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Sammanfattning 
 
Denna uppsats är en granskning av Robert Kanes libertarianska teori om viljeansträngningar, 
hur dessa kan lösa det problem som det så kallade turargumentet utgör för en libertariansk 
händelse-kausal teori och om hans teori ger en bra redogörelse för fri vilja, framför allt i 
samband med moraliska konflikter. Jag undersöker också Randolphs Clarkes kritik mot 
Kanes teori, som bland annat går ut på att de dubbla viljeansträngningarna är irrationella, att 
de inte behövs för att bemöta turargumentet och att Kanes teori inte tillför tillräckligt mycket 
för att ge en typ av fri vilja som vi inte redan skulle kunna ha i en deterministisk värld. Jag 
kommer fram till att Kanes teori kan bemöta turargumentet på ett ganska bra sätt, men att den 
inte tillför något som skulle kunna ge fri vilja även om fri vilja skulle vara omöjlig i en 
deterministisk värld. Som libertariansk teori misslyckas den alltså. 
 
Nyckelord: Fri vilja, viljeansträngningar, libertarianism, moraliskt ansvar, Robert Kane 
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1. Inledning: 
 
Fri vilja verkar vara något betydelsefullt för oss. Inte minst gäller detta i situationer där vi ska 
bedömas moraliskt och ansvar ska utkrävas. De flesta människor känner nog intuitivt att fri 
vilja inte går att förena med determinism, läran att allt som sker gör så utav nödvändighet, 
eller med Randolph Clarke’s ord:” […] the thesis that our world is such that any possible 
world that has exactly the same laws of nature and that is exactly like our world at any one 
point in time is exactly like it at every point in time”1  

Men om vi nu antar att vår fria vilja inte går att förena med en deterministisk värld, går 
den att förena med en ickedeterministisk värld? Kan våra val vara fria om de är icke-
determinerade? Många filosofer är tveksamma även till detta, och ett vanligt argument (det så 
kallade turargumentet) går ut på att visa att våra fria val i så fall enbart skulle ha med tur eller 
slump att göra. Tror man på att fri vilja kan uppstå i en ickedeterministisk beslutsprocess, så 
är detta ett stort problem. Robert Kane är upphovsmannen till en utav de mest utvecklade 
teorierna som förespråkar möjligheterna för en sådan fri vilja och har försökt bemöta detta 
snåriga problem genom att införa en teori om så kallade viljeansträngningar. Denna teori är 
föremålet för denna uppsats.      

 Mitt syfte är att undersöka Robert Kanes teori om de dubbla viljeansträngningarna och 
hans försök att besvara turargumentet och redogöra för fri vilja i en indeterministisk värld. 
Kan Kanes teori om viljeansträngningar vid moraliska konflikter på ett tillfredsställande sätt 
svara på det problem som turargumentet utgör för en libertariansk händelse-kausal teori? Ger 
den en bra redogörelse för fri vilja? Den kritik mot Kane som jag framför allt kommer att 
använda mig av är den från Randolph Clarke, som menar att Kanes teori har brister (såsom 
att de dubbla viljeansträngningarna är irrationella) och dessutom inte behövs för att bemöta 
turargumentet. Teorin tillför heller inte tillräckligt mycket för att vi ska få en fri vilja som 
man inte skulle kunna få redan i en deterministisk värld, anser Clarke. Hur pass hårt slår den 
kritik som bland annat Clarke riktar mot Kanes teori? På vilka punkter är de oense? 

Jag kommer fram till slutsatsen att Kanes teori förmodligen kan ge ett ganska bra svar 
till turargumentets förespråkare. Problemen med Kanes teori är att den inte duger som 
libertariansk teori då den inte tillför något extra som skulle kunna ge fri vilja om det är så att 
vi inte kan ha fri vilja i en deterministisk värld.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Clarke 2003 s. 4 
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2. Bakgrund:  
 
2.1 Viljeproblemets fyra frågor  
 
Den filosofiska diskussionen runt fri vilja berör inte bara en fråga, utan ett flertal sådana. 
Robert Kane menar att denna diskussion huvudsakligen kan delas upp i fyra övergripande 
frågor:  

 Kompatibilitetsfrågan: Är fri vilja eller frihet förenlig med determinism? 
 Viktfrågan: Varför vill vi, eller borde vi vilja, ha en fri vilja oförenlig med 

determinism? Är det en frihet värd att ha och i så fall: varför? 
 Begriplighetsfrågan: Kan vi göra en fri vilja som är oförenlig med determinism 

begriplig eller koherent, eller ska den betraktas som mystisk? Kan vi få den vettig 
och meningsfull? 

 Existensfrågan: Existerar verkligen en sådan fri vilja eller frihet i vår värld, och i 
så fall var?2   

 
Temat för den här uppsatsen kommer framför allt att vara den så kallade begriplighetsfrågan. 
Men vad är det egentligen som ska göras begripligt? 
 
2.2 Vad innebär fri vilja? 
 
Den avgörande frågan hur man ska definiera fri vilja har inte något självklart svar. Jag tänker 
här presentera hur Robert Kane och Randolph Clarke, de två centrala filosoferna i denna 
uppsats, ser på saken. Kane ser fri vilja på följande vis: 

 
Free will, in the traditional sense I want to retrieve (and the sense in which the term will 
be used throughout this book), is the power of agents to be the ultimate creators (or 
originators) and sustainers of their own ends or purposes.3 

 
Fri vilja i den meningen kräver, enligt Kane, både något som han kallar Ultimate 
Responsibility (UR), och Alternative Possibilities (AP). Det rör sig alltså om två villkor och 
enligt Kane kan kompatibilister, hur det än är med AP, inte tillfredsställa UR-villkoret.  

Vad innebär då AP och UR? Det här är Kanes definitioner på dessa centrala begrepp i 
hans teori: 
 
Definition av Alternative Possibilities (AP):  
 

The agent has alternative possibilities (or can do otherwise) with respect to A at t in the 
sense that, at t, the agent can (has the power or ability to) do A and can (has the power or 
ability to) do otherwise.4 

 
Att vi ska ha fler än en möjlighet till handling är ett vanligt (men absolut inte obestritt5) krav 
för att vi ska kunna sägas vara fria, som kompatibilister och inkompatibilister ofta diskuterat. 
Kane menar dock att AP inte räcker för fri vilja. För detta krävs också UR, som Kane menar 
är ett ännu viktigare villkor för fri vilja.6 
                                                 
2 Kane 1996 s .12-13 
3 Kane 1996 s. 4 
4 Kane 1996 s. 33 
5  Se diskussionen om så kallade Frankfurt-exempel, t.ex. i Kane (1996) s. 42-43 
6 Kane 1996 s. 33  
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Definition av Ultimate Responsibility (UR): 
  

The agent is ultimately responsible for some (event or state) E’s occurring only if (R) the 
agent is personally responsible for E’s occurring in a sense which entails that something 
the agent voluntarily (or willingly) did or omitted, […] and for which the agent could 
have voluntarily done otherwise, […] either was, or causally contributed to, E’s 
occurrence and made a difference to whether or not E occurred; […] and (U) for every X 
and Y (where X and Y represent occurrences of events and/or states) if the agent is 
personally responsible for X, and if Y is an arche (or sufficient ground or cause of 
explanation) […] for X, then the agent must also be personally responsible for Y.7 
 

En agent måste alltså, förutom att ha alternativa möjligheter för sitt handlande, också vara 
personligt ansvarig för sina handlingar och deras orsaker. Upphovet till handlingen ska finnas 
i oss själva8, det ska vara jag som är upphovet till min egen fria handling. Om det är något 
annat som ger upphov till mina handlingar, så spelar det inte särskilt stor roll om det skulle 
finnas många olika handlingsalternativ för mig. Clarke, den andre centralgestalten i denna 
uppsats, har en liknande definition: 
 

[…]I shall say that when an agent acts freely (or with free will), she is able to do other 
than what she does then […] the agent has a choice about what she does; what she does 
is up to her. Further, on such an occasion, the agent determines, herself, what she does. 
She is in some respect, an ultimate source of her activity; in some manner […] she 
initiates or originates her action. Acting freely, then, requires the openness of 
alternatives, as well as an exercise of active control by the agent.9 

 
Clarke verkar hålla med Kane angående AP, och hans ”active control” kan nog ses som 
Clarkes egen motsvarighet till UR. I dessa grundläggande idéer är de alltså överens, och även 
jag själv anser att detta verkar vara rimliga krav på fri vilja. Jag kommer därför att utgå från 
dessa definitioner och villkor i uppsatsen, även om de naturligtvis inte är de enda som finns.   
 
2.3 Libertarianska händelse-kausala teorier 
  
De teorier som det i inledningen nämnda turargumentet riktar sig emot är så kallade 
libertarianska händelse-kausala teorier. En libertarian anser att fri vilja inte kan förenas med 
determinism. Libertarianen är alltså inkompatibilist i motsats till en kompatibilist som tror att 
fri vilja kan förenas med determinism. Vidare anser en libertarian att fri vilja existerar, eller 
skulle kunna existera i en indeterministisk värld. Vad innebär det att teorin är händelse-kausal 
(”event-causal”)? 

