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Inledning 
Frågan som ska undersökas i denna uppsats är huruvida moralisk slump är ett problem för 

moraliskt ansvar. 

Vad är då moralisk slump? Ett klargörande är på sin plats gällande översättningen av den 

engelska termen ”moral luck”. Den översätts till moralisk slump i brist på bättre alternativ. Å 

ena sidan verkar det orimligt att utkrävas moraliskt ansvar för vad som kommer ur faktorer 

utom den egna kontrollen. Detta kan kallas kontrollprincipen. Men, å andra sidan verkar en 

viktig del av vår moraliska praxis vara att hålla aktörer moraliskt ansvariga också för sådant 

som beror på faktorer utom deras kontroll. Vi tycker att mord är värre än mordförsök, att 

vållande till annans död är värre vårdslöshet i trafik, vi tycker att en grym person kan 

klandras moraliskt för sin grymhet på ett sätt som inte är aktuellt för en välvilligt sinnad 

person, även om skillnaderna beror på slumpmässiga faktorer.  

Problemet uppstår alltså genom en konflikt mellan två viktiga inslag i vardaglig 

moraluppfattning. Moralisk slump inträffar när en del av vad en aktör gör är utom aktörens 

kontroll, men när vi ändå behandlar aktören som ett objekt för moraliskt omdöme i det 

avseendet.  

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida moralisk slump är ett problem för moraliskt 

ansvar. Frågeställningarna jag konstruerat för att uppfylla syftet är följande: 

1) Hur ser de undersökta förslagen till lösning av problemet med moralisk slump ut? 

2) Kan de undersökta förslagen lösa problemet? 

Min tes är att de undersökta förslagen inte kan lösa problemet med moralisk slump och att 

en lösning därför måste sökas på annat håll. 

 

Disposition 

Föreliggande uppsats är indelad in ett antal avsnitt. Den börjar med en bakgrund där jag 

redogör för problemet med moralisk slump utifrån Nagels framställning av problemet. Jag 

beskriver kontrollprincipen och fyra kategorier av slumpmässigt inflytande på moralens 

område, resultatslump, omständighetsslump, konstitutionell slump och kausal slump. 
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Efter detta följer en utredningsdel där jag redogör för de argument som utgör Reschers, 

Richards och Thomsons förslag till lösning av problemet. Jag försöker också argumentera för 

hur dessa argument kan bemötas. Detta följs av en sammanfattande del där jag redogör för 

vad som framkommit i uppsatsen och förhoppningsvis besvarar de inledande 

frågeställningarna. 

Problemet med moralisk slump 
Den moderna diskussionen kring frågan om slumpens inflytande på moralens område 

startades med två artiklar av Bernard Williams och Thomas Nagel 1976.1 Diskussionen tar 

avstamp i en Kantiansk tradition av att uppfatta moralens område som fritt från 

slumpmässigt inflytande på ett sätt som gör möjligheten till moraliskt handlande tillgängligt 

på lika villkor för alla.2 Nagel menar att problemet gällande slumpens inflytande på moralens 

område kommer ur vanliga villkor för moraliska omdömen. Å ena sidan är det intuitivt 

rimligt att aktörer inte kan bedömas moraliskt för vad som inte är under deras kontroll. Å 

andra sidan, hävdar Nagel, är det så att vi ofta gör moraliska bedömningar utifrån handlingar 

och egenskaper som beror på faktorer utom aktörens kontroll.3 

Kontrollprincipen och moraliskt ansvar 
Kontrollprincipen gör gällande att en aktör inte kan bedömas moraliskt för sådant som beror 

på faktorer utom aktörens kontroll. Detta innebär att ett moraliskt omdöme gällande 

handlingar eller egenskaper undermineras av att det som bedöms inte är under den 

bedömdes kontroll. Nagel skriver: ”…people cannot be morally assessed for what is not their 

fault, or for what is due to factors beyond their control.”4  

Nagel menar vidare att om kontrollprincipen tillämpas konsekvent så hotar det att 

underminera de flesta moraliska bedömningar som vi finner naturligt att göra, eftersom de 

saker för vilka aktörer bedöms moraliskt för, i hög utsträckning, bestäms av faktorer bortom 

                                                      
1 Thomas Nagel, ”Moral luck”, s. 57-71 i Daniel Statman (utg.), Moral luck, (Albany 1993). 
Det finns två olika texter skrivna av Nagel med samma titel, en är från 1976 och en är från 1979. Den äldre är 
publicerad i tidskriften ”Proceedings of the Aristotelian Society” och den senare i en bok av Nagel och senare 
tryckt i Statmans bok. Såvitt jag kan se skiljer de två versionerna inte från varandra på något sätt som är 
intressant för denna uppsats. Jag väljer att använda den senare versionen då det verkar rimligt att anta att den 
bäst representerar Nagels ståndpunkt gällande moralisk slump. Följande hänvisning gäller för versionen från 
1976: Thomas Nagel, ”Moral luck”, Proceedings of the Aristotelian Society 50: 137-151, 1976; 
Bernard Williams, ”Moral luck”, s. 35-55 i Daniel Statman (utg.), Moral luck, (Albany 1993) 
2 Williams, s. 36. 
3 Nagel, s. 57-60. 
4 Nagel, s. 58. 
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deras kontroll. Till slut verkar inget, eller väldigt lite, av vad en person gör vara under hens 

kontroll.5 

Enligt Nagel är kontrollprincipen inte en generalisering utifrån enstaka klara fall, utan den 

verkar korrekt vid prövning mot ytterligare undersökta fall. När vi funderar över moraliska 

omdömen och nya sätt på vilka kontroll saknas övertygas vi om att bristen på kontroll är 

betydelsefull även i de nya fallen.6 Implikationen av kontrollprincipen är att många, kanske 

alla, moraliska omdömen gällande handlingar och egenskaper undermineras när slumpen 

visar sig vara en bestämmande faktor. 

Moraliskt ansvar förutsätter kontroll och när kontroll finns innebär det att beröm och 

klander är rimligt. Dock är det svårt att säga precis vari denna kontroll består. För syftet med 

denna uppsats kan det vara tillräckligt att säga att slumpmässigt inflytande underminerar 

kravet på kontroll, så att händelser och egenskaper som beror på slumpmässiga faktorer ger 

otillräcklig grund för moraliskt ansvar och därmed också otillräcklig grund för beröm och 

klander. Fortsättningsvis betraktar jag moraliskt ansvar och moralisk klander som utbytbara 

på så vis att moraliskt ansvar är en förutsättning för att moraliskt klander ska vara möjlig, 

och om moraliskt klander är möjlig så föreligger möjligheten till moraliskt ansvar. Såväl 

moraliskt ansvar som moraliskt klander förutsätter kontroll på ett sätt som står i motsättning 

mot slumpmässigt inflytande och kan därför behandlas som likvärdiga inom ramen för 

uppsatsen. Om slumpen underminerar möjligheten till moraliskt ansvar så underminerar den 

också möjligheten till moraliskt klander, och vice versa. 

