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Sammanfattning: Den här uppsatsen studerar och analyserar begreppen ”determinism”, ”fri 
vilja” och ”moraliskt ansvar”, speciellt i Leibniz Theodicy. I uppsatsens första del utreds och 
preciseras begreppen vilket är nödvändigt för att sedan, i andra delen, kunna analysera 
Leibniz teori utifrån dem. Leibniz utgår från att Gud som har skapat jorden och i och med 
detta även bestämt alla dess förlopp (den förutbestämda harmonin), han anser dock att detta är 
förenligt med människans fria vilja. Enligt Leibniz är frihet att handla i enlighet med sin 
natur. Trots att Leibniz hävdar att alla förlopp är bestämda av Gud anser han att moraliskt 
ansvar ändå har en plats i teorin. För att kunna hävda det måste han anse att det räcker med 
hypotetiska alternativ till den utförda handlingen. Uppsatsen uppfattar Leibniz determinism 
som teologisk determinism, något som utesluter frihet och fri vilja i det avseende som vi avser 
då vi talar om begreppen till vardags. Uppsatsen visar på problem i Leibniz teori när det gäller 
moraliskt ansvar och skuld, dessa blir svåra att förstå och motivera i Leibniz redan 
förutbestämda harmoni.  
 
Abstract: This paper studies and analyses the concepts of “determinism”, “free will” and 
“moral responsibility”, particularly in Leibniz’ Theodicy. In the first part of the paper the 
concepts are investigated and specified, a necessity in order to use them in the second part. 
There they are the base of the analysis of Leibniz theory. Leibniz assumes that God has 
created the world all its and courses of events (the pre-established harmony). He thinks this is 
possible to combine with human free will. According to Leibniz, people are free when they 
act as they themselves want to. Even though Leibniz argues that all courses of events are 
determined by God he still believes that his theory admits of moral responsibility. To say this 
Leibniz must think that it is enough if there are hypothetical alternatives to the preformed 
action. This paper understands Leibniz’ determinism as a form of theological determinism, 
something that rules out the possibility of freedom or free will, at least in the sense that we 
use the concepts on a daily basis. The paper shows problems in Leibniz’ theory when it comes 
to moral responsibility and guilt. These concepts are hard to understand and motivate in 
Leibniz pre-established harmony. 
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1. Inledning 
Frågan om människans fria vilja och möjligheten att förena den med determinismen är ett 
vida omdebatterat ämne. Frågan härstammar redan från antiken men förekommer i debatten 
med jämna mellanrum. Jag vill påstå att frågan är lika viktig idag som för trehundra år sedan 
då Leibniz behandlade ämnet.  
 
De flesta människor idag skulle förmodligen påstå att de har en fri vilja och själva kan 
påverka vad som händer kring dem. Detta görs samtidigt som vetenskapen har visat hur 
naturen kring oss verkar vara orsaksbestämd och regelbunden. Samtidigt som vi ser oss själva 
som en del av naturen anser vi alltså att vi på ett sätt står utanför, eller över, den. Men 
vetenskapen har även visat på hur slumpen ibland verkar styra förlopp och vi kan själva se 
hur slumpen i vissa fall har styrt våra egna liv. Men få, om några, människor skulle nog vilja 
gå så långt att de anser sina liv som helt slumpmässiga, något som de helt saknar kontroll 
över. 
 

1.1 Syfte 
Det bör sägas direkt att syftet med den här uppsatsen inte är att studera huruvida vi verkligen 
har en fri vilja eller ej, inte heller försöker jag besvara frågan om determinismen är sann eller 
inte.  
 
Syftet med uppsatsen är att studera determinismen och den fria viljan i Leibniz verk 
Theodicy: Essays on the Goodness of God the Freedom of Man and the Origin of Evil 1. Jag 
kommer att tydliggöra och redogöra för hur Leibniz använder sig av begreppen och hur jag 
anser att Leibniz bör tolkas. Jag kommer sedan att studera hur Leibniz menar att 
determinismen och människans fria vilja är förenliga. Jag vill även studera hur Leibniz ser på 
moraliskt ansvar och skuld. Är vi verkligen ansvariga för våra handlingar, och bör vi 
skuldbeläggas för dem? Min egen ståndpunkt är att det är problematiskt att hålla 
determinismen för sann samtidigt som man hävdar att människan har en fri vilja och ansvarar 
för sina handlingar. Detta kommer jag försöka visa genom att problematisera Leibniz teori 
och ståndpunkt. 
 
För att kunna genomföra min undersökning behöver jag innan dess tydliggöra vad olika 
centrala begrepp innebär. Detta är nödvändigt både för att undersökningen ska bli så tydlig 
som möjligt, men även för att läsaren ska kunna förstå vad jag menar med de olika uttrycken 
och termerna. Detta blir alltså en slags verktygsdel som kommer att utgöra uppsatsens första 
del.  
 

