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INLEDNING 
Den här uppsatsen kommer att granska John C. Harsanyis kritik av Rawls maximinprincip 

som beslutsregel i originalpositionen. Harsanyi menar att maximinprincipen är en irrationell 

beslutsregel vid val under osäkerhet, och att den leder till orimliga konsekvenser när den 

används som grund för vilka rättviseprinciper som ska tillämpas på ett samhälle. Därför 
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argumenterar Harsanyi istället för principen om ”average utility”; utifrån en originalposition 

som skiljer sig från Rawls mer komplexa variant, och bakom en slöja av okunnighet som 

också skiljer sig från Rawls på några viktiga punkter. Uppsatsen kommer att granska både 

Harsanyis originalposition och slöja för att se hur dessa leder fram till principen om average 

utility som bästa princip, samt Rawls variant av originalpositionen och slöjan; för att i sin tur 

se hur dessa leder fram till Rawls försvar av maximinprincipen som beslutsregel. Det är min 

uppfattning att Harsanyi har rätt i att maximinprincipen vore irrationell utifrån Harsanyis egen 

version av originalpositionen och slöjan, men att hans kritik mot maximinprincipen 

misslyckas med att ta hänsyn till vilken funktion maximinprincipen spelar för Rawls 

argument i originalpositionen, samt hur skillnader i originalpositionen gör det rationellt för 

Rawls att försvara maximin även om det vore irrationellt utifrån Harsanyis modell. Min 

slutsats är därför att Harsanyis kritik mot Rawls val av maximinprincipen som beslutsregel i 

originalpositionen inte utgör något hot mot Rawls teori.       

BAKGRUND 
1971 skrev John Rawls sitt inflytelserika verk A Theory of Justice, som sedan dess har fortsatt 

att influera politisk filosofi på ett obestridligt sätt. I denna bok presenterar Rawls en politisk 

teori om rättvisa, baserad på en idé om ett samhällskontrakt mellan fria- och jämlika personer 

bakom en slöja av okunnighet. Som förslag lägger Rawls fram två principer för rättvisan som 

är tänkta att på bästa sätt fånga våra gemensamma idéer och intuitioner om vad rättvisan är, 

och vad den kräver, samt hur dessa idéer i sin tur kan förkroppsligas i ett samhälles 

basstruktur för att på så sätt generera rättvisa inom systemet, och därmed också stabilitet. I sin 

teori argumenterar Rawls för att parterna i originalpositionen bör använda sig av 

maximinprincipen som beslutsregel vid val av principer. Maximinprincipen går i korthet ut på 

att välja det alternativ vars sämsta konsekvenser är bättre än något annat alternativs sämsta 

konsekvenser. Detta har kritiserats av en rad olika filosofer, bland annat John C. Harsanyi, 

och fortsätter att vara ett ämne för diskussion inom politisk filosofi. Harsanyi med flera 

argumenterade istället för att parterna bör använda sig av en bayesiansk beslutsprincip som 

säger att förväntad genomsnittlig nytta (”utility”) ska maximeras vid den här sortens beslut. 

Om Harsanyi har rätt i sin kritik så skulle det vara ett stort problem för hela Rawls projekt, 

eftersom maximinprincipen spelar en central roll för Rawls argument för hans två principer. 

Om det däremot visar sig att Harsanyis kritik är missriktad, så betyder det att Rawls teori står 
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sig starkare än vad många av hans kritiker menat, och att Rawls försvar av maximinprincipen 

utgör en väldigt viktig grund, och modell, för omdömen och frågor som rör rättvisan. 

HARSANYIS SLÖJA AV OKUNNIGHET OCH ORIGINALPOSITION 

Harsanyi och cardinal utility bakom slöjan 
En betydande del av den här uppsatsen kommer att behandla vilken roll ursprungspositionen 

spelar för Rawls teori som helhet. En central aspekt av ursprungspositionen är idén om en 

slöja av okunnighet (”veil of ignorance”), vars syfte är att beröva parterna eventuellt 

förhandlingsövertag (”bargaining power”) vid valet av principer, för att på så sätt se till att 

valet motsvarar rättvisan snarare än partiska försök till maximering av fördelar utifrån en 

given social position. Men idén om en slöja av okunnighet börjar inte med Rawls - även om 

den efter A Theory of Justice mer eller mindre blev synonym med den senare - och Rawls 

själv nämner Kant som ett tidigt exempel på en liknande idé om opartiskhet, för att sedan lyfta 

fram John C. Harsanyi, som gav idén en mer explicit form i en text från 1953.1 I den texten 

skriver Harsanyi nämligen följande: 

If somebody prefers an income distribution more favorable to the poor for the sole reason that he 

is poor himself, this can hardly be considered as a genuine value judgement on social welfare. 

But if somebody feels such a preference in spite of being wealthy himself, or if somebody who 

is in fact poor expresses such a preference, but does it quite independently of the fact of being 

poor himself, this may well be a value judgement of the required kind.2      

Så det Harsanyi gör är att identifiera vikten av opartiskhet för värdeomdömen gällande 

samhällelig inkomstfördelning (en idé som - och som inte minst blir tydligt senare med Rawls 

- även går att applicera på frågor om rättvisa och moral som rör hela samhället och dess 

sammanhängande institutioner). Det blir än mer tydligt när Harsanyi i stycket som följer även 

föreslår att ett värdeomdöme rörande omfördelningen av inkomst skulle uppfylla kraven för 

opartiskhet i största möjliga mån om personen tvingas göra detta val i total ovisshet om sin 

egen (och för nära och kära hos personen i fråga) position under valda samhällssystem. Valet 

för inkomstdistribuering sker alltså bakom en slöja av okunnighet, (även om den 

formuleringen aldrig används av Harsanyi själv i texten där idén introduceras), och metoden 

som Harsanyi använder sig av är att tillskriva varje position samma sannolikhet vid 
                                                 
1 John Rawls, A Theory of justice: Revised Edition, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press 
1999, s. 118n. 
2 John C. Harsanyi, ”Cardinal Utility in Welfare Economics and in the Theory of Risk-taking”, Journal of 
Political Economy, 61:434-435, 1953, s. 434. 
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valsituationen. Detta för att kunna maximera ”cardinal utility” (alltså utility som tillskrivits 

exakta värden) i ett samhälle utifrån en idé om opartiskhet.3 Syftet med Harsanyis modell och 

tunna slöja av okunnighet är alltså att så opartiskt som möjligt kunna behandla frågan om 

vilket samhälle som vore att föredra om syftet är att maximera cardinal utility för samhället i 

stort. 

I en text från 1955 så vidareutvecklar Harsanyi sina idéer om villkoren för slöjan av 

okunnighet (även om, återigen, Harsanyi själv aldrig använder den termen i någon av dessa 

två texter), åtminstone indirekt, eftersom den diskuterar olika svårigheter kopplade till idén 

om cardinal utility, både för varje enskild individ i varje givet system, men också för totalen 

inom varje system i stort. Texten kan rimligen därför beskrivas som sökandet efter en 

matematisk funktion som möjliggör för ett försvar av cardinal utility i etiska sammanhang. 

Exakt hur den är konstruerad matematiskt kommer däremot inte att diskuteras i den här 

uppsatsen, utan det är konsekvenserna av detta postulat (det om cardinal utility), inom ramen 

för slöjans villkor, som kommer att behandlas här. Och det som Harsanyi kommer fram till är 

egentligen att interpersonella jämförelser av utility inte behöver baseras på politiska eller 

etiska postulat med olika värdeomdömen i grunden, utan att det i själva verket bara rör sig om 

”factual prepositions based on certain principles of inductive logic”.4 Med detta sagt så 

medger Harsanyi att det fortfarande finns tillfällen då våra postulat kommer att vila på 

värdeomen, i brist på reell information som kan möjliggöra en objektiv interpersonell utility-

jämförelse, men att ambitionen måste vara att sträva efter att hela tiden minimera risken för 

att tvingas ta till det som metod.5 Att ta till politiskt eller etiskt baserade omdömen i fall som 

rör individuell moral vid interpersonella jämförelser vore att ”decrease the dependence of our 

social welfare function on the actual preferences and actual susceptibilities to satisfaction, of 

the individual members of the society”, vilket i sin tur skulle göra att vi istället tvingades 

förlita oss på svaren från våra egna värdeomdömen för samma ändamål.6 Något som då alltså 

enligt Harsanyi skulle göra jämförelsen mindre objektiv. Tanken kan sammanfattas enligt 

följande:  

                                                 
3 Idem, s. 435. 
4 John C. Harsanyi, ”Cardinal Welfare, Individualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility”, 
Journal of Political Economy, 63: 309-321, 1955, s. 319f. 
5 Idem, s. 320. 
6 Ibid. 
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“[T]he more complete our factual information and the more completely individualistic our 

ethics, the more the different individuals’ social welfare functions will converge toward the 

same objective quantity , namely, the unweighted sum […] of all individual utilities.”7  

Så om syftet med en etisk samhällelig policy är att etablera och tillfredsställa maximeringen 

av individuella preferenser (utility) hos samtliga av dess medborgare, så kommer den 

samhälleliga välfärdsfunktionen alltid att utgöras av totalsumman av individuella utilities. 