Häri finns grunden för det problem som jag avser att undersöka. Konflikten mellan kravet på 

kontroll för moraliskt ansvar, och frånvaron av kontroll över handlingar som ändå ligger till 

grund för utkrävande av moraliskt ansvar. På vilket sätt utövar då slumpen inflytande över 

faktorer som har betydelse för moraliskt ansvar och moraliska omdömen? 

  

                                                      
5 Nagel, s. 59. 
6 Nagel, s. 59-60. 
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Slumpmässigt inflytande 
En kärnfull formulering av vad slumpens inflytande på moralens område innebär ges av 

Nagel: 

…as the external determinants of what someone has done are gradually 
exposed, in their effect on consequences, character,  and choice itself, it 
becomes gradually clear that actions are events and people things. 
Eventually nothing remains which can be ascribed to the responsible self, 
and we are left with nothing but a portion of the larger sequence of events, 
which can be deplored or celebrated, but not blamed or praised.7 

Frågan är då på vilka sätt slumpen utövar inflytande över faktorer som har betydelse för 

moraliskt ansvar. Nagel pekar på fyra kategorier av slumpmässigt inflytande, fyra sätt på 

vilka slumpen påverkar och underminerar moraliskt ansvar. Vilka är då dessa kategorier? 

Resultatslump 
Den första gruppen kan kallas resultatslump och handlar om hur slumpen påverkar 

resultatet av våra handlingar. Exempelvis om en bilförare handlar oaktsamt genom att inte 

kolla sina bromsar som hen borde och därigenom upptäcka att de behöver oljas, och att 

denna förseelse bidrar till att föraren kör ihjäl en flanör vid ett övergångsställe, så kommer 

föraren att klandra sig för flanörens död. Men, om inget händer som kräver väl fungerande 

bromsar, så kommer föraren att klandra sig endast för en mindre förseelse. Detta trots att 

den avgörande faktorn, som kräver en kraftig inbromsning, ligger utanför förarens kontroll.8 

Ytterligare exempel kan vara revolten mot en förtryckande regim. Om den lyckas rättfärdigas 

den av sitt resultat, att göra slut på förtrycket. Men, en misslyckad revolt har kostat lidande i 

onödan, och kanske ytterligare spätt på förtrycket.9 

Här handlar det alltså om hur slumpen påverkar vilken konsekvens våra handlingar får på ett 

sätt som verkar spela roll för den moraliska bedömningen av handlingen ifråga. Det är 

många gånger fråga om olika handlingar, som i att köra bil vårdslöst eller vålla någons död. 

                                                      
7 Nagel, s. 68. 
8 Nagel, s. 61. 
9 Nagel, s. 62-63. 
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Omständighetsslump  
En andra grupp av slumpmässigt inflytande kan kallas omständighetsslump. Här gäller det 

slumpens påverkan med avseende på de omständigheter som ligger till grund för ett 

agerande som bedöms moraliskt.  

Som exempel på omständighetsslump tar Nagel en medborgare i Nazityskland, en aktör som 

till följd av historiska omständigheter sattes på exceptionella moraliska prövningar. Här 

fanns möjlighet till stort hjältemod genom exempelvis aktivt motstånd, men också risk för 

deltagande i moraliskt förkastliga handlingar. Medborgare i andra länder, andra historiska 

omständigheter, står inte inför samma moraliska prövningar, de prövas inte på samma sätt. I 

ljuset av kontrollprincipen verkar detta irrationellt, men våra vanliga moraliska attityder är 

inte igenkännbara utan detta inslag av att bedöma aktörer moraliskt utifrån de 

omständigheter de befinner sig i. Vi bedömer aktörer för vad de faktiskt gjort, inte för vad de 

skulle ha gjort om omständigheterna varit andra, menar Nagel.10 

De handlingar som ligger till grund för moraliska omdömen utförs mot bakgrund av olika 

omständigheter. Som i exemplet med medborgare i Nazityskland som inte gärna kunde vara 

delaktiga i de övergrepp som begicks i Nazityskland om inte omständigheterna varit sådana 

att de var födda där och då. Över mycket av de omständigheter som har stor betydelse för 

handlingar som ligger till grund för moraliska omdömen har vi som aktörer ingen kontroll. 

  

                                                      
10 Nagel, s. 65-66. 
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Konstitutionell slump 
Ytterligare en grupp, den tredje, kan kallas konstitutionell slump och handlar om slumpens 

inflytande över den sorts människor vi är, sådant som laster och dygder eller karaktärsdrag. 

Nagel diskuterar detta utifrån sin uppfattning om Kants ståndpunkt. Enligt Nagel menar Kant 

att kvaliteter i temperament och personlighet som inte faller under viljans kontroll är 

moraliskt irrelevanta. Sådana kvaliteter kan utgöra en bakgrund mot vilken det blir mer eller 

mindre svårt att följa moralens påbud, men de kan inte själva vara objekt för moraliska 

omdömen. Detta eftersom dygd finns hos alla och i princip är tillgänglig för alla, genom 

riktiga moraliska val. Det verkar konstigt att fördöma sig själv, eller andra, för en egenskap 

som ligger utom den egna kontrollen. Ett fördömande implicerar att jag inte borde vara 

sådan, inte att det är olyckligt att jag är sådan, därför kan inte personliga egenskaper vara 

grund för moraliska omdömen enligt Kant.11 

Problemet är att denna Kants position ovan är intuitivt oacceptabel, menar Nagel. Den 

avundsjuke klandras för sin avundsjuka även om hen inte agerar utifrån den, även om hen 

gratulerar den mer framgångsrike och inte gör något för att förminska eller förstöra 

framgången. En egenskap som avundsjuka är i hög grad en fråga om konstitutionell slump 

som ligger till grund för moraliska omdömen.12 

Enligt Nagel går det alltså inte att godta att moraliska omdömen inte kan fällas om 

karaktärsdrag av typen generös, eller snål. Det innebär något intuitivt oacceptabelt, och 

även om vi låter oss övertygas om att Kant har rätt, kommer våra omdömen om 

karaktärsdrag att återkomma. Det verkar som att Nagel anser att dessa omdömen utgör en 

omistlig del av vår moral. Detta samtidigt som vi är böjda att acceptera att de karaktärsdrag 

som utgör grund för dessa moraliska omdömen är sådana att vi inte kan välja dem, häri 

ligger det problem Nagel pekar på. 

Problemet är alltså att vi fäller moraliska omdömen om egenskaper som är beroende av 

faktorer utom den egna kontrollen. Det verkar finnas några olika sätt att bemöta detta 

problem. Ett sätt är att undanta personliga egenskaper från möjligheten att utgöra grund för 

moraliska omdömen. Man kunde också hävda att de personliga egenskaper som ligger till 

grund för moraliska omdömen inte beror på slumpmässiga faktorer.