1.2 Material 
Uppsatsen kommer i huvudsak att handla om Leibniz Theodicy: Essays on the Goodness of 
God the Freedom of Man and the Origin of Evil2. Det var den enda riktiga bok som utkom 
under Leibniz egen levnad. Den skrevs bland annat som svar på tidigare filosofers idéer och 
kritik mot Leibniz, men även för att Leibniz ville korrigera andras teorier och visa på, vad 
han ansåg vara, svårigheter och fel i dem. En central tanke i boken är att den här världen är 
                                                 
1 Leibniz, G.W., Theodicy: Essays on the Goodness of God the Freedom of Man and the Origin of Evil, La 
Salle, 1990  
2 Ibid. 
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den bästa av möjliga världar. Detta kom senare att häcklas i Voltaires Candide, där han 
menade att om det här är den bästa av världar, hur ser då de andra ut?3  
 
Som kommentarsmaterial har jag använt mig av The Cambridge Companion to Leibniz4 där 
Nicholas Jolley är redaktör. Boken består av ett antal uppsatser och jag har framförallt använt 
mig av David Blumenfelds ”Perfection and happiness in the best possible world”5. Jag har 
även använt mig av uppsatserna ”Leibniz on Spontaneity”6 och ”Spontaneity and Freedom in 
Leibniz”7 i Rutherford och Covers Leibniz: Nautre and Freedom8. Slutligen har jag även haft 
hjälp av Anthony Collins Determinism and Freewill: A Philosophical Inquiry Concerning 
Human Liberty. 9  
 
När det gäller uppsatsens första del, som försöker klargöra begreppen fri vilja och 
determinism, har jag använt mig av ett antal olika verk. Det är framför allt Thomas Pinks 
Free Will: A Very Short Introduction10, Campbell, O’Rourke och Shiers Freedom and 
Determinsm11 samt Frank Lorentzons Fri vilja?12 som jag stödjer mig på. Men även artiklar 
av Galen Strawson som är hämtade från Routledge Encyclopedia of Philosophy13.  
 
Vad gäller tillgången på litteratur har det varit aningen problematiskt att finna lämplig 
litteratur till ämnet. De flesta böckerna om Leibniz rör snarare hans monadlära och begrepp 
som substans och natur istället för, som jag letat efter, frihet och determinism. Determinism 
är en modernare term som inte användes under Leibniz tid, men jag tycker mig ha funnit en 
liten lucka av hans teori som inte är lika väl studerad som hans syn på hur världen är skapad 
och beskaffad. Även när gäller litteraturen om fri vilja och determinism har det inte varit helt 
enkelt att få fram god litteratur. De flesta författare verkar snarare vilja ge en översikt i ämnet 
istället för att föra fram egna teorier. Visserligen är det just en introduktion och förklaring av 
de vanligaste uttrycken som jag har behövt för mitt ämne, men det har varit problematiskt då 
olika författare ibland gör olika framställningar av vad de kallar ”den allmänna 
uppfattningen” om något. Litteraturen berör endast kortfattat den nuvarande debatten i ämnet 
vilket annars hade varit intressant och eventuellt kunde ha tillfört ytterligare en aspekt till 
ämnet.   
 

1.3 Metod  
De analysverktyg och begrepp som kommer att vara centrala i min uppsats kommer jag att 
behandla och redogöra för i kapitlen 2, 3 och 4. Jag kommer där även att visa på en del av de 
problem som finns med ämnet. Till exempel använder sig olika teorier av olika definitioner 
av samma begrepp, frihet är ett typiskt sådant exempel som jag senare kommer att redogöra 
för. Detta gör att det kan vara problematiskt att jämföra teorierna, men det är även något 

                                                 
3 Blumenfeld, David, “Perfection and Happiness in the Best Possible World”, i Jolley, Nicholas (ed.), The 
Cambridge Companion to Leibniz, Cambridge, 1995, s. 382. 
4 Jolley, Nicholas (ed.), The Cambridge Companion to Leibniz, Cambridge, 1995. 
5 Blumenfeld 
6 Rutherford, Donald, ”Leibniz on Spontaneity”, i Rutherford, Donald & Cover, J.A. (eds.)  
7 Murray, Michael J., ”Spontaneity and Freedom in Leibniz”, i Rutherford, Donald & Cover, J.A. (eds.)  
8 Rutherford, Donald & Cover, J.A. (eds.), Leibniz: Nature and Freedom, Oxford, 2005. 
9 Collins, Anthony, Determinism and Freewill: A Philosophical Inquiry Concerning Human Liberty, Oxford, 
2003. 
10 Pink, Thomas, Free Will: A Very Short Introduction, Oxford, 2004 
11 Campbell, O’Rourke & Shier (eds.), Freedom and Determinism, London, 2004 
12 Lorentzon, Frank, Fri vilja?, Göteborg, 2002 
13 Strawson, Galen, “Free Will”, i Craig, E. (ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 2004  
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positivt då detta visar på spännvidden i definitioner och tolkningar av såväl ord som hela 
problemet med den fria viljan. För att minimera problemet med olika definitioner har jag 
försökt att vara så tydlig som möjligt då jag talar om de olika begreppen och även medvetet 
försökt visa på olika definitioner av de centrala begreppen. Jag har även valt att använda mig 
av ett relativt fåtal böcker i ämnet kring fri vilja och determinism då jag anser det vara bättre 
att tränga djupare ner i ett par framställningar av dem än att försöka greppa över för mycket, 
vilket kan innebära problem med att vara tillräckligt precis i sin framställning.  
 