Och huruvida maximeringen av dessa individuella utility-värden är objektiv eller inte kommer 

alltid att bero på faktisk reell information, och inte på etiska eller politiska värdeomdömen.8 

Så för att Harsanyis princip ska fungera så måste den vila på idén om en tunnare slöja av 

okunnighet, eftersom den är beroende av sitt postulat om cardinal utility (medborgares olika 

preferenser är kända vid valsituationen, eller åtminstone antas vara det).  

Så för att sammanfatta så vilar Harsanyis idé på ett antagande om kända preferenser, eller 

cardinal utility, och utifrån denna information så är det väljarens roll att maximera cardinal 

utility genom valet av principer för samhället. Mer konkreta idéer för hur väljaren bör gå till 

väga, och hur originalpositionen kan fungera utifrån Harsanyis tanke om att maximera utility, 

formulerades först cirka tjugo år senare. Något som nästa sektion kommer att behandla i mer 

detalj. 

 

Mer om Harsanyis originalposition och slöja 
Villkoren för Harsanyis slöja och hur han tänkt sig att väljare ska gå till väga i 

originalpositionen blir än mer tydligt i den explicita kritiken mot Rawls teori, i en text från 

1973 (denna publicerades sedan på nytt 1975).9 Denna kritik kommer att behandlas i en 

senare passage eftersom den aktualiserar en viktig distinktion mellan maximinprincipen (en 

beslutsregel) och differensprincipen (en fördelningsprincip), men inom ramen för nuvarande 

diskussion så är det bara villkoren för Harsanyis slöja som är relevanta.  

Rawls val av maximinprincipen som beslutsregel i originalpositionen är alltså ett felval enligt 

Harsanyi, och istället argumenterar han för ”the expected-utility maximization principle of 

Bayesian theory” som beslutsregel i originalpositionen (mer om vad detta innebär snart).10 

                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 John C. Harsanyi, ”Can the Maximin Principle Serve as a Basis for Morality? A Critique of John Rawls’s 
Theory”, The American Political Science Review, 69:594-606, 1975. 
10 Idem, s. 598. 
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Återigen betonas dessutom skillnaden mellan ett påstående om ett önskvärt samhällssystem 

utifrån kunskap om den egna positionen i varje givet system, och ett påstående utan kunskap 

om den egna positionen. Det senare påståendet är alltså vad som rimligen speglar moralen.11 

Därefter antas två olika sociala samhällssystem (för att ställa upp en situation som innefattar 

ett moraliskt värdeomdöme, och på så sätt belysa hur Harsanyi tänker sig originalpositionen 

och tillvägagångssättet för väljaren), och ett samhälle som består av n individer. En individ 

(vår hypotetiska väljare, bakom slöjan) ska sedan välja ett av dessa två samhällssystem, under 

antagandet att det inom varje system råder samma sannolikhet, 1/n, att bli den individ som har 

det bäst ställt, näst bäst ställt, tredje bäst ställt, och så vidare, ända ner till den person som har 

det sämst ställt. Detta benämns som ”the equiprobability assumption”. Därefter antas väljaren 

använda sig av the expected-utility maximization principle. Det förväntas då bli uppenbart att 

väljaren alltid kommer att välja det samhällssystem som, enligt dennes bedömning, kommer 

att generera högst ”average utility level” för varje enskild medlem av samhället. Väljarens 

uppgift är alltså att utvärdera varje möjligt socialt arrangemang och system, med tillhörande 

institutionella ramverk och social praxis, för att helt enkelt hitta det bästa i termer av trolig 

”average utility”.12 Så hur dessa system ser ut i exemplet ovan (eller hur många samhällen det 

finns att välja mellan) saknar relevans för poängen Harsanyi försöker belysa; det viktiga är 

jämförelsen mellan dessa system, och vilket som är mest troligt att generera högst 

genomsnittlig utility.  

Och detta är i allt väsentligt hur Harsanyis originalposition ser ut, vilket också bör ge en klar 

bild av villkoren för Harsanyis slöja. Den hypotetiska väljaren är alltså begränsad av en tunn 

slöja; tunn därför att den täcker över all form av kunskap kring vilken plats i varje givet 

samhälle som väljaren kommer att ha, men möjliggör ändå för kunskap kring medlemmarna i 

varje givet samhälle, och deras respektive cardinal utility. Därefter anammas en 

beslutsprincip som går ut på att maximera förväntad utility (the expected-utility maximization 

principle), i enlighet med bayesiansk teori om beslut under osäkerhet, vilket bara innebär att 

samma sannolikhet tillskrivs alla tänkbara positioner (subjective probability), eftersom 

väljaren saknar kunskap om den verkliga sannolikheten. Och därefter blir det bara en fråga 

om att i utvärderingen av tänkbara system, identifiera det mest högst genomsnittlig utility, hos 

samhällets alla medlemmar.  

                                                 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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Slöjan är konstruerad på ett sätt som, eftersom den möjliggör för kunskap om människors 

individuella cardinal utility, rimligen leder till en beslutsprincip som går ut på att, utifrån 

detta, maximera genomsnittlig utility. Vilket också betyder att den (beslutsprincipen med 

utgångspunkt i att maximera genomsnittlig utility), utifrån villkoren för Harsanyis slöja, är 

mer attraktiv, och förmodligen betydligt mer rationell än maximinprincipen som beslutsregel 

vid den valsituationen. Detta kommer inte minst att bli en viktig poäng senare i jämförelsen 

med Rawls, och i diskussioner som kommer röra maximinprincipens roll för Rawls teori som 

helhet. Men i det här skedet får ett citat från Samuel Freeman räcka för att illustrera själva 

kontrasten i båda positionerna, innan diskussionen flyttar sig till Rawls version av slöjan av 

okunnighet: 

“Harsanyi’s [original position] involves the rational choice of one person, while Rawls’s 

involves a social agreement among members of society; and Harsanyi’s chooser has complete 

knowledge of everyone’s desires and characteristics and is only ignorant of her own identity 

while Rawls’s parties are in complete ignorance of any of these facts.”13        

Det gör alltså att Harsanyis slöja tillåter vetskap om samtliga individers preferenser och 

psykologi, och väljaren är egentligen bara okunnig om vilken av dessa individer denne själv 

råkar vara. Så målet blir därför att, som vi sett, utifrån detta identifiera ett samhälle som 

maximerar genomsnittlig utility baserat på den här informationen. Detta är en väsentlig 

skillnad gentemot Rawls och något som kommer att bli centralt för kommande diskussioner 

och den här uppsatsens slutsatser.   

RAWLS SLÖJA AV OKUNNIGHET OCH ORIGINALPOSITION 

Rawls version av slöjan av okunnighet 
Precis som för Harsanyi så kommer Rawls version av slöjan av okunnighet att få 

konsekvenser för vilka principer som accepteras i originalpositionen, och därför är det viktigt 

att redogöra för hur Rawls slöja spelar in i teorin om Justice as Fairness som helhet. Dels för 

att A) tydliggöra kontrasterna med Harsanyi och vad det är i respektive originalposition som 

gör att principerna som väljs blir olika, men också för att B) påvisa hur Rawls argument för 

maximinprincipen är tänkt att fungera givet originalpositionen (Rawls ställer upp många olika 

villkor för valsituationen och för parterna som väljer, utöver slöjan). Detta blir centralt inför 

kommande diskussioner, eftersom vad som begränsas i slöjan har direkta konsekvenser för 

                                                 
13 Samuel Freeman, Rawls, Adgington, Routledge Philosophers, 2007, s. 172. 
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vilken eller vilka principer det är rationellt att anta i valsituationen. Så syftet med den här 

sektionen är att redogöra för all relevant information rörande både slöjan av okunnighet och 

Rawls originalposition i sin helhet, för att på så sätt bereda väg för kommande analys och 

diskussion.  