                                                      
11 Nagel, s. 64. 
12 Nagel, s. 64-65. 



9 
 

Kausal slump 

Den fjärde gruppen kan kallas kausal slump och handlar om hur vi är bestämda av tidigare 

händelser.13 I  grunden handlar det om problemet med fri vilja. Nagel skriver: 

If one cannot be responsible for consequences of one´s acts due to factors 

beyond one´s control, or for antecedents of one´s acts that are properties 

of temperament not subject to one´s will, or for the circumstances that 

pose one´s moral choices, then how can one be responsible even for the 

stripped-down acts of the will itself, if they are the product of antecedent 

circumstances outside of the will´s control?14 

Givet att de tre föregående kategorierna av slumpmässigt inflytande är riktiga, så följer att 

även vad som åstadkoms av den rena viljan faller utanför vårt ansvar, detta verkar vara 

innebörden i citatet ovan. Slumpen tar sig in i människans innersta och lämnar inget 

utrymme för något att verka bortom dess inflytande, inte heller viljan att handla i moraliska 

frågor. Det finns alltså ingen vilja  i sig själv, en ren vilja, som står så att säga utom slumpens 

räckvidd. 

Sammantaget tycks det mig som att en lösning på problemet med moralisk slump behöver 

redovisa en lösning gällande samtliga de fyra kategorierna av slumpmässigt inflytande. 

Tanken är att nedan pröva de aktuella lösningsförslagen mot de fyra kategorierna, om 

lösningarna misslyckas med någon av de fyra kategorierna, så utgör moralisk slump 

fortfarande ett problem för moraliskt ansvar. 

 

 

 

  

                                                      
13 Nagel, s. 60. 
14 Nagel, s. 66. 
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En tänkbar lösning av problemet 
Vilka möjligheter finns då när det gäller att lösa det problem Nagel beskriver?  

En lösning på problemet behöver visa hur det är möjligt att bevara något som kan kallas ett 

moraliskt ansvarigt subjekt, den behöver visa att folk inte kan reduceras till saker, att 

handlingar är något mer än händelser. En lösning behöver visa på mer än det som beklagas 

eller firas, den behöver visa att det finns något som kan klandras eller berömmas. 

För enkelhets skull kommer de tre undersökta författarnas argument att undersökas var och 

en för sig, i sammanfattningsdelen försöker jag redogöra för om de sammantaget lyckas 

presentera lösningar för de olika kategorierna av slumpmässigt inflytande. För att undvika en 

underminering av moraliskt ansvar behöver det finnas en fungerande lösning för samtliga 

fyra kategorier av slumpmässigt inflytande, samtidigt som en sådan lösning kan komma ur 

olika källor. 

 

Richards 
Grundidén i Richards text är att Nagels paradox är en chimär, det finns alltså ingen paradox. 

Bakgrunden till det problem Nagel diskuterar handlar i själva verket om att vad en aktör 

förtjänar för en viss handling kan skilja sig från den kritik vi har rätt att ge aktören, för 

handlingen ifråga. Detta kommer sig av att kritiken måste reflektera kritikerns kunskap om 

vad aktören gjort och det är ett rimligt antagande att denna kunskap ofta är bristfällig. Detta 

ger att vad Nagel kallar en paradox egentligen rör sig om ett epistemiskt misslyckande. På 

detta sätt har slumpen betydelse för hur vi bör behandla en aktör, om vi inte vill basera vår 

behandling av en aktör på falsk, eller ofullständig, grund. Problemet kan uttryckas som att 

det faktum att en person förtjänar att behandlas på ett visst sätt inte avgör hur han bör 

behandlas av den som vill ge hen den behandling hen förtjänar, eftersom vi inte är 

allvetande och måste basera vår behandling på vad vi vet. Att en aktör handlar på ett sätt 

som förtjänar en tillrättavisning betyder inte att vi har rätt att tillrättavisa hen, eftersom 

grunden för vår uppfattning om hens handling många gånger brister.15 

                                                      
15 Norvin Richards, ”Luck and desert”, i Statman, Daniel (utg.), Moral luck, (Albany 1993), s. 168-170. 
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Richards tydliggör skillnaden mellan en aktörs faktiska förtjänst och omvärldens ofta 

bristfälliga kunskap om denna. Denna uppdelning ligger till grund för hans fortsatta 

argument genom att hålla isär vad vi har rätt att göra i vår behandling av en aktör som svar 

på hens handlingar, och vad en aktör är förtjänt av i absolut mening. 

När det gäller slumpens inflytande över handlingars konsekvenser är det en fråga om vår 

grund för godtagbar behandling av en aktör. Ett exempel kan underlätta. En vårdslös förare 

som kör vårdslöst utan att skada någon kan ge intryck av att vara någon som kör ansvarsfullt 

och som därför inte ger oss någon grund att tillrättavisa föraren, eftersom vi inte är 

allvetande. En vårdslös förare som kör på någon ger oss bättre grund för en tillrättavisning, 

men utan att förarna egentligen förtjänar olika. De har båda handlat på ett moraliskt 

likvärdigt sätt, men handlingarnas konsekvenser ger grund för tillrättavisning bara i det ena 

fallet. Slumpens påverkan på konsekvenserna av en aktörs handlingar kan påverka vår 

förståelse av hens förtjänst och därmed hur vi borde behandla hen. Men, det påverkar inte 

den karaktär som handlingen var en iscensättning av och därför inte aktörens verkliga 

förtjänst.16 

I fallet med de två vårdslösa förarna illustreras hur Richards uppdelning mellan vad en aktör 

verkligen förtjänar och vår grund för behandling av aktören ifråga. Slumpens inflytande 

ifråga om handlingars konsekvenser påverkar vår kunskap och därmed vår grund för 

behandling, men utan att påverka aktörens verkliga förtjänst. Detta verkar vara ett rimligt 

argument, givet att handlingars konsekvenser inte anses ligga till grund för moralisk 

förtjänst, alltså om grunden för förtjänst är aktörens karaktär, så är Nagels problem gällande 

slumpens inflytande över handlingars konsekvenser avvärjt. Men, lösningen innebär att 

problemet flyttas till kategorin konstitutionell slump. 

  

                                                      
16 Richards, s. 171-172. 
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När det gäller konstitutionell slump menar Richards att Nagels argument är hållbart om 

aktörens karaktär till ingen del aktörens egens artefakt. Om en aktör lämnar något endaste 

eget bidrag till det slags person hen är, så kan detta bidrag ligga till grund för förtjänst. 

Richards menar att Nagel lämnar en öppning för detta och citerar: ”To some extent such a 

quality may be the product of earlier choices: to some extent it may be amenable to change 

by current action. But it is largely a matter of bad fortune”.17 

Jag tycker mig se två problem med Richards resonemang gällande konstitutionell slump. För 

det första menar jag att det finns en mer övertygande tolkning av Nagels poäng I samband 

med citatet ovan, än den tolkning Richards gör. Utgångspunkten är kontrollprincipen och 

gällande den menar Nagel att en aktör inte kan bedömas moraliskt på grundval av sådant 

som kommer ur faktorer bortom deras kontroll. Han menar att vi har en känsla av att 

moraliska omdömen undermineras av kunskap om att ett attribut inte är under aktörens 

kontroll.18 

Frågan tycks vara hur vi ska tolka kontrollprincipen,  räcker det med någon kontroll för att 

ett attribut ska kunna ligga till grund för moraliskt omdöme, eller är det så att någon brist på 

kontroll underminerar moraliskt omdöme? När det gäller tolkningen av Nagels position 

menar jag att det är rimligt att tolka hans position som att brist på kontroll underminerar 

moraliskt ansvar. En sådan tolkning görs mot bakgrund av den bakomliggande tesen att vår 

moraliska praxis är problematisk med avseende på slumpens inflytande när det gäller 

moraliska attribut. Att Nagel skriver som han gör bör istället tolkas som att han vill täcka upp 

för det eventuella faktum att slumpen inte bestämmer allt, men att hans poäng ändå gäller, 

detta för att bemöta en tänkbar invändning som skulle grundas i detta. 