Uppsatsen handlar till stor del om Leibniz, och därför om teologisk determinism, eller 
predestination. Från ett kristet håll verkar det finnas en stark vilja att förena tron på 
människans frihet med idén om att Gud har skapat världen och därmed bestämt hur allt ska 
ske. Jag tycker att denna position verkar vara problematisk då de, i alla fall vid första anblick, 
ser ut att utesluta varandra. Begreppet determinism och dess olika former är uppdelningar 
som är gjorda efter Leibniz egen livstid så det är omöjligt att rakt av kunna läsa vad han 
skriver om de olika teorierna och hur han ställer sig till dem. Det är därför endast genom 
tolkningar av det hans texter som det är möjligt att se hur han förmodligen skulle ha tolkat 
och sett på begreppen. Metodologiskt handlar uppsatsen alltså om en kvalitativ undersökning 
där jag själv går in i texten och försöker göra en så rättvis tolkning av Leibniz som möjligt. 
Givetvis är det min egen tolkning, men jag använder mig även av kommentarsmaterial för att 
få hjälp och stöd för mina tolkningar och påståenden gällande Leibniz.  
 
Uppsatsen påverkas och färgas naturligtvis, vilket jag tror är oundvikligt, av min egen åsikt 
och utgångspunkt. Min avsikt med uppsatsen är, som tidigare nämnts, att försöka visa på hur 
olika former av fri vilja kan eller inte kan förenas med determinismens olika former. Jag tror 
själv att det är omöjligt att helt frånsäga sig sina erfarenheter och sitt ”arv” (uppväxt, socialt 
umgänge etc.). Jag tycker att det verkar problematiskt att förena tanken på en fri vilja med 
idén om att världen är determinerad, i alla fall på ett kausalt sätt, däremot anser jag det vara 
rimligare att vi styrs av en slags mental eller psykologisk determinism. Frågan blir då hur 
stark denna är, gör den att vi med nödvändighet handlar på ett visst sätt eller gör den bara 
vissa viljor eller handlingar mer sannolika? 
 

1.4 Disposition 
Uppsatsen består av två huvuddelar, där den första är en slags verktygsdel. Under den första 
delen, kapitlen Fri vilja, Determinism och indeterminism, och Är fri vilja och determinism 
förenliga? reder jag ut och klargör olika ståndpunkter i ämnet som är nödvändiga för 
uppsatsens andra del.  I kapitlet Fri vilja redogör jag kortfattat för vad som vanligen kallas 
för ”den fria viljans problem” för att sedan försöka klargöra begreppen fri vilja, att handla 
och ansvar. I Determinism och indeterminism tar jag upp olika former av determinismen, 
hård respektive mjuk determinism, samt fyra olika former av determinismen. Jag försöker 
även att förklara den indeterministiska ståndpunkten samt att visa på ett centralt problem hos 
denna. Dessa två kapitel förenas sedan i kapitlet Är fri vilja och determinism förenligt? där 
jag redogör för två ståndpunkter; kompatibilismen och inkompatibilismen samt försöker att 
visa på olika former av respektive teori.  
 
I och med uppsatsens femte kapitel, Leibniz, kommer vi in på andra halvan av uppsatsen. Här 
ger jag först en kortfattad presentation av Leibniz för att läsaren ska kunna sätta in honom 
och hans idéer i ett historiskt och filosofiskt sammanhang. Den här delen kommer naturligtvis 
inte att redogöra för samtliga delar eller aspekter av Leibniz filosofi utan endast de som är 
relevanta för den här uppsatsens ämne. Under det här kapitlet försöker jag sedan att redogöra 
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för Leibniz monadlära och determinism. Sedan studerar jag teodicé-problemet och fri vilja 
hos Leibniz för att visa på hur han löser problemet genom att bland annat föra in människans 
fria vilja. Jag vill i det här avsnittet även visa på olika problem som jag anser Leibniz får då 
han försöker förena determinismen med den fria viljan Jag relaterar tillbaka till uppsatsens 
tidigare delar för att se huruvida det är möjligt att placera in Leibniz och hans tolkning av fri 
vilja och determinism i någon av de kategorier eller typer som jag tidigare tagit upp. En 
intressant aspekt är även att undersöka vad Leibniz kan säga om moraliskt ansvar och skuld. 
Detta avslutar jag uppsatsens undersökningsdel med.  
 
Uppsatsen avslutas sedan, som brukligt är, med en sammanfattande del där slutsatser 
presenteras och i viss mån repeteras från tidigare delar av uppsatsen.  
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2. Fri vilja 

2.1 Den fria viljans problem 
Vi tänker oss vardagligen att vi själva har kontroll över våra liv och att vi kontrollerar de 
handlingar som vi utför. Samtidigt har naturvetenskapen med sitt sökande efter 
regelbundenhet fått stort inflytande på vårt samhälle. De flesta av oss vill nog ändå påstå att 
trots att naturen tycks vara regelbunden och kausalt orsaksbestämd så är vi människor det 
inte. De handlingar som vi utför väljer vi själva. Många människor skulle förmodligen ha 
svårt att tänka sig att vi inte styr och kontrollerar våra handlingar och beslut, utan att dessa 
styrs av något förutbestämt eller efter en regelbundenhet.14 Frågan är om vi verkligen kan 
bestämma över våra egna handlingar. Den frågan samt hur den kontrollen över våra 
handlingar verkligen ser ut är vad som brukar kallas ”den fria viljans problem”. 
 