Som vi redan sett så väljer Harsanyi en tunn slöja av okunnighet. Tunn eftersom den alltså 

tillåter vetskap om samtliga individers preferenser och psykologi men gör väljaren ovetandes 

om vem av dessa individer väljaren själv i sin tur råkar vara. Syftet är helt enkelt att maximera 

förväntad genomsnittlig utility från ett opartiskt perspektiv. Rawls däremot väljer en mycket 

tjockare slöja av okunnighet och tar ifrån väljarna all form av kunskap om personers 

preferenser i den sortens konkreta termer (parterna söker istället tillgodogöra sig ”primary 

social goods”, vilka är värdefulla oavsett preferenser när slöjan hävts, men mer om detta 

nedan). Så om metoden för Harsanyi är att titta på preferenser och behov hos varje enskild 

individ, och göra detta med samtliga individer i ett samhälle, för att i sin tur använda sig av 

sin utility-funktion, så är detta något som vore omöjligt under Rawls:  

”By contrast in Rawls’s original position sympathetic identification with others’ desires is not 

possible because the thick veil of ignorance prevents the parties from knowing these and other 

particular facts about people. […] To allow the parties knowledge of particular desires and 

interests, distributions of rights, and other historical facts would improperly skew their 

judgements.”14 

Detta för att principerna som väljs ska garantera rättvisan genom institutioner och alltså även 

bevara rättvisan över tid, samt garantera vissa grundläggande fri- och rättigheter. Detta kallar 

Rawls för ”procedural justice”, och idén är att använda det som bas för teorin; för att på så sätt 

eliminera alla tänkbara förhandlingsstrategier baserade på sociala eller naturliga tillgångar i 

ursprungspositionen.15 Det betyder att parterna saknar information om den egna platsen i 

samhället, och alltså sin egen klass eller sociala status. Dessutom så saknar parterna helt 

kunskap om den egna fördelningen av naturliga tillgångar och förmågor, samt även sin egen 

intelligens eller sina styrkor. Utöver allt detta så saknar parterna bakom slöjan tillgång till sin 

egen ”conception of the good” (alltså vad som uppsattas som värdefullt och eftersträvansvärt), 

vetskap om någonting som rör den personliga rationella planen för ett helt liv, samt särskilda 

aspekter av den egna psykologin; som till exempel tendensen att vara optimistisk eller 

pessimistisk, och även nivån av risk-aversion. Vidare så saknar parterna även kunskap kring 
                                                 
14 Samuel Freeman, Rawls, Adgington, Routledge Philosophers, 2007, s 158. 
15 John Rawls, A Theory of justice: Revised Edition, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press 
1999, s. 118. 
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omständigheter som rör det egna samhället, dess politiska eller ekonomiska situation, eller 

vilken nivå av kultur eller civilisation det befinner sig på. Dessutom så vet inte heller parterna 

vilken generation de tillhör. Tanken är helt enkelt att eftersom ingen vet sin position i 

samhället, eller sina naturliga tillgångar, så kan ingen heller skräddarsy principerna efter dessa 

fördelar.16 Den enda kunskap som finns tillgäng om samhället är egentligen att det lyder 

under vad Rawls kallar för ”the circumstances of justice” (mer om vad detta innebär snart). 

Däremot, för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att göra ett val så tar Rawls för givet att 

parterna känner till generell fakta om mänskliga samhällen, politiska affärer och principer för 

ekonomisk teori, samt hur mänsklig psykologi kan fungera i relation till detta.17 Att det 

egentligen inte finns några restriktioner för mängden generell fakta som parterna har tillgång 

till beror enligt Rawls på att ”conceptions of justice must be adjusted to the characteristics of 

the systems of social cooperation which they are to regulate, and there is no reason to rule out 

these facts”.18 För syftet med slöjan, och i förlängningen hela originalpositionen, är att 

komma fram till principer som alla skulle välja, och som i förlängningen också skulle 

generera en vilja att följa och försvara principerna, väl förkroppsligade i samhällets 

grundstruktur.19 Detta bland annat för att det skulle ge ett stabilt samhälle, ett villkor som 

spelar en stor roll först Rawls teori.  

Men för att förstå konsekvenserna av att slöjan förbjuder tillgång till varje persons conception 

of the good och rationella plan över ett helt liv; samt vad det betyder att partnerna är 

välbekanta med the circumstances of justice, så måste både villkoren för originalpositionen 

och dess parter (kom ihåg att Harsanyi förlitade sig på en hypotetisk väljare bakom slöjan) 

förklararas mer utförligt; något som sker i nästa stycke. Innan dess finns det en sista viktig 

poäng som rör Rawls slöja som är värd att lyfta fram; eftersom all kunskap som tillåts är 

generell, och eftersom både parterna och valsituationen som sådan lyder under vissa villkor 

(mer om detta i nästa stycke), så innebär det att om en person bakom slöjan skulle välja Rawls 

två principer så betyder det också att alla personer skulle välja dessa principer: 

”[I]f in choosing principles we required unanimity even when there is full information, only a 

few rather obvious cases could be decided. A conception of justice based on unanimity in these 

circumstances would indeed be weak and trivial. But once knowledge is excluded, the 

requirement of unanimity is not out of place and the fact that it can be satisfied is of great 

                                                 
16 Idem, s. 121. 
17 Idem, s. 118f. 
18 Idem, s 119. 
19 Ibid. 
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importance. It enables us to say of the preferred conception of justice that is represents a genuine 

reconciliation of interests.”20      

 

Villkor för valsituationen 
Till att börja med kan det vara på sin plats att notera hur Rawls har tänkt sig att hantera alla 

tänkbara alternativ i originalpositionen. Eftersom problemet med alternativa lösningar kan 

verka närmast överväldigande så väljer Rawls att, av praktiska skäl och tills vidare, jämföra 

hans två principer för rättvisan med andra relevanta och inflytelserika teorier om rättvisan och 

låta parterna välja på det sättet. Alternativen presenteras alltså i par.21  

Vidare gäller för valsituationen att (som vi nämnt innan) the circumstances of justice råder, 

och vad detta innebär mer konkret förklaras inom kort. Bakgrunden till detta krav handlar om 

hela teorins grundläggande syfte: att utveckla det traditionella samhällskontraktet, som i sin 

tur vilar på idén om ett samhälle som ett samarbete mellan fria och jämlika för allas 

gemmensamma bästa. Så kärnan i principerna som Rawls argumenterar för, och som han 

menar att parterna bakom slöjan skulle välja, kan sammanfattas enligt följande: 

“[T]he principles that free and rational persons concerned to further their own interests would 

accept in an initial position of equality as defining the fundamental terms of their association.” 22 

Och dessa principer är då alltså Rawls två principer för rättvisan. Den första principen är tänkt 

att garantera människor samma tillgång till grundläggande friheter oavsett samhällsposition, 

och den andra principen, som kan delas in i två delar, är tänkt att A) reglera ojämliketer så att 

dessa, i den mån de existerar, gör så i egenskap av att vara till störst gagn för samhällets minst 

gynnade; och den andra delen handlar om att B) hålla vissa tjänster och positioner öppna för 

samtliga människor oavsett samhällsposition i enlighet med en idé om rättvisa möjligheter för 

alla.23 Dessa principer är i sin tur tänkta att fungera lexikalt, vilket betyder att den första 

principen måste vara uppfylld innan till exempel ”the difference principe” (del A under andra 

principen ovan) blir aktuell.  

Men för att göra parterna mer benägna att välja dessa, och för att sätta upp en originalposition 

som bättre motsvarar rättvisan och som sorterar bort moraliskt trivial information, så är alltså 

                                                 
20 Idem, s. 122. 
21 Idem, s. 105ff. 
22 Idem, s. 10. 
23 Idem, s. 266f. 
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ett krav att the circumstances of justice råder (och att parterna vet att det råder). Dessa 

beskrivs i korthet som ”the normal conditions under which human cooperation is both 

possible and necessary”.24 Dessa kan i sin tur delas upp i subjektiva och objektiva villkor. 

Objektiva villkor rör sådant som att många människor ska samexistera på en begränsad 

geografisk yta, att ingens förmågor skiljer sig så mycket från någon annans att det är möjligt 

att mentalt eller fysiskt dominera andra i någon överdriven utsträckning, samt att ingen är 

immun mot attacker eller mot att få sina planer blockerade av någon annan. Dessutom råder 

vad Rawls kallar för ”moderate scarcity”. Detta för att naturliga eller andra sorters resurser 

inte ska vara så överflödiga att ett samarbete inte behövs, men ej heller vara så begränsade att 

samarbete inte räcker till för att täcka allas grundbehov.25 Subjektiva villkor däremot rör 

parternas respektive conception of the good (alltså som vi sett innan; en idé om vad som gör 

livet menings- och värdefullt, samt vilka medel som krävs för att realisera detta över ett helt 

liv), som oundvikligen kommer att vara i direkt konflikt med varandra givet människors 

olikheter och samhällets pluralism. Dessutom antas människor ha den sortens brister som 

människor tycks ha naturligt; oro, självupptagenhet, brister i rationalitet, tvivelaktigt minne, 

och liknande subjektiva egenskaper. Det innebär också att människor kommer att ha olika 

religiösa och filosofiska uppfattningar, utöver att dessutom skilja sig åt i politiska och sociala 

övertygelser. Så sammanfattningsvis innebär the circumstances of justice att det råder 

”conflict of interests” under ”moderate scarcity”.26 

Utöver dessa villkor för själva valsituationen så ställer Rawls också krav på själva valet i sig. 