”Händelse-kausal” är ett begrepp som används av Randolph Clarke för att beskriva 
teorier som menar att en handling orsakas av händelser som rör agenten (”certain agent-
involving events”). Det kan röra sig om exempelvis vissa begär eller föreställningar hos 
agenten. Skillnaden mellan en libertariansk händelse-kausal teori och en kompatibilistisk 
sådan är så klart att händelserna i den förstnämnda ickedeterministiskt ska orsaka 

                                                 
7 Kane 1996 s. 35 . R i UR-villkoret är ett ansvar som lika gärna skulle kunna tolkas på ett kompatibilistiskt vis. 
Uttryck som att agenten ”frivilligt skulle ha kunnat göra annorlunda” (could have voluntarily done otherwise) 
skulle lika gärna kunna tolkas kompatibilistiskt. Det är tillsammans med U som vi får det ultimata ansvar som 
Kane kräver. (Kane 1996: s.  37)   
8 Kane 1996 s. 34 
9 Clarke 2003 s. 3 
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handlingen.10 En libertariansk händelse-kausal teori kan kontrasteras mot en libertariansk 
icke-kausal teori, som menar att en fri handling inte behöver (eller inte får) vara orsakad över 
huvud taget11, och en libertariansk agent-kausal teori som menar att agenten själv är en 
ickeorsakad orsak (”an uncaused cause”) till sina handlingar.12 

Clarke presenterar en enkel variant av libertariansk händelse-kausal teori, som (enligt 
egen utsago) ska vara betydligt mindre komplicerad än Kanes teori som vi senare kommer att 
få stifta bekantskap med: 
 

[…] a relatively simple recipe for a libertarian account of free choice: take the 
requirements that are imposed by an appealing compatibilist account, and add to them 
the requirements that (1) there be no events that causally determines the choice, that (2) 
as a result of this indeterminism, whichever choice the agent makes for whichever 
reasons, there remained until the making of that choice a genuine chance that the agent 
would instead make an alternative choice for different reasons, […] and that (3) the 
alternative choice, had it occurred, would have had the same attractive compatibilist 
features as the actual choice.13 
 

En enkel libertariansk händelse-kausal teori behöver alltså, enligt Clarke, inte se särskilt 
mycket annorlunda ut jämfört med en kompatibilistisk teori. Det är egentligen bara 
indeterminismen och de alternativa möjligheterna det ska göras plats för. Turargumentets 
förespråkare menar dock att indeterministiskt orsakande är ett problem för fri vilja, precis 
som libertarianer menar att deterministiskt orsakande är.  
  
2.4 Turargumentet  
 
Detta är ett argument mot en libertariansk händelsekausal redogörelse för fri vilja, som enligt 
Kane bland annat framförts av Bruce Waller. Det bygger på att två personer i en 
indeterministisk värld kan ha exakt samma bakgrund fram till en viss tidpunkt, då de måste 
fatta ett beslut i exempelvis (vilket den här uppsatsen framförallt kommer att handla om) en 
moralisk konflikt, och då fattar olika beslut. Om deras bakgrunder (eller allt innan deras 
beslut) var exakt likadana, men agenterna ändå fattade olika beslut, så verkar det bara vara 
slump eller tur som ligger bakom skillnaden i besluten. Är det verkligen rationellt att 
berömma eller klandra någon för något som bara var ett resultat av slump? De som använder 
sig av turargumentet menar att vi inte kan det.14 

Det handlar inte bara om det moraliska ansvaret, utan det är dessutom så att ett beslut 
som fattas av ren slump knappast kan sägas vara fattat med fri vilja. Om inte annat så verkar 
detta strida mot det Kane kallade för UR, det vill säga kravet att en fri agent ska vara den 
ursprungliga skaparen av sina handlingar. Handlingen måste vara upp till henne, inte till 
slumpen. För att göra problemet tydligare kan vi använda oss av ett exempel som Kane ger 
om en affärskvinna som blir vittne till ett överfall. Kvinnan ska till ett viktigt möte för att 
göra en affär. På vägen till mötet ser hon en man bli rånad. Hon hamnar nu i ett dilemma där 
hon kan välja att stanna kvar och ropa på hjälp (något som hon själv anser vara det moraliskt 
rätta alternativet) eller gå vidare till mötet och undvika att gå miste om en viktig affär. Det 
uppstår en moralisk konflikt inom kvinnan mellan egoistiska och moraliska motiv, och måste 
fatta ett beslut. Då en libertariansk händelse-kausal teori (som Kanes eller den nyss 
presenterade teorin som skisserats av Clarke) kräver att fria val är icke-determinerade, så är 
                                                 
10 Clarke 2003 s. 29 
11 Clarke 2003 s. 17 
12 Clarke 2003 s. 133-134 
13 Clarke 1999 s. 20 
14 Kane 1996 s. 171 
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ett scenario där en annan kvinna, i exakt samma situation och med exakt samma förflutna 
(åtminstone i allt som är relevant för vilket val som görs), handlar annorlunda helt möjligt. 

 Om vi föreställer oss att vi lever i en indeterministisk värld: vad kan förklara att 
affärskvinnan hjälper offret istället för att skynda iväg till mötet? Vi kan tänka oss en annan 
kvinna i exakt samma situation och med exakt samma förflutna. Denna kvinna skulle kunna 
göra ett annat val än affärskvinnan, men varför skulle hon göra detta om deras 
beslutsprocesser innan valet såg likadana ut? Fri vilja verkar visserligen kräva att agenterna 
har möjlighet till fler än ett val, men vad avgör vilket val som görs? Om alla relevanta 
faktorer för valet är likadana i affärskvinnans och affärskvinnan 2:s fall, så verkar det bara 
handla om slump. Att våra beslut mellan två oförenliga valmöjligheter i ett viktigt moraliskt 
val skulle styras av slump verkar inte förenligt med att agenten själv kontrollerar händelsen. 
Min uppsats handlar om hur Kane försöker undkomma detta problem i moraliska konflikter 
med sin teori och hur han lyckas med detta, samt vilken kritik som framförts mot hans teori 
och hur han klarar av att bemöta den.  
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3. Presentation av teorin och diskussionen om viljeansträngningarna: 
 
3.1. Robert Kanes teori och svar på turargumentet 
 
3.1.1 Kanes teori  
 
Hur ser den teori ut som Kane framför för att bemöta turargumentet? Enligt Kane behöver en 
agent inte handla indeterminerat i varje situation. Ibland måste man kunna vara determinerad 
av sina tidigare beslut och handla efter dem. Men för att en agent ska ha UR (se 2.2), så 
måste han någon gång i orsakskedjan till varje handling ha utfört en så kallad Self-forming 
Action (SFA), som Kane förklarar på följande vis:  
 

SFAs […] are the undetermined, regress-stopping voluntary actions (or refrainings) in 
the life histories of agents that are required if U is to be satisfied, and for which the agent 
is personally responsible in the sense of R. The agents must therefore be responsible for 
them directly and not by virtue of being responsible for other, earlier actions (as would 
be required if they were not regress-stopping). This means that, for SFAs, the “something 
the agents could have voluntarily done (or omitted) that would have made a difference in 
whether or not they occurred” is simply doing otherwise, rather than doing something 
else that would have causally contributed to their not occurring.15 

 
Detta är alltså de handlingar vi kan sägas vara direkt ansvariga för och där vi formar våra 
egna liv och karaktärer. 

 Att de ska förhindra en regress (”regress-stopping”) är en viktig del utav deras plats i 
Kanes teori. Om vi som agenter ska vara ansvariga för våra handlingar kan det inte vara så, 
enligt Kane, att vi kan hitta tillräckliga orsaker till varje händelse. Detta skulle nämligen leda 
till en oändlig regress, där vi måste hitta en orsak till en händelse och sedan en orsak till 
denna orsak o.s.v. i all oändlighet. Och att vi som agenter skulle kunna vara ansvariga för ett 
oändligt antal händelser verkar inte troligt. Vi, som ändliga varelser, skulle ju då exempelvis 
behöva vara ansvariga för händelser som skedde innan vi existerade. Eftersom en SFA inte är 
determinerad, så har den inte heller en tillräcklig orsak och undviker på detta sätt denna 
regress.16 

SFA:s ska kunna vara rationella, frivilliga och frivilligt kontrollerade (”voluntary 
controlled”) på mer än ett sätt. 17 Begreppet ”plural voluntary control”, som är en del av 
dessa villkor (ovan beskrivet som ”frivilligt kontrollerade på mer än ett sätt”), intar en central 
plats i Kanes argumentation (vilket vi kommer att bli varse längre fram i uppsatsen) och kan 
därför vara värt att förklara lite närmare. Kane anser att: 

                                                

 
[…] agents have plural voluntary control over a set of options at a time when they have 
the (1) ability to (2) bring about (3) at that time (4) whichever of the options they will or 
want, (5) for the reasons they will to do so, (6) on purpose or intentionally rather than 
accidentally, by mistake or merely by chance (as when by mistake I press the wrong 
button on the coffe machine), hence (7) voluntarily (in accordance with their wills rather 
than against them), (8) as a result of their efforts, if effort should be required, (9) without 
being coerced or compelled, or (10) otherwise controlled or forced to choose one way or 
the other by some other agent or mechanism. Agents exercise such control directly when 

 
15 Kane 1996 s. 75 
16 Kane 1996 s. 74 
17 Kane 1996 s. 114 
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they voluntarily and intentionally produce one of the options (a particular self-forming 
choice or SFA) then and there (at the time in question) under these conditions.18 

 
 

UR är som sagt ett kriterium för fri vilja vilket är anledningen till att Kane också inför 
begreppet Self-forming Willing (SFW) som han förklarar på följande sätt:  
 

[…] the self-forming actions required by UR are free “willings” or “acts of will” of one 
sort or another […]. In sum, SFAs are SFWs (“self-forming willings”).19 

 
Enligt Kane kan detta ske under en rad olika omständigheter, bland annat i moraliska 
konflikter såsom affärskvinnans i exemplet ovan (2.4). 