2.2 Vad betyder ”fri vilja”? 
Begreppet fri vilja är vida debatterat och kanske har mycket av den debatt som varit berott på 
oenighet angående de två termerna; frihet och vilja. Begreppet fri vilja kommer från 
medeltiden då viljan var ett sätt att förklara kopplingen mellan frihet och vilja samt handling. 
Frihet sågs som agenters mentala kapacitet att fatta fria beslut. Frihet kan, enligt Thomas 
Pink, ses på två sätt; politisk frihet och handlingsfrihet. Politisk frihet har att göra med vår 
relation till staten och samhället medan handlingsfrihet har att göra med om en agent har 
kontroll över sitt handlande.15  
 
Att vara fri kan tolkas på ett flertal sätt.16 En person kan vara fri att utföra en handling, men 
han eller hon kan också vara fri från olika saker eller restriktioner.17 Det jag syftar på här är 
alltså skillnaderna mellan så kallade positiva och negativa friheter. Det talas även om frihet i 
moralisk betydelse, moralisk frihet, denna ses som nödvändig för att kunna hålla någon 
ansvarig för dennes handlingar. Antagandet om frihet spelar en stor roll i våra antaganden om 
moralisk skuld och lovordande.18 Vanligen talar vi om tvång som en yttre begränsning av 
andra gentemot oss, men det kan även handla om kraftfulla inre tvång som en person inte kan 
hindra. Det kan vara till exempel psykologiska drag hos en människa som gör att han eller 
hon i princip alltid handlar på ett viss sätt. Frågan är då om han eller hon verkligen kan sägas 
vara fri.19  
 
Även viljebegreppet kan tolkas och förstås på ett flertal olika sätt. Traditionellt förstås viljan 
som en strävan eller ett begär som är förnuftsstyrt, det vill säga skiljt från rena fysiska begär 
eller drifter. Vanligen kopplas handlingar ihop med viljan då de ses som ett uttryck för denna. 
Frågan är dock hur dessa hänger ihop. Den traditionella synen är att viljan är handlingens 
orsak, det vill säga den yttersta fritt verkande orsaken i en orsakskedja.20  Enligt Pink är 
handlingsfriheten beroende av en viljefrihet, en frihet att fatta beslut. Det handlar alltså om en 
viljebaserad handlingskontroll. Pink skriver: ”If what you do really is within your control, 
                                                 
14 En annorlunda inställning med en mer skeptisk hållning är dock lika fullt möjlig. 
15 Pink (2004), s. 3. 
16 Alla tolkningar och definitioner kan givetvis inte behandlas i den här uppsatsen. De som jag kommer att ta 
upp är de som kommer att vara relevant för det kommande kapitlet om Leibniz. 
17 Hospers, John, An Introduction to Philosophical Analysis, London: 2004, s. 132. 
18 Campbell, O’Rourke & Shier (eds.), s. 1.  
19 Hospers, s. 153. 
20 Lübcke, Poul (red.), Filosofilexikonet, Uppsala: 2003, s. 578. 
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then you can be said to be free to act otherwise than as you actually are doing. You are, as 
philosophers put it, a free agent.”21 Pink skiljer viljan från känslor då han menar att känslorna 
är passiva och något som vi själva inte kan påverka, de är utanför vår direkta kontroll.22 
Handlingsfrihet bör inte förstås som att en människa är fri att göra precis vad hon vill, det vill 
säga att hon har en obegränsad handlingsfrihet. Vi begränsas av logiska och fysiska lagar 
samt naturlagarna. Vi kan inte sätta oss över dessa lagar som Gud eventuellt skulle tänkas 
kunna. 
 
Jag kommer i fortsättningen att använda begreppet fri vilja som en slags förmåga att rationellt 
överväga och fatta beslut och sedan kunna handla efter dessa beslut. Detta menar jag inte 
med nödvändighet behöver innebära en fullständig autonomi hos varje individ, utan jag 
åsyftar endast förmågan att kunna styra sitt handlande i överensstämmande med sina egna 
mål, övertygelser etc. Den frihet som jag kommer att tala om i uppsatsen är framför allt en 
slags metafysisk frihet, det vill säga en frihet som gör det möjligt för oss att vara aktiva, att 
saker och ting är upp till oss själva. Min tolkning av begreppet ligger nära den traditionella 
uppfattningen av fri vilja och jag tror att det är, i alla fall något liknande, vad de flesta 
människor menar när de talar om fri vilja till vardags. Senare i uppsatsen kommer jag att visa 
på hur olika teorier behandlar begreppet fri vilja och vad detta får för konsekvenser för hur 
väl de går att foga samman med en deterministisk syn. 
 

