerar en mångfald av människor kan sägas). Allt 

detta kokas ner till att om Facebook ska kunna fungera som plattform för så många olika typer 

av människor och organisationer. Då vågar jag anta att Facebook i likhet med samhället även 

måste skapa ett flexibelt regelverk för att allt ska fungera. Antagandet är alltså att Facebook 

har upprättat ett samhällskontrakt liknande det Rawls förespråkar, som skapar en grund för 

alla dessa människors möjlighet att interagera och samverka med varandra. Utifrån detta bör 

det alltså existera någon form av yttrandefrihet, religionsfrihet, organisationsfrihet som 

regleras på något sätt, och det kan även antagas att det existerar rättigheter, skyldigheter och 

friheter för användarna.  

                                                           
5 Statisa, Leading social networks worldwide as of January 2017. 
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ (Senast 
tillgänglig 2017-1-26).  

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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En annan viktig anledning till att jag valt Facebook är att den privata sidan som upprättas 

också ska innehålla korrekta personuppgifter. Att man inte får utge sig för att vara någon 

annan. Det går så långt att om du väljer att använda ett användarnamn (nickname) eller annat 

ID för din sida så har Facebook möjligheten att ta bort detta. De här kraven ser jag som 

centrala och en viktig förutsättning för att ett samhällskontrakt ska kunna upprättas. Jag vill 

mena att när människor använder sitt riktiga namn och sina riktiga kontaktuppgifter blir sidan 

personlig på ett annat sätt än om den riktiga identiteten kan gömmas bakom pseudonymer. 

Man kan tala om att Facebook-sidan ska vara en reflektion av den man verkligen är. Jag vill 

mena att man är mer benägen att vara ärlig i det man säger och att man faktiskt lägger tanke 

bakom detta, eftersom konsekvenserna drabbar ens riktiga jag. Detta kan jämföras med t.ex. 

Flashback där användarens anonymitet är central och där alla använder sig av pseudonymer, 

något vissa menar leder till att personer kan vara mer ärliga i vad de säger. För att kort 

förklara vad Flashback är kan det sägas att Flashback är ett svenskt modererat digitalt 

debattforum. Forumet erbjuder forum för olika ämnen som exempelvis Droger, Hem, 

Samhälle, Sex m.fl. Dessa delas sedan upp i mindre delar för bättre specificering för TS 

(Trådstartare eller Topic Starter) så från exempelvis Hem kan man orientera sig så här: Hem > 

Bostad, Hem och Trädgård > Inredning. Sidan går alltså inte som somliga hävdar att definiera 

som en hemvist för nynazister och SD’s nätsvans, då sidan sträcker sig över allt från tråden 

”Har makteliter riggat Europa för inbördeskrig?” till ”Roliga aktiviteter för personer med 

elallergi?”.6 

 

När det gäller den tidigare nämnda anonymiteten på forumet kan den antas leda till att 

användare skyddade av anonymiteten vågar skapa trådar och kommentera trådar på ett sätt de 

inte gjort om deras identitet gick att knyta till deras riktiga persona, vilket med all säkerhet är 

sant för många användare och då kanske främst de som vill diskutera tabubelagda ämnen som 

bästa eskortservice i Stockholm eller pedofila fantasier. Intressen man knappast vill ska kunna 

kopplas till ens person. Att kunna agera under en pseudonym innebär också att man kan agera 

på ett sätt som står långt bort ifrån den man anser sig vara.  

 

                                                           
6 Inget av exemplen är figurerade utan är hämtade ifrån Flashback.  

https://www.flashback.org/t2008112
https://www.flashback.org/t2008112
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Vissa saker antar jag att vi bara vill diskutera med skyddet av att det vi avhandlar aldrig 

kommer utanför en viss krets eller att de ska bli allmän kännedom.7 Det finns sammanhang 

där vi vill vara privata och kunna säga vad vi vill, hur vi vill. I dessa fall lämpar sig anonyma 

forum på internet väldigt väl. Men ibland vill vi också säga saker som ska nå ut till en bredare 

publik. Då kan man tänka att en offentlig miljö är ett bättre alternativ och jag tror också att 

vissa saker vill vi helt enkelt inte ha i den offentliga miljön. Vi kan anta att de flesta inte vill 

att någons sexuella fantasier om barn ska figurera i tidningar, att de flesta inte vi vill att Batra 

ska kommentera regeringens politik som ”Landsförrädarna i regeringen med rövhatten 

Röfvén i spetsens, deras kunskapsnivå i frågan är som en efterbliven berusad dagisklass”.8 Vi 

kan däremot anta att de flesta vill ha en offentlig miljö med regler för beteende och tal. Precis 

som de flesta antagligen vill ha en reglerad offentlig miljö vill antagligen de flesta ha en mer 

avreglerad privat miljö, att de flesta inte vill ha kameror med ljudupptagning i sitt 

vardagsrum.  Att de flesta inte vill att polisen ska storma vardagsrummet för att någon yttrat 

något som kan ses som olagligt. Att de flesta vill ha möjligheten att kunna prata på ett 

avslappnat sätt privat och att vi gör skillnad mellan privat och offentligt. Utifrån detta kan vi 

anta att detta reflekteras på internet. Det finns sidor som är mer offentliga och därav blir mer 

reglerade och det finns sidor som är mer privata som därav är mindre reglerade. Alltså inte 

sagt att sidor som Flashback inte skulle ha någon form av kontrakt, men att dessa kontrakt inte 

är lika reglerande eftersom att syftet med att använda plattformen är en annan än Facebook 

(Facebook är mer mångfacetterat).  

 

1.4 Varför samhällskontrakt? 

 

Jag kommer här föra en relativt generell diskussion kring kontraktsteori. Den som är bekant 

med Rawls bör dock se att jag använder mig av hans terminologi ett flertal gånger, och jag 

förnekar inte att hans arbete varit en inspiration. Men hans teori ligger inte till grund för 

argumentationen som försöker hålla sig generell och med avsikten att enbart vara 

introducerande för ämnet.  

 

                                                           
7 Man kan tänka på den rädsla som fanns i DDR att t.ex. Stasis dagen efter att man sagt ett missaktningens ord 
om staten stod utanför porten för att ta en på förhör om ens ”kontrarevolutionära” tankar.   
8 Citatet är inspirerat av tongångar från en Flashback tråd.  
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Detta val har gjorts utifrån att samhällskontrakt inte innehåller allomfattande drag som 

utilitarism och pliktetik. Ett samhällskontrakt behöver inte väcka krav på att alla i samhället 

ska dela samma moraliska system, politiska åskådningar eller religion. Däremot ska 

kontraktet innehålla grundstrukturer som alla i samhället kan hålla med om på förnuftig grund 

(egoistisk grund enligt Hobbes). Kontraktsteori förutsätter inte heller att alla är överens om 

grundstrukturen genom samma resonemang. Tre personer kan exempelvis vara överens om att 

alla ska ha rätt att organisera sig (organisationsfrihet), men deras resonemang kan bygga på 

olika uppfattningar om varför, någon kan betona historiska grunder, en annan liberala värden, 

en tredje marxistiska etc. Huvudsaken är att de är överens om grundstrukturen. För att ge ett 

exempel: i en politisk debatt är själva förutsättningen för att en debatt äger rum att personer 

(och därmed partier) tycker olika i frågan, annars finns det ingen mening med debatten. 

Samhällskontraktet tar inte ställning till frågan i sig. Däremot ger kontraktet de två 

förutsättningar som krävs för att debatten ska äga rum. (1) Rätten att organisera sig för att som 

ett kollektiv kunna påverka politiskt. (2) Rätten att äga en egen åsikt och att få uttrycka den. 

Man kan alltså anta att de som debatterar är överens om grundstrukturen men inte överens i 

sakfrågan (Rawls kallar detta överlappande konsensus, vidare diskussion om detta förs under 

sin egen underrubrik).  

 

Kontraktsteorins fader Thomas Hobbes introducerade med sin bok Leviathan för världen 

kontraktsteori. I boken använder han sig av begreppet Leviatan (översatt till svenska av mig). 

Hobbes ansåg att människor i grunden är egoister, och han talar om ett naturtillstånd som 

präglas av en allas kamp mot alla.9 Men han menar att eftersom människor är egoister så 

skulle människor förlora på att samhället inte fungerar och att de återgår till naturtillståndet. 

Därför upprättar människor ett samhällskontrakt där de ger bort självbestämmandet och 

beslutsrätten de äger i naturtillståndet (de ger upp totalt frihet för reglerad frihet).10 Kontraktet 

som upprättas reglerar alltså människors beteende gentemot varandra och skyddar människor 

mot varandra. Staten blir alltså en garant för att kontraktet bibehålls och att människor därför 

blir beroende av staten. Namnet som Hobbes ger till staten är Leviathan.11 I en allas kamp mot 

                                                           
9 Hobbes, Thomas, Leviathan eller En kyrklig och civil stats innehåll, form och makt, Daidalos, Göteborg, 2004, s. 
126–129.  
10 Hobes, Thomas, Leviathan, s. 160 
11 Hobes, Thomas, s. 160. Hobbes säger också att en mer vördnadsfull beteckning på Leviathan är: den dödlige 
gud. Märk väl att Gud skrivs utan versal för att betona att den dödlige gud står under den Gud som är odödlig, 
den skillnad är otroligt viktig att uppfatta eftersom Hobbes på detta sätt liknar Leviathan vid Gud men alltid är 
underställd Gud (det är den kristna guden som avses).   
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alla kan vi anta att det inte kan ske välordnade debatter eftersom den starke inte har ett behov 

av att debattera eller motivera sina beslut för någon.12 Här ser vi också skillnaden gentemot 

utilitarism och pliktetik (och andra system som söker det rätta svaret i frågan). En kantiansk 

tänkare skulle börja fundera på vilken maxim som är korrekt och om någon används som ett 

medel istället för mål. Utilitaristen börjar fundera på vilka som berörs av frågan och vilka 

konsekvenserna av handlandet blir och vem som gagnas mest av konsekvenserna. Muslimen 

börjar leta i Koranen och Sunnan efter något som kan ge svar i frågan, den kristne gör dito 

med Bibeln. De söker alla efter det rätta svaret på frågan utifrån sina egna åsikter och sin egen 

världsbild och tolkar frågan utifrån den mall deras övertygelse ger dem. Kontraktsteoretikern 

söker inte efter det rätta svaret i frågan, denne kollar istället på grundstrukturen som tillåter att 

denna pluralism av åsikter får uttrycka sig i frågan och hur grundstrukturen då kan formuleras. 

Det kan också sägas att en allomfattande lära som dominerar ett samhälle måste verka 

förtryckande mot avvikande åsikter. En stat som bygger på en fundamental tolkning av sunni-

islam (vi kan tänka på Daesh) kan inte tillåta att shiiter eller mindre fundamentala tolkningar 

av islam existerar inom staten. Det skulle innebära ett underkännande av den egna 

allomfattande läran och därav måste systemet också verka förtryckande mot avvikande 

tendenser.  

 

Därför har jag också valt att använda mig av kontraktsteori eftersom att den inte tar en 

värderande ställning i frågor utan att den istället ser på vad som möjliggör att en pluralism av 

åsikter och organisationer kan existera i samma samhälle och vilka grundstrukturer som 

möjliggör detta samspel.13 Detta anser jag vara det bästa tillvägagångssättet för att närma mig 

Facebooks samhällskontrakt eftersom att det enkelt kan fastslås att det existerar en pluralism 

på Facebook. Jag gör det också utifrån antagandet att Facebook som vinst drivande 

organisation har ett intresse av att vara så stort som möjligt för att maximera sin vinst.14 Enligt 

denna grundläggande marknadsprincip bör Facebook ha ett egenintresse i att 

                                                           
12 Hobbes, Thomas, s. 130–132. Allas kamp mot alla ska inte tolkas bokstavligt, utan det handlar om det 
naturtillstånd människor befinner sig i utan Leviatanen. En stat kan och kommer existera i den här kampen, 
men den är enväldig och fullkomlig och har därav heller inget intresse för att tillåta avvikande åsikter eller 
organisationer som går emot den. Den kommer alltså verka förtryckande mot sådana tendenser.  
13 Det bör dock erkännas att demokratiska friheter och rättigheter är en förutsättning för denna typ av 
samhällskontrakt.  
14 Facebooks tjänar pengar på annonser som riktas mot användaren, genom en algoritm så får olika 
användaren även olika reklam riktad mot sig. Algoritmen anpassar reklaminnehållet efter den information 
användaren ger ut på Facebook. Därför ser jag det som skäligt att Facebook har ett intresse av ett växande 
antal användare eftersom att det leder till högre annonsintäkter, läs mer under bakgrund.  
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samhällskontraktet är format så att så många som möjligt kan erkänna dess grundstrukturer 

enligt en förnuftsprincip att de själva tjänar något på det. Man kan säga att Facebook erbjuder 

en digital plattform som ger möjligheten att nå människor över hela världen, men för att ta del 

av plattformen måste man också acceptera de skyldigheter som åläggs. Om man då vill nyttja 

plattformen till att sprida sina åsikter till en större grupp människor måste man också 

acceptera att andra människor med avvikande åsikter har samma rättighet (grundstrukturen 

tillåter detta).  

 

 

1.5 Material och avgränsningar  

 

För att se på om principer för community-sidans grundstruktur är skäliga för användare och 

kan sägas vara skäliga principer för ett skäligt samarbetssystem, blir arbetet avgränsat till att 

enbart se på det som främst berör varje enskild användares flöde och vad denne måste förhålla 

sig till när den publicerar material och vad denne måste förhålla sig till och acceptera för att få 

delta i samarbetet. Arbetet är alltså inte en fullständig studie av det som kan sägas vara 

Facebooks grundstruktur eller en studie av dess regelverk.  

 

Arbetet har begränsats till delen som främst behandlar mellanmänsklig kommunikation. 

Arbetet är alltså avgränsat till att se på principerna för community-sidan som främst berör 

användarens personliga flöde. Det jag alltså gör är att inta ett användarperspektiv som 

fokuserar på principerna för de mellanmänskliga kommunikationerna på community-sidan.  

 

2 Teori 

 

2.1 Rawls 

 

John Rawls är mest känd för boken A Theory of Justice (1971), som introducerar hans 

rättviseteori, rättvisa som skälighet. Min uppsats utgår dock ifrån Justice as Fairness. A 

restatement (2001), som ger en sammanfattad bild av A Theory of Justice där Rawls bemöter 

invändningar från kritiker, binder samman delar av sin teori med revidering och 

kompletteringar han genomfört. Jag vill redan nu lyfta fram en problematik som föreligger 
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och det är att teorin i sin helhet inte är anpassad för att appliceras på sociala medier, som 

exempelvis diskussioner kring spridningen av förmögenhet, är den relevant för Facebook? 

Nej, det blir inte relevant eftersom Facebookanvändare inte arbetar för eller betalar skatt till 

Facebook, det finns inget kapital att fördela till att börja med. Det här blir den återkommande 

problematiken eftersom Facebook är ett samhälle, men inte en stat. Därför kan inte heller 

samma krav ställas på Facebook som en stat när man ser till dess samhällskontrakt (eller de 

förmågor som där kan utövas). Facebook är inte helt anpassbart till Rawls därför att det inte är 

något man ofrivilligt valt, det är inte ett politiskt samhälle.15 Det finns andra problem, som att 

Facebook också är helt frivilligt att lämna, precis som jag kan lämna Sverige. Men, jag skulle 

då byta ut ett samhällskontrakt mot ett annat, det kommer jag aldrig ifrån i den fysiska 

världen. Men att lämna Facebook innebär inte att jag måste använda mig av en annan social 

media. Frivilligheten gör att Facebook enligt Rawls blir en gemenskap, vilket det förvisso 

delvis är, men det är knappast en vattentät beskrivning av Facebook som helhet. Men rättvisa 

som skälighet är utformad i en tid innan digitaliseringen verkligen slog igenom och Facebook 

var en grej (a thing), och Rawls själv avled år 2002. Jag tror inte han insåg hur samhället 

skulle förändras under 2000-talet och han kunde omöjligen förutse vilken stor plats sociala 

medier skulle ta i människors liv. Om han vetat hur informationsflödet i samhället skulle 

påverkas av sociala medier och internet, tror jag att han också innefattat dem i sin teori.  