I Kanes exempel på en moralisk konflikt så avslutar affärskvinnans val en ansträngning 
(denna ansträngning kallas för ”effort of will”, viljeansträngning) att motstå frestelsen, och 
handla som hon tror är moraliskt.20 Valet behöver, för att vara en SFW och därmed förhindra 
att en regress uppstår, vara sådant att det inte kan förklaras av agentens tidigare karaktär, 
motiv och ansträngningar, även om agentens tidigare karaktär och motiv kan förklara själva 
viljeansträngningen. Detta kan ske på följande vis: Tidigare karaktär och motiv hos agenten 
förklarar ansträngningen genom att de förklarar de skäl och dispositioner som redogör för 
varför agenten försöker motstå frestelsen. Tidigare karaktär och motiv förklarar också varför 
det är svårt för agenten att göra detta; varför en konflikt inom agenten över huvud taget 
uppstår. De förklarar alltså konflikten inom agenten från båda sidor, både från agentens 
moraliska och från hennes egoistiska motiv, men ger inget avgörande skäl till att agenten gör 
det ena eller det andra valet.21  
 

Self-forming willings (SFWs) of a moral or prudential kind are characterized by inner 
conflicts within the wills of agents and a consequent struggle by the agents to get their 
ends or purposes sorted out. In such conditions, the agents’ wills are divided by 
conflicting motives, requiring an effort to act morally or prudentially against natural 
inclinations toward self-interest or present satisfaction. The old adage “no pain, no gain” 
applies to such SFWs. The self-creation characteristic of free will emerges by way of 
inner conflict within the will through which, to paraphrase James Joyce, we “forge in the 
smithies of our souls” our as yet uncreated selves.22  

 
Och vidare: 
 

In the moral and prudential situations described in [citatet ovan], the complex of past 
reasons or motives explains the conflict and struggle within the agent’s will from both 
sides. Some of the agent’s reasons or motives (the moral or prudential ones) explain why 
the agent makes an effort to resist temptation, while others (self-interested motives or 
desires for present satisfactions) explain why it is such an effort. The inner conflict, in 
other words, is embedded in the prior reasons or motives themselves and it is owing to 
this fact that prior reasons or motives can explain the conflict and the struggle within the 
agent without necessarily explaining the outcome.23 

                                                 
18 Kane 2002 s. 430 
19 Kane 1996 s. 124-125 
20 Jag är inte säker på om Kane i Significance of Free Will menar att man i en sådan situation också skulle kunna 
göra en ansträngning till det egoistiska valet. Jag tror åtminstone inte han nämner denna möjlighet. Klart är i alla 
fall att han i senare texter menar det, vilket jag kommer att skriva mer om längre fram.  
21 Kane 1996 s. 127 
22 Kane 1996 s. 128 
23 Kane 1996 s. 128 
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Affärskvinnans motiv till att göra det hon anser vara moraliskt förklarar varför hon gör en 
ansträngning till detta val, men hennes motiv att fortsätta så snabbt som möjligt till sitt möte 
förklarar varför det över huvud taget är ansträngande och varför hon kan misslyckas med sitt 
försök till moraliskt val.  

Hur skulle man kunna redogöra för dessa viljeansträngningar på ett sätt som är förenligt 
med modern vetenskap? Kane använder sig här av kvantfysik, kaosteori och teorier om 
neuronnät, för att förklara hur viljeansträngningar skulle kunna fungera. Kane antar att 
viljeansträngningarna är indeterminerade, och alltså ger upphov till ett icke-determinerat 
beslut i den moraliska konflikten.24 Han ger följande förslag (som bara ska ses som en möjlig 
hypotes) till hur viljeansträngningarna skulle kunna uppstå i en moralisk konflikt:  
 

Imagine that the indeterminate efforts of will […] are complex chaotic processes in the 
brain, involving neural networks that are globally sensitive to quantum indeterminacies 
at the neuronal level. Persons experience these complex processes phenomenologically 
as “efforts of will” they are making to resist temptation in moral and prudential 
situations. The efforts are provoked by the competing motives and conflicts within the 
wills of the persons described in [citaten ovan]. These conflicts create tensions that are 
reflected in appropriate regions of the brain by movement further from thermodynamic 
equilibrium, which increases the sensitivity to micro indeterminacies at the neuronal 
level and magnifies the indeterminacies throughout the complex neural process which, 
taken as a whole, is the agents effort of will.25  

 
Vidare: 
 

In effect, conflicts of will […] stir up chaos in the brain and make the agents’ thought 
processes more sensitive to undetermined influences. The result is that, in soul-searching 
moments of moral and prudential struggle, when agents are torn between conflicting 
visions of what they should become (that is, on the occasions of self-forming willings, or 
SFWs), the outcomes are influenced by, but not determined by, past motives and 
character. The uncertainty and the inner tensions that agents feel at such moments are 
reflected in the indeterminacy of neural processes.26 

 
När vi upplever en moralisk konflikt, som exempelvis affärskvinnan gör när hon blir vittne 
till överfallet, så påverkar detta vår hjärna på det sätt som beskrivs ovan och gör den känslig 
för ickedeterminerad påverkan. De komplicerade indeterministiska processerna som blir 
resultatet är, och upplevs av agenten, som dennes viljeansträngningar.  

Kane poängterar att det inte är så att vi först har viljeansträngningen, sedan slumpen 
och till sist ett val. Istället är indeterminismen och viljeansträngningen sammanbundna med 
varandra. Viljeansträngningen är indeterminerad. ”There is no point at which the effort stops 
and chance ´takes over´.”27 

Som svar på kritik från framför allt Haji (1999: 48-51) och Mele (1999: 100-101) har 
Kane infört de dubbla viljeansträngningarna (”doubling of efforts”) i sin teori. Detta innebär 
att affärskvinnan som slits mellan det hon ser som det moraliska valet och att ge efter för 
frestelsen, gör två viljeansträngningar samtidigt. Hon gör en ansträngning till det moraliska 
valet och ytterligare en till det egoistiska valet. Själva indeterminismen kommer just av att 
agenten har dessa två motstridiga viljeansträngningar. Konflikten inom henne skapas utav 

                                                 
24 Kane 1996 s. 128 
25 Kane 1996 s. 130 
26 Kane 1996 s. 130 
27 Kane 1999 s. 113 
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hennes olika motiv. Den ena ansträngningen förhindras från att bestämma en viss handling 
utav den andra. Så, vilket val agenten än gör, så lyckas denne med någon av sina 
viljeansträngningar och är därmed ansvarig för handlingen. Dessa dubbla ansträngningar är 
inte något särskilt konstigt anser Kane. Vi (affärskvinnan, affärskvinnan 2 och alla andra 
människor) är komplexa varelser och vår hjärna är kapabel till parallella processer. ”In cases 
of self-formation, agents are simultaneously trying to resolve plural and competing cognitive 
tasks. They are, as we say, of two minds. But they are not therefore two separate persons. 
They are not disassociated from either task.”28  
 
3.1.2 Kanes svar på turargumentet 
 
Hur menar då Kane att hans teori om viljeansträngningar kan ge svar på turargumentet? Som 
svar nämner Kane först att båda personerna i argumentet (låt oss säga affärskvinnan och 
kvinnan med exakt samma bakgrund) har viljemässig kontroll i båda fallen, men att de ändå 
löser den inre konflikten på olika sätt.  
 

It does not follow that because you cannot guarantee which of a set of outcomes occurs 
beforehand, you do not control which of them occurs, when it occurs. Having plural 
voluntary control over a set of options implies being able to bring about whichever one 
(of the options) you will, when you will to do so; and the choices in moral and prudential 
situations […] satisfy this condition because they are willed by the agents, whatever way 
they go when they are made.29 

  
Vi kanske inte kan garantera vilken handling vi ska utföra på förhand, men när vi utför den så 
har vi kontroll över den, detta kan teorin om viljeansträngningarna redogöra för även om det 
är obestämt om vi ska välja det moraliska eller det egoistiska alternativet. Det handlar enligt 
Kane därmed inte om tur, misstag eller slump.30  

Kane poängterar att slump inte behöver innebära brist på ansvar. Att ha tur behöver 
bara innebära att man lyckas med något som det fanns en chans att man skulle misslyckas 
med. Han ger ett exempel på en arg man som drämmer näven i sin frus glasbord för att slå 
sönder det. Även om det finns en möjlighet att han misslyckas med denna handling, så 
innebär naturligtvis inte detta att han inte är ansvarig om glasbordet går sönder.31 Denne man 
är dock knappast ansvarig för att bordet inte går sönder om det nu inte skulle göra det. Hur 
förklarar Kane att en agent i en moralisk konflikt är ansvarig för båda sina möjliga val? 