2.3 Vad betyder det ”att handla”? 
Enligt Pink är vårt fria handlande beroende av förmågan att kunna fatta fria beslut. Om vi inte 
hade förmågan att bestämma över vårt eget handlande skulle det betyda att det var omöjligt 
för oss att handla fritt.23 Pink menar att en handling är något riktat, det är något som görs för 
att åstadkomma något; det vill säga en målinriktad aktivitet. Vanligen görs en distinktion 
mellan handling och beteende. En handling är just denna målinriktade aktivitet, medan ett 
beteende är något som personen i fråga inte kan styra över. Det kan till exempel handla om 
en muskelreaktion. Distinktionen kan dock bli svårt att upprätthålla i vissa fall, till exempel 
är det svårt att avgöra vad som är en handling eller beteende hos en mentalsjuk person. För 
utan förmågan att kunna besluta om något målinriktat är handlingen kanske bara ett beteende. 
Att göra något för ett syfte, som medel till ett mål, är att vara del i en handling.24 Just att ha 
ett syfte verkar kräva vissa förmågor, som till exempel rationalitet, förmåga att resonera och 
bedöma alternativ etc. Det är möjligt att ställa frågan varifrån själva syftet kommer. Kommer 
det från tidigare händelser, och således är kausalt bestämt eller kommer det ur beslutandets 
natur?  
 
För att kunna utöva kontroll på ett förnuftsmässigt sätt måste vi kunna utöva kontroll över 
hela planer, och alltså över sekvenser av handlingar som sträcker sig intill framtiden. Genom 
att besluta oss för en viss handlingsplan så kan vi försäkra oss att vi efter detta kommer att 
vara motiverade att utföra den, det vill säga att vi kommer att handla så som vi medvetet valt. 
Det här är anledningen till att våra beslut kan göra att vi, och andra, i förväg kan veta hur vi 
kommer att handla. Vi kommer att handla så som vi tidigare har beslutat oss för.25 Jag 

                                                 
21 Pink (2004), s. 3. 
22 Ibid., s. 5f. 
23 Ibid., s. 27. 
24 Ibid., s. 93. 
25 Pink, Thomas, “Will, the”, i Craig, E., (ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 1998. 
Hämtad 061030 från http://www.rep.routledge.com/article/N086SECT2. 

http://www.rep.routledge.com/article/N086SECT2
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återkommer kommer senare kort till just det här då jag talar om att kunna förutse en 
människans handlingar.  
 

2.4 Ansvar 
Enligt Pink tänker vi oss att vi själva är ansvariga för de handlingar som vi själva har valt att 
utföra. Vi är även ansvariga för det som vi misslyckas att åstadkomma.26 Det tycks alltså 
finnas någon relation mellan ansvar och självbestämmande. Det verkar anses att om en 
person har gjort något fel är det just den personen som bör hållas ansvarig och kanske till och 
med straffas. Det som vi håller personen ansvarig för måste vara något som han avsåg skulle 
hända. Men eftersom vi vanligen ses som moraliskt ansvariga för våra handlingar och inte 
våra känslor så ser det ut som om handlingar är av ett speciellt slag; att självbestämmandet 
manifesteras i handlingarna men inte i känslorna.  
 
Fri vilja har, som vi tidigare sett, en viktig roll när det gäller moralen och huruvida vi kan, 
eller bör, hylla eller lägga skuld på någon. Motivation för den traditionella synen på moralisk 
frihet kommer från accepterandet av nedanstående princip: 
 

Principle of Alternative Possibilities (PAP): S is morally responsible for action a only if she has, 
or had, alternatives to a.27  

 
En fråga som bör ställas är vem som ska avgöra om S har eller hade alternativ till sin 
handling. Måste hon själv inse att alternativ finns eller räcker det med att någon annan kan se 
hennes alternativ? Bör alternativen vara uppenbara för S, det vill säga att en åskådare anser 
att S borde ha insett att alternativ fanns men misslyckades på grund av vissa omständigheter? 
Campbell, O’Rourke och Shier är inte helt klara på den här punkten vilket jag anser leder till 
vissa svårigheter när det gäller ansvarsfrågan. 
 
Vissa filosofer har dock försökt visa på att alternativ inte alls är något måste för att vi ska 
kunna skuldbelägga eller hylla en person moraliskt. Till exempel så har Harry Frankfurt visat 
att agenter kan skuldbeläggas även när de saknade alternativ. Till exempel menar Frankfurt 
att en person kan luras till att göra något som han inte vill genom indirekt eller omedveten 
påverkan eller suggestion. Om P1 vill utföra handlingen h1 men hans vän P2 vill att P1 ska 
utföra h2 och är redo att gå långt för att få P1 att göra detta. P2 vill inte visa detta direkt utan 
försöker diskret omvända P1 så att han till slut tror att han faktiskt vill utföra h2. Om vi nu 
tänker oss att handlingen h2 var att råna en bank menar Frankfurt att vi gör rätt i att 
skuldbelägga P1 trots att han egentligen inte hade något annat val.28 Om vi tänker oss en slags 
skala som går mellan moraliskt fel – klandervärt – ansvar så verkar det som om Frankfurt 
menar att det som P1 gjorde var moraliskt fel och att vi därför kan klandra honom, men frågan 
är hur det blir med ansvarsfrågan. Var P1 verkligen ansvarig? 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Pink (2004), s. 8. 
27 Campbell, O’Rourke & Shier (eds.), s. 4. 
28 Ibid., s. 4f. 
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3. Determinism och indeterminism 