 

2.1.1 Skäligt samarbetssystem  

 

Rawls kallar sin rättviseprincip för rättvisa som skälighet. Det föreligger som jag redan 

poängterar vissa problem med att återge hela teorin eftersom den i sin helhet inte är 

anpassningsbar för att studera en social media-plattform, så jag kommer alltså att plocka ut 

relevanta delar ur den.16 Vi börjar med att se på tre av Rawls fundamentala idéer och vi börjar 

med samhället som ett skäligt samarbetssystem som har två beledsagande idéer; medborgare 

som fria och jämlika personer och ett välordnat samhälle, det vill säga att samhället regleras 

av en offentlig rättviseuppfattning.17 Att ett samhälle är ett skäligt samarbetssystem innebär 

                                                           
15 Rawls, John, Vad rättvisan kräver: grunddrag i politisk liberalism, Daidalos, Göteborg, 2005, s. 24 
16 Delar som sorteras bort gäller främst fördelning.  
17 Rawls, John, Vad rättvisan kräver, s. 26 
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att det finns möjligheter för ett långsiktigt socialt samarbete som ska sträcka sig från 

generation till generation.18 Det som kännetecknar detta samarbete menar Rawls är: 

 

1) Att det inte enbart är en aktivitet som koordineras av exempelvis en auktoritet. Snarare är 

det samarbete som styrs av offentliga och erkända regler som de samarbetande accepterar som 

lämpliga. 

 

2) Innefattar idén om skäliga samarbetsvillkor, alltså att deltagarna förnuftigt kan acceptera 

villkoren och ibland bör acceptera, förutsatt att andra accepterar dem.19  

3) Idén innefattar också varje deltagares rationella fördel. Det specificeras som vad varje 

deltagare strävar efter att uppnå för sitt eget bästa.20  

 

Innan jag diskuterar relevansen av det skäliga samarbetssystemet för mitt arbete bör det lyftas 

fram att Rawls gör skillnad på det förnuftiga och det rationella. Han förklarar att det är 

förnuftigt att gå med på en princip som alla är överens om, och att det är förnuftigt att 

acceptera att man ibland även kommer att förlora på den här principen.21 Dock inte sagt att det 

är rationellt att gå med på principen eller att bryta mot den. Man kan säga att det är oförnuftigt 

att vara den part som bryter en vapenvila, men det betyder inte att det är orationellt att bryta 

mot vapenvila. Att bryta den genom ett smyganfall mot en oförberedd motståndare är högst 

rationellt genom att man drar fördel av att de är oförberedda på anfallet.   

 

För att återgå till relevansen av dessa tre punkter för mitt arbete kan det sägas som så att punkt 

ett och två stämmer väl in med arbetet. Alla som väljer att använda Facebook som en 

plattform går med på deras villkor. Det är som sagt grundkravet för att få använda Facebook 

                                                           
18 Rawls, John, s. 26. Vilket i det här fallet låter konstigt eftersom att Facebook inte existerar tillräckligt länge. 
Vad vi kan anta är att Facebook kan existera även i framtiden och att företaget har som målsättning att de ska 
kunna existera från generation till generation, men om det existerar ett Facebook i framtiden kan inte besvaras 
19 Det kanske låter konstigt när det står att deltagarna ”förnuftigt kan acceptera villkoren och ibland bör 
accepterar dem, förutsatt att andra accepterar dem.”. Det bör förstås som att man förnuftigt ska kunna se 
fördelen med att acceptera villkoren och ibland är det enbart förnuftigt om alla andra accepterar det t.ex. Man 
kan se det som förnuftigt att acceptera att öppna upp sitt land för frihandel med ett annat land, men det vore 
oförnuftigt att gå med på ett frihandelsavtal där den andra parten inte behöver öppna upp sin handel på 
samma sätt.  
20 Rawls, John s. 27. Samtliga tre punkter är stilistiskt ändrade för att korta dem och tydligare lyfta fram deras 
kärna.  
21 Rawls John, s, 28, Man kan säga att det är förnuftigt att alla partier i Sverige går med på att den som får 
majoriteten av rösterna får bilda regeringen, och att detta även gäller det parti/partier som förtillfället bildar 
regeringen går med på detta eftersom principen är förnuftsbaserad.  
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och det går inte att kringgå eftersom att man accepterar villkoren på frivillig basis. Att det 

sedan förekommer exempel på användare som kritiserar villkoren, ja det bör inte förvåna 

någon eftersom villkoren måste accepteras i sin helhet. Facebook är som sagt ingen 

demokratisk stat där villkoren kan ändras genom röstningar, däremot kan företaget välja att 

förändra villkoren efter användarnas önskemål, men då görs detta utifrån att man inte vill 

förlora användare och därmed pengar.22 När det kommer till den tredje punkten blir det inte 

lika tydligt, men jag tycker ändå att det finns rationella grunder att gå med i Facebook. En 

sådan grund kan vara att man vill nå ut med ett budskap till en stor krets med människor, då 

erbjuder Facebook en bra plattform. Eller så kan man vilja söka upp människor med ett 

liknande intresse som en själv i staden man precis flyttat till, ja då kan Facebook också vara 

ett rationellt beslut att ta eftersom det kan underlätta i sökandet. Tänkbara exempel på varför 

man skapar en profil på Facebook är många. Det finns också rationalitet i att Facebook vill att 

någon ska gå med och vill stanna kvar eftersom de ser villkoren som fördelaktiga för sig 

själva, eftersom att det är användarna som är Facebooks inkomstkälla och det vore orationellt 

av ett företag att inte eftersträva vinst.23 Det finns alltså incitament för Facebook att bygga sin 

sida på principer och villkor som skapar villkor för samarbete som av användarna ses som 

förnuftiga och rationella.  

 

2.1.2 Fria och jämlika personer 

 

Vi går vidare till den andra av idéerna nämligen medborgare som fria och jämlika personer. 

Enligt Rawls är människor involverade i ett socialt samarbete och de är kapabla till detta (och 

ska kunna vara det ett helt liv) Detta menar Rawls visar på att människor har två ”moraliska 

förmågor”.24 (i) Den första av de moraliska förmågorna är att ha ett sinne för rättvisa, alltså att 

man ska kunna förstå, tillämpa och handla utifrån politiska rättviseprinciper som anger 

villkoren för det skäliga samarbetet.25  

                                                           
22 Ett bra exempel på detta är att Facebook tillåter bilder på kvinnor som ammar och bilder på ärr efter 
mastektomi (så länge ingen bröstvårta syns kan tillägas) och att reglerna ser ut så beror sig på en massiv kritik 
mot att bilder på canceropererade och ammande tidigare tagits bort. (Nu ska vi dock inte säga att alla är nöjda, 
utan det finns fortfarande de som menar att reglerna ska vidgas ytterligare).  
23 Framförallt är det rationellt relaterat till hur web 2.0 i mycket baseras på användarnas deltagande och 
skapande, User created content. Mer om det här under rubriken bakgrund.  
24 Rawls, John, s. 42  
25 Rawls, John, s. 42, Rawls betonar också att man inte enbart ska handla i överenstämmelse med principerna, 
alltså att agerandet hålls tillbaka av principen, utan att agerande ska utgå ifrån principen.   
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(ii) Den andra förmågan är att kapaciteten att skapa sin egen uppfattning om det goda, detta 

innefattar också implicit förmågan att kunna revidera och efterfölja sin uppfattning av det 

goda.26 

 

Dessa två förmågor ger en relativt bra definition av vad det innebär att vara en fri och jämlik 

person, när det kommer till parter som ska stifta kontrakt bör påpekas. Det ger också en 

definition för vilken miniminivå en person bör ligga på för att kunna betraktas som en fri och 

jämlik person.27 Men förmågorna blir också viktiga eftersom användaren själv säger sig uppnå 

dessa krav, denne hade ju uppenbarligen förmågan att godkänna villkoren när denne gick med 

på Facebook och vi får anta att personen därav besitter förmågan att förstå villkoren denne har 

skrivit på.28 För att ge ett exempel tror jag vi kan säga att användarna förstår att Facebooks 

princip om ”Att du ska vara säker” är en rättvis och skälig princip som passar bra in i det 

(skäliga) samarbetssystemet.29 Principen innebär att användaren inte ska utsättas för hot, 

kränkningar, mobbning etc, medan det ställer kravet att användaren själv agerar utifrån denna 

princip, vilket kan sägas vara en rationell och förnuftig princip att agera utifrån.30  

 

Att den första förmågan stämmer in väl med användaren tycker jag att vi kan belägga, 

eftersom den förmågan krävs för att tolka, följa och agera. Den andra förmågan är den som 

spelar in mindre på Facebook kan man tycka, men samtidigt är den en central del av att vara 

en fri människa. Alltså att man har rätten att själv få välja hur man vill uppfatta det goda, 

vilken religion man följer etc, men att man då också har rätten att revidera detta. Att man är 

fri att göra och revidera dessa val är en viktig del i att vara fri, men Rawls betonar också att 

dessa val inte heller ska påverka den offentliga identitet personen har eftersom sådana val inte 

                                                           
26 Rawls 42 Underförstått handlar detta bl.a. om att välja vilken religion, ideologi man vill följa. Eller kanske 
snarare vilka olika idéer man plockar ihop för att skapa sin uppfattning, eftersom att få människor fullt ut är 
präglade av en enda rättsuppfattning.  
27 Vilket på ett sätt kan problematiseras kring att Facebook sätter en åldersgräns på tretton år. Kan man anta 
att en trettonårig fullt ut förstår Facebooks användarvillkor, alltså om en trettonårig når upp till minimigraden? 
28 Jag utgår ifrån att personer läser igenom kontrakt de skriver på och är fullt kapabla till att förstå vad de 
skriver under. Eller rättare sagt, varför skriva på ett kontrakt utan att läsa eller förstå det?  
29 Facebook, Communityregler, 2017. https://www.facebook.com/communitystandards/?letter (Senast 
tillgänglig 2017-1-26). ”Att du ska vara säker. Vi har nolltolerans gentemot beteende som innebär att någon 
hamnar i fara, oavsett om det handlar om att organisera eller uppmana till våldsbrott i verkligheten eller att 
mobba andra.” En av de fem principer som styr Facebooks community sida. 
 
 
30 Se under det skäliga samarbetssystemet punkterna 2 och 3.  

https://www.facebook.com/communitystandards/?letter
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ska påverka vilka rättigheter man har i samhället.31 Vi kan alltså prata om att man är fri att 

välja hur man vill uppfatta det goda genom olika trosläror (och kombinationen av dessa), men 

att det inte påverkar den offentliga identiteten. Samtidigt innebär det också att andra 

människor tillskrivs samma förmåga att kunna göra dito, och därför blir det här viktigt även i 

Facebook sammanhanget eftersom att plattformen inte är exkluderande gentemot människor 

på grund utav deras egen uppfattning av det goda. Vi kan alltså även tala om en toleransfaktor 

gentemot andra, genom att tillskriva dem samma förmåga och då även rättighet att välja sin 

egen uppfattning av det goda. Så måste man också acceptera den mångfald som blir det givna 

resultatet av att andra människor har rätten att själva resonera och välja vad de anser vara 

förnuftigt och resonabelt. Vi kan tala om den förståndiga pluralismens faktum och en 

överlappande konsensus, som kommer att diskuteras under sina egna punkter.  

 

2.1.3 Det välordnade samhället  

 

Den tredje av Rawls fundamentala idéer är den om det välordnade samhället. Detta innebär ett 

samhälle som regleras av en offentlig rättviseuppfattning, och idén har en tydlig anknytning 

till de två tidigare nämnda idéerna.32 Att samhället är välordnat innebär enligt Rawls tre saker:  

För det första, att det är ett samhälle där alla accepterar och vet att alla andra accepterar 

samma rättviseuppfattning (och då samma principer).33 

För det andra, är det offentligt känt, eller det kan antas att samhällets grundstruktur – det vill 

säga, dess politiska och sociala institutioner och de sätt de hänger ihop – uppfyller dessa 

rättviseprinciper.34 

För de tredje, ska medborgarna ha ett normalt fungerande sinne för rättvisa, alltså att de ska 

kunna tolka och använda sig av offentliga erkända rättviseprinciper och agera utifrån dessa.35 

 

                                                           
31 Rawls, John, s.  46 
32 Rawls, John, s. 30 
33 Rawls, John, s. 30, Man kan jämföra med vad som står under punkten det skäliga samarbetssystemet. Jag bör 
också lyfta fram att jag utelämnar en del av vad Rawls skriver, nämligen att rättviseuppfattningen ska vara 
ömsesidigt erkänd och att de som påverkas av kontraktet känner till allt de skulle känt till om de gått med på 
kontraktet. Som i det här fallet blir icke relevant eftersom att människor har gått med på kontraktet (man bör 
inte glömma att rättvisa som skälighet är utformat för det riktiga samhället man aldrig valt att vara en 
medborgare i).  
34 Rawls, John, s. 30 
35 Rawls, John, s. 30, man kan här jämföra med definitionen av fria och jämlika medborgare. Rawls diskuterar 
också kring att de ska kunna agera utifrån sin position i samhället, en del som jag utelämnar då det blir mindre 
relevant i sammanhanget.  
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För att diskutera kring punkternas relevans vill jag betona att rubriken är med därför att den 

har en tydlig koppling till de två tidigare rubrikerna, och därför att den ger en bra bild av vad 

ett välordnat samhälle är. Man kan säga att ett samhälle blir välordnat därför att det är ett 

samhälle där samarbetet mellan fria och jämlika individer bygger på en gemensamt uppfattad 

rättviseuppfattning som kan fylla den offentliga rollen av att vara en rättviseuppfattning. 

Alltså, att den ger kriterierna för vad som måste uppfyllas för att kunna delta i samhällets 

samarbete. Det är också ett bra begrepp enligt mig eftersom att den är generell på det sättet att 

den inte specificerar vad rättviseuppfattningen är, utan att den handlar om att samhället är 

ordnat efter den här rättviseuppfattningen som är allmänt känd.36 Vilket alltså även betyder att 

man kan beskriva en Wahhabitisk stat som Saudi Arabien som välordnad, eftersom den har en 

offentlig rättviseuppfattning som tydligt förmedlas till dess medborgare.37 Vi bör alltså kunna 

utgå ifrån att Facebook kan stämma in på de här tre punkterna, och därav också är ett 

välordnat samhälle. 

 

2.1.4 Samhällets grundstruktur 

 

Den fjärde idén, den om grundstrukturen hör tydligast ihop med det välordnade samhället, och 

som vi kan se har det redan antytts att det är grundstrukturen som håller samman de olika 

institutionerna i samhället för att bilda ett samarbetssystem. Men det är också den sociala 

bakgrunden som användare och grupper agerar i, alltså att det är grunden för allt samarbete 

(aktiviteter) som sker i samhället och vilka rättigheter och skyldigheter som grunden ger.38 

Rawls ger ingen fullständig definition av vad grundstrukturen är, eller hur grundstrukturen i 

samhället ska se ut. Detta säger han beror på att det huvudsakliga undersökningsföremålet för 

rättvisa som skälighet är just grundstrukturerna i samhället.39 Det man alltså kan säga är att 

grundstrukturen Rawls talar om är en lös skiss som måste bestämmas av sitt sammanhang.  