Kane menar att agenten kan ses som ansvarig på samma sätt som i exemplet ovan även 
om han gör viljeansträngningar till två olika motsatta beslut, det vill säga: de dubbla 
viljeansträngningar det talades om i föregående avsnitt. Denne lyckas fatta beslutet (vilket 
det än är) med chansen att det skulle ha misslyckats, han lyckades med något som han ville 
och ansträngde sig för att göra och efter sitt beslut såg han det inte som en slumpmässig 
händelse eller en olycka utan som någonting han gjorde frivilligt och efter att ha ansträngt sig 
till att göra det. Men handlar det inte om tur om agent 1 och agent 2 gör samma 
ansträngningar? Kane svar är att om de lyckades med vad de ansträngde sig till att göra och 

                                                 

28 Kane, Robert. 1999. "On Free Will, Responsibility and Indeterminism." Philosophical Explorations, 2:  Del 4 
”Doubling” 111-114, citat från s. 112 

29 Kane 1996 s. 134 
30 Kane 1996 s. 171 
31 Kane 1999 s. 110 Ett svar på detta från Galen Strawson nämns av Derk Pereboom (2007a s. 104): Om 
indeterminismen skulle finnas i själva beslutet (som i Kanes teori) och inte i konsekvensen (som i exemplet), är 
det inte längre lika klart att mannen verkligen är moraliskt ansvarig.  
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båda höll med om att deras handlingar var något som de ville och ansträngde sig för att göra: 
hur kan vi då inte hålla dem moraliskt ansvariga för sina handlingar?32 

Indeterminismen kan verka som ett hinder för våra ansträngningar att göra något, men 
det är ett hinder som kommer inifrån oss själva i form av våra egna begär. Även om vi inte 
har kontrollen att bestämma hur vi ska välja i framtiden, så har vi fortfarande kontroll över 
våra val när vi väljer.33  
 
3.2 Clarke, Perebooms och Meles kritik mot Kanes teori 

 
Clarke menar att en libertariansk händelse-kausal teori (åtminstone den enkla variant han 
själv presenterat (se 2.3)) inte behöver ge mindre kontroll till en agent (till skillnad från vad 
turargumentets förespråkare anser) än en kompatibilistisk teori skulle göra, men också att den 
inte ger mer kontroll. Han anser också, vilket är den centrala frågan för denna uppsats, att 
Kanes teori inte ger några tillägg till teorin som förändrar detta.34 Vissa av Kanes idéer är 
helt enkelt onödiga för att besvara turargumentet, och dessutom rentav skadliga.  Hur Clarke 
menar att turargumentet går att besvara ska jag inte ta upp i denna uppsats, istället ska jag 
rikta in mig på kritiken mot teorin om viljeansträngningarna.  

Clarke kritiserar Kanes teori om viljeansträngningar och anser att den är överflödig för 
att ge ett libertarianskt svar på turargumentet. Han menar bland annat att den viljekonflikt 
som finns i en moralisk konflikt inte kräver någon viljeansträngning av den typ Kane 
presenterat. Konflikten finns där i vilket fall som helst i form utav agentens olika skäl till 
olika handlingar (d.v.s. både skäl till ett moraliskt val och till det egoistiska valet i en 
moralisk konflikt).35 I sin bok Libertarian Accounts of Free Will (2003) har Clarke utvecklat 
kritiken mot viljeansträngningarna. I boken framför han ett antal anledningar till varför Kanes 
viljeansträngningar är överflödiga och rentav skadliga för en libertariansk teori:  

1. Vad innebär det att försöka fatta ett speciellt beslut? Verkar märkligt, enligt Clarke. 
Att försöka fatta ett beslut (att sikta mot att fatta ett visst beslut), borde vara detsamma som 
att fatta beslutet. Clarke hänvisar till Mele för denna idé.36 

2. Två ansträngningar till olika saker verkar irrationellt. Att fatta två motsatta beslut är 
irrationellt, och då är det väl lika irrationellt att försöka fatta båda(se punkt 1 ovan). Michael 
Bratman har gett ett exempel med en man som spelar två olika tv-spel samtidigt, där de två 
olika spelens mål tar ut varandra. Det är omöjligt att vinna båda på samma gång, och vinner 
man ett av dem så avslutas båda. Samtidigt är båda tv-spelen svåra att klara av, så det är 
rationellt för mannen att göra en ansträngning att klara av båda tv-spelen. Kane har hänvisat 
till detta exempel i diskussionen om de dubbla viljeansträngningarna.37  

De dubbla viljeansträngningarna är dock mer irrationella än mannen i TV-
spelsexemplets två ansträngningar, menar Clarke. I Bratmans exempel skulle det inte vara 
något problem för den spelande mannen om båda de oförenliga alternativen inträffade, något 
som däremot skulle vara absurt för agenten i en moralisk konflikt.38 Huruvida denna skillnad 
är relevant kommer jag att diskutera i diskussionsdelen av uppsatsen. 

3. Viljeansträngningarna behövs inte och hjälper inte mot turargumentet. En agents 
kontroll över ett beslut behöver inte komma ifrån dennes aktiva kontroll över en tidigare 
handling (viljeansträngningen). Denna tidigare handling skulle i så fall också behöva vara 

                                                 
32 Kane 1999 s. 113-114 
33 Kane 1999 s. 117 
34 Clarke 1999 s. 21 
35 Clarke 1999 s. 27 
36 Clarke 2003 s. 88 
37 Clarke 2003 s. 88-89 fotnot 24 
38 Clarke 2003 s. 88-89 fotnot 24 
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utförd med tillräcklig kontroll, och om vi kan redogöra för viljeansträngningens tillräckliga 
kontroll borde vi kunna göra detsamma för beslutet utan att införa ansträngningen i teorin. 
Kane anser viljeansträngningarna i en moralisk konflikt vara fria på ett kompatibilistiskt vis 
(och, såklart, ofta också på det sättet att de härstammar från tidigare SFW:s). Men de är inte 
själva SFW:s hävdar Kane, och de är inte själva fria på samma direkta vis som en SFW. Vi 
saknar, enligt Clarke, en förklaring till hur viljeansträngningarna kan spela den roll de spelar i 
Kanes teori. Vi kan inte bara addera en mängd handlingar som inte är fria, och sedan få fri 
vilja genom detta. Inga ansträngningar kan därmed bidra till tillräcklig kontroll för frihet 
(”freedom-level control”) om inte några av dem själva är direkt fria. Och om det nu hade varit 
så att en ansträngning själv hade varit direkt fri och inte skulle ha behövts förklaras av en 
annan, tidigare ansträngning, varför skulle i så fall ett beslut behöva förklaras av en tidigare 
ansträngning (eller flera), frågar sig Clarke.39  

Man skulle kunna göra en deterministisk version av Kanes alla tillägg, som precis 
skulle tillfredsställa alla hans krav på frihet, förutom just indeterminismen i ansträngningarna 
och chansen att agenten fattar ett annat beslut ända till ett beslut är fattat. Den ”ultimacy” vi 
får av Kanes teori är enbart negativ, d.v.s. den består bara av en avsaknad av deterministiskt 
orsakande. Det öppnar upp för alternativ, men ger inga ytterligare krafter för agenten att välja 
bland dessa via kausalt inflytande.40 41  

Derk Pereboom är inne på samma spår när han kritiserar Kane för de svar han ger på 
turargumentet. Pereboom nämner två av Kanes svar och kritiserar dem: 

1. Även om besluten är ickedeterminerade, så kan de ju vara fattade frivilligt, medvetet, 
avsiktligt och med ett syfte. De kan dessutom vara ett resultat av agentens ansträngningar. De 
kan vara gjorda på grund av skäl och inte av misstag eller slump, och på grund av vissa skäl 
istället för andra. Agenten behöver inte heller vara tvingad till något eller kontrollerad av 
någon annan. Perebooms svar på detta är att kompatibilister kan hänvisa till samma saker för 
att visa att kausal determinism kan ge tillräcklig kontroll. Det Pereboom är tveksam till är om 
Kane kan ge den kontroll som libertarianer vill ha.42  

2. Kane hänvisar till hur vi upplever våra val och handlingar, nämligen som, åtminstone 
ibland, frivilliga och resultat av våra egna ansträngningar. Perebooms svar på detta är att en 
kompatibilist skulle kunna ge samma svar som Kane även här, om någon var tveksam inför 
determinismen och hur den går att förena med ansvar. Pereboom anser inte att valets och 
handlingens fenomenologi kan göra mer nytta åt libertarianen än kompatibilisten.43 

Pereboom håller med Clarke om att Kanes teori inte ger mer kontroll än kompatibilism, 
även om man skulle anta att den skulle kunna ge lika mycket. Mer kontroll behövs om vi ska 
ha tillräckligt för ansvar, menar Pereboom. Om problemet bara skulle vara att determinismen 
omöjliggör AP så skulle man kanske kunna lösa det med Kanes teori, men enligt Pereboom 
behövs mer än så. Här kommer Kanes idé om UR in. Pereboom håller med Kane om att det 
är en intuitivt riktig förutsättning för att en agent ska vara ansvarig, men han tycker också att 
idén om UR utgör ett hot mot Kanes egen teori. Om det finns faktorer utanför agentens 
kontroll, som påverkar skapandet av ett beslut utan att determinera det, så innebär inte detta 
att agenten har kontroll om inte denne själv spelar någon roll i vilket möjligt beslut som 
realiseras. 44   