Kraven kallar han för ”the formal constraints of the concept of right”, och de går ut på att 

fånga vad som rimligen bör förväntas av principer för rättvisan (”reasonable to impose on the 

conceptions of justice that are to be allowed on the list”), samt eliminera olika typer av 

egoism. Rawls menar att om principerna för rättvisan ska kunna motsvara synen på hur 

rättvisa kan fungera inom institutioner (garantera grundläggande rättigheter, etablera 

skyldigheter, samt fördela olika sorters fördelar) så är dessa krav naturliga.27 Det första kravet 

handlar om att principerna måste vara generella, och inte tillåta specifika namn. Detta gör att 

principerna alltid förblir sanna givet att villkoren för rättvisa (circumstances of justice) 

uppfylls.28 Det andra kravet är att principerna måste vara universella, vilket bara betyder att 

alla människor, i egenskap av att vara moraliska, är inkluderade och bundna av dess 
                                                 
24 Idem, s. 109. 
25 Idem, s. 110. 
26 Ibid. 
27 Idem, s. 113. 
28 Idem, s. 113f. 
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innehåll.29 Nästa villkor rör offentlighet (publicity), vilket Rawls menar är en naturlig del av 

samhällskontraktet, och därmed traditionen om fria och jämlika personer. Poängen med detta 

krav ”is to have the parties evaluate conceptions of justice as publicly acknowledged and fully 

effective moral constitutions of social life”.30 Det fjärde villkoret handlar om viktningen 

mellan olika legitima intressen när dessa är i konflikt med varandra, för att undvika att det i 

slutändan blir en fråga om att den med mest resurser eller makt också blir den som får sin 

vilja igenom.31 Det femte och sista villkoret behandlar frågan om slutgiltighet (finality). Det 

säger egentligen bara i korthet att valsituationen bör behandlas på samma sätt som en sista 

juridisk instans, och att beslutet som fattas därmed är definitivt.32 Så the formal constraints of 

the concept of right - alltså själva kravet på valet som fattas i valsituationen, om det ska 

motsvara kraven på rättvisa - sammanfattas av Rawls enligt följande: 

“[A] conception of right is a set of principles, general in form and universal in application, that 

is to be publicly as a final court of appeal for ordering the conflicting claims of moral persons. 

Principles of justice are identified by their special role and the subject to which they apply.”33            

 

Rationaliteten hos parterna bakom slöjan 

Det sista att redogöra för innan kritiken från Harsanyi är Rawls beskrivning av rationaliteten 

hos parterna som ska göra själva valet. Även här gäller vissa villkor; och parterna förväntas 

uppfylla dessa för att på bästa sätt fånga vad som enligt Rawls ingår i idén om rättvisa och 

göra valsituationen så representativ för detta som möjligt. Än så länge kan det kanske verka 

svårt för parterna att överhuvudtaget välja principer för rättvisan, eftersom parterna bakom 

slöjan förväntas vara rationella personer, men samtidigt också berövats all information om 

respektive conception of the good bakom slöjan. Parterna kan därför inte på rationella grunder 

välja principer som försäkrar dem om sin egen personliga conception of the good och hur den 

bäst garanteras över ett helt liv. Rawls gör åtminstone antagandet att parterna föredrar fler 

”primary social goods” än färre, vilket gör att oavsett personliga mål och preferenser så är 

primary social goods värdefulla i strävan efter uppfyllandet av dessa mål när slöjan väl 

hävts.34 Detta då för att primary social goods antas fungera som medel i strävan efter att 

uppnå vad det än råkar vara som upplevs eftersträvansvärt bakom slöjan, och oavsett 
                                                 
29 Idem, s. 114. 
30 Idem, s. 115. 
31 Idem, s. 115f. 
32 Idem, s. 116f. 
33 Idem, s. 117. 
34 Idem, s. 123. 
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conception of the good. Så den rationella delen av valet utgörs av en strävan efter att ”protect 

their liberties, widen their opportunities, and enlarge their means for promoting their aims  

whatever these are”, och givet parternas generella kunskap om exempelvis mänsklig 

psykologi och moral så blir detta fullt möjligt.35 Vidare gäller att ”a rational person is thought 

to have a coherent set of preferences between the options open to him”, och att personen 

därefter har en förmåga att väga dessa alternativ efter vad som bäst stämmer överens med den 

egna preferensen. Samt att välja det alternativ som tillfredsställer fler av dessa preferenser än 

färre, och har störst chans att vara lyckosamt.36  

Slutligen så förväntas även en rationell person bakom slöjan sakna avundsjuka (envy) i 

valsituationen, och därmed alltså inte motiveras av missunnsamhet. Det betyder att vad som är 

relevant är den egna planen för ett helt liv, i förhållande till respektive conception of the good, 

och så länge den är tillfredsställd så finns inga ytterligare behov att jämföra sig med andra. 

Detta kallar Rawls för ”mutually disinterested rationality”, och får alltså som konsekvens att 

parterna bara försöker maximera sin egen tillgång till primary social goods för att ha största 

möjliga medel att realisera sin egen conception of the good, hur denna än må se ut när slöjan 

sen är lyft. Så tanken är att - likt ett spel - parterna bara försöker vinna så många poäng som 

möjligt för sig själva, utan att bry sig om huruvida motparterna i sin tur får mindre eller mer.37 

Detta för att ge bäst resultat i förhållande till rättvisan; för att om exempelvis avundsjuka vore 

en faktor i valsituationen så skulle det riskera ett sämre resultat för samtliga. Samuel Freeman 

bidrar också med ett viktigt klargörande i diskussionen om parternas ”ömsesidiga likgiltighet:  

“As the parties are not envious, so too they are not moved by affection for each other in their 

agreement. That is, they are not directly concerned with promoting other parties’aims and 

commitments – which is not to say that they are not concerned with promoting other people’s 

aims and commitments”.38     

Det är av den här anledningen som Rawls dessutom väljer att göra parterna till “heads of 

families”. För att både garantera rätt sorts resultat i valsituationen, men utan att göra parterna 

till egoister på ett sätt som vore att missrepresentera människors psykologi och drivkrafter 

(exempelvis att bry sig om närmast anhöriga).39 Att göra parterna till heads of families gör 

också att rättvisa över generationer är en fråga som kan fångas in i originalpositionen. 

                                                 
35 Ibid. 
36 Idem, s. 124. 
37 Idem, s. 124f. 
38 Samuel Freeman, Rawls, Adgington, Routledge Philosophers, 2007, s 149. 
39 John Rawls, A Theory of justice: Revised Edition, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press 
1999, s. 111. 
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Dessutom menar Rawls att parterna drivs av ”a sense of justice” och att det är allmän 

kännedom att detta är fallet, vilket bara betyder att (återigen i enlighet med idén om ett 

samhällskontrakt) parterna litar på att andra också följer det som bestäms.40   

HARSANYIS KRITIK MOT MAXIMINPRINCIPEN 

Exempel på problem med maximinprincipen 
Den här delen kommer att handla om Harsanyis invändningar mot maximinprincipen som 

beslutsregeln för val i originalpositionen, och kommer därför bara att utgå ifrån den text där 

denna kritik framförs. En diskussion och analys av denna kritik kommer först senare i den här 

uppsatsen.  

Som noterat ovan så har Harsanyi en egen version av både originalpositionen och slöjan, 

vilket i sin tur får honom att (med utgångspunkt i dessa) argumentera för en beslutsprincip 

som går ut på att maximera förväntad genomsnittlig utility. Så kritiken mot Rawls sker i 

huvudsak genom att jämföra maximinprincipen mot Harsanyis föreslagna princip, för att 

därigenom visa på hur den senare alltid visar upp mer önskvärda, och betydligt mer rationella, 

alternativ än vad maximinprincipen tycks göra. Harsanyi går sedan vidare till att ifrågasätta 

om den överhuvudtaget har några fördelar över den beslutregel som han själv föreslår, det vill 

säga the expected-utility maximization principle.41 Harsanyi accepterar förvisso att 

maximinprincipen i flera fall kan ge rätt svar, men att den då bara gör så i egenskap av att ge 

precis samma svar som the expected-utility maximization principle. Det får Harsanyi att mena 

att maximinprincipen är ett misstag, och en allvarlig svaghet i Rawls teori. Vilket också 

diskvalificerar teorin från att vara en seriös utmanare till utilitarismen.42 

Harsanyis första invändning handlar om att maximinprincipen ger felaktiga svar, och 

uppmanar till handling som verkar irrationell snarare än rationell, trots att det senare som 

bekant är vad som är tänkt att karaktärisera parterna i originalpositionen enligt Rawls. 