Inom dessa grundstrukturer bör som redan nämnt institutioner ingå, så man kan säga att 

Facebooks grundstruktur är dess breda regelverk för tjänsterna som sidan erbjuder (som då får 

                                                           
36 Rawls, John, s.  31. 
37 Även om Rawls ser det som en omöjlighet att ett samhälle fullt ut regleras av en enhetlig lära enligt den 
förnuftiga pluralismens faktumen, eftersom att alla inte följer läran. Vilket Rawls säkert har rätt i om man ser 
på Saudi Arabien eftersom det förekommer personer med avvikande åsikter även där, men som historian även 
utvisat så förtrycks dessa åsikter kraftigt när de uttrycks. Kritik som kan lyftas mot Rawls är att han utgår ifrån 
västvärlden.  
38 Rawls, John, s.  31-34 
39 Rawls, John, s. 32  
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definieras som dess institutioner för sakens skull). Min undersökning är dock begränsad på 

det sätt att den inte ser på samtliga delar som kan sägas vara Facebooks grundstruktur 

eftersom omfattningen då skulle bli för stor. Istället är arbetet avgränsat till att se på 

principerna för community-sidan som främst berör användarens personliga flöde.  

 

 

2.1.5 Ursprungspositionen  

 

Jag ska nu beskriva den för Rawls utmärkande ursprungspositionen. Den utgår ifrån att 

försöka besvara de frågor som uppkommer kring hur de skäliga samarbetsvillkoren mellan 

parterna ska utformas. Ska de bestämmas av en frånskild auktoritet som står utanför 

samarbetet, som Gud, eller genom ett värdesystem, eller genom en överenskommelse mellan 

fria och jämlika medborgare utifrån vad som är till ömsesidig fördel och ömsesidigt bäst för 

båda?40 Som man kanske redan gissat så menar Rawls att ursprungspositionen ska utgå ifrån 

den sistnämnda delen, alltså att villkoren ska bestämmas genom överenskommelse mellan 

dem som deltar i samarbetet. Ursprungspositionen är hypotetisk och den är också icke-

historisk eftersom man aldrig i det fallet Rawls avser ingår ett avtal, utan man föds in i ett 

samhälle. Ursprungspositionen är snarare ett tankeexperiment för att komma fram till de 

skäliga villkoren för samarbetet. Men för att tankeexperimentet ska fungera måste också de 

som ingår i kontraktet ta på sig en slöja av okunskap [veil of ignorance], vilket innebär att de 

saknar kunskap om vilken position, ras, klass, religion etc. de kommer att ha i samhället.41 

Parterna känner inte heller till kön eller vilka medfödda anlag (styrka, intelligens etc.) de 

kommer ha. Det här innebär att man står bakom slöjan av okunskap, alltså känner man inte till 

något sådant om sig själv eller någon annan. Detta motiveras av att om man hade den här 

kännedomen skulle man vara partisk och färgad av vilka förutsättningar och fördelar det kan 

innebära att ha de ”rätta” delarna. Det Rawls försöker göra genom okunskapens slöja är alltså 

att radera historiska och kulturella handlingsfördelar som annars kan uppstå om parterna 

skulle ha kännedom om sin egen och den andras position.42 Det är också därför positionen 

med rätta kan kallas ursprungspositionen, eftersom det är en position som försöker ställa 

parterna i någon form av ursprungsläge utanför en historisk och kulturell kontext. Parterna får 

                                                           
40 Rawls, John, s.  37-38 
41Rawls, John, s. 38–39 
42 Rawls, John, s.  39-41  
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också bara veta det de behöver veta och är på det sättet lika informerade.43 Det här innebär 

alltså att parterna tar ställning till situationen som den framställs för dem, vilket innebär att 

sättet som problemet framställs på kan vara ledande. Det finns även tänkbara exemplen på när 

slöjan av okunskap inte kan lösa ett problem, eller ger ett mycket extremt svar. Tänkbart 

exemplen är månggifte, som bakom slöjan av okunskap inte kan sägas vara oskäligt eftersom 

att ett förbud bygger på historiska villkor. Ursprungspositionen svarar också dåligt när den 

ställs inför relativa värderingar, eftersom situationen då styrs av definitionen av det relativa 

värdet. Även så finns det situationer där eliminationen av självintresse och lika situation inte 

innebär en lösning på problemet, utan en identifiering av problemet.44 

 

 

Det handlar alltså om att ursprungspositionen ger individerna möjligheten att skapa den 

grundstruktur i samhället de anser vara bäst, genom att de får enas om de skäliga 

samarbetsvillkoren bakom slöjan, och det ger även möjligheten att avvisa rättviseprinciper 

som man inte anser vara fördelaktiga.45 Man kan tänka att i ett samhälle så vore det ologiskt 

att gå med på apartheid, eftersom att stödja en princip om att göra juridisk skillnad på 

människor utifrån ras, vore en oskälig hållning att inta om man står bakom en slöja av 

okunskap, då man inte kan veta om man tillhör den grupp som gynnas av apartheid och därför 

kan apartheid enkelt avfärdas som en oskälig princip.   

 

Det som behöver göras för att använda ursprungspositionen på ett fungerande sätt är att 

definiera hur detta ska gå till. Jag tänker mig att jag kan använda mig av ursprungspositionen 

för att analysera de principer som finns på community-sidan, för att se om de är skäliga 

villkor för användaren. Det som krävs för att detta ska fungera är att se det helt ur ett 

användarperspektiv, alltså lämnas Facebook utanför som kontrakterande part. Facebook ses 

då som ett välordnat samhälle där fria och jämlika användare ingår i ett samarbetssystem, som 

bygger på en grundstruktur och en rättviseuppfattning.  Analysens uppgift blir därav att se på 

vilka principer Facebook bygger sin plattform på för användarna, hur villkoren hör ihop med 

principerna och vilken rättviseuppfattning man därav kan säga att Facebook har.  

 

                                                           
43 Rawls, John, s. 41–42  
44 Muldoon, R., Lisciandra, C., Colyvan, M. et al. Philos Stud (2014) 170: 377. doi:10.1007/s11098-013-0225-4 
Längre förklaring kommer under forskningsläge där papret av Muldoond, R m.fl. lyfts fram. 
45 Rawls, John, s.  41  
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2.1.6 Den förnuftiga pluralismens faktum  

 

Om man ser på det som presenterats av Rawls fram tills nu så kan man enligt mig tydligt se 

att rättvisa som skälighet inte är allomfattande, den ger inga fullständiga svar på hur man ska 

skapa det rättvisa och goda samhället.46 Rättvisa som skälighet ger snarare en definition på 

processen bakom att skapa ett relativt rättvist samhälle som bygger på skäliga villkor för alla. 

Ursprungspositionen ger exempelvis inget fast svar på vad parterna kommer att anse vara 

skäliga villkor, däremot ger den en tankemodell för hur man kan komma fram till dessa. Man 

kan anta att det i ett samhälle finns en pluralism av olika uppfattningar och att dessa 

uppfattningar följs av fria och jämlika individer.47 Den förnuftiga pluralismens faktum 

innebär att rättviseuppfattningen i det välordnade samhället inte bejakas av medborgarna 

utifrån samma omfattande lära. Den går så långt att den säger att det inte finns en sådan lära 

(omfattande som partiellt omfattande) som accepteras av alla.48 Enligt Rawls är denna 

mångfald av religiösa, filosofiska och moraliska läror inte ett villkor som existerar temporärt, 

utan ett permanent drag i en demokratisk offentlig kultur.49 Han menar med detta att under de 

sociala och politiska villkor som råder i samhället, som tryggas av fria institutioner, fri- och 

rättigheter så kommer en mångfald av motstridiga och oförenliga läror uppstå eller leva 

vidare, detta är den förnuftiga pluralismens faktum i sitt esse.50 Det är också viktigt att förstå 

att Rawls explicit syftar på fria samhällen som är konstitutionella. 

 

Den förnuftiga pluralismens faktum är, ett av fem allmänna faktum som enligt Rawls är 

särskilt viktiga för rättvisa som skälighet. Vi ska se på ett till av de allmänna faktumen. Det 

faktumet kan sägas vara den förnuftiga pluralismens motsats. Den handlar inte om hur 

mångfald kan existera i ett samhälle, utan om hur en omfattande lära som styr ett samhälle 

måste tillämpa sig av repressiva åtgärder för att bibehålla sin status.  

 

Det andra allmänna faktumet är att ett samhälle där alla sluter upp bakom samma omfattande 

lära, endast kan vara bestående så länge staten tillämpar sig av repressiva tvångsmedel 

                                                           
46 Se den här uppsatsen under rubrik 1.4 
47 Som då besitter de tidigare nämnda moraliska förmågorna  
48 Rawls, John, s. 59 
49 Rawls, John, s. 61 
50 Rawls, John, s. 60  
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gentemot dem som försöker bryta mot den enhetliga läran.51 Det finns många exempel på den 

här typen av repressivt tvångsutövande i stater som bygger på en enhetlig lära som 

exempelvis Nazityskland, Sovjetunion, Saudi-Arabien, Nordkorea, listan kan tyvärr göras 

lång. Tvångsmedlen blir en nödvändighet i dessa system, de som avviker blir stämplade som 

abnormiteter och stämplas som kapitalister, kontrarevolutionära, hedningar, dissidenter och 

måste bortföras från systemet eller botas från sina vanföreställningar. Rawls går så långt att 

han säger att i dessa samhällen så kommer vetenskapen, religionen och filosofin att 

korrumperas.52 Den huvudsakliga poängen med detta allmänna faktum är att, alla omfattande 

läror som hamnar i positionen att bli den enda lära ett samhälle bygger på kommer och måste 

använda sig av repressiva åtgärder för att fortsätta vara den enhetliga omfattande läran en stat 

bygger kring.  

 

Två frågor som väcks av de båda faktumen är, varför leder fria institutioner med 

grundläggande friheter till mångfald; och varför krävs det en statsmakt för att övervinna 

den?53 Men innan dessa frågor kan besvaras måste vi se på en annan fråga, den om; Varför 

uppstår det en förnuftig oenighet i samhället? För att besvara frågan lyfter Rawls fram det han 

kallar omdömets bördor [burdens of judgment] – som finns bland förnuftiga människor och 

som utgörs av de hinder som ställer sig i vägen för korrekt och samvetsgrant utövande av 

förnufts- och omdömesförmågan i den politiska vardagen. Dessa hinder består enligt Rawls 

av:54 

 

A) Beläggen – empiriska och vetenskapliga – i en fråga kan vara både motstridiga och 

komplexa och de kan även vara svåra att bedöma.55  

 

Om vi tänker på Facebook, eller livet rent generellt så tror jag att de flesta känner igen sig i att 

det kan vara svårt att bedöma vad som är rätt i vissa fall på grund av all motsägande fakta. På 

webben kan vi prata om att det här problemet har accelererat, eftersom motsägande fakta, 

                                                           
51 Rawls, John, s. 61.  Engsoss i Orwells 1984, är ett perfekt tankexempel på hur detta kan genomföras.  
52 Rawls s. 61, Rawls syftar dock inte på korruption som vi vanligen tänker oss, snarare bör korruption i det här 
fallet förstås som att vetenskapen, religionen och filosofin tvingas att utövas på ett statlig godkänt och korrekt 
sätt. Alltså snarare att den fördärvas, eftersom den inte längre är fri. Vilket för en liberal tänkare som Rawls 
med all säkerhet kan ses som att den korrumperas och säljs ut (dess fria karaktär fördärvas).  
53 Rawls, John, s. 62 
54 Rawls, John, s. 63 
55 Rawls, John, s. 63 
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korrekt som inkorrekt finns, för den som letar. För att ta ett nutida exempel kan vi tänka på 

anti-vaccinations grupper kontra pro-vaccinations grupper på Facebook. Båda sidorna 

presenterar ”fakta”, men vem är det som har rätt i frågan? Det avser jag inte att svara på, 

eftersom det relevanta är att man i dessa dagar kan välja ut fakta som passar den egna 

världsbilden bäst.  

 

B) Även om vi är överens om vilka överväganden som är de aktuella i ett fall, kan vi 

fortfarande vara oeniga om deras respektive vikt och därmed dra olika slutsatser.56 

 

Vi kan vara helt överens om att den svenska skolan behöver förbättras, men behöver vara 

överens om hur den ska förbättras, och även om hur vi är överens om hur den ska förbättras 

behöver vi inte vara överens ens här. Vi kan vara överens om att lärare behöver högre löner 

och mindre arbetsbelastning, men är vi överens om hur höga löner och hur mycket 

arbetsavlastning lärare behöver? Som vi ser kan problematiken uppstå på många nivåer och 

det är här jag antar att den beryktade svenska viljan till kompromiss träder in. Vi kan alltså 

vara ense på en nivå, men oense på en annan nivå. 

 

C) I viss grad är alla våra begrepp, och inte bara de moraliska och politiska, vaga och 

ibland svåra att tillämpa. Denna här obestämdheten leder till att vi måste förlita oss på 

bedömningar och tolkningar (och på bedömningar av tolkningar) inom ett visst 

område (som inte klart kan specificeras) där förnuftiga personer kan vara oeniga.57 

 

För att fortsätta på den tidigare diskussionen kring skolan, så landar en del av problematiken 

på begreppens bord, för vad innebär det att förbättra skolan? Som jag redan nämnt kan man 

tänka väldigt olika kring hur man ska förbättra skolan och det här kan bero på att man 

definierar begrepp som ”höjd yrkesstatus”, ”auktoritet” och kanske även det grundläggande 

begreppet ”skola”. För vad innebär en höjd yrkesstatus? Enligt vissa höjs den genom högre 

löner, enligt andra genom ökade karriärmöjligheter, för en tredje är yrkesstatusen kopplad till 

auktoritet. Men vad innebär det att vara auktoritär? Diskussionen kan dras väldigt långt. 

Poängen är att vi kan ha olika uppfattningar om begrepps betydelser, och vi läser in olika 

saker i samma begrepp. Kort kan man säga att Jan Björklund och Gustaf Fridolin har olika 

                                                           
56 Rawls, John, s. 63  
57 Rawls, John, s. 63 
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uppfattningar om en bättre skola. Förnuftiga människor kan välja att tro på en av dessa herrars 

tolkningar (eller någon annans). 

 

 

D) Sättet som vi bedömer inlägg och väger moraliska och politiska värden är formade 

(hur mycket är inte klart) av vår totala erfarenhet; och man kan anta att våra totala 

erfarenheter skiljer sig åt. När vi talar om ett modernt samhälle som vårt, med alla dess 

olika ämbeten, befattningar och mångsidiga arbetsdelning, alla olika sociala och 

etniska grupper. Av allt detta kan vi säga att det finns många olika erfarenheter i 

samhället och att detta leder till att vi också bedömer olika, och då särskilt i mer 

komplexa frågor.58 

 

Vi fortsätter med exemplet om skolan även här, och vi bör kunna anta att de flesta har en åsikt 

om hur skolan ska fungera på ett bra sätt.59 För nästan alla har en relation till skolan (jag säger 

nästan för det finns exempel på personer utan skolerfarenhet) och dessa personer kan alltså 

antas ha en erfarenhet av skolan. En mamma som upplevde att skolan fungerade väl för henne 

därför att den var auktoritär, förespråkar att den ska vara sådan eftersom att det enligt hennes 

erfarenhet visat sig vara bäst. Men en pappa som upplevde att det auktoritära skolsystemet 

han gick i gjorde att han tappade intresse för skolan och upplevde den som en hård och 

bestraffande värld, tycker att skolan ska vara mindre auktoritär eftersom att hans erfarenhet är 

negativ.  