3.1 Determinism 
Det är enkelt att acceptera att våra val och handlingar påverkar framtida händelser, men enligt 
determinismen är våra val och handlingar själva förutbestämda av tidigare händelser. Till 
skillnad från en fatalistisk uppfattning29 menar determinismen att:  

(a) framtiden kunde ha varit annorlunda,   och 
(b) nutiden och framtiden skulle ha varit annorlunda om det som varit hade varit          

annorlunda.30 
 
Determinismen innebär alltså, förenklat, att allt som sker är konsekvenser av tidigare 
händelser och tillstånd. Tidigare förehavanden är tillräckliga villkor för att något ska ske, och 
givet att dessa föreligger så är dess konsekvenser nödvändiga.31  
 
Determinism är konjunktionen av följande teser: 
 

 For every instant of time, there is a proposition that expresses the state of the world at that instant; 
 If p and q are any propositions that express the state of the world at some instants, then the 

conjunction of p with the laws of nature entails q.32 
 
Det är viktigt att lägga märke till att det inte finns några tidsliga begränsningar på p och q. 
Även om p är en utsaga som säger något om världen någon gång i det förflutna så säger den, 
tillsammans med naturlagarna, varje framtida fakta om världen.33 
 
Teserna ovan kan ses som ett sätt att testa determinismens sanningsvärde. Om p står för ett 
påstående som görs före det att q inträffar ska det enligt determinismen vara möjligt att 
förutsäga q med hjälp av p och naturlagarna. Om q verkligen inträffar kan determinismen ses 
som bevisad eller i varje fall styrkt, om q inte följer innebär det att världen inte är kausalt 
determinerad. Detta kräver dock att vi har full kunskap om naturlagarna, om så inte är fallet 
går det helt enkelt att säga att det var på grund av vår okunskap som vi inte lyckades beräkna 
q. Utsagorna p och q kan ses som varierade i styrka och omfattning och utifrån detta är det 
möjligt att formulera två olika former av determinism; hård determinism och mjuk 
determinism.  
 

3.1.1 Hård determinism 
Om utsagorna p och q antas handla om världen som helhet och dess tillstånd innebär detta att 
världen och alla händelser i den är determinerade. Detta blir då en formulering av den hårda 
determinismen.  
 
Den hårda determinismen menar att även om framtiden inte är bestämd av någon skapare så 
är det likväl en illusion att tala om att vi har ”fria val”. Detta på grund av att det är 
meningslöst att säga att jag kunde ha handlat på ett annat sätt än vad jag gjorde. Enligt den 

                                                 
29 Enligt fatalismen är upplevelsen av valfrihet ingenting annat än en illusion. Vad vi gör spelar ingen roll, 
framtiden kommer att utveckla sig så som ödet eller en skapare har förutbestämt det. Se Lübcke (red.), s. 154. 
30 Lübcke (red.), s. 174. 
31 Lorentzon, s. 29. 
32 Campbell, O’Rourke & Shier (eds.), s. 3. 
33 Ibid. 



 9 

här synen har människan inget ansvar för sina handlingar och därför är också all moralisk 
bedömning värdelös.34 Här efterföljs alltså PAP som jag tog upp under 2.4. 

3.1.2 Mjuk determinism 
p och q kan istället ses som något partikulärt eller ett tillstånd hos ett objekt; o, vid en 
bestämd tidpunkt; t1. Om då p är tillståndet hos o vid t1  och detta tillsammans med 
naturlagarna ger q vid t2, samt att q verkligen inträffar vid t2  är det möjligt att hävda att o’s 
tillstånd är förändrat på ett kausalt determinerat vis. Detta behöver dock inte innebära ett 
accepterande av att alla händelser i världen sker kausalt deterministiskt. Detta skulle i så fall 
kunna ses som en formulering av den mjuka determinismen. 
  
Mjuk determinism kallas även för kompatibilism och innebär att det är möjligt att förena 
determinismen med fria val och handlingar. Frihet, enligt den mjuka determinismen, är inte 
en fråga om tvång, vare sig inre eller yttre. Enligt en mjuk determinist handlar en människa 
fritt då hon gör det hon vill, det vill säga när hon handlar utifrån sina önskningar, åsikter etc. 
Frihet och orsaksbestämdhet är alltså förenliga.35 
 
Det går att utskilja en lång rad av olika former av determinism. Jag kommer den här 
uppsatsen att titta närmare på fyra former av determinism; logisk, kausal, teologisk och 
psykologisk determinism. 
 