Harsanyis första exempel lyder enligt följande: 

“Suppose you live in New York City and are offered two jobs at the same time. One is a tedious 

and badly paid job in New York City itself, while the other is a very interesting and well paid 

job in Chicago. But the catch is that, if you wanted the Chicago job, you would have to take a 

                                                 
40 Idem, s. 125. 
41 John C. Harsanyi, ”Can the Maximin Principle Serve as a Basis for Moraliy? A Critique of John Rawls 
Theory”, The American Political Science Review 69:594-606, 1975,  s. 598. 
42 Idem, s. 606. 
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plane from New York to Chicago […]. Therefore there would be a very small but positive 

probability that you might be killed in a plane accident.” 43 

Tanken är alltså att maximinprincipen i en sådan här situationen skulle mena att det tråkiga 

och dåligt betalda jobbet i New York vore rätt beslut, trots att jobbet i Chicago verkar både 

väldigt intressant och kommer med en bättre lön. Detta för att maximinprincipen går ut på att 

välja det alternativ som har bäst sämsta konsekvenser. Att helt enkelt maximera de sämsta 

konsekvenserna i varje valsituation, och i exemplet ovan är det uppenbart att det är bättre med 

ett tråkigt och dåligt betalt jobb, än att faktiskt dö. Men att välja jobbet i New York, givet 

dessa ingångsvärden, bara för att det finns en väldigt liten risk att planet kan störta vore 

väldigt irrationellt menar Harsanyi, och han förstärker sin poäng ytterligare genom att ge fler 

exempel på vardagliga saker som i så fall borde undvikas om maximinprincipen vore rätt 

princip för beslutsfattande: att korsa gatan (du kan bli påkörd) och att undvika broar (dessa 

kan gå sönder) till exempel.44 Att ta maximinprincipen på allvar utan att också ta hänsyn till 

sannolikhet vore alltså att agera ytterst irrationellt, och det är precis därför som 

maximinprincipen, i den mån den ger rätt svar, bara lyckas ge rätt svar när den ger samma 

svar som the expected-utility maximization principle.45 Detta för att hela poängen med the 

expected-utility maximization principle är att värdera konsekvenser efter sitt väntade utfall, 

vilket också betyder att i fall där de olika principerna ger olika svar så är det alltid 

maximinprincipen som är den irrationella av de två.46 Så när maximinprincipen enligt 

Harsanyi villkorslöst kräver det alternativ som har minst dåliga konsekvenser, så tar the 

expected-utility maximization principle också hänsyn till sannolikheten (om denna är känd, 

annars antas alltså samma sannolikhet) för att dessa sämsta konsekvenser skulle inträffa.  

Motivationen för maximinprincipen är enligt Harsanyi baserad på Rawls andra princip för 

rättvisa, och då i synnerhet the difference principle, som i sin tur handlar om att institutioner 

ska vara organiserade på ett sätt som är till gagn för de med minst gynnsam position i 

samhället (som vi kommer se senare så är detta ett missförstånd). Detta för att ingen i 

ursprungspositionen antas veta vilken roll i samhället de kommer ha, och att de därför måste 

vara beredda på att vara just dem med minst gynnsam position i samhället. Så för att illustrera 

ovanstående poäng om maximinprincipens brister som beslutsregel så exemplifierar även 

                                                 
43 Idem,  s. 595. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Idem, s. 595f. 
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Harsanyi utifrån vad han tolkar som Rawls ursprungsposition. Ett exempel på denna kritik 

lyder: 

“[C]onsider a society consisting of one doctor and two patients, both of them critically ill with 

pneumonia. Their only chance to recover is to be treated by an antibiotic, but the amount 

available suffices only to treat one of the two patients. Of these two patients, individual A is a 

basically healthy person, apart from his present attack of pneumonia. On the other hand, 

individual B is a terminal cancer victim, but even so, the antibiotic could prolong his life by 

several months. Which patient should be given the antibiotic? ”47 

Återigen menar Harsanyi att maximinprincipen ger fel svar, då den enligt honom skulle svara 

patient B, trots att sunt förnuft (ihop med utilitarismen) skulle svara patient A. Men detta 

bygger enligt mig på ett missförstånd kring maximinprincipens roll hos Rawls, och hur den 

skiljer sig från the difference principle (vilket också blir en central poäng senare i uppsatsen).  

Harsanyi gör därefter ungefär samma poäng i ett annat exempel, som handlar om utbildning. 

Tanken där är att om ett samhälle på två personer har extra resurser att lägga på till exempel 

matematisk utbildning av den högre sorten för person A, som har stor fallenhet för matematik 

och som älskar att studera, eller på investeringar i person B, som är förståndshandikappad och 

vars förbättring egentligen kommer vara minimal, men att det antas ge person B en viss svag 

tillfredsställelse. Anta också att det bara är dessa alternativ som gäller och att det är omöjligt 

att dela upp investeringarna annorlunda.48 Återigen verkar maximinprincipen ge motsatt svar 

mot både sunt förnuft och utilitarismen eftersom den tycks mena att samhällets resurser bör 

läggas på person B. Än mer bekymrad blir Harsanyi av att maximinprincipen villkorslöst 

kräver denna prioritering, oavsett om det bara är marginellt till gagn för dem med minst 

gynnsam position, samtidigt som det potentiellt skulle kunna ignorera övriga samhällets 

intressen, om dessa vore i en annan riktning.49 Med andra ord, person B i exemplet ovan, 

skulle prioriteras villkorslöst, oavsett hur marginell denna nytta skulle vara, och oavsett på hur 

många andras bekostnad, och i vilken utsträckning, bara i egenskap av att vara mest utsatt. Så 

Harsanyi anser sig visa på djupt problematiska konsekvenser med maximinprincipen, och 

menar att, i den utsträckning dessa exempel fungerar, så är dess konsekvenser förödande för 

Rawls:  

                                                 
47 Idem, s. 596. 
48 Ibid. 
49 Idem, s. 596f. 
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“[T]he counterexamples are directed precisely against the most fundamental principles of the 

theory, as are the maximin principle and the difference principle for Rawl’s theory. In this case, 

if the counterexamples are valid, it can only mean that the theory is fundamentally wrong.” 50 

Rawls argument från originalpositionen i Theory of Justice 

Maximinprincipens roll hos Rawls 
Innan vi går vidare med vår diskussion kring huruvida Harsanyi har rätt i sin kritik så kan det 

vara värt att stanna upp och titta på hur Rawls argumenterade för sina två principer i Theory 

(alltså innan Harsanyis kritik ovan) mot just utilitaristiska principer. Detta för att dessa 

poänger är relevanta i slutdiskussionen, och bör ge en tydligare bild över hur Rawls teori och 

olika argument är tänkta att fungera. 

Samuel Freeman kallar Rawls originalposition för ett verktyg som kan ställa upp en 

valsituation där ”rational decision is subject to reasonable constraints”.51 På samma sätt är 

uppsatsens genomgång av Rawls originalposition - med utförliga villkor för beslutet som ska 

fattas, parterna, och omständigheterna för beslutet - tänkta att ge verktyg för att hantera 

problem och frågeställningar som dyker upp i diskussionerna som följer, samtidigt som det 

syftar till att visa vilken typ av fråga det ska beslutas om i originalpositionen (den om 

principer för ett samhälle som alla kan acceptera och se som rättvisa oberoende av position i 

detta samhälle). Så villkorens roll är som vi sett att sortera bort moraliskt trivial information 

som kan riskera att påverka beslutet, samt se till så att valet som fattas har stöd även i 

basstrukturen hos det samhälle där det implementeras, för att på så sätt generera en stabilitet 

inom samhället och fortsätta garantera rättvisan över tid. Eller med andra ord att konstruera en 

valsituation där ”rational decision is subject to reasonable constraints”. 