 

E) I de flesta frågor så finns det normativa överväganden på båda sidorna av frågan, och 

det blir därför svårt att genomföra en samlad bedömning.60 

 

Vi tar Guantanamo som ett exempel här. I det fallet ställs man inför dilemmat om det är rätt 

att tillfångata människor och låsa in dem utan en rättegång när det gäller rikets säkerhet. Man 

kan hävda att det är en mänsklig rättighet att dömas i en öppen domstolsprocess innan man 

sätts i fängelse och torteras. Men, det här ställs enligt vissa emot rikets säkerhet (USA:s) och 

                                                           
58 Rawls, John, s. 63 
59 Om man klickar runt lite på Internet märker man snabbt att antagandet är tämligen skäligt och att det finns 
många tyckare i skolfrågan.  
60 Rawls, John, s. 64 
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behöver man då ta hänsyn till att det man gör är ett brott mot internationell rätt?61 Man kan 

debattera för båda sidorna, även om man skulle anse att det här är en avskyvärd handling så 

betyder det inte att handlingen inte kan vara motiverad av ett normativt tankesätt. Alltså ett 

tankesätt om att landets säkerhet går först, och att handlingar som kan ses som moraliskt 

förkastliga ändå kan vara motiverade utifrån en sådan princip. I dilemmat måste man alltså 

försöka att väga in båda sidornas argument och poänger, vilket i sig knappast är en lätt 

uppgift.62 Effekten av att människor gör det blir precis som Rawls hävdar att de kommer att 

bedöma olika i frågorna, vilket blir givet utifrån den förnuftiga pluralismens faktum. 

Faktumets grund är alltså att det inte finns en omfattande eller partiell lära som alla kan vara 

överens om, vilket leder oss vidare till idén om en överlappande konsensus. 

2.1.7 Överlappande konsensus  

 

Idén om en överlappande konsensus introduceras av Rawls för att göra idén om ett välordnat 

samhälle mer realistiskt och anpassningsbart till historiska och sociala villkor i ett 

demokratiskt samhälle, och då bland annat den förnuftiga pluralismens faktum.63 Som redan 

sagts så ansluter sig alla medborgare i ett välordnat samhälle till samma politiska 

rättviseuppfattning, men givet den förnuftiga pluralismens faktum antas det att alla inte 

ansluter sig på samma sätt hela vägen ner. Detta innebär alltså att medborgare ansluter sig till 

rättviseuppfattningen utifrån olika och motstridiga läror, men det behöver inte betyda att 

rättviseuppfattningen inte kan accepteras av flera. Rawls menar att om idén om ett välordnat 

samhälle ska vara realistisk, kan det inte sägas att alla ansluter sig till dess rättviseuppfattning 

utifrån samma omfattande lära, eftersom det är en omöjlighet utifrån den förnuftiga 

pluralismens faktum.64 Istället måste ett välordnat samhälles rättviseuppfattning bygga på en 

överlappande konsensus, vilket innebär att uppfattningen får understöd av flera motstridiga 

men förnuftiga, religiösa, moraliska och filosofiska läror.65 Rawls menar att rättvisa som 

skälighet har tre egenskaper som bidrar till att den kan skapa en överlappande konsensus. 

Dessa tre är.  

                                                           
61 Tortyr och den här typen av tillfångatagande utan en juridisk process bryter mot FN:s allmänna förklaringen 

om de mänskliga rättigheterna 
62 Även om det säkert är enklare för den svenska läsaren att säga vad som är rätt eller fel i frågan. Men, denne 
måste också förstå att frågan får en helt annan betydelse i USA som präglas av en annan historia, en annan 
försvarspolitik med andra doktriner och ett helt annat medielandskap än vad vi kanske kan förstå. Som sagt var, 
de samlade erfarenheterna hos den gemene medborgaren kan antas skilja sig åt.   
63 Rawls, John, s. 59 
64 Rawls, John, s. 59  
65 Rawls, John, s. 59 
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1) Rättvisa som skälighet ställer enbart krav på samhällets grundstruktur. 

2) Accepterandet av dem förutsätter inte en omfattande åskådning. 

3) De fundamentala idéerna är välkända och är hämtade från den offentliga politiska kulturen.66 

 

De här punkterna kan exemplifieras med att en katolik och en protestant verkar i samma 

samhälle. Båda kan acceptera samhället grundstruktur eftersom den innehåller skäliga villkor 

för socialt samarbete, exempelvis religionsfrihet som ger båda rätten att utöva kristendom som 

de själva behagar och organisationsfrihet som ger dem rätten att bilda församlingar. Ingen av 

dem behöver avsvära sig sin typ av kristendom eftersom grundstrukturen inte ställer krav på 

vilken omfattande lära man ansluter sig till. Båda två känner också till de fundamentala idéer 

som samhället bygger på och accepterar dessa, men de accepterar samhällets 

rättviseuppfattning utifrån sina egna läror. Men för att detta ska vara möjligt måste lärorna 

vara resonabla och kunna acceptera rättviseuppfattningen som en helhet utifrån sitt eget 

system.67 En lära som är oresonabel kan däremot inte acceptera en överlappande konsensus 

eftersom den till exempel kan vara emot religionsfrihet, vilket innebär att den dels förnekar 

den fundamentala idén om människor som fria och jämlika med förmågan att själva utforma 

sin uppfattning om det goda, och den förnekar den förnuftiga pluralismens faktum. Rawls 

erkänner att det inte finns någon garanti för att rättvisa som skälighet kan skapa en 

överlappande konsensus i samhället, det finns helt enkelt omfattande läror som är oförenliga 

med en överlappande konsensus, eftersom de är oresonabla.68 

 

För att kunna skapa ett välordnat samhälle med en överlappande konsensus, så måste 

rättviseuppfattningen kunna stå på egen grund och försvaras på egna premisser. För att göra 

detta utgår Rawls ifrån att den formuleras utifrån antagandet att man på förhand inte känner 

till människor omfattande åskådningar och att man inte ska lägga onödiga hinder för att 

människor ska kunna ansluta sig till rättviseuppfattningen.69 Alltså att man utgår ifrån 

ursprungspositionen när man formulerar rättviseuppfattningen, och alltså inte en omfattande 

lära. Det här leder oss alltså till idén om en politisk rättviseuppfattning som följare av 

                                                           
66 Rawls, John, s. 60 
67 Wenar, Leif, "John Rawls", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition), Edward N. 
Zalta (ed.), forthcoming URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/rawls/>. 
68 Rawls, John, s. 65  
69 Rawls, John, s. 65 
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förnuftiga läror kan ansluta sig till och över tid skapa en överlappande konsensus mellan 

förnuftiga läror.  

 

Det är inte oproblematiskt att säga att det råder en överlappande konsensus på Facebook, 

eftersom det råder andra villkor för Facebook än för en stat. Om man tänker att en nation som 

historiskt präglats av konflikter mellan olika religiösa grupperingar i samhället, så måste man 

också acceptera att det istället kan råda en modus vivendi i landet och inte en överlappande 

konsensus.70 Skillnaden mellan ett modus vivendi och en överlappande konsensus är att den 

först nämnda är ostabil och kan brytas när den ena gruppen gynnas, medan en överlappande 

konsensus är bestående även när den ena gruppen hamnar i en gynnad ställning. Men ett 

modus vivendi som håller sig över tid kan utvecklas till en överlappande konsensus. Men det 

är inte klart om man kan tala om Facebook på det sättet eftersom det är svårt att tala om 

gynnade grupper på Facebook. Facebook kan snarare kännetecknas av att om en grupp, åsikt 

eller religion har många följare eller likes på sidan så är det för att många användare valt att 

bli en följare eller gilla innehållet. Det blir därför svårt att tala om att det skulle uppstå 

gynnade grupper på Facebook eftersom att de inte ska få en reell påverkan på hur Facebook 

drivs.71 Men det är möjligt att göra omarbetning efter Facebooks villkor för att se om det är 

möjligt att tala om en överlappande konsensus. 

 

Vi kan säga att en stor grupp på Facebook som inte gillar en vis typ av åsikt organiserar 

nätmobbar som invaderar kommentarsfält och spammar den med avsikt att omöjliggöra ett 

utbyte av idéer. Jag syftar alltså inte på att föra diskussion med sina meningsmotståndare utan 

om att omöjliggöra och förstöra möjligheterna till en öppen diskussion. Fenomenet kan 

exemplifieras med hjälp av #jagärhär.72 Syftet med taggen är att man ska markera mot sexister 

och rasister, genom att använda sig av hashtaggen så kan andra s.k. ”kärleksaktivister” hitta 

tråden och komma in för att stötta och hjälpa till att argumentera.73 Skaparen av gruppen den 

                                                           
70 Vapenstillestånd som är tänkt att vara tillfällig tills en bättre lösning kan komma på plats.  
71 Men om en grupp blir tillräckligt stor så att Facebook har ett vinstintresse i att agera utifrån vad de säger, ja 
då kanske de är villiga att tumma på sina principer. 

72 Fagerström, Eskil, #jagärhär – den vänliga nätmobben som dränker kommentarsfälten i vanlig hyfs, 
Helsingborgs Dagblad, 2016-12-5. http://www.hd.se/2016-12-05/jagarhar-den-vanliga-natmobben-som-
dranker-kommentarsfalten-i-vanlig-hyfs (Senast tillgänglig 2017-1-26). 

73 Etc, Sugen på att störa rasister? Så fungerar #jagärhär, Etc. 2016-12-05.  http://www.etc.se/inrikes/sugen-pa-
att-stora-rasister-sa-fungerar-jagarhar (Senast tillgänglig 2017-1-26). 

 

http://www.hd.se/2016-12-05/jagarhar-den-vanliga-natmobben-som-dranker-kommentarsfalten-i-vanlig-hyfs
http://www.hd.se/2016-12-05/jagarhar-den-vanliga-natmobben-som-dranker-kommentarsfalten-i-vanlig-hyfs
http://www.etc.se/inrikes/sugen-pa-att-stora-rasister-sa-fungerar-jagarhar
http://www.etc.se/inrikes/sugen-pa-att-stora-rasister-sa-fungerar-jagarhar
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f.d. SVT journalisten Mia Dennert säger själv att man inte måste tänka ut något smart att säga, 

utan ”Det viktiga är att vi tar plats och finns där i flödet. Är närvarande”.74 Det vi talar om är 

alltså en nätmobb som arbetar för att störa ut meningsmotståndare i kommentarsfälten och 

dränka deras kommentarer med sina egna. Gruppen används enbart som ett exempel, samma 

metoder kan användas av vilken grupp som helst som har en tillräckligt villig och engagerad 

anhängarskara.  Om vi definierar den här typen av aktioner som konflikt på Facebook, då blir 

det också enklare att tala om en överlappande konsensus, eftersom att om en sådan ska 

komma till måste motsatsen kunna råda, alltså ett samhälle som präglas av konflikter mellan 

olika grupperingar.  

 

Det måste förstås att villkoren mellan verkligheten och Facebook skiljer sig åt så mycket att 

Rawls överlappande konsensus får en helt ny form på sidan,jag ser det alltså inte som 

oproblematiskt att använda mig av begreppet. Den överlappande konsensusen måste alltså i 

det här fallet förstås utifrån helt andra villkor än de Rawls avser. Men slutligen kan det 

fastslås att den kan existera på Facebook eftersom samtliga tre punkter uppfylls av Facebook, 

men att man måste betänka att en icke fysisk värld möjliggör andra typer av ageranden.  

  

2.1.8 Offentligt rättfärdigande 

 

Den sjätte och sista fundamentala idén är den om offentligt rättfärdigande, som inte behöver 

en längre presentation då mycket i den känns igen från de andra idéerna. Idén hänger starkt 

ihop med den organiserande idén om ett skäligt samarbetssystem och den om ett välordnat 

samhälle. I det välordnade samhället så skapar dess offentliga politiska uppfattning en bas 

genom vilken medborgarna inför varandra kan rättfärdiga politiska omdömen: de kan alltså 

samarbeta politiskt och socialt med de övriga utifrån villkor som alla kan acceptera som 

rättvisa. Det här är innebörden av ett offentligt rättfärdigande.75 Det offentliga rättfärdigandet 

utgår alltså ifrån att det finns en konsensus mellan fria och jämlika om grundstrukturens 

principer, som kan accepteras på förnuftig grund. Rättvisa som skälighet försöker skjuta 

undan konflikter mellan religiösa och filosofiska läror genom att undgå att basera sig på en 

omfattande lära. Istället använder den sig av idén om ett offentligt rättfärdigande, och 

                                                                                                                                                                                     
 
74 Etc, Sugen på att störa rasister? Så fungerar #jagärhär, Etc. 2016-12-05. 
 
75 Rawls, John, s. 52–53.  
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försöker istället moderera djupgående politiska konflikter och ange skäliga villkor för det 

sociala samarbetet mellan medborgare.76 För att uppnå detta måste man utifrån fundamentala 

idéer bygga en bas för rättfärdigande som kan accepteras av förnuftiga och rationella 

medborgare utifrån sina egna omfattande läror, alltså skapa en överlappande konsensus 

mellan förnuftiga läror.  

 

 

2.1.9 Sammanfattning Rawls  

 

Presentationen av Rawls idéer har blivit relativt lång, jag skriver relativt eftersom den ändå 

har kortats ner och somliga av hans idéer har valts bort. En annan förklaring till att den blivit 

lång är dels för att den avser att gälla en stats grundstruktur och detta är svårt att göra utan 

flera idéer som hänger samman. En förklaring som kommer till följd av detta är att idéerna 

tillsammans bildar ett ramverk för hans rättviseteori, rättvisa som skälighet. Om vi börjar med 

den första idéen om det skäliga samarbetssystemet, så måste den leda oss vidare till att 

människor är fria och jämlika och att samhället är ett välordnat samhälle. Den leder oss också 

till idén om ursprungspositionen eftersom det är den som används för att nå fram till de 

skäliga samarbetsvillkoren. Men ett samhälle som innehåller fria och jämlika medborgare 

försöker också skapa en överlappande konsensus mellan förnuftiga läror, när det gäller 

samhällets grundstruktur. Det här innebär då att grundstrukturen i samhället erkänner den 

förnuftiga pluralismens faktum och att ett offentligt rättfärdigande upprättas.  Målet kan sägas 

vara att samhällets offentliga rättviseuppfattning ska kunna bli erkänd och accepterad av dem 

som deltar i det skäliga samarbetssystemet. Men för att den ska kunna bli det så ska den enligt 

Rawls uppfylla dessa krav. Ett annat mål kan sägas vara rättviseuppfattningen kan stå på egna 

premisser och det redskap Rawls erbjuder för att garantera det är ursprungspositionen.  

 

När jag arbetar utifrån frågeställningen om principerna är skäliga och om de skapar en grund 

för ett skäligt samarbetssystem, så använder jag mig av ursprungspositionen som mitt 

analytiska redskap och för en diskussion kring frågorna som uppkommer. Det som bör 

framkomma utifrån användandet av ursprungspositionen är vilka rättigheter och skyldigheter 

användarna erhåller, accepterar och ska efterfölja.  