                                                 
39 Clarke 2003 s. 88-91 
40 Clarke 2003 s. 107-108 
41 Clarke själv verkar mena att någon form av agent-kausal teori skulle kunna redogöra för den positiva kraft 
som saknas i händelse-kausala teorier. Han ställer sig dock tveksam till om en sådan teori är möjlig. (Clarke 
2003 s. 220-221) 
42 Pereboom 2007a s. 105 
43 Pereboom 2007a s. 105-106 
44 Pereboom 2007a s. 107-108 
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Men behöver agentens karaktär och motiv ligga utanför dennes kontroll? Som svar på 
detta frågar sig Pereboom hur agentens karaktär i så fall har producerats. Är det något utanför 
agenten som determinerat den, är den inte orsakad alls eller är det faktorer utanför agentens 
kontroll som delvis orsakat den, men inte determinerat den? Vilket alternativ vi än väljer så 
verkar agenten inte vara ansvarig för sin egen karaktär, och verkar därmed inte heller vara 
ansvarig för ansträngningen som produceras av den, oavsett om den är deterministisk eller 
inte. Agenten verkar helt enkelt inte kunna vara ansvarig för det Kane kallar för ”fria val” 
eller viljeansträngningarna som föregår dem. Alla fria val är delvis slumpmässiga, och det 
finns inget som kompletterar de faktorer utanför agentens kontroll som orsakar en handling. 
Om beslut som bäst är delvis slumpmässiga händelser, så har inte agenter tillräcklig kontroll 
för moraliskt ansvar, hur komplex beslutets underliggande struktur än är.45 

 Samma åsikt om Kanes teori har, inspirerad av Clarke, också framförts av Mele i Free 
Will and Luck (2006). Mele refererar till Clarke och frågar sig hur handlingen kan vara fri om 
inte viljeansträngningarna är det. Om agenternas ansträngningar inte är fria, varför skulle 
valet som de kulminerar i vara det? Mele ger här ett exempel för att illustrera kritiken: En 
person manipulerar en annans hjärna till att försöka välja två handlingar, båda handlingar 
som denne agent i annat fall hade avskytt att utföra. Agenten kommer att se båda valen som 
något han försökte och ville göra efteråt. Även om det är indeterministiskt vilket val han till 
slut gör, så skulle enligt Mele båda valen vara ofria i det här fallet. Om vi tänker oss att vi tar 
bort manipulatören, men ansträngningarna fortfarande inte är fria, som i Kanes teori: gör 
detta så stor skillnad? Det Kane ger i sin teori verkar inte vara tillräckligt för fri vilja.46  

Kanes teori hjälper inte till att lösa problemet om hur vi ska få fri vilja med en 
libertariansk teori, och gör det dessutom värre, anser Clarke. Indeterminismen som följer av 
en tidigare handling som ska leda fram till ett beslut kan definitivt minska agentens kontroll. 
Att försöka ge en agent aktiv kontroll över en ”regress-stoppande” fri handling genom en 
tidigare handling (viljeansträngningen), är missriktat enligt Clarke.  

Varför menar då Clarke att det är skadligt? Indeterminism efter en handling kan 
definitivt påverka kontrollen över resultatet av denna handling. Exemplet med mannen och 
glasbordet kan användas även här. Om det är icke-determinerat om hans försök att slå sönder 
bordet ska lyckas, så finns det, som tidigare nämnts, ett visst inslag av slump i denna 
handling. Om en viljeansträngning ger upphov till agentens kontroll över ett beslut, så 
orsakar också indeterminismen hos ansträngningen en slags slump som minskar kontrollen. 
Clarke förespråkar en redogörelse för direkt aktiv kontroll, inte någon som härleds från en 
agents aktiva kontroll över en tidigare händelse.47  

Jag tolkar det som att enligt Clarkes händelse-kausala libertarianska teori, så orsakas en 
agents beslut direkt av agentens karaktär, skäl och så vidare, och detta sker indeterministiskt. 
Om dessa skäl, karaktärsdrag etc. i stället, som i Kanes teori, orsakar en viljeansträngning 
som sedan indeterministiskt orsakar ett beslut så verkar vi här införa indeterminism mellan 
agentens inre orsaker till beslutet och själva beslutet. Viljeansträngningen blir som ett 
indeterministiskt hinder för orsakerna att orsaka beslutet Detta är anledningen till att Kanes 
teori om viljeansträngningar, enligt Clarke inte bara är onödig för att besvara turargumentet 
och misslyckas med att ge ytterligare kontroll till agenten, utan dessutom gör problemet värre 
än det skulle behöva vara. 

 
 
 
   

                                                 
45 Pereboom 2007a s. 108-110 
46 Mele 2006 s. 52 
47 Clarke 2003 s. 92 
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3.3 Kanes svar på Clarke, Pereboom och Mele 
 
Kane ger två anledningar till att viljeansträngningarna intar en så central roll i hans teori: 1. 
När vi upplever en viljekonflikt (en moralisk exempelvis) så möter vilket val vi än gör någon 
form av motstånd inom oss, och då krävs ansträngningar för att kunna övervinna motståndet 
och göra ett val, vilket det än blir. 2. Viljeansträngningarna är en del i förklaringen att 
indeterminism inte fråntar oss något moraliskt ansvar när vi lyckas med något vi ansträngt 
oss till att göra men hade en möjlighet att misslyckas med (se exemplet med mannen och 
glasbordet i 3.1.2).48  

Clarke frågar sig varför viljeansträngningarna behövs, kan det inte bara vara olika skäl 
som står i konflikt med varandra. Kane menar att det kan vara så men att 
viljeansträngningarna också behövs i vissa fall, eftersom fri vilja inte bara kan bestå i skäl 
som dyker upp i våra huvuden, utan också måste bestå i våra val av vilka skäl vi ska välja att 
agera på. Om indeterminism ska vara relevant för agentens kontroll så måste det vara 
inblandat i vad agenten gör inte bara vad som händer honom.49  

Hur skulle Kane kunna svara på Clarkes påstående att de dubbla viljeansträngningarna 
är irrationella? Kane nämner vissa förhållanden då det inte är irrationellt att göra två 
ansträngningar som står i konflikt med varandra: 
 

These include circumstances in which: (i) we are deliberating between competing 
options; (ii) we intend to choose one or the other, but  cannot choose both; (iii) we have 
powerful motives for wanting to choose each of the options for different and 
incommensurable reasons; (iv) there is a consequent resistance in our will to either 
choice, so that (v) if either choice is to have a chance of being made, effort will have to 
be made to overcome the temptation to make the other choice; and, most importantly, 
(vi) we want to give each choice a fighting chance of being made because the motives for 
each choice are important to us. The motives for each choice define in part what sort of 
person we are; and we would take them lightly if we did not make an effort in their 
behalf. These conditions are, of course, the conditions of SFAs.50   

 
 
Kane menar också att Clarke och Pereboom har fel när de säger att agenten, när det är öppet 
vilket beslut som ska fattas, inte har någon ytterligare kausal roll att spela när det gäller att 
bestämma vilket beslut det blir. Anledningen till detta är rollen som viljeansträngningarna 
spelar. Det är dessa som gör agenterna till orsaker till sina SFA:s. Vi är ansvariga eftersom vi 
gör en ansträngning till något. SFA:s som kommer ur dessa ansträngningar är ”[…] 
achievements of goal-directed activities that might have failed due to chance, but did not”.51 
Viljeansträngningarna spelar en ytterligare roll jämfört med agentens motiv, skäl, intentioner 
etc. Ansträngningar är nämligen handlingar, inte bara tillstånd hos agenten.52 De är dessutom 
till sin natur obestämda (”indeterminate”). ”One might say that, with the efforts one opens a 
”window” of indeterminacy whose upshot is that the choice outcome (the SFA) will not be 
determined.”53 Viljeansträngningarna är alltså både en redogörelse för hur vi agenter är 
                                                 
48 Kane 1999 s. 115-116 
49 Kane 1999 s. 116-117 
50 Kane 2007a s. 34 
51 Kane 2007b s. 174 
52 Pereboom håller inte med om detta. ”Desires and efforts are simply states agents can be in or else agent-
involving events, and whether it is desires or efforts of will that are in competition, only if the agent herself 
settles which of the competing states or events wins out to produce the decision can she be morally responsible 
for it.”(Pereboom 2007b, s. 194) 
53 Kane 2002 s.  
436 fotnot 29 
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aktiva när vi beslutar oss för en handling, och till att vi inte är determinerade till att handla på 
ett visst sätt. Men måste vi inte också vara ansvariga för själva ansträngningarna? Jo, menar 
Kane och detta ansvar får vi från två källor:  

1. Från våra motiv och vår karaktär som har inflytande på ansträngningarna (dessa har 
vi i sin tur, åtminstone en normal vuxen människa, fått från tidigare SFA:s) 

 2. Ansvar kommer också från ansträngningen själv i och med att agenten stöder 
resultatet av ansträngningen efteråt.  

Vi är därmed mindre ansvariga för SFA:s när vi är barn. Under den tidiga delen av våra 
liv kan dessa ses som test av våra gränser och av vilka konsekvenser vårt beteende får. Barnet 
har bara börjat forma sin karaktär. 54  