Men, är då Richards poäng rimlig, oavsett tolkningen av Nagel, är det så att vi kan fälla 

moraliska omdömen gällande en aktörs attribut om hen lämnat det minsta bidrag till den 

sorts person hen är på grundval av detta bidrag? Till att börja med verkar det oklart var detta 

bidrag från bortom slumpens inflytande kommer från. Men, Richards tycks tänka sig en slags 

personlighetens kärna som är opåverkad av slumpens inflytande och som kan tänkas bidra 

till personligheten och därmed ge grund för moraliska omdömen. Dock är det svårt att förstå 

                                                      
17 Nagel, s. 65. 
18 Nagel, s. 58. 
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vari denna kärna består och hur den kan undgå att påverkas av slumpen, och så länge detta 

är oklart är det svårt att övertygas tycker jag. 

Även om vi antar att Richards har rätt gällande vad jag kallat en personlighetens kärna 

bortom slumpens inflytande, är det oklart hur man ska förstå det gradvisa inflytandet. Såvitt 

jag kan se finns det två möjligheter. Det kan vara så att vissa personlighetsdrag, attribut, är 

helt grundade i en av slumpen opåverkad del av  personligheten. Det verkar dock 

svårförklarligt att vissa attribut skulle ha sin grund i en opåverkad kärna och andra i något 

under slumpens inflytande. Det skulle, å andra sidan, kunna vara så att attribut är sådana att 

de till viss del har grund i opåverkad del av personligheten och till viss del i del under 

slumpens inflytande. Är det då rimligt att ställas till moraliskt ansvar får sådana attribut? Jag 

menar att kontrollprincipen bör förstås så att full kontroll krävs för att moraliskt ansvar ska 

vara aktuellt, och då håller inte Richards ståndpunkt. En möjlig lösning på problemet med att 

avgöra i vilken utsträckning en aktör är ansvarig för sina egenskaper förs fram av Thomson 

och handlar om olika innebörd i begreppet klander. Mer om detta längre fram. 

En tredje kategori av slumpmässigt inflytande gäller slumpens inflytande över våra 

omständigheter och därmed de moraliska utmaningar vi möter i livet. Nagel menar att vi 

baserar moraliska omdömen på vad aktörer faktiskt gjort och inte på vad de skulle ha gjort. 

Denna uppfattning delas inte av Richards. Han menar att vi faktiskt fäller moraliska 

omdömen om aktörer för vad de skulle ha gjort, och inte bara för vad de faktiskt gjort och 

ger ett exempel för att illustrera detta. Om vi övergivits när vi behövde hjälp av någon vi tog 

för en vän. Vid ett samtal om detta med en tredje part kanske det slår oss hur mycket mer 

lojal denna tredje part hade varit i motsvarande situation. Enligt Richards visar detta hur vi 

faktiskt gör moraliska bedömningar baserade på vad någon skulle ha gjort och att vi kan 

förtjäna att behandlas på ett visst sätt utifrån vad vi skulle ha gjort.19  

Men, omständigheterna bestämmer ändå vad vi kan bedömas för, endast den som faktiskt 

var på olycksplatsen har kan berömmas för att ha räddat den förolyckade. Detta är sant 

menar Richards, men det har mindre betydelse för förtjänst än Nagel tror. Det centrala i 

Richards uppfattning är att om den potentiella aktören är så lik den verklige som vi tänker 

oss, så kommer något annat i dennes beteende att ge grund för aktuell moralisk bedömning, 

                                                      
19 Richards, s.173. 
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i grunden är det karaktären som ligger till grund för moraliska omdömen, och den kommer 

att ta sig uttryck i beteende som speglar den, om än på olika sätt.20  

Nagels exempel gällande slump och omständigheter återges av Richards och handlar om, å 

ena sidan, den nazistiske lägervakten som hade levt ett lugnt och harmlöst liv om bara 

nazisterna aldrig kommit till makten. Och, å andra sidan, någon som levt ett lugnt och 

harmlöst liv i Argentina, men som kunde ha blivit lägervakt om hen inte lämnat Tyskland av 

ekonomiska skäl 1930. I detta föreställer vi oss att Argentinaren delar de karaktärsdrag som 

lägervakten gav uttryck för i sin uppgift som lägervakt, så som en stark önskan att 

tillmötesgå överordnade och låg grad av medkänsla för lidande hos människor de uppfattar 

som underlägsna. Detta innebär att deras önskan att tillmötesgå överordnade är starkare än 

de flesta andra önskningar de har, de är snabbare att uppfatta vad en överordnad önskar, är 

mer ihärdiga i att uppfylla den överordnades önskemål än de flesta andra. De har också 

gemensamt att uppfatta lidande hos någon de uppfattar som underordnad som oväsentligt 

när det gäller att bestämma framtida handlande, de har svårt att uppfatta lidande hos dessa. 

Richards menar att en aktörs förtjänst avgörs av de karaktärsdrag som hens handlingar ger 

uttryck för, snarare än den skada hen faktiskt gör.21 

Men, kan det inte vara så att karaktärsdrag, som likgiltighet inför lidande, aldrig kommer till 

uttryck i handling och därför aldrig kan vara grund för förtjänst? Nej, menar Richards, idén 

om en karaktär som aldrig kommer till uttryck är felaktig, den iscensätts på sätt som gör 

moralisk bedömning möjlig, även om den specifika iscensättningen är en annan. En persons 

karaktär är den relativa tyngd olika saker har när personen handlar, vad man 

uppmärksammar, tveksamhet eller ihärdighet bakom personens handlingar.22  

Ett inslag i Richards resonemang är att en persons karaktär ligger fast, är oföränderlig, 

exempelvis verkar det vara så i hans redogörelse för argentinaren och lägervakten. Men, är 

det inte så att en persons karaktär kan ändras utifrån de prövningar personen möter? 

Kanske ändras lägervaktens karaktär av de handlingar hen utför, så att exempelvis hen blir 

alltmer likgiltig inför fångarnas lidande genom att hen återkommande plågar dem på olika 

sätt, något som lägervakten kan tänkas göra, men som inte sker i argentinarens fall. Om så är 

                                                      
20 Richards, s. 174. 
21 Richards, s. 174-175. 
22 Richards, s. 176. 
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fallet, så tycks slumpen påverka förtjänst via omständigheter, om än på ett annat sätt än det 

Nagel pekar på. 