                                                           
76 Rawls, John, s. 55 
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2.2 Leviathan, suverän och naturtillstånd enligt Thomas Hobbes 

 

Kapitlet om Thomas Hobbes som bygger på hans verk Leviathan, kommer att vara kortare än 

delen om Rawls och hans teori. Detta eftersom Hobbes inte utgår ifrån att ett kontrakt behöver 

ingås mellan parter i ett symmetriskt förhållande, utan kan ingås mellan en suverän och de 

som är underställda den suveränes makt (undersåtar). Kontraktet stiftar då skyldigheter och 

rättigheter suveränen har gentemot undersåtar och undersåtarnas dito till suveränen. Den här 

skillnaden kan förklaras med att Hobbes utgår ifrån en annan situation än Rawls. Hobbes 

utgår från att människors grundläggande tillstånd är naturtillståndet (som är ett tillstånd av 

konflikt), där varje individ har total frihet och är sin egen domare, jury, bödel över rätt och 

fel.77 Människor är alltså i grunden lika situerade enligt Hobbes. Han menar också att det 

finns likheter mellan människor, som att de flesta har en självbevarelsedrift och en önskan om 

någon form av stabilitet i livet och att detta endast kan bli möjligt genom en offentlig 

auktoritet som upprättar ett regelverk för att kunna samexistera.78 

 

 En viktig utgångspunkt är alltså att ingen människa utifrån naturtillståndets villkor kan få 

samma kvalité och säkerhet på sitt liv som när de upplåter delar av sin självbestämmanderätt 

till en offentlig auktoritet. Värt att lyfta fram är att relationen mellan suverän och undersåte 

ses som rättvis så länge båda vinner på det och efterföljer kontraktet, källan till rättvisa 

kommer alltså ifrån avtal mellan människor.79 Rättvisa är alltså alltid relativt till villkoren i 

det upprättade kontraktet och om något är oreglerat är det automatiskt rätt att agera så 

(eftersom det inte är orätt). Den mest grundläggande rätten är alltså att avtal ska följas, och att 

den som bryter mot ett kontrakt inte längre kan förvänta sig fördelarna av kontraktet då man 

brutit mot det.80 Alltså är det inte en rättighet att betala ut sjukpenning eller a-kassa om det 

inte finns avtal mellan parterna på hur detta ska gå till och vilka åtagande parterna måste 

uppfylla för att åtnjuta fördelarna av avtalet.  

 

                                                           
77 Lloyd, Sharon A. and Sreedhar, Susanne, "Hobbes's Moral and Political Philosophy", The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/hobbes-moral/>.    
78 Lloyd, Sharon A & Sreedhar, Sussane. Hobbe’s Moral and Political Philosophy.  
79 Hobbes, Thomas, 139  
80 Hobbes, Thomas, s. 136–138 
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Rättvisa blir alltså relativ till vilka åtaganden och avtal som berör situationen. I det här fallet 

innebär det att den som går med på Facebooks avtal också åtar sig alla de skyldigheter som 

kommer med tillåtelsen att använda tjänsten. Vilket alltså innebär att Facebook erkänns rätten 

att styra sin sida som de finner gott. Eftersom den är rättvis på det sättet kontraktet ingås och 

för att kontraktet är enkelt att avsluta. Det uppsatsen istället gör är att se om kontraktet kan ses 

som skäligt för användarna utifrån Rawls. Men när det uppstår fall där Facebook tar sig 

rättigheten att ta något, som data från sina användare, accepteras det här som en rättighet 

Facebook har gentemot användare och det ifrågasätts inte om det är skäligt, eftersom att när 

kontraktet med Facebook ingicks så accepterade användaren de villkor som ställs för att få 

använda tjänstens funktioner.81 För arbetet betyder det här att när det ses som behövligt 

används Hobbes som utgångspunkt för diskussion och förklaring, som när en princip ger 

Facebook en rättighet.  

 

 

2.3 Forskningsläge: kritik av John Rawls teori 

 

I den här forskningsrapporten av Ryan Muldoon, Chiara Lisciandra, Mark Colyvan, Carlo 

Martini, Giacomo Sillari och Jan Sprenger, argumenterar författarna för att det finns 

moraliska oenigheter som kvarstår bakom slöjan av okunskap. De hävdar att bakom slöjan av 

okunskap kvarstår inte bara oenigheter utan de byter struktur väl bakom slöjan av okunskap.82 

Våra moraliska och politiska oenigheter är oftast komplexa och när vi ställs inför moraliska 

oenigheter, måste vi ta reda på om de som argumenterar döljer sitt egenintresse bakom en 

moralisk hållning, eftersom andra är mer villig att lyssna på moraliska argument än argument 

baserade på egenintresse.83 Om vi betänker varför Rawls introducerat ursprungspositionen 

och slöjan av okunskap, så är det för att eliminera intressen som påverkar vårt omdöme i 

frågor (som status, kön, religion etc.). Man kan tänka att personerna i ursprungspositionen är 

som advokater som inte känner till vilka deras klienter är, och att de vill se till att de får den 

bästa tänkbara uppgörelsen som möjligt.84  Ursprungspositionen erkänns alltså som ett 

mycket starkt redskap när det kommer till att eliminera överväganden som inte bör spela in i 

                                                           
81 Hobbes, Thomas, s. 131–132 
82 Muldoon, R, m.fl.  
83 Muldoon, R, m.fl. 
84 Muldoon, R, m.fl. 
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ett moraliskt resonemang. Det är alltså underförstått att personer i ursprungspositionen 

kommer att kunna komma överens.  

 

Det är alltså underförstått att eftersom skillnaderna mellan de olika parterna är okända för 

dem, att alla är lika rationella och i samma situation, kommer de att övertygas av samma 

argument. Men författarna lyfter fram att Rawls inte diskuterar möjligheten till att det uppstår 

oenigheter bakom slöjan av okunskap, men att det är odiskutabelt att eliminationen av 

självintresse eliminerar många baser för oenigheter.85 De menar att det finns en problematik i 

ursprungspositionen med att den utgår ifrån att det en person tycker utifrån den innebär att 

alla kommer att hålla med. Bara för att alla är lika rationella och i samma situation innebär det 

inte att alla kommer att övertygas av samma argument.86 Ett stort problem kan sägas vara 

rationaliteten, för även om den är begränsad av slöjan av okunskap finns det ingen säkerhet i 

vad som kommer anses vara det skäliga beslutet. Författarna menar att den som använder sig 

av Rawls ursprungsposition kommer att försöka överbygga det här problemet genom 

specificering av frågorna och ju mer detta görs desto mer kommer frågan att präglas av 

författaren och denne uppfattning av rationalitet. 87  Alltså, att ju mer man försöker utforma 

argumenten som personerna i ursprungspositionen behöver ta ställning till, desto längre bort 

ifrån en pluralistisk verklighet hamnar man. Författarna menar att detta beskär för mycket av 

agenternas epistemiska förståelse och att detta kommer att stå i bjärt kontrast med liberala 

värderingar.88  

 

Författarna argumenterar också för att eliminationen av självintresse inte är tillräcklig för att 

lösa alla problem, eftersom ett ställningstagande inte endast baseras på självintresse. De lyfter 

fram ett exempel kring en flöjt och vem som ska få den. I exemplet finns tre olika parter som 

företräder olika synsätt i frågan, och det författarna vill visa på är att även om egenintresset 

elimineras och samtliga parter är lika rationella, så företräder fortfarande alla tre hållbara 

moraliska ställningstaganden som inte tagits utifrån egenintresse.89 Det lyfts även fram att 

Rawls ursprungsposition är för krävande, då den förutsätter att alla kommer se likadant på 

problemet när de ses på bakom slöjan av okunskap. Det blir för krävande menar författarna 

                                                           
85 Muldoon, R, m.fl. 
86 Muldoon, R, m.fl. 
87 Muldoon, R, m.fl. 
88Muldoon, R, m.fl.  Epistemisk kan förklaras vara ett adjektiv, som beskriver hur något är. Alltså i det här fallet 
att agenternas förståelse för hur något är har blivit kraftigt beskuren.  
89 Muldoon, R, m.fl. 
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eftersom det är naturligt att människor har olika uppfattningar, och att det därför aldrig kan 

förutsättas att alla någonsin kommer att vara överens om ens problemformuleringen.90 Det 

som alltså lyfts fram är att även om tre parter är överens om att ett problem existerar, kan det 

inte förutsättas att alla företräder samma lösning eller att de förespråkar olika lösningar på 

grund av egenintressen. Men, de vill ändå lyfta fram att ursprungspositionen har en stor 

påverkan och att den effektivt förändrar karaktären på problem.   

 

Den här kunskapen är viktigt att ha med sig när man närmar sig materialet bakom en slöja av 

okunskap. Den viktigaste enligt mig är att vara öppen med hur frågorna formuleras till 

användarna bakom den, eftersom problemformuleringen styrs av mig och eftersom jag avgör 

vilken information som är relevant att veta för övervägandet. Möjligheten att skapa en 

situation där många problem bemöts i formuleringen kan alltså göra att resonemanget hamnar 

för långt bort från den pluralistiska verkligheten. Eftersom jag överbygger dessa problem med 

eget tänkande och resonemang, kan det inte garanteras att alla håller med. Jag kommer utifrån 

denna förståelse vara så transparent som möjligt för att inbjuda läsaren till att granska om 

mina resonemang är hållbara och inte godtyckliga.  

 

3 Bakgrund 

 

Mitt bakgrundskapitel kommer att behandla webben och sociala medier, webbens historia och 

hur internetanvändningen ökat explosionsartat.91 Begrepp som web 1.0 och web 2.0 kommer 

också att diskuteras för att tydliggöra den förändring som skedde av webben under 00-talet. 

Sociala medier kommer att behandlas i relation till utvecklingen av web 2.0 och kopplingen 

mellan dessa kommer att tydliggöras.  

 

Enligt ITU (Internationella Teleunionen, med fokus på informations och kommunikations 

teknik) som är ett specialorgan av FN, fanns det 400 miljoner internetanvändare år 2000 och 

bara femton år senare uppskattar man att det fanns ca 3.2 miljarder internetanvändare.92 Vi 

                                                           
90 Muldoon, R, m.fl. 
91 Begreppet webb används eftersom det vore felaktigt att säga internet.  
92 Internetstiftelsen i Sverige, ICT Fact & Figures, ICU, Maj 2013.     
http://www.internetstatistik.se/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/ICTFactsFigures2015.pdf (Senast 
tillgänglig 2017-1-26).  
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talar alltså om en ökning på över 800 % på femton år. Det finns många förklaringar till varför 

denna explosion av användare har kunnat ske. En av faktorerna är den teknologiska 

utvecklingen av hårdvara som datorer, modem och senare smartphones. En annan faktor är 

utbyggnaden av bredband och trådlös teknik (som 3G och 4G) som möjliggjort att fler fått 

tillgång till internet. Men det har också skett en förändring av hur webben ser ut och används, 

den har blivit mer lättillgänglig och användarvänlig så att de flesta kan använda den, det jag 

talar om är övergången från web 1.0 till web 2.0.  

 

Termen web 1.0 används för att beskriva de tidigare rådande premisserna på webben som 

byggde på en informationssilo-princip, alltså att informationen lagrades som i en silo och att 

information inte kunde delas inom organisationen; datan hölls för sig själv.93 Web 1.0 var 

alltså oftast read-only och byggde på ett publicera/söka format. Web 1.0 kan sägas vara 

statiska sidor som byggde på lite interaktion med användarna (snarare läsarna).94 Web 1.0 kan 

också sägas utmärktes av att den som ville skapa t.ex. en Blogg behövde adekvata kunskaper i 

kodning eller kunde kontakta någon som hade. För en kort summering kan det sägas att Web 

1.0 var mindre användarvänligt och inte byggde på interaktion mellan olika delar av den egna 

sidan. Det bör också poängteras att interaktiva funktioner som att chatta och spela spel vid 

den här tidpunkten oftast sköttes via program på den egna datorn.  

 

Web 2.0 skiljer sig ifrån web 1.0 genom att bygga på interaktion och sammankoppling mellan 

användare och sidan, och senare mellan användare och användare. Begreppet myntades av 

Tim O’Reilly och MediaLive International under en brainstorming session år 2004.95  Om 

web 1.0 byggde på ett publicera/söka format så bygger web 2.0 på ett läsa/skriva format, för 

att ge ett konkret exempel så kan NE och Wikipedia lyftas fram. Båda sidorna är 

encyklopedier och publicerar artiklar kring olika ämnen, men på NE får endast skribenter som 

godkänts av företaget publicera material och det är på detta sätt NE garanterar att 

informationen är korrekt genom att enbart låta utvalda personer skriva artiklar åt dem. 

Wikipedia bygger däremot på en princip om att vem som helst får publicera och redigera 

                                                           
93 Bell, Ann, Exploring Web 2.0: second generation internet tools - blogs, podcasts, wikis, networking, virtual 
worlds, and more, Katy Crossing Press, Georgetown, Tex., 2009, s. 1 
94 Oxford reference, Web. 1.0, Oxford University Press 2017.  
 http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191744150.001.0001/acref-9780191744150-e-
4561 (Senast tillgänglig 2017-1-26) 
95 Bell, Ann, Exploring Web 2.0: second generation internet tools - blogs, podcasts, wikis, networking, virtual 
worlds, and more, s. 2  

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191744150.001.0001/acref-9780191744150-e-4561
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191744150.001.0001/acref-9780191744150-e-4561
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artiklar, alltså en tanke om att ju fler ögon som betraktar desto mindre fel. Det jag vill 

synliggöra med exemplet är skillnaden mellan formaten publicera/söka och läsa/skriva. En 

annan väsentlig skillnad vi kan se är att användaren bjuds in att interagera och bidra till sidans 

innehåll när det kommer till Wikipedia, vilket kan sägas är själva essensen av web 2.0.96 Vi 

skulle kunna summera skillnaden mellan NE och Wikipedia som att NE är en målarbok där 

bilderna redan fyllts i och som man endast kan betrakta skönheten i. Medan Wikipedia kan 

liknas vid en bok med tomma sidor som skickas runt från person till person där man kan välja 

att betrakta, göra skisser, fylla i skisser, sudda ut och förbättra någon annans verk etc. det som 

skedde i övergången till web 2.0 (som är en flytande övergång) är också det som möjliggör 

sociala medier, i och med detta övergår också användaren från konsument till producent eller 

snarare prosumer.97 Prosumer innebär att man både är en konsument och samtidigt en 

producent, vilket kan sägas vara grundkonceptet i all sociala media. De sociala media 

applikationerna kan sägas vara helt utformade utifrån den här principen, vilket också går väl 

ihop med vad web 2.0 innebär. 

 

 

Web 2.0 svarade också på problemet med en växande webb och att sortera bland den ständigt 

ökande mängden information. För att göra detta så behövdes något som kunde göra varje 

sökning relevant, något som kunde gå igenom och sortera all data en så kallad algoritm. Vad 

en algoritm är förklaras väldigt väl av Google, ” You want the answer, not trillions of 

webpages. Algorithms are computer programs that look for clues to give you back exactly 

what you want”.98 I Googles fall så är deras algoritm programmerad för sökningsändamål, en 

algoritm behöver inte ha den funktionen utan kommer sortera data som den är programmerad 

att göra. Har du tänkt på att när du söker på Google så kommer det upp förslag på vad du 

söker på innan du har skrivit färdigt, eller om du stavar fel så får du ändå rätt sökning? Allt 

detta möjliggörs av en algoritm, som i realtid kan gissa vad du söker på, eller vad du 

egentligen menar. Allt detta kan göras för att Googles algoritm jämför min sökning mot 

                                                           
96 Bell, Ann, s. 2–5. Den engelska termen är user created contenent.  
97Obar, Jonathan A. and Wildman, Steven S., Social Media Definition and the Governance Challenge: An 
Introduction to the Special Issue (August 19, 2015). Telecommunications policy, 39(9), 745-750.; Quello Center 
Working Paper No. 2647377. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2647377 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2647377 (Senast tillgänglig 2017-1-27).  
98 Google, Algoritmer, Google.  https://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/algorithms.html 
(Senast tillgänglig 2017-1-26).  
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http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2647377
https://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/algorithms.html


 
34 

 

index, egentligen söker jag inte på webben utan Googles index av webben (alltså Googles 

lista av samlad information, index).99  

En annan del av web 2.0 är sociala medier som bygger på liknande villkor som Wikipedia, 

eftersom också deras grundkoncept är att användarna skapar innehållet på sidan. Om vi tar 

Facebook som exempel så kanske det är mer relevant att tala om en digital plattform som 

möjliggör social interaktion mellan användare istället för att bara tala om en sida.100 Det vi 

också kan tala om som är utmärkande för web 2.0 och sociala medier är att de bygger på 

användarvänlighet som inte förutsätter djupare datakunskaper. Det är till exempel väldigt 

enkelt att publicera en bild på Facebook eller länka till ett klipp ifrån Youtube, om vi jämför 

det här mot web 1.0-konceptet så krävdes det dels förmågan att kunna skriva rätt kod för att 

lägga upp bilden på sin sida, det krävdes också förmågan att koda in filmklippet som i sin tur 

krävde att besökaren blev tvungen att ladda ner ett program för att kunna se just den typen av 

klipp.101 Förstå mig rätt, det krävs fortfarande en kodningsprocess för att bilder och filmklipp 

ska kunna läggas upp på webben. Förändringen som skett är att plattformar som Facebook 

och Youtube automatiskt gör kodningen i realtid åt dig när du väljer att publicera material.  