Hur svarar Kane på påståendet från Pereboom att kompatibilister kan ge nästan samma 
svar som Kane i försvar för sin teori? Ger Kanes teori mer makt och kontroll åt våra beslut 
och val jämfört med en kompatibilistisk teori? Jodå, det gör den, menar Kane. I hans teori har 
agenten nämligen ”plural voluntary power or control” när de utför SFA:s. De kan välja 
frivilligt, med intention och rationellt på mer än ett sätt utan att tidigare naturlagar (eller det 
förflutna i allmänhet) skulle behöva vara annorlunda. Detta är en kraft hos agenten som 
kompatibilisten inte kan ge och det är just den typ av kraft som libertarianen kräver för fri 
vilja och ansvar. Indeterminismen är på ett sätt ett hinder för en viss handling, men det öppnar 
också upp alternativa möjligheter att välja något annat, att handla annorlunda men fortfarande 
frivilligt och rationellt.55 ”[…] I think that the ‘more’ control libertarians need is not more of 
the same kind of control compatibilists offer, but rather another kind of control altogether”56 
säger han. Vi behöver inte mer utav förmågan att bestämma vilket utav ett antal alternativ 
som ska inträffa, men detta är inte den enda typen av kontroll som är viktig menar Kane. 
Över våra fria val kan vi inte ha förmågan (Kane kallar den ”antecedent determining 
control”) att fullständigt kontrollera hur vi ska handla på förhand, då de fria valen i Kanes 
teori inte är determinerade på förhand. Det libertarianer kräver är en annan typ av kontroll, 
anser Kane, nämligen ”ultimate control”, kontrollen som utövas av agenter när det är ”upp till 
dem” vilket av ett antal möjliga val eller handlingar som ska inträffa, och inte upp till någon 
annan eller något annat som inte agenten själv har kontroll över. Denna kontroll som krävs av 
UR-villkoret, kan inte förekomma i en kompatibilistisk teori, utan kräver indeterminism, 
enligt Kane.57  För att få den ena sortens kontroll, måste vi ibland ge upp lite av den andra. 
Om vi skulle vilja ha mer av samma kontroll som kompatibilister kan ge, så verkar Kane 
hålla med om att hans teori kan förminska en del utav denna kontroll, men det som gör att 
han anser libertarianism behövas är en helt annan typ av kontroll, ”[…] a control related to 
our being to some degree the ultimate creators or originators of our own purposes and ends 
[…] We cannot have that in a determined world.”58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Kane 2007b s. 173-175  
55 Kane 2007b s. 175-178 
56 Kane 2002 s. 431 
57 Kane 2002 s. 431 
58 Kane 2002 s. 432 
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4. Avslutande diskussion: 
 
Kane inför de dubbla viljeansträngningarna för att besvara kritik som riktades mot hans 
ursprungliga teori i The Significance of Free Will. Hur pass bra fungerar Kanes teori om 
viljeansträngningar? 
 
4.1 Är de dubbla viljeansträngningarna irrationella? 
 
Först och främst kan man ställa en fråga angående förutsättningarna för Kanes teori: är det 
inte irrationellt att utföra två motsatta viljeansträngningar? Kanes teori kanske kan lösa 
turargumentet, men om en utav de viktigaste delarna av den skulle visa sig vara svår att 
förklara, så har Kane problem. Clarkes kritik om att det är märkligt att anstränga sig till två 
scenarion som man omöjligt skulle kunna tänka sig uppfyllda samtidigt verkar till en början 
övertygande. Är det rimligt att inte bara vilja två oförenliga saker, utan dessutom anstränga 
sig för dem? Detta är en fråga som får desto större kraft om vi kommer ihåg Clarkes och 
Meles åsikt att det inte är någon skillnad mellan att försöka besluta sig för en viss sak och att 
besluta sig för den. Om Clarke och Mele har rätt så beslutar man sig i så fall för två 
oförenliga saker, vilket verkar vara bra mycket irrationellare än att bara vilja två oförenliga 
saker. Är det inte en fråga om en konflikt inom affärskvinnan som bottnar i två olika viljor 
(som i sin tur har uppstått i och med att kvinnan har skäl till båda handlingarna) och inte i två 
olika ansträngningar? Här börjar vi närma oss Clarkes åsikt att viljeansträngningarna är 
onödiga, och dessutom i viss mån skadliga för en libertariansk teori. Om vi tittar på Kanes 
skäl till att tala om ansträngningar och inte bara skäl, så handlar det om att vi behöver göra 
ansträngningar för att lösa en svår viljekonflikt, de behövs för att förklara hur man kan vara 
ansvarig trots indeterminism och de behövs för att agentens beslut ska vara något som görs 
och inte bara några skäl som händer agenten. Man kan som svar på detta, liksom Pereboom, 
fråga sig om inte ansträngningarna är något som händer agenten lika mycket som viljan. 
Förutom detta så håller jag med Kane om att man behöver besluta sig för något i en 
viljekonflikt och att detta kan kräva ansträngningar, men att man behöver rikta 
ansträngningar mot två oförenliga handlingar verkar märkligt. Det kan väl räcka med att 
affärskvinnan gör en ansträngning att lösa konflikten, inte att lösa den på ett specifikt, eller 
ännu märkligare, två specifika sätt. Skulle det inte kunna vara så att vi, när vi utför en 
handling som den nyss nämnde aggressive mannen, anstränger oss för att utföra en handling, 
medan vi i en situation som affärskvinnans anstränger oss för att komma fram till ett beslut 
hur vi ska handla, inte till att anstränga oss till att besluta oss för två olika handlingar? 
Indeterminismen i affärskvinnans fall skulle kunna komma av två olika skäl och 
karaktärsdrag som står i konflikt med varandra, vilket gör ansträngningen indeterministisk, 
och inte av två olika ansträngningar. Vilket val man än gör innebär då en ansträngning, precis 
som Kane menar, men det innebär inte två ansträngningar till två olika oförenliga beslut. I så 
fall skulle viljeansträngningarna, som de förekommer i Kanes teori, vara både överflödiga 
och svåra att förklara. I själva verket skulle det räcka med att hävda att det rör sig om olika 
skäl (och karaktärsdrag etc.) inom affärskvinnan som står i konflikt med varandra. 
Vid närmare påseende så verkar dock påståendet om de dubbla viljeansträngningarnas 
irrationalitet inte vara någon självklarhet alls.59 Om det nu är så att man vill två saker, men 
vet att de är oförenliga, är det då inte självklart att man försöker göra båda? Då kommer ju i 
alla fall något utav de två alternativen att inträffa. Man kan inte tänka sig båda uppfyllda 
samtidigt och exempelvis affärskvinnan skulle nog ha problem med detta, men båda 

                                                 
59 Tack till min handledare Gunnar för den idén 
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alternativen kommer ju i vilket fall som helst inte att bli verklighet samtidigt, så varför inte 
anstränga sig för båda? Varför skulle det vara en relevant skillnad för diskussionen att 
kvinnan inte kan tänka sig båda uppfyllda samtidigt (se 3.2 Clarkes punkt 2 i hans kritik mot 
Kane)? Hon måste fatta ett beslut och vill (men kan inte) fatta båda, men så länge hon inte 
blir hindrad att fatta något utav besluten så är det väl fullt rationellt att försöka fatta båda? 

Mitt förslag ovan, om att man istället gör en ansträngning till att fatta ett beslut och att 
det är olika skäl/karaktärsdrag (som orsakar olika ”viljor”) som leder till indeterminismen, 
har också problem. Är det verkligen rimligt att vi i en moralisk konflikt till att börja med bara 
gör en ansträngning till att lösa situationen utan att ha en bild av hur vi ska göra det, något 
som visar sig först när våra olika skäl/karaktärsdrag fått mötas? När vi utför en handling så 
känns det snarare som om vi bestämmer (och anstränger) oss för en speciell handling. 
Känslan är att det rör sig om en ansträngning till ett specifikt beslut. Men hur kan detta 
förenas med känslan av att vårt beslut är fritt och öppet? Ett svar skulle kunna vara att det är 
olika skäl som står i konflikt med varandra, och som indeterministiskt resulterar i en 
ansträngning, men i så fall får vi inte de fördelar det innebär med dubbla viljeansträngningar. 
Till exempel skulle vi inte kunna säga att vi är ansvariga för vår handling oavsett vilken 
handling vi utför, då vi ju bara ansträngt oss för en utav de möjliga handlingarna. Mer om det 
längre fram, i diskussionen av hur Kanes teori svarar på turargumentet. Det handlar hur som 
helst inte om hur vi upplever situationen utan hur det möjligtvis skulle kunna vara, men jag 
antar att det är ett problem om ingen människa känner att hon faktiskt beslutar sig för (eller 
försöker besluta sig för) två saker för att uppnå en utav dem. Dessa ansträngningar måste i så 
fall vara något som sker undermedvetet. Som undermedvetna fenomen verkar de kanske 
heller inte vara särskilt irrationella eller konstiga.  

Vad skulle kunna vara problemen med att anstränga sig till att besluta sig för de två 
oförenliga handlingarna i affärskvinnans situation? 1. De skulle kunna ta ut varandra. Den 
ena ansträngningen är ju ett hinder för den andra och vice versa. Detta skulle kunna leda till 
att ingen av handlingarna utfördes eller att de inte utfördes ”lika bra” som om man, efter att 
ha funderat, ansträngde sig för en sak. Denna invändning verkar dock inte fungera på Kanes 
teori, där ju en utav poängerna är att en utav ansträngningarna ska gå segrande ur ”kampen” 
mellan de båda (även om det på förhand är obestämt vilken utav dem som ska göra det). 2. 
Det verkar som om man på något vis undviker att ta ansvar för att fatta ett beslut, om man 
fattar båda och sedan låter ”slumpen” (vilket möjligtvis är fel ord) avgöra vad som blir 
resultatet. Detta verkar vara anledningen till att det känns så absurt för oss att medvetet 
försöka fatta två oförenliga beslut, för att sedan låta ett utav dem segra.  Jag antar att det inte 
kan fungera så att vi medvetet beslutar oss för två saker, väntar ett tag och ser vad som blir 
resultatet, men om de istället sker undermedvetet kanske inte just detta behöver bli ett 
problem. Ansträngningarna sker då undermedvetet som ett resultat av våra olika skäl och 
karaktärsdrag. En ansträngning går ”segrande” ur konflikten och blir till ett beslut. Vi verkar 
då få en aktiv handling som orsakades på ett indeterministiskt vis.  