Längre fram i sin text gör Richards avkall på sitt motstånd mot konsekvensers betydelse för 

förtjänst. Han skriver:  

Indeed, a trait whose enactings are not spectacularly painful for others 

stands a greater chance to persist. I is less likely to draw the outraged 

reactions which can make a man change. The émigré is likely to live an 

entire life in which he takes the pleasures of authorities too seriously and 

the pain of certain others too lightly. That will be a stunted life, as well as a 

damaged one..23 

Två premisser i resonemanget ovan tycks motsäga idén om att slumpen inte har inflytande 

över moralisk förtjänst. För det första tycks vara att det är möjligt att ändra sin karaktär och 

detta stödjer mitt resonemang ovan genom att lämna en öppning för förändring. Det rimmar 

också illa med Richards resonemang i övrigt, där karaktär snarast framstår som konstant. För 

det andra framgår att karaktären är mottaglig för yttre påverkan, såsom kritik, som väl är ett 

exempel på det Nagel avser med omständigheter. Sammanfattningsvis lyckas Richards lösa 

problemet gällande resultatslump, men till priset av att problemet flyttas till kategorin 

konstitutionell slump och lösningen gällande den senare kategorin lider av oklarheter och 

lyckas inte övertyga. Inte heller lösningen gällande omständighetsslump lyckas Richards 

leverera en övertygande lösning. 

Rescher 
Rescher använder sig av en delvis annan terminologi än Nagel på så vis att hans redogörelse 

för möjliga sätt för slumpmässig påverkan kategoriseras på ett annat sätt.24 De argument 

han anför är dock möjliga att anföra till de kategorier som ställs upp av Nagel, 

fortsättningsvis gör jag det för enkelhets skull.  

En grupp av möjligt slumpmässigt inflytande gäller aktörers karaktär, vad Nagel kallar 

konstitutionell slump. Rescher menar att en aktörs karaktärsdrag och dispositioner utgör en 

individ sådan hon är. Detta betyder att det är oförnuftigt att tala om karaktärsdrag och 

                                                      
23 Richards, s. 176-177. 
24 Nicholas Rescher, ”Moral luck”, i Statman, Daniel (utg.), Moral luck, (Albany 1993), s. 152-153 



16 
 

dispositioner som slumpmässiga. En aktör kan bara sägas ha tur gällande vad som händer 

hen, inte gällande vem aktören är, identitet måste föregå slump. De personlighetsdrag, 

dispositioner är vad som utgör den aktuella personen, han menar att:  

In person theory as in substance theory there is no appropriate place for 
bare particulars that, having a priori a nondescript (propertyless) prospect 
identity, can then be filled out with properties a posteriori.25  

Det verkar onekligen rimligt att det något, en person, måste föregå de karaktärsdrag och 

dispositioner som personen ifråga är en bärare av, de måste tillkomma någon.  

Men frågan är om detta verkligen kommer åt det problem Nagel vill visa på? Nagels poäng 

kanske inte är beroende av att karaktärsdrag och dispositioner tillkommer den aktuella 

personen, på det vis Rescher menar är omöjligt. För, även om vi accepterar Reschers 

invändning är det svårt att se hur de karaktärsdrag och dispositioner en person har 

tillkommit henne på ett annat än slumpmässigt sätt. Slumpmässigt ska då förstås i den 

bemärkelse som är särskilt intressant i detta sammanhang, nämligen som något utanför 

aktörens kontroll och därmed något som aktören inte kan ses som ansvarig för. Av 

antagandet att en aktör inte kommer till världen som ett oskrivet blad och därefter fylls med 

egenskaper på ett slumpmässigt vis, följer inte att aktören kan ställas moraliskt ansvarig för 

den hen är på ett sätt som ligger i linje med kontrollprincipen. Som Rescher själv kärnfullt 

uttrycker saken: ”The core of the concept of luck is the idea of things going well or ill for us 

due to conditions and circumstances that lie wholly beyond our cognitive or manipulative 

control. Luck pivots on incapacity.”26 På detta sätt tycks Reschers invändning missa sitt mål. 

Vidare menar Rescher att aktörers moraliska attribut inte tillkommer dem genom en slump, 

som han uttrycker det: ”People´s moral attributes do not come to them by luck but emerge 

from them on nature as free individual agents.”27 Vad detta betyder har jag svårt att förstå, 

det är ett antagande som skulle behöva styrkas av argument som gör det rimligt att anta att 

detta är hur det förhåller sig. Det är svårt att förstå hur något som är givet från den absoluta 

starten av en människas liv kan ses som något som tillkommit på ett annat än slumpmässigt 

vis. Och även om moraliska attribut tillkommer senare i livet tycks Rescher få problem med 

                                                      
25 Rescher, s. 155. 
26 Rescher, s. 146. 
27 Rescher, s. 155. 
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slumpen, om än i en form som behandlas under kategorin omständighetsslump. 

Slumpmässigt innebär i detta sammanhang att det inte är något som människan ifråga har 

någon kontroll över, och som hen därför inte kan ställas till ansvar för. 

Rescher menar också att det faktum att vi håller människor ansvariga för deras moraliska 

karaktär är en inneboende del av ett fundamentalt moraliskt antagande när det gäller att 

behandla en person som en person. Att avstå från detta skulle vara att upphöra med att 

behandla folk som folk, som Rescher uttrycker det.28 

I resonemanget ovan finns två argument, ett som gäller de problematiska följder som 

kommer av att ifrågasätta fundamentala moraliska antaganden, och ett som gäller 

konsekvensen av att inte hålla människor ansvariga för deras moraliska karaktär. Ett problem 

med den första invändningen ovan är att Nagel antagligen skulle hålla med om den för att 

det är en del av den poäng han vill göra. Problemet med moralisk slump handlar om att våra 

väl förborgade antaganden om moral krockar. Den andra delen av invändningen hänger på 

vad vi menar behandla någon som en person eller som folk, och givet detta handlar 

invändningen om huruvida identitet måste föregå slump, som diskuterades ovan. 

Sammantaget misslyckas Rescher med att ge en övertygande lösning av problemet med 

konstitutionell slump. 

Thomson 
Thomsons utgångspunkt är att de problem som behandlas av Nagel är moraliska problem 

som har sin bakgrund i determinism. Det deterministiska argumentet, i Thomsons tappning, 

ser ut enligt följande: Varje händelse har en orsak. Att en händelse har en orsak, innebär att 

händelsen ifråga måste inträffa så snart dess orsak har inträffat. Kausalitet är transitivt, och 

mänskliga handlingar är händelser. Detta innebär att allt vad vi gör, måste vi göra och kan 

inte undvika att göra.29 Detta är alltså det deterministiska argumentet som det förstås av 

Thomson och som hon menar ligger till grund för den grupp av moraliska problem som kallas 

moralisk slump. 

Det moraliska problemet som kommer ur determinism utgår från att det är intuitivt rimligt 

att en agents handling inte utgör grund för klander om agenten ifråga inte kunde ha handlat 

                                                      
28 Rescher, s. 155-156. 
29Judith Jarvis Thomson, ”Morality and bad luck”, i Statman, Daniel (utg.), Moral luck, (Albany 1993), s. 195. 
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på ett annat vis än hen faktiskt gjorde. Detta tillsammans med den deterministiska tesen ger 

att inget agenten gör kan ligga till grund för moraliskt klander av agenten. Detta är vad 

Thomson kallar det starka resultatet, vad vi än gör, så kan det inte ligga till grund för 

moraliskt klander.30 

Thomson använder exempel för att tydliggöra sin egen position och argumentera mot det 

starka resultatet. A är en ansvarsfull bilförare som aldrig backar ut från sin uppfart utan att 

se sig för. Men, vid ett tillfälle har ett barn gömt sig i en lövhög på uppfarten. A kunde inte se 

barnet och körde över barnet, som dog, och detta trots att A fullgjorde det som krävs för att 

betraktas som en nogsam bilförare. Detta är inte grund för moralisk klander av A, menar 

Thomson. 