 

Web 2.0 öppnar alltså upp för en mer social och integrerad webb, främst för att web 2.0 

kopplar samman information till ett stort nätverk med hjälp av hyperlänkar. Hyperlänkar har 

funnits med sedan web 1.0 och ett bra exempel på hyperlänk är när man trycker på en artikel i 

Wikipedia, där man sedan kan trycka sig vidare med hjälp av andra hyperlänkar. 

Hyperlänkarna kan kallas för webbens fundament, och kan liknas vid synapser i hjärnan som 

kopplar samman informationen i den.102 Hyperlänkar är alltså fortfarande grunden för själva 

webben och är en viktig funktion även för att sociala medier ska fungera, eftersom dessa 

också bygger på hyperlänkar för att förbättra användarnas möjlighet att diskutera med 

varandra till exempel kan användaren på Facebook lägga upp hyperlänkar i sitt flöde för att 

                                                           

99Digital Firefly Marketing, What is Google Index Status and Why Does It Matter? Digital Firefly Marketing 2013-
10-9.  https://digitalfireflymarketing.com/what-google-index-status-and-why-does-it-matter/ (Senast tillgänglig 
2017-1-27). 

100Oxford reference, Social media, Oxford University Press 2017 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191744150.001.0001/acref-9780191744150-e-
4542 (Senast tillgänglig 2017-1-27).  
101 Bell, Ann, s. 4–7  
102 O'Reilly, Tim, What is web 2.0, Oreilly 2005-09-30. http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-
web-20.html?page=2 (Senast tillgänglig 2017-1-26).  

https://digitalfireflymarketing.com/what-google-index-status-and-why-does-it-matter/
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dela med sig av nyhetsartiklar, klipp, bilder och dessa länkar embedas på sidan. Vilket innebär 

att den bäddas in i sidans användargränssnitt och blir mer interaktiv och genom en algoritm 

kan också information om klippet automatiskt synliggöras på den inbäddade sidan.  

 

För att slutligen diskutera vikten av User-generated content (UGC) som kan sägas vara 

livsblodet i sociala medier. Föreställ dig ett Facebook eller Youtube som tappat 70 % av sina 

användare, vilken effekt skulle detta ha på sidorna? Detta kan självklart spekuleras i, men 

eftersom sidorna är beroende av att användarna genererar materialet kan det antas att sidorna 

skulle påverkas extremt negativt av en sådan trend. Vilket även leder oss till den centrala 

funktionen av att skapa sin egen profil som kan utformas och personaliseras på olika sätt 

beroende på plattformen som används. I fallet med Facebook så innebär den egna profilen 

möjligheten att ladda upp bilder, statusar, gå med i grupper m.m. Det här innebär också att 

data genereras, och data kan användas för att matas in i en algoritm för att bättre kunna avgöra 

vad som är relevant för användare eller vilken reklam som är mest anpassad för användaren.  

Vilket leder oss till något viktigt, att sociala medier är beroende användare och att man utifrån 

detta kan anta att sociala medier vill ha en stor bas av användare eftersom detta korrelerar 

med vinstintresset.103 Det här väcker också behovet av att skapa en plattform som många 

människor vill använda och känner sig trygga att använda. Därför vill man skapa en 

grundstruktur som bygger på skäliga principer som möjliggör skäliga villkor eftersom detta 

leder till att en attraktiv plattform som många vill använda eftersom detta leder till ökade 

vinster och glada användare. Alltså, i bakgrunden ligger det självklara intresset av vinst hos 

ett företag som Facebook. Men Facebook säljer ingen produkt, Facebook säljer en tjänst och 

tjänsten säljs inte till användarna utan tjänsten säljs till den som betalar för att marknadsföras 

på sidan till olika målgrupper som algoritmen avgör.104 Företaget Facebook säljer data om 

sina användare, och användarna går med på detta genom att gå med på villkoren. Facebook 

har alltså ett stort intresse av att erbjuda en plattform av tjänster till användarna som ser det 

som fördelaktigt att använda plattformen och då betala för plattformen genom att bidra med 

data.  

 

4 Undersökning  

 

                                                           
103 Buissnes Managment Degree, http://www.business-management-degree.net/facebook/ 
104 Algoritmer kan användas för att räkna ut vilken reklam som är bäst anpassad för användaren.  

http://www.business-management-degree.net/facebook/
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Det vi i första hand kommer att göra är analysera det öppna brev som publicerats av 

Facebooks community team. I brevet specificerar teamet målsättningarna för community-

sidan och vilka dess huvudprinciper är. Genom att testa principerna utifrån 

ursprungspositionen bör det framkomma om de principer som grundstrukturen bygger på är 

skäliga. Detta kommer också att visa om principerna skapar premisser för ett skäligt 

samarbetssystem.  Undersökningen kommer också att visa vilka rättigheter och skyldigheter 

användarna får av kontraktet.  

 

Undersökningen utgår även ifrån att användarna har en grundläggande rättighet att: 

 Skapa innehåll (som att lägga upp bilder, statusar och videoklipp) 

 Interagera med sidan (som att gilla och dela)  

 Interagera med andra användare (som att skicka meddelanden och kommentera innehåll) 

Undersökningen förutsätter att dessa grundläggande rättigheter på något sätt blir begränsade 

av principerna (exempelvis att inte skapa innehåll av rasistisk karaktär). Det undersökningen 

främst visar på är alltså om dessa begräsningar är skäliga för användarna att acceptera.  

 

4.1 Analys av det öppna brevet  

 

Vi börjar med att se på vilka de huvudsakliga målen för community-sidan är, och sedan går vi 

över till att granska principerna. Min utgångspunkt här är att målen och principerna hör ihop, 

på det sättet att principerna finns för att nå målet.105 Teamet säger att deras riktlinjer ska ge 

stöd till att göra Facebook till en öppen och säker miljö för användare runt om i världen.106 

Brevet säger att när vi delar information och åsikter med andra kan vi åstadkomma något 

fantastiskt -  nya tankar och idéer, möjligheter, vänskapsrelationer och samarbeten.107 Varje 

dag delar människor världen runt miljarder av saker på Facebook, och dessa kan förgylla 

deras liv, men användare kan också dela innehåll som kan vara stötande eller skadligt för den 

övriga communityn.108 Utifrån den här beskrivningen, där man lyfter fram både positiva och 

negativa saker på community-sidan, förklarar man att man därför har skapat regler för 

                                                           
105 Om man nu kan använda uttrycket nå målet. Det är snarare en ständig process med ett uttalat mål om hur 
sidan ska fortsätta hålla en särskild kvalité.  
106 Facebook, Communityregler, Facebook.  
107 Ibid 
108 Ibid  
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communityn. Reglerna är till för att förklara vilket innehåll som inte får delas på Facebook, 

och syftet är att hitta en balans mellan att ge användarna en plats för att uttrycka sina åsikter, 

men att man samtidigt vill bibehålla en välkomnande och trygg miljö för alla.109 Man kan 

tänka att när man väljer att ingå i ett kontrakt med en suveränitet, så ger man även över 

rättigheten till suveräniteten att bestämma vad som får och inte får sägas, samt att man ger 

suveräniteten makten att granska och bestämma över om det som publicerats får publiceras.110 

Hobbes använder sig av termen suveränitet eftersom att hans argumentation i det här fallet 

behandlar tillsatta suveräniteter. Jag har valt att behålla termen, främst för att jag ser det som 

en passande term i fallet då Facebook de facto blir en suveränitet på sin egen plattform. De 

bibehåller sig fullt ut rätten att fatta autonoma beslut som inte behöver ta hänsyn till vad 

användaren ser som skäligt, då de äger fullmakt att tolka och beslutsfatta i frågan. Facebook 

är alltså suveräniteten som bestämmer vilka principerna som styr användandet.  

 

Teamet säger följande ”Som du säkert förstår är det inte lätt att hitta rätt balans, men i vårt 

arbete fokuserar vi på fem huvudprinciper”.111 Vi ska ta och granska dessa principer från 

ursprungspositionen för att se om grundstrukturens principer är skäliga. Jag kommer föra en 

diskussion kring varje princip för att göra dem tydligare och ge exempel på hur principen kan 

tillämpas. Slutligen kommer principerna sammanställas för att ge en bild av vilka principerna 

för grundstrukturen är och om dessa är skäliga.  

 

Princip ett 

 

Den första huvudprincipen är Att du ska vara säker. Community sidan har en nolltolerans mot 

beteende som kan innebära att någon hamnar i fara, oavsett om det gäller att uppmana eller 

organisera våldsbrott i verkligheten eller att mobba någon annan.112 Det är den första satsen 

av principen, den andra delen lyfter fram att genom att kräva användarna att ange sin verkliga 

identitet så ska detta motivera användarna att agera mer ansvarsfullt. Man menar att man 

                                                           
109 Ibid, 
110 Hobbes, Thomas, s. 164-165. Facebook äger alltid tolkningsföreträdet gentemot användaren, det här 
specificeras under Användarvillkoren kapitel 5 punkt 2. https://www.facebook.com/legal/terms 
111 Facebook, Communityregler, Facebook. 
https://www.facebook.com/communitystandards/?letter 
112 Facebook, Communityregler, Facebook. 

https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/communitystandards/?letter
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också kommer att göra detta eftersom ens namn och anseende då kan kopplas samman med 

vad man publicerar och hur man agerar på community-sidan.113 

 

Den första principen handlar alltså precis som rubriken säger om att man ska kunna känna sig 

säker. Definitionen av att kunna känna sig säker är att man inte ska behöva utsättas för 

trakasserier på sidan, men även att sidan kommer att reagera emot att sidan används för att 

uppmana eller organisera till brott. Man bör utifrån detta även kunna säga att användare har 

en rättighet att inte känna sig osäkra på Facebook, utsättas för trakasserier eller att någon 

öppet eller i slutna meddelanden konspirerar för att utsätta någon för våldsbrott, alternativt 

uppmana någon annan att begå våldsbrott mot en annan individ. Utav detta kan man också om 

man vänder på det säga att användare har en skyldighet att inte göra något av de tidigare 

nämnda sakerna. Så i första hand kan man förutsätta att en användare som är en fri och jämlik 

användare också har förmågan att tolka, förstå och handla utifrån denna princip.114 Vidare så 

kan man även lyfta in punkterna två och tre av det skäliga samarbetssystemet för att se om 

principen dels är skälig och om den kan sägas vara rationell för båda parterna.115 För att göra 

detta utgår jag ifrån ursprungspositionen och att slöjan av okunskap kläs på.116  

 

Så när nu slöjan är påträdd börjar vi med att ställa oss frågan om det här kan relateras till kön, 

religion, kultur, status etc. vilket jag vill hävda att den inte behöver göra, men som också kan 

vara grund för trakasserier, som exempelvis rasism. Istället berör principen främst personlig 

integritet och ett skydd för användaren på områden som berör att inte bli hotad eller 

trakasserad. Om vi tänker att kvinnor blir trakasserade på Facebook enbart för att de är 

kvinnor, kan vi fundera på om användarna bakom slöjan av okunskap ser det här agerandet 

som skäligt. När parterna väl ställs inför exemplet så bör de inte finna det skäligt att agera på 

det här sättet, eftersom de inte har en kännedom om vem som kommer att drabbas av det, 

eftersom de inte har någon kännedom om sitt eget kön i ursprungspositionen. Alltså är det 

förnuftigt av parterna att gå med på principen eftersom den är alla till gagn för samtliga parter, 

och den blir även förnuftig eftersom samtliga parter bör gå med på principen. Det är även 

rationellt att gå med på principen eftersom samtliga parter som står bakom slöjan kan se en 

                                                           
113 Ibid 
114 Se rubrik, Fria och Jämlika individer.  
115 Se rubrik, skäligt samarbetssystem 

116 Se rubrik Ursprungspositionen  
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rationell egen fördel att följa den. Utifrån det givna exemplet kan vi alltså säga att principen är 

skälig och rättvis när den analyseras utifrån ursprungspositionen och den typen av beteende är 

icke önskvärt.  

 

Sammanfattningsvis ger principen en rättighet att inte behöva bli utsatt för trakasserier eller 

mobbning på sidan. Dessutom så innebär principen förbud mot att göra tidigare nämnda saker, 

samt att man inte får konspirera, eller uppmana någon att begå våldsbrott. Alltså kan det sägas 

att principen sätter restriktioner på friheten för vad man får göra på sidan. Principen uppfattas 

som förnuftig och rationell utifrån ursprungspositionen eftersom den är tänkt att skydda 

personer från att till exempel bli trakasserade online, som kan innebära trakasserier på grund 

av kön, sexualitet, religion eller åsikt.  

 

 

Princip två 

 

Den andra huvudprincipen är Att uppmuntra respektfullt beteende. Den här principen handlar 

om hänsyn gentemot andra. Principen uppmanar användare att tänka på sin målgrupp när de 

delar något som kan ses som stötande.117 Facebook påpekar också att de möjliggör för alla 

användare att bestämma vem som kan se innehållet som delas och användare påminns även 

om att Facebook har riktlinjer som förbjuder sexuellt utmanande, hatiskt och våldsamt 

innehåll.118 

 

Den här principen handlar alltså främst om hänsyn gentemot andra användare. Man kan säga 

att det handlar om att ha förmågan att tänka i perspektiv. Till exempel kanske man tänker en 

extra gång innan man delar det ”roliga” klippet på en rullstolsbunden som blir nedputtad för 

en trappa, och kanske i synnerhet om man har rullstolsbundna vänner på Facebook. Men man 

kan då välja att dessa inte får se klippet. Eller om man vill dela en musikvideo med vit-makt 

bandet Pluton Svea, så kan man välja att enbart de vänner som man vet också lyssnar på vit-

makt musik kan se det.119 Men vi bör även utifrån det här kunna tala om att man också har en 

                                                           
117 Facebook, Communityregler, Facebook. 
118 Ibid, En djupare diskussion kommer föras kring det förbjudna innehållet när jag går över till de mer explicita 
riktlinjerna för community sidan (som bygger på huvudprinciperna).   
119 Återigen ger jag exemplen som rör sig mot det extrema, men det handlar om att lyfta fram en poäng vilket 
gör sig bäst med hjälp av just extrema exemplen. 
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rättighet att välja vem man vill dela innehåll med. Så medan det finns en skyldighet att visa 

hänsyn mot andra användare, så finns det även en rättighet att ändå posta det men välja vem 

som kan se det. Skyldigheten och rättigheten går in i varandra, eftersom användaren inte är 

förbjuden att posta innehåll (utom de som bryter mot riktlinjerna), men att det åläggs 

användaren att tänka på om innehållet är lämpligt att posta så att alla kan se det.  