Ansträngningarna verkar alltså inte alls behöva vara så irrationella och konstiga. Då 
återstår frågan hur märklig idén om att anstränga sig för ett beslut är. Stämmer Clarkes och 
Meles påstående att det verkar vara ungefär samma sak att anstränga sig för ett beslut som att 
besluta sig för något, och spelar det i så fall någon roll för hur rimlig Kanes teori verkar? 
Först och främst verkar det göra skillnad för teorin. Att faktiskt besluta sig för två olika saker 
verkar över huvud taget vara en ganska obegriplig idé. Ett beslut är någonting slutgiltigt. Att 
besluta sig för en handling är att komma fram till en handling man ska utföra. Man kan 
naturligtvis ändra sitt beslut i efterhand till något helt annat, men att besluta sig för två 
oförenliga saker är att inte besluta sig för någonting alls. Om affärskvinnan skulle göra detta, 
skulle hon helt enkelt strunta i att ta tag i konflikten mellan de två handlingsalternativen. En 
undermedveten ansträngning kan vi dock se som någonting annat. I affärskvinnans fall 
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formas direkt två olika ansträngningar som baseras på de starka skäl hon har att gå vidare till 
mötet, och de skäl hon har att hjälpa den överfallne mannen, samt olika karaktärsdrag inom 
henne, exempelvis egoism och medmänsklighet. De båda ansträngningarna görs 
indeterministiska av varandra, och beroende på hur starka de olika karaktärsdragen och 
skälen är så finns det olika stor sannolikhet att hon ska fatta de olika besluten.  

Men om ansträngningen inte är medveten är den då tillräckligt kontrollerad av agenten? 
Har agenten ansvar för denna ansträngning? Kan man säga att ett beslut fattades frivilligt och 
kontrollerat, om ansträngningen till beslutet var undermedveten? Om en utav poängerna med 
ansträngningarna är att de ska vara aktiva och inte bara något som händer agenterna, så måste 
man väl vara klart och tydligt medveten om dem och göra ansträngningarna med avsikt? Det 
verkar finnas problem med hur vi ska uppfatta ansträngningarna som undermedvetna. Men 
detsamma gäller de dubbla ansträngningarna som medvetna. Det sistnämnda tror jag beror på 
att man intuitivt inte känner att man gör två olika ansträngningar till två olika oförenliga 
beslut samtidigt (jag tror åtminstone inte att jag har gjort det någon gång). Att, i 
affärskvinnans fall, medvetet och avsiktligt göra två ansträngningar samtidigt, en till att hjälpa 
den överfallne mannen och en till att gå vidare, verkar av någon anledning främmande för 
oss, även om vi vill ”give each choice a fighting chance of being made because the motives 
for each choice are important to us” (se 3.3). Kanske beror det på att vi, om vi skulle vara 
medvetna om båda våra ansträngningar till att fatta beslut, i princip medvetet skulle fatta två 
oförenliga beslut på en gång. Ovan förklarade jag att detta enligt mig var detsamma som att 
inte fatta något beslut alls. Möjligtvis är det så att vi, även med undermedvetna 
ansträngningar, kan fortsätta att vara aktiva agenter med ansvar och kontroll, om vi blir 
medvetna om ansträngningen först när vi bestämt oss för den. Vilket beslut vi än fattar är vi 
då (och upplever oss vara) aktiva agenter som dessutom på förhand har chansen att fatta två 
olika och oförenliga beslut på ett aktivt sätt. Jag är dock inte säker på att en undermedveten 
ansträngning gör så mycket större nytta än ett skäl. Jag vet inte hur pass mycket mer ”aktiv” 
agenten egentligen blir. Ansträngningarnas nödvändighet och hur mycket de tillför, kommer 
jag att diskutera längre fram. Jag anser i alla fall, att dubbla viljeansträngningar förmodligen 
inte behöver vara irrationella. 

 
4.2 Kan Kane besvara turargumentet med hjälp av de dubbla 
viljeansträngningarna? 

 
Jag tror att Kane har goda utsikter att besvara turargumentet, om man förutsätter att 
viljeansträngningarna är rationella. Hans teori ger visserligen något mindre av den kontroll 
som Kane kallar ”antecedent determining control” jämfört med en kompatibilistisk teori, men 
jag tror ändå att hans teori skulle kunna redogöra för fri vilja om en kompatibilistisk teori 
skulle kunna göra det. Exemplet med mannen och glasbordet visar att indeterminism inte 
behöver innebära så mycket minskad kontroll att agentens frihet hotas, det vill säga om 
agentens (mannen i det här fallet) beslut skulle kunna vara fritt på ett kompatibilistiskt vis. 
Agenten har lika mycket ansvar för resultatet om handlingen orsakar resultatet deterministiskt 
eller indeterministiskt. Det ska dock poängteras att i Kanes teori så är ju indeterminismen 
belägen i själva orsakandet av beslutet. Vi kan tänka oss att mannen i exemplet har en 
viljeansträngning som indeterministiskt orsakar hans beslut att slå sönder glasbordet. 
Kontrollen minskar här eftersom det är osäkert om viljeansträngningen resulterar i ett beslut. 
Om den gör det så finns det knappast någon tvekan om att mannen kan hållas ansvarig om 
han är ansvarig för viljeansträngningen. Om mannen misslyckas har han däremot, som jag ser 
det, haft otur. Denna möjlighet tycker jag dock inte förtar friheten i beslutet om det grundar 
sig i ansträngningen, åtminstone inte tillräckligt för att mannen inte skulle vara ansvarig om 
han lyckades utföra beslutet. Viljeansträngningen är fortfarande kompatibilistiskt fri, och att 
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det finns en chans att den misslyckas förtar inte den friheten. Kontrollen blir däremot klart 
lidande, men man kan knappast förvänta sig att ens ansträngningar till allt nödvändigtvis ska 
lyckas. Detta blir dock extra problematiskt i ett fall där man anstränger sig till ett beslut.  

Tänker vi oss att det finns en extremt liten chans att mannen ska lyckas med 
ansträngningen att fatta beslutet så verkar det nämligen också som att det finns en väldigt 
liten chans att mannen handlar fritt och med ansvar. I Kanes teori är dock inte 
indeterminismen något som bara uppstår av blind slump, utan kommer från agenten själv, 
precis som ansträngningen. Detta blir mer tydligt i den typ av moraliska konflikter där Kane 
anser att vi gör fria val. I den moraliska konflikt som den här uppsatsen berört, är det dubbla 
ansträngningar till två olika och oförenliga handlingar det rör sig om, men båda 
viljeansträngningarna kommer från agentens egna motiv, så vilket beslut som agenten än 
fattar så är det förankrat i dennes skäl och karaktär. Affärskvinnan lyckas med en 
viljeansträngning vilket val hon än gör, till skillnad från mannen i exemplet ovan. 
Indeterminismen är en produkt av agentens egna motiv och karaktär. Precis som att mannens 
karaktär orsakade hans raseriutbrott mot bordet, så orsakar affärskvinnans karaktär (och 
omständigheter m.m. såklart) att hon vill skynda vidare till mötet, men också vill hjälpa 
offret. Indeterminismen finns i hennes beslut, men den kommer ur hennes egen karaktär 
vilket inte kan understrykas nog mycket. Hon är inte tvingad av någon att uträtta någon utav 
handlingarna, som i så fall verkar vara fria enligt en kompatibilistisk tolkning av fri vilja. 
Detta scenario verkar alltså undkomma turargumentet bättre än det föregående då 
affärskvinnan lyckas med en ansträngning (som hon kunde ha misslyckats med) vilken 
handling hon än beslutar sig för. 

Clarke kritiserar Kanes teori för att ge mindre kontroll än en kompatibilistisk sådan, då 
han lokaliserar indeterminismen i en tidigare handling (viljeansträngningen), som utförs 
innan beslutet och efter agentens motiv och karaktär. Clarke har en poäng. Det innebär 
mindre kontroll för agenten (och nu talar vi om den kontroll Kane kallade för ”antecedent 
determining”) när Kane placerar indeterminismen i en ansträngning att besluta något och inte 
i en ansträngning att göra något. Om indeterminismen till exempel placeras i ansträngningen 
att utföra ett beslut hos mannen som ska slå sönder glasbordet, så verkar detta minska 
kontrollen hos mannen jämfört med om indeterminismen skulle ligga i hur stor chansen var 
att glasbordet gick sönder när han slog på det. Om man förutsätter att affärskvinnan har 
kontroll över båda sina ansträngningar, men att de blir indeterministiska i en konflikt mellan 
dem, så tror jag dock åtminstone inte att detta behöver innebära tillräckligt mycket minskad 
kontroll för att hennes moraliska ansvar skulle påverkas. Båda ansträngningarna är som sagt 
fria (vi förutsätter detta nu) och även om det blir mer osäkert om agenten lyckas med var och 
en utav ansträngningarna, så beror denna osäkerhet på (de fria) ansträngningarna själva.  