B är normalt en ansvarsfull bilförare som normalt inte backar ut från sin uppfart utan att se 

sig för. Men,  vid ett tillfälle backade B ut från sin uppfart utan att uppsikt, eftersom hen 

lyssnade till ett intressant radioinslag. Hen hade också otur, ett barn sprang ut i vägen för 

bilen på uppfarten med följden att B körde över barnet som dog, om B varit uppmärksam 

hade hen sett barnet och hunnit stanna. Hur kan detta vara grund för moraliskt klander när 

det var en slump att barnet sprang ut i vägen för bilen, undrar Thomson retoriskt. Jo, för att 

det inte bara är av slumpmässiga skäl som B körde över barnet. Det berodde också på att B 

var oaktsam och för detta är B klandervärd. 

En tredje historia behandlar C, som normalt är en ansvarsfull bilförare som normalt inte 

backar ut från sin uppfart utan uppsikt. Men, vid ett tillfälle backar C ut från sin uppfart utan 

uppsikt, eftersom hen lyssnade till ett intressant inslag på radion. Detta är grund för 

moraliskt klander av C, menar Thomson. Dock hade C tur och inget barn sprang i vägen för 

bilen och C körde inte över någon. Skillnaden mellan B och C är slumpmässig och därför är B 

och C lika moraliskt klandervärda, trots att resultatet av deras handlingar är olika. Alltså, ta 

en agent som utför handlingen X. Det är inte mer klandervärt för agenten att hen gjorde X 

och orsakade vilken som helst konsekvens, än att hen gjorde X.31 

Dock är det så att dåliga konsekvenser ofta är goda skäl att tro att aktören A handlat på ett 

moraliskt klandervärt sätt. Men, om vi får veta att A inte handlat särskilt vårdslöst, trots att 

                                                      
30 Thomson, s. 196. 
31 Thomson, s. 196-199. 
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konsekvenserna tyder på det, så kommer vi inte heller  klandra A mer än aktören B, som 

handlat på samma sätt, men med ett bättre resultat.32 

Thomson argumenterar övertygande för att handlingars konsekvenser saknar betydelse i 

bedömningen av huruvida en agent är klandervärd för att ha utfört en viss handling. 

Tyngden i argumentet kommer de krav kontrollprincipen ställer upp, Thomson illustrerar hur 

handlingars konsekvenser många gånger är utom aktörens kontroll, och utifrån ett 

antagande om kontrollprincipens rimlighet ger det att handlingars konsekvenser inte bör 

vägas in i moralisk bedömning. 

Från det starka resultatet går hon vidare till vad hon kallar det svaga resultatet. Hon menar 

att många håller en uppfattning som är ungefär: vad någon än gör, så är det antingen en helt 

mental handling, eller något som orsakas av en rent mental handling. Ett exempel illustrerar 

resonemanget. Om det var min uppgift att mata babyn och jag skulle ha gjort det om jag inte 

glömt, men jag glömde och babyn dog, så dödade jag babyn genom att missa min plikt att 

mata babyn. Detta illustrerar, enligt Thomson, hur vi inte är mer moraliskt klandervärda än vi 

är utifrån de mentala handlingar som ligger bakom våra handlingar. Detta är det svaga 

resultatet, vad vi än gör, så är vårt görande av det inte mer till grund för moraliskt klander än 

de rent mentala handlingar som ligger bakom den aktuella handlingen.33 

Detta torde innebära att mordförsök, där det tilltänkta offret räddas av en osynlig 

mobiltelefon i bröstfickan, ger samma grund för klander som fullbordat mord. 

Det svaga resultatet erbjuder ett alternativ som gör det möjligt att klandra en aktör för en 

given handling utan att ge handlingens konsekvenser betydelse. Thomson flyttar, så att säga, 

in frågan i aktören och gör det till en fråga om mentala handlingar hos aktören. Detta är 

åtminstone en möjlig lösning av det problem Nagel ställer upp gällande slumpmässigt 

inflytande över handlingars konsekvenser. Men, det leder vidare till frågan om slumpens 

inflytande över de mentala handlingar som ska ligga till grund för moraliskt klander. Givet 

Thomsons vidare argumentering så verkar det rimligt att behandla detta inom ramen för 

rubriken konstitutionell slump. Detta eftersom de mentala handlingar som ligger bakom 

                                                      
32 Thomson, s. 205-206. 
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20 
 

exempelvis oaktsam bilkörning hänger tätt samman med personliga egenskaper, som 

behandlas under rubriken konstitutionell slump. 

För att förstå och ta ställning till Thomsons argument gällande konstitutionell slump behöver 

man förstå hur hon tänker kring moraliskt klander. Hon menar att en gemensam nämnare 

för Det starka- och Det svaga resultatet är begreppet ”discredit”, misskreditera, som är 

kopplat till olika innebörder av klander. Hon gör en distinktion mellan vad hon kallar klander 

1, och klander 2. 

Klander 1: En aktör är klandervärd för att göra en given handling där aktörens utförande av 

den givna handlingen är ovälkommet, när aktörens utförande av si och så är en felaktig 

handling, eller underlåtelse, för vilken agenten saknar en giltig ursäkt. Detta är den innebörd 

som är aktuell när det gäller Det starka resultatet. Men, den är inte tillämplig gällande Det 

svaga resultatet som uppmärksammar i vilken utsträckning, i vilken grad, en agents handling 

misskrediterar hen. Här handlar det istället om vad Thomson kallar Klander 2: En agent är 

klandervärd i större/mindre utsträckning för att handla, eller vara, på ett givet sätt, när 

handlandet/varandet ifråga ger större/mindre skäl för att anse att agenten är en dålig 

person. Denna variant kommer i grader och är den som gömmer sig bakom 

misskrediteringen som finns  i Det svaga resultatet. 34 

Det hela kan illustreras med bilförarna B och C, som backade ut på sin uppfart utan uppsikt, 

där Det svaga resultatet ger att Bs handlande inte misskrediterar B mer än Cs handlande 

misskrediterar C. Thomson menar att detta bör tolkas som att vad B gjorde inte ger starkare 

skäl att tro att hen är en dålig människa, än vad C gjorde ger skäl att tro att C är en dålig 

människa. Detta eftersom deras underlåtelse var densamma, och skillnaden mellan deras 

handlingar i termer av resultat beror enbart på slumpmässiga faktorer.35 

Gällande konstitutionell slump presenterar Thomson en andra deterministisk tes, som lyder: 