Rawls själv menar att hans två principer går att betrakta som ”the maximin solution to the 

problem of social justice”, och menar även att detta är ”evident from the fact that the two 

principles are those a person would chose for the design of a society in which his enemy is to 

assign him his place”.52 Så Rawls tanke i Theory verkar vara att valet i originalpositionen bör 

vara det bästa sämsta alternativet. Eller med andra ord, att helt enkelt att maximera det sämsta 

alternativet, utav alla möjliga val. Men redan i Theory är Rawls noga med att påpeka att 

                                                 
50 Idem, s. 597. 
51 Samuel Freeman, Rawls, Adgington, Routledge Philosophers, 2007, s. 167. 
52 John Rawls, A Theory of justice: Revised Edition, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press 
1999, s. 132f. 
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maximinregeln inte på något sätt är en lämplig generell regel för beslut under osäkerhet. Men 

den förblir trots allt en lämplig beslutsregel givet vissa villkor; och originalpositionen 

uppfyller dessa särskilda villkor. Det första villkoret är att A) det saknas helt en pålitlig grund 

för att etablera sannolikhet kring de olika utfallen (givet slöjan), B) det andra villkoret är att 

det bästa sämsta alternativet är tillräckligt bra för att vara acceptabelt att leva under (givet the 

circumstances of justice), och det tredje villkoret C) är att det sämsta tänkbara utfallet under 

andra principer för beslut alla uppenbart faller under gränsen för vad som är acceptabelt att 

leva under; vilket alltså betyder att det bara finns ett alternativ som garanterar acceptabla 

villkor (bara ett alternativ som uppfyller the circumstances of justice).53 Det betyder att även 

om det vore irrationellt att försvara maximinprincipen som en lämplig generell regel för beslut 

under osäkerhet, så är det trots allt rationellt att försvara maximinprincipen som beslutsregel 

för den sortens beslut som originalpositionen efterlyser, givet villkoren som råder där. 

Andra argument för Rawls två principer med grund i maximinprincipen 
Utöver det mer direkta argumentet för maximinprincipen ovan så har Rawls även ytterligare 

exempel på varför maximinprincipen som beslutsregel, givet Rawls teori som helhet, är mer 

lämplig i originalpositionen (givet villkoren för denna) än vad principen om genomsnittlig 

utility vore. För som nämnts under diskussionen om parternas rationalitet så förväntas dessa 

besitta a sense of justice, samtidigt som det är allmän vetskap att detta gäller för samtliga i 

valsituationen. Vilket i sin tur bara betyder att det val som fattas är ett val som alla kan stå för 

och följa, och att alla är införstådda med detta faktum (Rawls benämner detta vid några 

tillfällen som the strains of commitment). Dessutom var ju ett villkor för själva valsituationen 

att den präglas av kravet på slutgiltighet, och bör betraktas ungefär som en sista juridisk 

instans vars dom alltså är definitiv och slutgiltig. Det får som följd att ett val av principer som 

medför konsekvenser omöjliga att stå för, väl realiserade, också måste underkännas i 

valsituationen. Samtidigt som principer med konsekvenser som är väldigt svåra att följa, väl 

realiserade, också måste undvikas (om det finns alternativ som inte har detta problem). Rawls 

skriver att ”when we enter an agreement we must be able to honor it even should the worst 

possibilities prove to be the case”, och att inte hedra ett avtal i det här fallet vore att ge sig in i 

valsituationen med oärliga intentioner, och därmed även att bryta mot the strains of 

commitment.54 Att välja exempelvis Harsanyis princip i originalpositionen tycks därför vara 

oförenligt med kraven på parterna i originalpositionen, eftersom denna inte garanterar 

                                                 
53 Idem, s. 134f. 
54 Ibid. 



20 
 

grundläggande fri- och rättigheter, och rätten till primary social goods så som Rawls två 

principer gör.  

Nästa argument bygger på kravet om offentlighet (som är ett av villkoren för valsituationen). 

Tanken är att Rawls två principer kommer att hjälpa till att generera stabilitet i ett samhälle 

över tid eftersom det är allmän kunskap att dessa principer är vad som ligger till grund för 

rättvisan, genom institutioner (the basic structure of society), och denna insikt föder i sin tur 

en förståelse och en vilja att agera i enlighet med dessa principer och upprätthålla samhällets 

grundläggande institutioner för att dessa i sin tur garanterar rättvisan. Så samhället förblir tack 

vare detta stabilt över tid eftersom den offentliga kännedomen om rättvisans realisering i dess 

grundläggande basstruktur i sin tur tenderar att frambringa en motsvarande känsla för 

rättvisan (a sense of justice) hos dess medborgare, och därmed en vilja att agera i enlighet 

med detta.55 Rawls betonar förvisso att huruvida detta stämmer eller inte är beroende av 

människors psykologi och tillgängliga motiv, men säger samtidigt att hans två principer för 

rättvisan åtminstone ställer mer rimliga krav på människors förmåga att empatisera med andra 

människors intressen och behov än vad en princip om genomsnittlig utility skulle göra. Detta 

eftersom att Rawls två principer för rättvisan (som vi sett ovan) åtminstone garanterar 

parterna grundläggande fri- och rättigheter, och därför även primary social goods, på ett sätt 

som Harsanyis princip inte gör på samma sätt. För givet kravet på offentlighet så skulle det 

betyda att människor, i den mån dessa råkar sakna vissa primary social goods, tvingas 

acceptera att det i så fall sker på grunder som trots allt innebär en maximering av 

genomsnittlig utility. Så för att samma stabilitet ska kunna infinna sig under Harsanyis 

föreslagna princip så förväntas dessa människor helt enkelt finna sig i att offra sina egna 

grundläggande rättigheter för det större goda; något som Rawls då menar vore mindre troligt, 

givet människors psykologi och tillgängliga motiv, än hans egna två föreslagna principer.56 

Rawls menar även att hans två principer leder till självrespekt, eftersom offentlighetskravet 

gör det möjligt för samtliga medborgare att se varför basstrukturens distribuering av tillgångar 

ser ut som den gör, och att eventuella ojämlikheter i så fall existerar just i egenskap av att vara 

till största gagn för de minst privilegierade (tack vare the difference principle), och att detta 

har sin grund i originalpositionen. Samma grund till självrespekt är inte garanterad vid 

principer som syftar till att maximera genomsnittlig utility, eftersom det som vi sett kan 

komma med krav på att ett fåtal förväntas avsäga sig rättigheter för det gemensamma goda: 

                                                 
55 Idem, s. 154. 
56 Idem, s. 154f. 
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“If the parties accept the utility criterion, they will lack the support to their self-respect provided 

by the public commitment of others to arrange inequalities to everyone’s advantage and to 

guarantee the basic liberties for all. In a public utilitarian society men, particularly the least 

advantaged, will find it more difficult to be confident of their own worth.”57 

ÄR HARSANYIS KRITIK ÖVERYGANDE? 

En kronologisk summering 
Det kan här vara värt att nämna att Rawls faktiskt bemötte Harsanyi explicit året efter kritiken 

mot maximinprincipen publicerades. I denna text skriver Rawls att ”the maximin criterion is 

not meant to apply to small-scale situations, say, to how a doctor should treat his patient  or a 

university its students”, och betonar istället att maximinprincipen snarare är en 

makroprincip.58 Detta bemöts i sin tur året senare av Harsanyi i ett tillägg (”postscript”) till 

sin originalartikel, där han skriver följande: 

“First of all, though my counterexamples do refer to small-scale situations, it is very easy to 

adapt them to large-scale situations since they have intrinsically nothing to do with scale, 

whether small or large. […] I am really astonished that a distinguished philosopher like Rawls 

should have overlooked the simple fact that the counterexamples I have adduced (and the many 

more counterexamples one could easily adduce) have nothing whatever to do with scale at all. In 

fact, it would be a priori rather surprising if, at the most fundamental level, the basic principles 

of morality should take different forms for large-scale and for small-scale situations.”59    

Så Harsanyis motargument i det här fallet handlar alltså om att kritisera logiken i att göra 

skala till en fundamental variabel i moraliska frågor. Att Harsanyi inte låtit sig övertygas blir 

dessutom tydligt på nytt när han i en text från 1977 kallar maximinprincipen för en ”highly 

irrational decision rule”, och dessutom menar leder till ”absurd practical implications”.60 I 

samma text sammanfattar Harsanyi kronologin hos de argument och positioner som redogjorts 

för ovan, och det kan här vara läge att stanna upp och upprepa den på nytt. Så, som vi alltså 

sett var Harsanyi först med att presentera en idé om slöjan och originalpositionen redan 1953. 

Denna idé utvecklade han sedan 1955. 1971 skrev Rawls A Theory of Justice, och 1973 kom 

                                                 
57 Idem, s. 158 
58 John Rawls, “Some Reasons for the Maximin Criterion”, American Economic Review 64:141-146, 1974, s. 
142.  
59 John C. Harsanyi, ”Can the Maximin Principle Serve as a Basis for Moraliy? A Critique of John Rawls 
Theory”, The American Political Science Review 69:594-606, 1975,  s. 605. 
60 John C. Harsanyi, “Morality and the Theory of Rational Behavior” s.39-62 i Amartya Sen (red) och Bernard 
Williams (red), Utilitarianism and Beyond, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, s. 47.  