3.1.3 Olika former av determinism 
Den frihet jag talar om i uppsatsen bör ses som en lika frihet för alla människor, det är något 
som är kopplat till att vara människa, eller om man så vill den mänskliga naturen. Om jag inte 
avsåg detta skulle det betyda att frihet är något som kan variera hos olika individer, något 
som i alla fall jag tycker verkar ointuitivt. Jag menar alltså att det finns en slags mänsklig 
natur eller något liknande som i så fall ger oss frihet och att denna är lika för alla individer. 
Jag är dock öppen för att friheten sedan kan variera efter omständigheter men menar att den i 
så fall gör det oavsett vilken person som står inför dessa omständigheter. Jag menar alltså att 
det även bör finnas något allmängiltigt över determinismen, en slags universaliserbarhet. Jag 
anser inte att determinismen kan vara sann ibland, lika lite som tyngdlagen är sann ibland.  
 
Utgångspunkten för den logiska determinismen är att för varje påstående om ett 
sakförhållande gäller att detta antingen är sant eller falskt. Att detta stämmer gällande nutida 
företeelser är inte svårt att acceptera, men för den logiska determinismen gäller det även för 
framtida händelser.36 Enligt teorin är alla utsagor vi kan göra om framtiden redan sanna eller 
falska, därför måste det redan nu, av logiska skäl, vara bestämt hur det kommer att bli i 
framtiden.37 Teorin bygger alltså på att alla utsagor har ett sanningsvärde, sant eller falskt, 
och att detta redan nu existerar. Alla händelser och förlopp är redan bestämda och ligger 
således bortom vår egen kontroll. Detta betyder att den logiska determinismen bör ses som en 
variant på hård determinism. En mjukare form av den logiska determinismen skulle vara om 
man ser utsagorna som att de bejakar eller förnekar förekomsten av framtida händelser. Det 
vill säga att mena att utsagorna kommer att bli sanna eller falska, men att de inte redan är det. 
Om man skiljer mellan begreppsparen nödvändig – omöjlig och sant – falskt så går det att se 

                                                 
34 Lübcke (red.), s. 174. 
35 Ibid. 
36 Lorentzon, s. 45. 
37 Lübcke (red.), s. 174. 
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hur något kan vara sant utan att det är nödvändigt, eller falskt utan att vara omöjligt. Frank 
Lorentzon uttrycker det som att utsagorna ”ingår i det möjligas sfär”.38 
 
Enligt den kausala determinismen sker allt på grund av tidigare händelser. Den här formen av 
determinism innebär att det finns ett kausalt samband mellan händelser, därmed är allt som 
kommer att hända redan fast och totalt bestämt av det som redan inträffat.39 Den kausala 
determinismen hävdar alltså att tidigare fakta tillsammans med naturlagarna berättar alla 
framtida fakta.40 Teorin säger dock ingenting om hur saker är, de skulle kunna ha varit 
annorlunda om det förflutna hade varit annorlunda. Det är svårt att motbevisa teorin eftersom 
ett misslyckande i att finna en orsak inte falsifierar teorin.41 Den kausala determinismen kan 
även ses på ett mer psykologiskt plan, detta kommer jag att behandla lite senare, och det 
kommer då att ses som en psykologisk determinism. 
 
Teologisk determinism eller predestination vädjar inte till några naturlagar eller logiska lagar. 
Den bygger istället på antagandet att Gud har förutbestämt eller förutsett allting som kommer 
att ske i världen.42 Lorentzon skriver både om Guds förutbestämdhet och förutseende och 
menar att det senare uttrycket är en mjuk variant av teorin. I det första fallet är allt bestämt på 
grund av Guds vilja, medan i det senare vet Gud vad som kommer att ske men det är inte 
direkt orsakat av honom. I det senare fallet verkar determinismen alltså förenlig med en tro 
på fri vilja. Jag tycker dock att det verkar problematiskt att hävda att vi är fria att välja och 
handla om Gud redan vet hur vi kommer att agera. Enligt PAP är vi fria eftersom vi har 
alternativ att välja på. Men om Gud vet vad som kommer att ske innebär det att det också 
kommer att inträffa, i alla fall om vi utgår från en traditionell definition av vetande som 
innebär att det vi vet också är fallet. Vi kan inte veta något som inte stämmer. Och om Gud 
vet vad som kommer att ske redan innan det inträffat verkar det som om den mjuka formen 
av teologisk determinism ligger väldigt nära den hårda logiska determinismen som jag 
tidigare tog upp. Jag anser alltså att det är svårt att tänka sig en svag teologisk determinism 
som är förenlig med en fri vilja.  
 