 

För att kunna analysera principen utifrån ursprungspositionen går jag tillväga på samma sätt 

som tidigare. Jag förutsätter att användarna är fria och jämlika och därför kan tolka, förstå och 

handla utifrån denna princip. Jag lyfter även in den andra och tredje punkten från det skäliga 

samarbetssystemet. Jag skapar ett exempel och sedan klär vi på oss slöjan och analyserar 

exemplet.  

 

Till att börja med frågar jag mig om frågan kan sägas handla om kön, religion, ras etc. och ja, 

det kan sägas att principen kan beröra dessa områden. Det problematiska skulle jag säga är att 

hänsyn är tolkningsbar och det samma gäller tolerans. Detta är inga absoluta termer och de är 

öppna för tolkning hos både avsändare och mottagare. Man kan till exempel tänka sig att jag 

publicerar något och anser att jag har varit tolerant mot andra, men någon som läser 

publiceringen kanske inte alls håller med. Det här leder till ett dilemma, vi måste ta hänsyn till 

när ursprungspositionen intagits. Alltså, ska jag posta det här och vara beredd på att någon 

kan ta illa upp men att jag då skapat en möjlighet till diskussion, eller ska jag begränsa vilka 

som kan läsa det och visa hänsyn mot dem som kan tänkas ta illa upp av publiceringen? Till 

syvende handlar det om vilken målgrupp man avser att nå ut till och vad målet med 

publiceringen är. Man kan alltså tänka sig att skyldigheten främst är att tänka på sin målgrupp 

och att man anpassar meddelandet efter den. Det vi alltså landar i är en värderingsfråga där 

jag ger ett exempel på hur jag tänker och värderar. Men jag erkänner att jag knappast får 

medhåll av alla, vilket blir en självklarhet givet den förnuftiga pluralismens faktum.120  

 

Vidare så måste vi även ställas oss frågan om principen är rationell, och även det bör vi kunna 

göra bakom slöjan. Om vi antar att deltagarna ser det som fördelaktigt att ha rättigheten att 

välja vem de publicerar material för. Vi kan alltså bakom slöjan anta att det är rationellt och 

fördelaktigt för användare att de själva får välja vem de publicerar material för, exemplet 

behöver inte vara extremt. Rättigheten kan likaväl utövas av en mamma som väljer att enbart 

                                                           
120 Se under rubrik, Förnuftiga pluralismens faktum.  
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publicera bilder på sitt barn för nära släktingar och vänner, som den kan användas av den som 

vill publicera vitmakt-musik för vänner med samma musiksmak och på så sätt dels tänka på 

målgruppen, men även visa hänsyn gentemot dem som kan antas inte vilja se den typen av 

publiceringen.121 

 

Sammanfattningsvis ger principen rättigheten att välja vem man vill publicera något för, men 

också skyldigheten att tänka på målgruppen och visa hänsyn mot andra. Principen ger en 

frihet till användaren att välja vem den delar innehåll med. Men den har också som jag 

uppfattar det en kvalitetskontroll när den begär att man betänker målgrupp, alltså anpassa 

budskapet efter tilltänkt mottagargrupp.  

 

Princip tre 

 

Den tredje principen handlar om att Uppmärksamma kulturell mångfald. Den här principen 

skiljer sig markant ifrån de tidigare, då den här gäller Facebook och deras arbete på och för 

community-sidan. Facebook säger sig vilja säkerställa att deras riktlinjer speglar mångfalden 

som finns på community, därför så söker och granskar de ständigt information från experter 

runt om i världen, men även från sin egna community.122 Att den här informationen samlas in 

motiveras med att Facebook vill förstå sammanhanget där användaren delar, och visar, 

innehåll på Facebook.123 Den här principen förstås bättre med hjälp av Hobbes, och innan 

principen kan testas bakom slöjan av okunskap måste det klarläggas hur. Hobbes menar att 

när människor går samman och överlämnar rätten till representation till en individ eller 

församling, då bemyndigar de även denna Leviathan rätten att besluta vilka handlingar som är 

de korrekta och dennes beslut som de vore deras egna.124 Som man ser så skiljer sig inte syftet 

med det ifrån det skäliga samarbetssystemet som också det handlar om att skapa endräkt i 

samhället genom skäliga villkor. Skillnaden kan dock sägas vara att Hobbes inte har samma 

fokus på individen som Rawls. Enligt Hobbes äger den representativa individen/församlingen 

makt över individer som de har överlämnat till denne, och Leviatanen kan även kräva lydnad 

                                                           
121 Vi kan alltså tala om den hänsynsfulla nazisten som är medveten om vad andra känner om hens musiksmak. 
Vilket kanske låter som en självmotsägelse, men vilken människa består inte av självmotsägelser?   
122 Facebook, Communityregler, Facebook. 
 
123 Ibid 
 
124 Hobbes, Thomas s. 161..  
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av sina undersåtar på ett sätt som Ursprungspositionen inte kan tillåta, det är svårt att 

motivera att en grupp äger större makt än en annan utifrån den. Men som sagt Facebook är 

inte ett demokratiskt samhälle. I det här fallet så menar Hobbes på att suveräniteten har rätten 

att besluta vilka de korrekta medlen för att bevara freden är, och är både domare och 

försvarare av freden och säkerheten.125 Vi kan tala om att Facebook vill vara en upplyst 

despot (eller kanske upplyst suverän).126 Vi bör också kunna tala om att Facebook har ett 

intresse av att förstå den kontext som användare agerar i för att bättre kunna anpassa sidan 

efter detta. Men, är det här en skälig princip för användare? 

 

I ett första skede vill jag att vi funderar över hur svårt det måste vara att bara få en liten digital 

sida på femhundra personer att fungera ihop, trots att sidan man gjort enbart är formad för en 

liten grupp kattälskare. Redan i den relativt lilla gruppen på femhundra kan vi tänka oss att 

dispyter kan uppstå kring vilken den optimala utfodringen för en perserkatt är, eller hur 

mycket daglig motion som är mest fördelaktig för kattens utveckling och stimulans. De här 

diskussionerna utmynnar i hårda ordväxlingar mellan de grupperingar som uppstår och utifrån 

detta känner den som äger sidan att ett regelverk måste skapas och moderatorer som ser till att 

regelverket efterföljs måste utses. Om en relativt liten sida som den här intressegruppen har 

ett behov av ett regelverk för att behandla problem som uppstår på sidan, hur många dispyter 

och problem kan då tänkas uppstå på en sida som Facebook? Facebook måste alltså ta 

ställning till en stor samling människor och kulturer när den utformar sina principer och 

riktlinjer. Det principen också visar på är att Facebook ser sina användare som fria och 

jämlika eftersom en princip som erkänner mångfald också erkänner att människor har 

förmågan att ha en egen uppfattning om det goda.127 Vilket även betyder att Facebook 

                                                           
125 Hobbes, Thomas s. 163, en beskrivning som passar väl in på Facebook som alltid har det slutgiltiga order i 
vad som får finnas på sidan och vad som blir borttaget från sidan, Facebook äger alltid tolkningsföreträdet. 
Man kan även betänka förtryckandets faktum som stämmer väl in på det här.  
126 Nationalencyklopedin, upplyst despotism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/upplyst-

despotism (Senast tillgänglig 2017-01-26).  

 
127 Se s. 12-13 den här uppsatsen ”Vi kan alltså prata om att man är fri att välja hur man vill uppfatta det goda 
genom olika trosläror/…/..Samtidigt innebär det också att andra människor tillskrivs samma förmåga att kunna 
göra dito, och därför blir det här viktigt även i Facebook sammanhanget eftersom att plattformen inte är 
exkluderande gentemot människor p.g.a. Deras egen uppfattning av det goda/…/.. genom att tillskriva dem 
samma förmåga och då även rättighet att välja sin egen uppfattning av det goda. Så måste man också 
acceptera den mångfald som blir det givna resultatet av att andra människor har rätten att själva resonera och 
välja vad de anser vara förnuftigt och resonabelt.”. 
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erkänner den förnuftiga pluralismens faktum på sin sida.128 För att se om principen är skälig 

ställer jag frågan om det är skäligt att Facebook samlar in informationen med det här syftet.   

 

När vi ställs inför frågan börjar vi med att fundera på om det är förnuftigt för dem som står 

bakom slöjan av okunskap, att community-sidan utarbetar sina riktlinjer med hjälp av 

information från användare och experter med målet att riktlinjerna ska fungera för en så bred 

skara människor som möjligt. Jag vill hävda att bakom slöjan så kan det här ses som en 

förnuftig och rationell princip. Därför att det är förnuftigt att gå med på en princip som utgår 

ifrån att riktlinjerna ska utformas för att passa så många som möjligt, vilket är fördelaktigt när 

man inte själv vet kön, religion, ras etc. Något som man själv även bör acceptera, och då i 

synnerhet när det kan antas att alla andra också accepterar den här principen som skälig. 

Principen blir rationell på samma grund, eftersom principen är fördelaktig för den som står 

bakom slöjan av okunskap. Eftersom användare ser det som skäligt att Facebook samlar in 

information för att bättre kunna utforma sina riktlinjer, så kan vi även säga att det är skäligt att 

informationen används för att bättre förstå kontexten användaren verkar i.   

 

Sammanfattningsvis kan principen ses som skälig eftersom den verkar för att kunna skapa 

regler som fungerar för många användare i många kontexter. Det ses också som skäligt att 

Facebook samlar in information för att bättre förstå användarnas olika kontexter, eftersom det 

uppfattas som skäligt att informationssamlandet syftar till möjliggörandet att skapa regler som 

fungerar för flertalet användare.  

 

Princip fyra  

 

Den fjärde principen handlar om Att ge dig verktyg för att styra vad du ser på Facebook. Den 

här principen utgår ifrån att Facebook är en plats där du kan få kontakt med personer och 

saker som är viktiga för dig.129 På grund av det, har Facebook valt att ge användarna verktyg 

för att kunna styra vad de ser, anmäla saker till Facebook och nå ut till andra användare som 

publicerar innehållet som användaren inte tycker om eller inte håller med om.130 

 

                                                           
128 Se s. 18-22 den här uppsatsen.  
129 Facebook, Communityregler, Facebook. 
130 Facebook, Communityregler, Facebook. 
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Den fjärde principen kan liknas vid den andra principen, och kan ses som ett supplement till 

denna. Man kan tänka att även om en annan person tänker att denne visar hänsyn så är det inte 

självklart att alla vill se det publicerade materialet. Något som blir en självklarhet om man 

dels accepterar den förnuftiga pluralismens faktum och om man erkänner att användarna är 

fria och jämlika individer. Alltså en medvetenhet om att andra bygger sin uppfattning om det 

goda på andra läror än sin egna och att man inte kan dela samma åsikt i alla frågor. Det vi 

alltså landar i är att andra publicerar material man inte vill se, men som man ändå ibland får 

se. Ibland kanske man inte finner materialet stötande utan bara något som man inte vill se, och 

då kan man välja att ta bort inlägget från sitt flöde, eller blockera alla inlägg från användare, 

gruppen eller sidan.131 Men, det kan också vara så att man känner sig kränkt av det som 

publicerats och då har man möjligheten att anmäla innehållet.132 Användaren har också 

möjlighet att nå ut till den som publicerat innehållet de inte håller med om, genom att till 

exempel kommentera innehållet eller skicka ett privat meddelande och på så sätt påpeka 

varför de inte håller med om det som publicerats eller varför de inte gillar det som publicerats. 

Principen ger alltså rättigheten att välja bort vad man inte vill se, men även rättigheten att 

anmäla det man ser som felaktigt och rättigheten att debattera mot andra. Frågorna till 

ursprungspositionen är alltså: 

1) Är det skäligt att kunna välja vilka publiceringar man vill se (och ifrån vem)?  

2) Är det skäligt att kunna anmäla publiceringar man tycker är kränkande/olämpliga? 

3) Är det skäligt att kunna kontakta andra om varför man inte håller med om deras 

publicering?133 

 

För att besvara fråga ett så återgår vi till exemplet från princip tre om mamman. Vi kan säga 

att mamman heter Rita och att hon har en kusin som heter Ivar. Rita har valt att låta Ivar se 

publiceringarna på hennes barn, Rosa. Ivar och Rita har inte träffats på flera år och Ivar har 

inget emot Rita, men han bryr sig rent krasst inte om varken Rita eller Rosa. Ivar vill ha kvar 

Rita som Facebook-vän, och han ser inget fel med att hon publicerar bilder på Rosa. Men, han 

vill inte se bilder på Rosa (eller andra inlägg från Rita). Han väljer därför att inte se några fler 

inlägg från Rosa, och utnyttjar på så sätt rättigheten principen ger honom. 

                                                           
131 En Facebooksida är inte samma sak som en Facebookprofil. På Facebook kan en sida vara till exempel ett 
djur, en påhittad karaktär, en satirsida, en offentlig persons sida etc. En sida är inte en privatprofil man blir vän 
med utan en sida som man kan välja att följa (som skiljer sig från grupper som man går med i).  
132 Och då får man också specificera varför man anser att inlägget borde plockas bort.  
133 Som kan göras genom offentliga kommentar eller genom PM. Hur man gör är upp till användaren. 
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När vi intar ursprungspositionen så börjar vi med att se på exemplet och frågor oss om det är 

förnuftigt att kunna välja vilka publiceringar man inte vill se. Frågan kan besvaras jakande 

utifrån denna. Man kan återigen peka på att Facebook är en frivillig plattform och att man 

därför också kan mena att den som använder plattformen bör kunna välja vad man får se i sitt 

flöde och från vem. För alternativet till att kunna välja är att inte kunna välja och bli tvingad 

att se saker man inte vill se. Man kan tala om att hela sidan bygger på frivilliga val, det är 

frivilligt att bli vän med någon, att gå med i en grupp, att gilla en sida etc. Varför skulle det då 

inte vara frivilligt att välja vilket material man vill se? Vilket också kan understödjas med att 

alla användare kan välja vilka publiceringar de vill se, alltså rättigheten att göra ett eget val 

utifrån sin egen rättviseuppfattning eller preferenser i fallet med Ivar.  

 

Det kan alltså vara allt från triviala saker till stora politiska frågor, det fria valet är 

användarens och det kan sägas vara skäligt att gå med på att alla har samma rättighet att själva 

fatta beslut om vad man vill se, eftersom det här erkänner att användarna är fria och jämlika 

individer och ger dem friheten till eget beslutsfattande. Det uppfattas av mig som irrationellt 

att inte gå med på en princip som är fördelaktig för en själv.  

 

 

Den andra frågan som ställts kräver ett nytt exempel eftersom det första inte handlar om en 

publicering som anmäls. I exemplet använder vi oss av rastafari-killen, Robin. Som publicerar 

Give it to dem av reggaeartisten Sizzla med texten utskriven och applåderar låtens budskap.134 

Låten innehåller rader som ”Give it to dem, give it dem. Sodomite an battybowy gunshat mi 

sey give it to dem: move!”. Alltså ”Ge det till dem, ge det till dem. Sodomiter och stjärtgossar 

(homosexuella) pistolskott jag säger ge det till dem: Rör dig!”. Texten i sin helhet innehåller 

flera homofoba rader. Erik som ser Robins inlägg tar illa vid sig och anser att inlägget borde 

plockas bort, men han vill inte direkt konfrontera Robin. Istället väljer Erik att anmäla 

inlägget för att han anser att det är hatiskt innehåll mot någons sexuella läggning.  