22 
 

Harsanyis kritik mot maximinprincipen. 1974 gav Rawls sitt explicita försvar, och 1975 

publiceras sedan Harsanyis text ånyo där han bemöter detta försvar. Så när han i texten från 

1977 sammanfattar situationen så beskriver han kärnfrågan enligt följande:  

”Later John Rawls […] independently proposed a very similar model, which he called the 

‘original position’, based on the ‘veil of ignorance’. But while my own model served as a basis 

for a utilitarian theory, Rawls derived very nonutilitarian conclusions from his own. Yet the 

difference does not lie in the nature of the two models, which are based on almost identical 

qualitative assumptions. Rather, the difference lies in the decision-theoretical analysis applied to 

the two models.”61   

Jag håller såklart med Harsanyi om att det finns en skillnad i ”the decision-theoretical analysis 

applied” (bland annat i synen på sannolikheter, mer om detta snart), men jag tycker att han i 

citatet ovan slätar över en central aspekt av hela den här diskussionen när han beskriver 

skillnaderna i respektive modell som ”almost identical qualitative assumptions”. Tvärtom så 

är jag beredd att argumentera för att hela skillnaden i ”decision-theoretical analysis” har att 

göra med dessa ”qualitative assumptions”, och att kalla dessa kvalitativa antaganden för 

närmast identiska är att missförstå eller felrepresentera Rawls argument. Detta för att 

originalpositionen skiljer sig åt hos Rawls gentemot Harsanyi, och att detta i sin tur är helt 

centralt när det gäller att förstå hur Rawls argumenterar för maximinprincipen som 

beslutsregel, och varför den är rationell utifrån hans modell. Men innan diskussionen om 

originalpositionen och hur Rawls argument för maximinprincipen faktiskt är tänkt att fungera 

(detta är centralt för den här uppsatsen) så kan det vara lämpligt att även titta på frågan om 

rationella val under osäkerhet; och då framförallt hur maximinprincipen står sig i förhållande 

till principen om att försöka maximera genomsnittlig utility utifrån originalpositionen. 

Om det rationella i att anta sannolikheter vid val under osäkerhet 
Harsanyi vänder sig som vi har sett emot det rimliga och rationella i att argumentera för 

maximinprincipen som beslutsregel vid beslut under osäkerhet. Detta argument vilar på att 

(som vi också sett) kriterier för vad som är rationella val under osäkerhet inte förändras 

beroende på hur valsituationen ser ut (kom ihåg Harsanyis citat om att skala inte kan vara en 

fundamental variabel för moraliska principer). Så när Harsanyi anser sig visa på 

problematiska konsekvenser vid implementeringen av maximinprincipen i relation till en rad 

olika beslut, så anser han sig samtidigt ha visat att maximinprincipen därför alltid är en sämre 

beslutsregel kring beslut under osäkerhet än principen om att maximera förväntad 
                                                 
61 Ibid. 
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genomsnittlig utility i enlighet med bayesiansk beslutsteori. Maximinprincipen uppfyller helt 

enkelt inte rätt kriterier för att vara en lämplig beslutsregel, givet dess orimliga implikationer i 

exemplen som Harsanyi redogjort för i sin kritik. Men som vi sett så medger ju Rawls själv att 

maximinprincipen i många lägen är en direkt olämplig beslutsprincip, och han fortsätter att 

betona detta även i sin sista bok från 2001.62 Däremot så skulle Rawls anse att den relevanta 

frågeställningen i sammanhanget istället borde vara om maximinprincipen är en rationell 

beslutsprincip under de särskilda villkor som originalpositionen innebär, trots att den inte är 

en lämplig beslutsprincip för val under osäkerhet generellt. För alla Harsanyis motargument är 

trots allt exempel på beslut som ska tas där en stor mängd information finns tillgänglig för den 

som ska ta besluten, och där det även finns viss grund för att bland annat beräkna 

sannolikheter kring olika utfall. Det är därför viktigt att notera att Harsanyis argumentation är 

kontroversiell, och att hans påstående om att principen som syftar till att försöka maximera 

förväntad utility vid beslut under osäkerhet alltid är lämplig har ifrågasatts från flera håll.63  

Bland annat så diskuterar Erik Angner frågan med utgångspunkt i Isaac Levis teori, som i sin 

tur går ut på att det visst finns villkor under vilka det är rationellt att inte försöka tillskriva 

olika alternativ en viss sannoliket, eller en viss utility, och att det i dessa situationer är 

rationellt att utgå ifrån en idé om maximin. Angner argumenterar för att dessa villkor är 

uppfyllda i originalpositionen, och att det i så fall, givet att Levis teori om beslut är korrekt, är 

rationellt att försvara maximinprincipen som beslutsregel under vissa speciella villkor, till 

exempel i originalpositionen.64 Samuel Freeman lyfter också problemet med det rationella i 

att anta lika sannolikhet för alla tänkbara utfall i brist på information om den egentliga 

sannolikheten (vilket som bekant är vad bayesiansk beslutsteori kräver i sådana här 

situationer), med tanke på vad som står på spel på i originalsituationen. Freeman menar att om 

det saknas tillräcklig grund för att anta en viss uppsättning sannolikheter, så följer det även ur 

detta att det saknas tillräcklig grund för att anta samma sannolikhet. Och om varje 

sannolikhetsantagande saknar tillräcklig grund så kanske det enda rationella i en sådan 

situation är att inte anta några sannolikheter alls; återigen, med tanke på vad som står på 

spel.65 Freeman ställer också den kanske ännu viktigare frågan om varför vi överhuvudtaget 

ska acceptera idén om att det finns en fullkomligt rationell moral, och ett rationellt val för alla 
                                                 
62 John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge, Belknapp Press of Harvard University Press 2003  
s. 97n19. 
63 Alexander Kaufman, ”A Satisfactory Minimum Conception of Justice: Reconsidering Rawls’s Maximin 
Argument”, Economics and Philosophy 29:349-369, 2013, s.  365. 
64 Erik Angner, “Revisiting Rawls: A Theory of Justice in the light of Levi’s theory of decision” 
Theoria 70: 3–21, 2004. 
65 Samuel Freeman, Rawls, Adgington, Routledge Philosophers, 2007, s. 175. 
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tänkbara situationer, oavsett valets natur; och huruvida rationella val under osäkerhet bara kan 

göras genom att acceptera det bayesianska antagandet om lika sannolikhet för alla utfall.66  

Jag delar Freemans uppfattning, och tillsammans med Angners argumentation med 

utgångspunkt i Levi, så är min uppfattning att Harsanyi har fel i att det inte finns situationer 

då maximinprincipen är rationell som beslutsprincip, samt att beslutsprinciper som har som 

mål att maximera förväntad genomsnittlig utility vid val under osäkerhet inte är rationella när 

det saknas tillräcklig grund för att beräkna både sannolikhet för olika utfall, och människors 

personliga utility. Det senare för att människor bakom slöjan saknar kunskap om respektive 

persons conception of the good när slöjan väl är lyft, vilket medför en rad olika problem som 

tycks omöjliggöra för en utility-kalkyl, eftersom denna bygger på kända preferenser. Något 

som Rawls lyfter upp redan i Theory.67  

Och återigen, om det saknas grund för att anta några sannolikheter överhuvudtaget, så verkar 

det inte rationellt att anta samma sannolikhet för alla utfall med tanke på vad som står på spel 

i valsituationen, givet dess villkor om att valet är slutgiltigt. Det är då enligt min bedömning 

mer rationellt att anamma en försiktighetsprincip likt maximin, och utifrån detta formulera 

principer som garanterar en minimumnivå av primary social goods (som i sig är tillräcklig 

utifrån circumstances of justice) än att äventyra grundläggande behov för sig själva, och 

eventuellt för kommande generationer. Möjligheten till sannolikhetsbedömningar i Harsanyis 

motexempel ovan är dessutom vad som ger dessa exempel sin styrka. Men om det istället vore 

så att det helt saknades grund för att anta någon sannolikhet för att planet störtar, så vore det 

genast mindre rationellt att välja flygplansalternativet i Chicago. Och tanken är i så fall att 

originalpositionen skulle kunna fungera på samma sätt. Så om en rationell väljare har att välja 

mellan en säker resa (Rawls två principer), eller en flygresa utan någon grund för att anta 

sannolikhet för att planet störtar, så verkar det enligt mig mer rationellt att, med tanke på 

insatsen, välja den säkra resan. I synnerhet om det är hela familjen som ska med på resan.    