Vilka egenskaper vi än har, så var det tvunget att vi hade dem och vi kunde inte varit utan 

dem. Detta leder vidare till ett andra starkt resultat: Vilka egenskaper vi än har, så är det 

faktum att vi har dem inte misskrediterande för oss.  
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Men, vad betyder då detta? Med utgångspunkt i Klander 2, så innebär det att vilka 

egenskaper vi än har, så är de inte orsak till att anse oss som dåliga människor. Men detta är 

självklart fel, enligt Thomson. Det vore galet att säga att vi märker att en person A är en 

mobbare, arrogant, feg etc. samtidigt som vi undrar om det är skäl att anse att A är en dålig 

människa. Men, en replik kunde kanske vara att A är en dålig person, men inte kan rå för det, 

och att det därför inte är misskrediterande för A, något som är i linje med Det starka 

resultatet 2. Samtidigt kan misskrediteringen inte förneka  Klander 2, eftersom  det faktum 

att en person är en dålig människa är mycket goda skäl att anse hen som en dålig 

människa.36 

Om man istället låter misskreditering i Det starka resultatet 2 stå för Klander 1, blir följden 

att vi säger att vi inte kan klandras för de egenskaper vi har, vilket i sin tur betyder att det 

faktum att vi har de egenskaper vi har inte orsakades av någon felaktig handling, eller 

underlåtelse, för vilken vi saknar giltig ursäkt. Enligt Thomson är detta vad vi menar när vi 

säger att Det starka resultatet 1 och 2 är sanna.37 

Thomson menar dock att vi är obekväma med denna lösning. Ett exempel kan illustrera vad 

hon menar. Edward är en hemsk person, något han gjorde igår var att tortera en baby till 

döds för skojs skull. Men, hur kan detta vara skoj? Ja, det är en av de hemska sakerna med 

Edward, han tycker att det är skoj. Nu undrar Thomson: ”Can we really say with a straight 

face that Determinism shows us that Edward´s doing this was not wrongful?”38 Nej, menar 

Thomson och undrar om Edward kanske har en giltig ursäkt och svarar själv att vi inte skulle 

vara komfortabla med en sådan lösning för hur kan man ursäktas för att ha torterat en baby 

till döds för skojs skull?39 

Här är det på sin plats med en kommentar gällande terminologin, i citatet ovan används 

ordet ”wrongful” som lämpligen översätts till felaktigt. Detta blir ett problem då det inte är 

säkert att en felaktig handling är en klandervärd handling, något som också Nagel påpekar. 
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Ett fördömande implicerar att någon inte borde vara på ett visst sätt, inte att det är olyckligt 

att någon är på ett visst sätt.40 

Att någon torterar en baby för skojs skull måste alltså vara något moraliskt felaktigt, och 

istället kanske vi vill säga att aktören har en giltig ursäkt för sin hemska handling eller för den 

hemska person hen är. Vad är då en giltig ursäkt, undrar Thomson. Här blir det intressant att 

klander 1 och klander 2 är besläktade. En giltig ursäkt är ett fullständigt frikännande som helt 

rentvår aktören, och vad innebär då det? Jo, en ursäkt som helt negerar klander 2, enligt 

kopplingstesen.  

Kopplingstesen: En person A är klandervärd för att göra, eller vara, på ett givet sätt X, under 

klander 1 om och endast om A i någon utsträckning är att klandra under klander 2.  Alltså, A 

är klandervärd för att göra, eller vara, på ett visst sätt X under klander 1 om och endast om 

det faktum att A gör som hen gör ger någon anledning att anse A som en dålig person. 

Om vi då återvänder till de backande bilförarna och tänker på förare A, som kör ordentligt 

men ändå dödar ett barn som gömt sig på uppfarten. Denne förare är inte klandervärd 

under klander 1, eftersom dödandet inte ger någon anledning att anse A som en dålig 

människa. Förare B dödade också ett barn, men det var inte bara otur, utan också 

oaktsamhet. Hen är klandervärd under klander 1, eftersom dödandet ger viss anledning att 

anse B som en dålig människa.41 

Att acceptera kopplingstesen har den fördelen att det gör det möjligt att gå från den 

deterministiska tesen till resultatet att ingen är klandervärd för något endast om det faktum 

att nuet är fastlåst vid det förflutna innebär att alla alltid har en giltig ursäkt, vilket i sin tur 

betyder att det faktum att nuet är fastlåst vid det förflutna innebär att inget någonsin ger 

skäl för att anse någon som en dålig människa. Alltså den gemensamma nämnaren  för de 

ursäkter som negerar klander är att de negerar klander 2. 

Kopplingstesen tycks vara den springande punkten i att rädda möjligheten till att klandra 

Edward. Jag menar dock att en historia som den om Edward går att skriva på ett annat sätt, 

som ställer saken i annat ljus. Kanske kan Edwards konstitution, eller de omständigheter, 

som ligger bakom hans sadism redovisas på ett sätt som ändrar den självklara sensmoralen 
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och illustrerar skillnaden mellan att, å ena sidan, Edward är en dålig människa, och, å den 

andra, att han är klandervärd för att vara en dålig människa. Thomsons replik är en alternativ 

beskrivning av bakgrunden till problemet, snarare än ett motargument. 

Ett annat problem med kopplingstesen är att den tycks förbigå det problem Nagel pekar på 

om motsättningen mellan två viktiga inslag i vår moraluppfattning, konflikten mellan 

kontrollprincipen och hur vi normalt fäller moraliska omdömen. Kopplingstesen innebär att 

kontrollprincipen sätts på undantag av Thomson, men utan att det uttryckligen 

argumenteras för. Hur går då detta till? Jag tror att en parallell till Nagels tanke om 

skillnaden mellan att, å ena sidan, anse det som olyckligt att någon är på ett visst sätt, och å 

den andra, att anse att någon inte borde vara på ett visst sätt. Min tanke är att klander 2 

motsvarar ett olyckligt faktum, medan klander 1 motsvarar något som inte borde vara på 

aktuellt sätt. Genom den övergång Thomson gör när hon tar klander 2 som intäkt för att gå 

vidare till klander 1, förbigår hon den distinktion som finns hos Nagel, och som är en viktig 

del av hans argument, och detta utan att argumentera uttryckligen för det.  

Det är också så att Thomson själv, gällande bilförarna A och B och deras skuld i att ha kört 

över ett barn, skriver:  

”But it was not merely a matter of luck that Bert killed the child. It was 

mere bad luck for Bert that a child ran into the path of his car; but it does 

not follow from that, and by hypothesis is not true in the story, that it was 

mere bad luck for him that he killed the child. For I said, in telling the story, 

that it was because, and only because, he was not looking that he did not 

see the child and therefore ran over it and killed it. If he had not behaved 

wrongfully, if he had been looking, he would have seen the child and 

stopped short. That is why Bert is to blame for the child´s death – unlike 

Alfred”42 

Skälet till att Bert kan klandras för barnets död är att han handlade moraliskt fel, 

underförstått valde ett moraliskt felaktigt handlingsalternativ när det fanns andra moraliskt 

riktiga handlingar inom räckhåll. Detta visar att Thomson, i fallet ovan, tar ställning för 

kontrollprincipens giltighet, vilket i sin tur gör det problematiskt att i ett annat sammanhang 

                                                      
42 Thomson, s. 197. 
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överge den, som tycks vara fallet gällande kopplingstesen. Det verkar motsägelsefullt att 

hålla fast vid kontrollprincipen i det ena fallet men inte i det andra. 