Å andra sidan verkar den förlust i kontroll som vi faktiskt får med Kanes teori innebära 
att den är något ”sämre” än en kompatibilistisk teori, om det inte är så att den tillför något 
eget bidrag som gör den lämpligare att beskriva fri vilja. Dessutom är det inte alls säkert att 
en kompatibilistisk teori kan redogöra för fri vilja. Jag, och Kane själv för den delen, är till 
exempel tveksamma till detta. Vad tillför i så fall Kanes teori som kan rädda den fria viljan?  
 
4.3 Tillför teorin om de dubbla viljeansträngningarna något som kan ge fri 
vilja? 
 
Vad gäller frågan om Kanes teori ger någon ytterligare kontroll till affärskvinnan jämfört 
med om hon skulle ha levt i en deterministisk värld, så är det tveksamt. Hon har mer frihet i 
den meningen att det finns fler vägar öppna för henne, så det är väl ganska uppenbart att AP-
villkoret är uppfyllt. Jag håller dock med både Kane och Clarke om att detta inte är det enda 
villkoret som krävs för fri vilja. Ett fritt val måste komma från agenten själv, och jag ställer 
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mig tveksam till om Kanes teori kan klara detta villkor om en kompatibilistisk teori inte gör 
det. Jag kan inte se att Kane har gjort något mer än att ha lagt till alternativa möjligheter samt 
indeterminism för oss agenter, vilket i och för sig skulle kunna ses som något åtråvärt, men 
knappast tillräckligt för fri vilja. Viljeansträngningarna i Kanes teori är i stort sett fria på ett 
kompatibilistiskt vis. Även om de kommer från tidigare SFA:s, så är detta något vi borde 
kunna bortse ifrån i denna diskussion då själva frågan ju gäller om SFA:s ger tillräcklig frihet 
och kontroll. Vi har alltså i stort sett: kompatibilistiskt fria ansträngningar, indeterminism då 
det är osäkert vilken av de dubbla viljeansträngningarna man ska handla efter och sedan ett 
fritt val som följd av detta. Har vi ”ultimate control” (som Kane uttrycker det) bara för att det 
är osäkert vilken utav två ansträngningar vi gör som kommer resultera i ett beslut? Gör 
indeterminismen i affärskvinnans moraliska konflikt att det blir ”upp till henne” vilket val 
hon gör? Jag är inte beredd att ta det steget och jag har svårt att se varför man som 
inkompatibilist skulle acceptera teorin. Har vi inte ansvar för viljeansträngningarna så spelar 
det väl ingen roll hur många de är? Och i Kanes teori verkar vi inte ha mer än 
kompatibilistiskt ansvar plus indeterminism i vissa situationer. Tittar vi närmare på vad Kane 
säger om ”plural voluntary control” (se 3.1.1) så verkar det som om det i stort sett är villkor 
som en kompatibilist skulle kunna ha, förutom att det öppnar sig vissa alternativa möjligheter 
i Kanes teori. Jag tycker att Meles exempel ovan (3.2) är talande för situationen. 

Kane menar att vi också är ansvariga för ansträngningarna genom att vi stöder resultatet 
av dem efteråt. Men detta skulle precis lika gärna kunna vara fallet i en kompatibilistisk teori, 
och ger inte något automatiskt ansvar enligt mig och jag tror inte heller att Kane själv anser 
detta. Precis som Clarke menar jag att det väsentliga borde vara hur beslutet uppkommit, inte 
vad som blir resultatet av det.   

Denna diskussion är väsentlig eftersom den spelar stor roll för hur nödvändiga Kanes 
viljeansträngningar är för en libertariansk teori. Om de inte klarar av att ge libertariansk fri 
vilja, så finns det (som Clarke anser) ingen anledning att lägga till dem till en libertariansk 
händelse-kausal teori, som dessutom skulle klara sig bättre utan dem då de, jämfört med olika 
skäl som står i konflikt med varandra i en moralisk konflikt, är irrationella. 

Både Kane och Clarke verkar mena ungefär samma sak med (och kräva ungefär samma 
saker för) fri vilja, men ändå så kommer de till radikalt olika slutsatser om en libertariansk 
händelse-kausal teori i allmänhet och Kanes egen teori i synnerhet, oavsett om just Kanes 
viljeansträngningar i sig skulle bidra till extra problem. Varför? Jag tror att en nyckel kan 
finnas i Kanes begrepp ”plural voluntary control”. Han rättfärdigar nämligen sin teori med att 
denna kontroll är just den extra faktor som libertarianer söker efter. Denna kontroll redogör 
som sagt för AP, men redogör den för UR eller det Clarke kallar för ”active control”? Kärnan 
i oenigheten verkar vara uttrycket ”upp till agenterna själva”. Om det inte är upp till 
affärskvinnan själv hur hon ska handla i en kompatibilistisk teori, är det då det i Kanes teori? 
När det blir indeterminerat vilken utav hennes ansträngningar som ska leda till ett beslut, blir 
hon då också upphovet till sin handling? Blir handlingen upp till henne i och med detta? 
Kane svarar ”ja”, medan Clarke svarar ”nej”. Hur kan man avgöra vem som har rätt? Behöver 
vi någon ytterligare kraft jämfört med den som Kane gett oss i sin teori? 

Det är inte lätt att hitta något sätt att avgöra denna fråga på, men om vi går efter vad vi 
intuitivt vill ha av den fria viljan, så tror jag att det krävs något ytterligare. Det är klart att det 
i en mening blir ”upp till oss” hur vi ska handla i Kanes teori, eftersom det blir inom oss det 
avgörs vilket utav två (eller möjligtvis flera) möjliga beslut som kommer att fattas, men det är 
knappast vi som avgör detta, mer än vi avgör det i en kompatibilistisk teori. Det är värt att 
notera att vi i både en kompatibilistisk och en händelse-kausal libertariansk teori kan uppfatta 
det som om vi handlar fritt. Det behöver över huvud taget inte finnas någon skillnad i hur vi 
uppfattar vårt handlande om vi lever i en deterministisk eller indeterministisk värld. I både 
Kanes teori och en kompatibilistisk sådan så är våra ansträngningar resultatet av tidigare skäl 
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och karaktärsdrag, och dessa är resultatet av tidigare händelser. Orsakskedjan kommer till sist 
sträcka sig till en tidpunkt innan vår födelse, oavsett om vi fattat vissa beslut 
indeterministiskt, och jag har svårt att se att vi i så fall skulle ha tillräcklig kontroll för fri 
vilja. Jag håller med Kane om att vi, i hans teori, får mindre utav en viss sorts kontroll och 
mer utav en annan, men jag anser inte att förlusten är tillräcklig för att falla offer för 
turargumentet eller att vinsten är tillräcklig för att få fri vilja.  
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5. Sammanfattning och slutsats:  
 
Sammanfattningsvis anser jag alltså att Kanes teori om viljeansträngningarna lyckas relativt 
bra med att ge ett svar till turargumentet. Jag tror inte att den förminskade kontroll som kan 
drabba affärskvinnan på grund av indeterminismen i Kanes teori påverkar det moraliska 
ansvaret (om vi förutsätter att hon på ett kompatibilistiskt vis har ansvar för var och en av 
sina ansträngningar), då indeterminismen kommer ifrån henne själv i form utav olika motiv 
som ger upphov till oförenliga ansträngningar.  

Viljeansträngningarna behöver inte heller göra teorin mer svårförklarlig, än om det bara 
varit olika skäl inom affärskvinnan som stått i konflikt med varandra. Dock så behövs de 
förmodligen inte i en libertariansk händelse-kausal teori, då de inte lyckas tillföra särskilt 
mycket mer kontroll till kvinnan än vad en kompatibilistisk teori skulle ha gjort, utan snarare 
mindre. Hon får visserligen en viss frihet i form utav olika alternativ till handlingar, men mer 
än så får hon inte. Jag tror inte att detta räcker, något som Kane håller med mig om. Trots 
detta verkar han inte kunna ge den ”ultimate control” som han själv kräver. Det räcker inte 
med att plantera in indeterminism i en agents ansträngning för att det ska vara ”upp till 
henne” vilken handling hon ska utföra. Att lägga ihop två kompatibilistiskt fria 
ansträngningar tar inte bort deras kompatibilistiska frihet, men lägger inte heller till något 
ytterligare som skulle kunna ge en duglig redogörelse för fri vilja om en kompatibilistisk 
redogörelse skulle visa sig vara otillräcklig.    

Om man som Robert Kane, och jag själv för den delen, ställer sig tveksam till en 
kompatibilistisk eller agent-kausal teori för fri vilja, så verkar utsikterna för fri vilja inte 
förbättras nämnvärt av en teori som Kanes. För en inkompatibilist och libertarian är alltså 
teorin otillräcklig. Turargumentet riktat mot en händelse-kausal libertariansk teori kan 
förmodligen avvärjas, men detta innebär inte att vi får en teori som ger fri vilja. Utsikterna 
för fri vilja, så som jag tror att de flesta av oss vill ha den, verkar alltså inte särskilt goda. 
Kanes teori om viljeansträngningarna är ett gott försök, men når tyvärr inte ända fram.     
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