Funktionen hos maximinprincipen i Rawls teori 
Låt oss nu stanna upp och titta mer i detalj på hur Rawls argumenterar för maximinprincipen 

som beslutsregel bakom slöjan, och på vilken roll maximinprincipen faktiskt spelar för Rawls 

teori som helhet. Som vi redan sett så är syftet med originalpositionen dels att A) sätta upp 

villkor som på ett övertygande sätt identifierar våra gemensamma övertygelser om vad som 
                                                 
66 Idem, s. 177. 
67 John Rawls, A Theory of justice: Revised Edition, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press 
1999, s. 150ff. 
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rimligen kan krävas av rättvisan, för att på så sätt B) sortera bort moraliskt trivial information, 

samt att C) välja principer som alla kan acceptera och känna igen som rättvisa och rationella 

bakom slöjan. Det betyder alltså att (som vi precis sett ovan) även om det vore helt sant att 

maximinprincipen är både irrationell och olämplig givet originalpositionen hos Harsanyi 

(bland annat beroende på den tunnare slöjan och därmed ett annat underlag för sannolikheter 

och utility) så är det inte sant att den är irrationell och olämplig hos Rawls, givet kraven på det 

val som ska fattas; och givet den roll den spelar för Rawls teori som helhet och hur hans 

argument faktiskt är konstruerade. Så när Harsanyi avfärdar maximinprincipen med 

hänvisning till att den ger uppenbart irrationella och felaktiga svar vid tillämpning, och att 

detta inte kan försvaras med att det är en fråga om skala, så visar han samtidigt att han inte 

bedömer maximinprincipen efter hur den är tänkt att fungera för Rawls. För som Alexander 

Kaufman mycket riktigt observerar så är maximinprincipens funktion i Rawls argument att 

hjälpa till att identifiera principer som i sig själva utgör en tillräcklig garanti för rättvisan, 

givet alla villkor som kommer med den sortens val.68 Det var detta som Rawls själv kallade 

för ”the maximin solution to the problem of social justice”.  Kaufman påminner också om att 

maximinprincipen inte har något att göra med Rawls difference principle eller att den på 

något sätt kräver av rättvisan att välfärd eller fördelningen av goods måste maximeras hos 

samhällets mest missgynnade.69 Det betyder i så fall att Harsanyis exempel på 

maximinprincipens misslyckanden bygger på missförstånd kring maximinprincipens roll i 

Rawls teori, och framförallt hur den skiljer sig från Rawls difference principle. Detta 

missförstånd är något som Rawls själv lyft upp och beklagat sig över; för trots den formella 

likheten mellan the difference principle som en princip för distributiv rättvisa och 

maximinprincipen som utgångspunkt för val under osäkerhet i originalpositionen så är dessa 

två helt skilda från varandra, och bygger inte alls på samma sorts resonemang. Rawls menar 

att bristen på tydlighet kring detta i Theory var ett stort misstag.70 Så, maximinprincipen är 

inget annat än en beslutsprincip som det vore lämpligt för parterna - i egenskap av att vara 

rationella och givet alla villkor som råder i originalpositionen – att använda sig av när det 

gäller att välja principer för rättvisan. Det är efter dessa speciella villkor som 

maximinprincipen ska utvärderas, och alltså inte efter huruvida den är en lämplig beslutsregel 

vid beslut som rör distributiva frågor inom själva basstrukturen (vilket Harsanyis motexempel 

                                                 
68 Alexander Kaufman, ”A Satisfactory Minimum Conception of Justice: Reconsidering Rawls’s Maximin 
Argument”, Economics and Philosophy 29:349-369, 2013, s.  367. 
69 Ibid. 
70 John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge, Belknapp Press of Harvard University Press 2003  
s. 95. 
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mot maximinprincipen handlar om). Och så länge valsituationen är en sådan att the 

circumstances of justice råder, och att valet som ska fattas är ett där the strains of commitment 

(valet är definitivt och slutgiltigt) gäller, samtidigt som parterna bakom slöjan är ute efter att 

tillgodogöra sig en tillräcklig tillgång till primary social goods för varje tänkbar conception of 

the good (vilket är vad Rawls rationalitetsvillkor handlar om) när slöjan väl lyfts, så kommer 

parterna att välja maximinprincipen före principen om genomsnittlig utility. För som Rawls 

själv säger: ”[the parties] would never put their basic rights and liberties in jeopardy so long 

as there was a readily available and satisfactory alternative.”71 Diskussionen om 

maximinprincipens funktion hos Rawls, och hur den missuppfattats av Harsanyi, 

sammanfattas egentligen bästa av följande passage från Kaufman: 

“Rather than providing support for an account of justice that focuses on […] maximizing the 

share of the least advantaged, […] the maximin rule guides reflections in the original position 

regarding the choice of (i) standards to determine the acceptability of basic social institutions, 

not (ii) guaranteed shares of objects or goods. Rawls’s maximin justification of the principles of 

justice therefore develops, not an account of the value of goods or social surplus to be realized 

through application of the principles, but rather an account of the reasons that require the 

adoption of standards to regulate basic social institutions.”72 

 

Och dessa anledningar är alltså, som vi redan sett, att det motsvarar våra intuitioner och 

rimliga krav på rättvisan utifrån originalpositionen, samt genererar en stabilitet i samhället 

över tid eftersom denna insikt är förkroppsligad i basstrukturen och dessutom ger en grund till 

självrespekt på ett sätt som principen om genomsnittlig utility inte skulle göra. Det senare 

eftersom den inte garantererar grundläggande fri-och rättigheter.  

SAMMANFATTNING 
Den här uppsatsen har handlat om att undersöka Harsanyis kritik mot Rawls val av 

maximinprincipen som beslutsregel för parterna i originalpositionen. För att besvara frågan på 

ett uttömmande sett och med den bakgrund den kräver, så har både Harsanyis och Rawls 

originalposition och version av slöjan redogjorts för; för att därefter titta på hur de båda 

argumenterat för sina respektive principer. Min slutsats är att Harsanyi har rätt i att principen 

om genomsnittlig utility vore rationell för en person att välja utifrån den version av 

                                                 
71 Idem, s. 102. 
72 Alexander Kaufman, ”A Satisfactory Minimum Conception of Justice: Reconsidering Rawls’s Maximin 
Argument”, Economics and Philosophy 29:349-369, 2013, s.  351f. 
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originalpositionen som Harsanyi själv har tagit fram, men att kritiken mot Rawls val av 

maximinprincipen misslyckas med att ta hänsyn till hur Rawls argumenterar för dess roll 

inom ramen för hans teori (Justice as Fairness), samt för hur Rawls originalposition skiljer 

sig från Harsanyis. Det senare är helt avgörande för huruvida det är rationellt att anamma 

maximin eller inte; eftersom det enbart är Harsanyis originalposition som ger en tillräcklig 

grund för att etablera både sannolikhet och utility. I avsaknad av sådan information kan det 

vara rationellt att anamma maximin som beslutsregel. Dessutom är Harsanyis exempel på 

maximinprincipens irrationella och felaktiga svar vid en implementering inte exempel på hur 

maximinprincipen är tänkt att fungera som argument för Rawls två principer, och därför utgör 

dessa ingen allvarlig kritik mot Rawls. Det är därför min uppfattning att andra delar av Rawls 

teori måste ifrågasättas på ett effektivt sätt (exempelvis antagandet om stabilitet, Rawls syn på 

rättvisan, eller kraven på valet bakom slöjan), för att kritiken mot maximin ska utgöra ett 

allvarligt problem för Rawls. Att undersöka dessa frågor och diskutera den sortens kritik 

fanns det dessvärre inte utrymme för i den här uppsatsen. Men det är viktiga frågor som kan 

komplettera Harsanyis kritik, eller använda hans idé om originalpositionen för att belysa 

andra centrala antaganden som eventuellt kan vara problematiska, och som många av Rawls 

argument vilar på. Så när Alexander Kaufman skriver att ” a careful consideration of the 

structure of the particular conditions of choice in the original position identifies the maximin 

rule as the uniquely appropriate decision rule”73 så sammanfattar han också hur en djupare 

undersökning av frågan kan föras vidare; nämligen genom att granska dessa särskilda villkor 

och huruvida dessa verkligen utgör den bästa grunden för omdömen rörande rättvisan. Det 

skulle med andra ord kunna vara så att maximinprincipen är rationell utifrån Rawls teori, men 

att det finns bättre teorier för rättvisan än den som Rawls presenterar.    

                                                 
73 Idem, s. 352. 
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