                                                           
134 Jag inspireras av stormen mot Sizzla för några år sedan, då man i Sverige reagerade starkt på att artisten 
skulle genomföra spelningar i Sverige. Anledningen till stormen var Sizzlas homofobiska texter. Ett axplock av 
artiklar kring händelsen länkas här: Kulturnytt/TT Spektra, Sizzlas Sverigekonsert ställs in efter hård kritik, 
Sveriges Radio 2012-03-28. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5040723 (Senast 
tillgänglig 2017-1-26) och Brandel, Tomas, Reggaen måste själv stoppa homohatet, Svenska Dagbladet 2012-4-
11. http://www.svd.se/reggaen-maste-sjalv-stoppa-homohatet (Senast tillgänglig 2017-1-26). 
 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5040723
http://www.svd.se/reggaen-maste-sjalv-stoppa-homohatet
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Det vi nu måste göra är att ta ställning till om det är skäligt att man kan välja att anmäla 

innehåll. Vilket kan sägas vara båda delarna, eftersom det finns ett accepterat regelverk och 

det även finns skäl att anta att det ibland publiceras material som kan anses bryta mot dessa 

regler. Då bör det även finnas en möjlighet för användare att kunna anmäla detta till högre 

instans (Facebook). Vi kan tänka att i ett mångkulturellt samhälle som Facebook så finns det 

användare som har åsikter som om de förmedlas bryter mot reglerna, som i fallet med Robin. 

I likhet med samhället där medborgarna kan ringa polisen när de ser något som de uppfattar 

bryter mot lagen. Med tanke på mängden inlägg som dagligen görs på Facebook kan vi också 

anta att det vore både kostsamt och svårt för Facebook att själva granska alla inlägg efter 

publiceringar som bryter mot regelverket.  

 

Vi kan alltså anta att de som står bakom slöjan av okunskap ser det som förnuftigt och 

rationellt att kunna anmäla. Det här innebär alltså att användarna återigen erkänns vara fria 

och jämlika, med förmågan att kunna tolka, förstå och agera utifrån en rättviseprincip.135 Men 

man får inte glömma att Facebook fattar det slutgiltiga beslutet i frågan. Vi kan återigen knyta 

an till Hobbes angående suveränens domsrätt, som innebär att suveränen har makten att 

besluta gällande vad som är rätt eller fel i frågan.136 Men även om Facebook har domsrätten, 

så har det redan påtalats att domsrätten endast kan nyttjas i det kommer till deras kännedom. 

Det som kan sägas är alltså att det är förnuftigt och rationellt att användarna kan anmäla till 

Facebook eftersom de själva saknar domsrätt i frågan. Vilket i sig också kan sägas vara 

rationellt, eftersom användarna kan antas göra mer godtyckliga bedömningar än Facebook 

som har som uppgift att se till att frågan bedöms utifrån de bestämda kriterierna. Detta kan 

sägas vara skäligt, eftersom att alla har accepterat samma villkor för det skäliga samarbetet på 

Facebook.  

 

 

För att besvara den tredje frågan, så kan vi säga att frågan handlar om rättigheten att framföra 

sin åsikt när man inte håller med om det som publicerats. Den här principen bör utifrån 

ursprungspositionen kunna sägas vara båda förnuftig och rationell. Därför att det innebär att 

alla har möjligheten att reagera på ett inlägg och förklara varför de inte håller med om vad 

                                                           
135 Se s. 12 den här uppsatsen. 
136 Hobbes, Thomas, s. 165 
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som har publicerats. Den förnuftiga pluralismens faktum erkänns alltså igen och vi kan även 

tala om en överlappande konsensus.137 Som påvisats i diskussionen om den överlappande 

konsensusen kan det här innebära att nätmobbar dränker kommentarsfält. Men det är inget 

personerna i ursprungspositionen behöver ta ställning till. Att sådana aktioner kan genomföras 

blir en bieffekt av att alla ges samma frihet att kommentera. Utifrån ursprungspositionen är 

det här en princip som blir förnuftig och rationell just på grund av friheten som ges till alla. 

Frågan behandlar inte heller enbart kommentarsfält, utan handlar också om friheten att kunna 

komma i kontakt med andra användare. Vilket även det bör ses som rationellt och 

fördelaktigt, eftersom det tillåter meningsutbyte mellan användare. Även om den andra inte 

skulle lyssna, så har man möjlighet att framföra sina åsikter, och det är möjligt att den andre i 

sken av detta ångrar sig, eller ger ett motiverande svar.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att principen ger användare en frihet och rättighet att kunna 

förmedla sin åsikt, en rättighet att välja vad de vill se och en rättighet att kunna anmäla 

innehåll som de uppfattar står i strid med villkoren för community-sidan. Något som uppfattas 

som en skälig princip.  

 

 

 

 

Princip fem  

 

Nu hamnar vi i en intressant situation, för det öppna brevet har enbart fyra punkter.138 Jag gör 

ett antagande att den femte huvudprincipen är den del som säger ”Vårt mål är att skapa en 

miljö där vi inte behöver mängder av regler, där Facebook-användarna känner sig motiverade 

och glada över att behandla varandra med empati och respekt.”139 Det vi utifrån den här 

principen bör tala om är grundstrukturen, för det är vad målet avser och då även det 

välordnade samhället. Det man uttalar är en önskan om att grundstrukturen ska skapa ett 

välordnat samhälle som bygger på en erkänd och offentlig rättviseuppfattning, som kommer 

leda till ett skäligt samarbetssystem som bygger på skäliga villkor. Det här förutsätter alltså 

                                                           
137 Se s. 22-26 den här uppsatsen.  
138 Se bilaga, under rubrik ”Det öppna brevet”.  
139 Facebook, Communityregler, Facebook.  
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också att användarna erkänns som fria och jämlika. Slutligen kan det även sägas att 

grundstrukturen i ett sådant samhälle också erkänner den förnuftiga pluralismens faktum och 

bygger på en överlappande konsensus mellan de olika parterna.  Det som alltså bör ske nu är 

en sammansättning och diskussion kring de fyra tidigare principerna, eftersom det är de som 

bildar grundstrukturen i det välordnade samhället, alltså att de kan sägas vara 

rättviseprinciperna som den välordnade community sidans grundstruktur sidan vilar på. 

Principen kan alltså förklaras som den målsättande principen. 

 

Om principen testas bakom slöjan av okunskap borde principen ses som skälig, eftersom det 

låter bra med en princip som ska motivera människor att behandla varandra med empati och 

respekt. Frågan blir dock svår att se närmare på eftersom den är i en ständig process, eftersom 

om man ser Facebook som ett samhälle går det inte att ge en definitiv punkt när målet har 

nåtts, eftersom tiden fortgår blir målet aldrig nått utan är i ständig process. Problemet med den 

här typen av formuleringar är att slöjan av okunskap inte biter på den. Eftersom att ”behandla 

varandra med empati och respekt” är tolkningsbara och är relativa värden. I enskilda fall där 

ordet sätts i en kontext är det enklare att ge ett svar eftersom empati är relativ till kontexten. 

Det som händer när man skriver ”behandla varandra med empati och respekt” utan att det 

sätts i en kontext, gör det omöjligt att inte göra en analys som bygger på antaganden om vad 

begreppen i detta fall innebär. Dessa antaganden bygger också på historiska villkor och därför 

undviks det att besvara frågan eftersom författarens egen definition av värdet kommer att 

påverka frågan för mycket. Det här visar på hur flytande dessa begrepp faktiskt är och att de 

alltid är relativa till historiska villkor och kulturella värden. Därför måste det här erkännas att 

Facebook äger rätten att själva göra definitionen av vad som är empati och vad som är respekt 

på sin sida.  

 

Att gå in och besvara dessa frågor går således inte med ursprungspositionen eftersom den inte 

är avsedd att avgöra den typen av problematik, eftersom det går emot dess konstruktion som 

icke-historisk och hypotetisk. Rawls avsåg aldrig att den skulle besvara den typen av fråga, 

utan detta lämnas över till allmänheten att själv bestämma. Så om frågan diskuteras med 

ursprungspositionen förvanskar man också syftet med rättvisa som skälighet att inte vara just 

en allomfattande eller partiell omfattande lära. Man skulle också förneka människor som fria 

och jämlika individer som själva resonerar och väljer sin egen uppfattning om det goda. Det 

här tillåts inte av Rawls rättviseuppfattning och jag påminner om att rättvisa som skälighet 
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enbart avser att lösa de mest grundläggande frågorna som rör samhällets grundstruktur. Mer 

komplexa frågor besvaras inte eftersom de går utanför samhället grundstruktur och även 

kräver annan kunskap och andra lösningar.  

 

 

4.2 Grundstrukturens principer 

 

Det som görs under den här rubriken är att rättigheterna och skyldigheterna som ges av 

kontraktet summeras upp i punktform. Det som kan sägas är att principerna för 

grundstrukturen på community-sidan ger följande rättigheter till användaren:  

 Att inte behöva utsättas för trakasserier eller mobbning. 

 Att välja vem som ser inlägg man gör. 

 Att välja vad man vill se 

 Att anmäla innehåll  

 Att förmedla sin åsikt till andra användare  

 

Principerna för grundstrukturen på community-sidan ger också följande skyldigheter till 

användaren: 

 Att inte utsätta någon annan för trakasserier eller mobbning. 

 Att inte konspirera eller uppmana till våldsbrott. 

 Att tänka på sin målgrupp och anpassa budskapet med hänsyn i åtanke 

 

5 Resultat 

 

Resultatet av studien har visat på vilka principer som community-sidans grundstruktur vilar 

på och att dessa principer ses som skäliga när de testats utifrån ursprungspositionen. Studien 

visar även vilka grundläggande rättigheter, friheter och skyldigheter grundstrukturen ger 

community-sidans användare. Studien har slutligen visat på att principerna ger upphov till ett 

skäligt samarbetssystem som fria och jämlika användare bör kunna acceptera på förnuftig och 

rationell grund, eftersom principerna är skäliga bakom slöjan av okunskap och att alla andra 

accepterar dem som principer för samarbete. Dessutom visar resultatet att varje deltagare har 

en rationell fördel i att följa och acceptera principerna.  Det ses inte som förvånande att 

grundstrukturen uppfattas bygga på skäliga principer eftersom Facebook i egenskap av 
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vinstdrivande företag har starka skäl till att skapa en grundstruktur som bygger på skäliga 

principer och kan skapa ett skäligt samarbetssystem mellan användarna. Därför bör också de 

rättigheter och skyldigheter principerna ger användarna förstås utifrån Facebooks rationella 

egenintresse att erbjuda användarna en tjänst de vill och tycker om att använda. Resultatet 

måste också förstås i relation till sociala mediers behov av UGC (User Generated Content), 

och behovet av att omvandla datan användaren ger sidan för att kunna skräddarsy innehåll 

(som föreslagen reklam som är en stor källa till vinst).  

 

Att närma sig materialet utifrån tankemodellen ursprungspositionen har visat sig vara 

fördelaktigt på det sättet att tänkbara egenintressen elimineras och att den också möjliggör att 

principerna granskas för att visa om det är skäliga principer för användarna och att ingen 

grupp gynnas. Tankemodellen gör också så att rättigheter, skyldigheter och friheter 

framkommer när principerna granskas eftersom principerna ger uppbehov till dem. 

Tankemodellen är också fördelaktig eftersom den är tänkt att användas som redskap i ett 

större sammanhang, alltså rättvisa som skälighet som enligt mig varit fördelaktigt att använda 

eftersom teorin ger uppsatsen dess teoretiska ramverk och begrepp. Men det föreligger också 

en problematik med att använda rättvisa som skälighet. Dels är det en omfattande och abstrakt 

teori som kan vara svårförstådd och som bygger på att flera fundamentala idéer används och 

som kräver att vissa antaganden görs om användarna. Dels har rättvisa som skälighet behövts 

stärkas upp med hjälp av Hobbes Leviathan eftersom den inte tillåter att en part som dikterar 

villkor är en suverän makt som står över andra. Studien har kunnat undkomma den 

problematiken genom att inte studera Facebook som en kontrakterande part utan istället 

fokuserat på om community-sidans grundstruktur bygger på skäliga principer. Samtidigt kan 

det också ses som problematiskt att hela sidan inte undersöks, att detta inte gjorts motiveras 

utifrån att uppsatsens omfång då antagligen mer än tredubblats. Dessutom har studien visat att 

organiserade nätmobbar som dränker kommentarsfält per definition inte är orätt, trots att 

organiserade nätmobbar totalt kan förstöra möjligheten till diskussion och argumentation 

mellan argumenterande parter.  
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7 Bilagor  

 

7.1 Det öppna brevet.  

 

Hej! Vi leder de team som utarbetar Facebooks riktlinjer för innehåll och som ger stöd till 

communityn. Våra team arbetar för att göra Facebook till en öppen och säker miljö för 

användare runt om i världen. Vi vill dela med oss av några tankar kring vad det innebär att 

hjälpa en community med över en miljard användare spridda över hela världen.  

 

När vi delar information och åsikter med vänner, familj, grupper och världen omkring oss kan 

vi åstadkomma något fantastiskt – nya tankar och idéer, möjligheter, vänskapsrelationer och 

samarbeten. Varje dag delar människor runt om i världen miljarder av saker på Facebook som 

förgyller våra liv. Men det händer också att användare delar innehåll som kan vara stötande 

eller skadligt för den övriga communityn. 

  

Därför har vi skapat våra communityregler – för att förklara vilken typ av innehåll som inte 

får delas på Facebook. Syftet med communityreglerna är att hitta rätt balans mellan att ge 

användarna en plats där de kan uttrycka sina åsikter och att bibehålla en välkomnande och 

trygg miljö för alla. 

 

Som du säkert förstår är det inte lätt att hitta rätt balans, men i vårt arbete fokuserar vi på fem 

huvudprinciper:  

http://www.oreilly.com/pub/au/27
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=2
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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 Att du ska vara säker. Vi har nolltolerans gentemot beteende som innebär att någon hamnar 

i fara, oavsett om det handlar om att organisera eller uppmana till våldsbrott i verkligheten 

eller att mobba andra. Genom att kräva att alla anger sin verkliga identitet på Facebook 

motiveras användarna till att agera ansvarsfullt, eftersom deras namn och anseende är tydligt 

kopplade till deras ord och handlingar. 

 Att uppmuntra respektfullt beteende. Vi uppmanar våra användare att tänka på sin 

målgrupp när de delar något som kan uppfattas som stötande. Vi gör det enkelt för alla att 

avgöra vilka som ska se det innehåll de delar och vi har riktlinjer som förbjuder sexuellt 

utmanande, hatiskt och våldsamt innehåll. 

 Uppmärksamma kulturell mångfald. För att säkerställa att våra riktlinjer speglar 

mångfalden i vår community söker och granskar vi ständigt information från experter runt om 

i världen, samt från vår community. Den här informationen hjälper oss att förstå 

sammanhanget där användarna delar, och visar, innehåll på Facebook. 

 Att ge dig verktyg för att styra vad du ser på Facebook. Facebook är en plats där du kan få 

kontakt med personer och saker som är viktiga för dig. Därför ger vi dig verktyg för att kunna 

styra vad du ser, anmäla saker till oss och nå ut till användare som publicerar innehåll som du 

inte tycker om eller inte håller med om. 

Vårt mål är att skapa en miljö där vi inte behöver mängder av regler, där Facebook-

användarna känner sig motiverade och glada över att behandla varandra med empati och 

respekt.  

 

Vänliga hälsningar,  

Monika Bickert  

Head of Global Product Policy  

Justin Osofsky  

Vice President of Global Operations 

 

 