När det gäller slumpens inflytande över omständigheter har Thomson svårt att förstå Nagels 

exempel med Nazityskland. Hon lyfter en alternativ jämförelse mellan två domare, som hon 

menar är enklare. Den ene kallas Kontrafaktisk och den andre Verklig och båda skulle ta 

emot en muta om de erbjöds en. Nu erbjuder den åtalade domare Verklig en muta, som tas 

emot. Om den åtalade hade ställts inför domare Kontrafaktisk, så hade hen erbjudit en 

muta, som Kontrafaktisk tagit emot. De två straffas olika, och av goda skäl. Men vi betraktar 

inte domare Verklig med större moralisk indignation än domare Kontrafaktisk, menar 

Thomson.43 

En invändning mot Thomsons argument gäller hennes avvisande av Nagels illustration, det är 

svårt att se varför hennes egen skulle vara godtagbar men inte Nagels. Hon ger inte heller 

någon motivering för detta, förutom sin egen intuition. Detta gör att det framstår som 

godtyckligt. För att Thomsons replik gällande omständighetsslump ska fungera skulle hon 

behöva bemöta det i sak. Som det är nu ger Thomson inget skäl att anta att Nagels argument 

är felaktigt och därmed heller inget skäl att misstro slutsatsen. Att hon ger en alternativ 

illustration och når en annan slutsats ändrar inte på detta. 

Dessutom finns det skäl att framhålla Nagels illustration för att återspegla problem med 

större moralisk dignitet. Detta genom att det gäller det moraliska problemet med att 

människor har skilda förutsättningar för sina moraliska handlingar när det gäller basala 

förutsättningar för hur vi ordnar våra liv. Det handlar om att leva i krig eller fred, i överflöd 

eller fattigdom etc. Detta innebär att Thomsons hållning gällande sina domare också 

behöver kunna överföras till exempel av den typ som Nagel visar på för att vara giltig för 

omständighetsslump. Sammantaget tycker jag inte att Thomsons argumentation är 

övertygande av de skäl jag redovisat ovan. 

Ingen av de tre företrädarna för kunskapsargumentet berör uttryckligen Nagels fjärde 

kategori av slumpmässigt inflytande, som jag inledningsvis kallade kausal slump. Hur 

kommer sig detta? Den bästa förklaringen av detta torde vara att de anser att de argument 

de fört fram mot andra kategorier räcker för att bemöta även denna kategori. Konstitutionell 

                                                      
43 Thomson, s. 206-207. 
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slump behandlar vad vi är, omständighetsslump behandlar vad som händer oss, och dessa 

båda täcker det område som faller under kausal slump, såvitt jag kan se. 
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Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om moralisk slump är ett problem för 

moraliskt ansvar. Det centrala problemet som behandlas handlar om konflikten mellan 

kravet på kontroll för moraliskt ansvar, och frånvaron av kontroll över handlingar som ändå 

ligger till grund för utkrävande av moraliskt ansvar. 

Jag har i uppsatsen undersökt tre författares förslag till lösning av problemet med moralisk 

slump. Dessa förslag har prövats mot de fyra kategorier av slumpmässigt inflytande på 

moralens område som ställs upp av Nagel. För att problemet ska få en lösning, i betydelsen 

att slump inte underminerar moraliskt ansvar, krävs att lösningen hanterar samtliga fyra 

kategorier av slumpmässigt inflytande. 

Den första kategorin är resultatslump och handlar om slumpmässigt inflytande över 

moraliska handlingars konsekvenser. När det gäller resultatslump menar jag att det finns en 

rimlig lösning av problemet som innebär att slumpen inte underminerar möjligheten till 

moraliskt ansvar på detta område. Richards argumenterar övertygande för möjligheten att 

slumpens inflytande över handlingars konsekvenser egentligen är ett problem med 

slumpmässigt inflytande över vår kunskap om handlingar. Också Thomson argumenterar 

övertygande för att undanta handlingars konsekvenser från aktörers moraliska 

ansvarsområde. Men, som en konsekvens av sina argument följer att ansvarsfrågan görs till 

en fråga som behandlas inom ramen för konstitutionell slump.  

Konstitutionell slump gäller slumpmässigt inflytande över vilken sorts människor vi är, laster, 

dygder och karaktärsdrag. Richards argumenterar för att det är möjligt att utkräva moraliskt 

ansvar om aktören lämnat något eget bidrag till den sorts människa hen är, en av slumpen 

opåverkad kärna som uppfyller kontrollprincipens krav. Han lyckas dock inte övertyga om 

existensen av en sådan kärna. Inte heller övertygar han om att det räcker med att en aktörs 

personliga egenskaper till viss del undgår slumpens inflytande för att uppfylla 

kontrollprincipens krav. Rescher menar att en aktörs egenskaper är vad som utgör aktören 

ifråga och dessa därför inte kan tillkomma genom slumpmässigt inflytande. Men även om vi 

accepterar Reschers tes och godtar att en aktörs egenskaper på det sätt som föreslås är det 

svårt att se hur detta skulle undgå slumpmässigt inflytande på ett sätt som innebär den 

kontroll som förutsätts för moraliskt ansvar. Även egenskaper som tillkommer vid födsel 

torde vara utom aktörens kontroll. Thomson argumenterar för existensen av två former av 
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klander och vad hon kallar kopplingstesen som möjliggör en övergång från den ena formen 

av klander till den andra. Dessa två former av klander har paralleller till Nagels distinktion 

mellan vad som utgör ett olyckligt faktum, där inget moraliskt ansvar kan utkrävas, och det 

som inte borde få vara, där moraliskt ansvar kan utkrävas. Kopplingstesen gör det möjligt att 

undvika Nagels problemställning, men utan att övertyga, eftersom inget skäl ges för att 

Nagels argument är fel. Sammantaget lyckas man inte presentera en övertygande lösning av 

problemet med konstitutionell slump. 

Den tredje kategorin är omständighetsslump och handlar om slumpens inflytande över 

moraliskt betydelsefulla omständigheter. Richards argument är motsägelsefullt i det att han, 

å ena sidan, tycks anta att aktörers karaktär är oföränderlig, och å den andra är öppen för 

påverkan av yttre omständigheter. Detta gör att Richards argument inte ger en övertygande 

lösning av problemet. Thomson argumenterar för att Nagels illustration av problemet är svår 

att ta till sig och erbjuder ett alternativ som enligt henne ger en intuition som stödjer 

möjligheten att rädda moraliskt klander från slumpens inflytande gällande omständigheter. 

Thomson visar dock inte på några problem med Nagels argument som ger anledning att 

tvivla på hans slutsatser och ger därför inte heller någon lösning på problemet. Min 

uppfattning är att ingen övertygande lösning på problemet med omständighetsslump 

presenteras. 

Kausal slump handlar om slumpens inflytande över hur vi är bestämda av tidigare händelser. 

Ingen av de tre undersökta författarna presenterar några argument gällande denna kategori 

och jag menar att den mest rimliga tolkningen av detta är att den täcks upp inom ramen för 

konstitutionell slump och omständighetsslump. På så vis kan den mötas av argument som 

gäller andra delar av slumpmässigt inflytande. 

Slutsatsen av min undersökning torde bli att de undersökta lösningsförslagen inte kan ge en 

lösning på problemet med slumpens inflytande på moralens område.   
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