Den kausala determinismen kan, som jag nämnde tidigare, ses på ett mer psykologiskt sätt. 
Enligt den psykologiska determinismen är alla de val vi gör redan förutbestämda genom vårt 
sociala arv, det vill säga vår bakgrund, uppväxt, utbildning, mentala tillstånd etc. Många 
människor handlar rutinmässigt på ett sätt som kanske skulle kunna förutses. Som jag tidigare 
skrev under 2.3 om handlingsplaner så verkar det som om det skulle vara möjligt att 
förutsäga hur en människa kommer att agera. Om personen inte handlar så som man förväntar 
sig behöver detta inte nödvändigtvis falsifiera teorin. Det är helt enkelt möjligt att hävda att 
en del viktig information som behövdes för att göra förutsägelsen saknades.43 Idén går alltså 
ut på att om jag kan skaffa mig en fullständigt komplett information om en person så kan jag 
också förutsäga hur han eller hon kommer att handla.44 Med den här tolkningen bör detta ses 
som en variant på hård determinism. Jag kan även tänka mig att det är möjligt att utforma en 
mjuk determinism av teorin. Den skulle i så fall innebära att vår bakgrund påverkar oss i våra 
val och handlingar, men de är på intet sätt tillräckliga villkor för vårt handlande, det vill säga 
de styr oss inte med nödvändighet, möjligen gör de vissa viljor och handlingar mer sannolika.  

                                                 
38 Lorentzon, s. 47. 
39 Pink (2004), s. 13. 
40 Campbell, O’Rourke & Shier (eds.), s. 2. 
41 Hospers, s. 147f. 
42 Lorentzon, s. 48. 
43 Hospers, s. 156. 
44 Noteras bör att teorin inte säger något om huruvida det verkligen är möjligt att skaffa sig sådan information. 
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Jag har nu visat på olika former av determinism. För att underlätta för läsaren kommer jag här 
att ge en sammanfattning av dessa i nedanstående tabell: 
 
Determinism Hård Mjuk 
Logisk För varje sakpåstående finns ett 

sanningsvärde. Detta finns redan 
nu gällande framtiden. 

Sakpåståenden om framtiden 
bejakar eller förnekar händelser, 
men de behöver inte inträffa av 
nödvändighet. 

Kausal Det finns ett kausalt samband 
mellan alla händelser. Det som 
varit bestämmer, tillsammans med 
naturlagarna, vad som kommer att 
ske i framtiden.  

Det är vi själva som orsakar våra 
kommande orsaker. (Se s. 14) 

Teologisk Allt som sker är determinerat av 
Guds vilja, det sker för att han har 
bestämt det. 

Gud vet vad som kommer att ske, 
men det är inte determinerat av 
hans vilja. 

Psykologisk Vårt ”arv” avgör vårt handlande. 
Vi kan inte påverka detta arv. 

Vårt ”arv” påverkar våra val och 
vårt handlande, men det styr inte 
detta med någon nödvändighet. 

 

3.2 Indeterminism 
Enligt indeterminismen bestäms inte allt med nödvändighet av tidigare företeelser. De flesta 
av dem, speciellt när det gäller mänskliga förehavanden, är inte bara resultatet av tidigare 
händelser. Vad som händer dig kan vara resultatet av tidigare händelser, men vad du gör 
behöver inte vara det. Vad en person gör kan vara influerat av tidigare händelser eller villkor 
men det avgör inte vad personen kommer att göra.45   
 
Indeterminismen menar att det finns något som skiljer människan från naturens 
regelbundenhet. Människan har nämligen förmågan att på ett medvetet sätt gå emot 
förutsägelser. Om jag förutspår en solförmörkelse kommer det inte att beröra solen eller 
månen, om jag däremot säger att du kommer att lämna rummet inom fem minuter är det 
möjligt för dig att stanna kvar bara för att ge mig fel.46  Detta rör dock endast människors 
förutsägelser, inte Guds. Om vi inte känner till förutsägelsen kan vi inte heller gå emot den. 
Och om Gud har de egenskaper som vanligen tillskrivs honom, det vill säga allvetande och 
allsmäktig, så vet han alltid hur vi kommer att agera och vi kan därför inte gå emot hans 
förutsägelse.  
 
Indeterminister går med på att handlingar utförs på grund av bestämda orsaker eller 
omständigheter men menar att dessa är av annan art än vad determinister menar. Enligt 
indeterminister rör det sig till exempel om sociala faktorer (arv och miljö), mentala faktorer 
etc. Dessa faktorer gör dock inte att själva handlingen skulle vara nödvändig eller nödgad av 
tidigare orsaker. Människan har en fri vilja då hon kan välja bland oavgjorda val.47  
 
Indeterminismen har dock två grundproblem: 

(a) att förklara hur människan kan vara en del av den orsaksbestämda naturen. 
Vanligen förs två svar fram som lösningar på ovanstående problem. Den monistiska 
lösningen innebär att den fria människan är en del av världen, men har som egenskap 

                                                 
45 Hospers, s. 155. 
46 Ibid., s. 156. 
47 Lübcke (red.), s. 174f. 
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att hon kan bryta upp orsakskedjor och ändra dem. Den dualistiska lösningen innebär 
istället att människan är medborgare i två världar; en fri och en nödvändig.  

(b) oavsett vilken av ovanstående lösningar man väljer så kvarstår problemet med att 
skilja mellan det fria valet och frånvaron av orsaker.48  

 

3.2.1 Slumpen 
Enligt inkompatibilismen, som behandlas i 4.2, kan vi inte förena frihet med determinismen. 
Enligt Thomas Pink så är det dock så att vi inte kan vara fria om det är så att determinismen 
är falsk. Pink menar att om frihet och determinism inte går att förena, och vi tror oss vara fria 
så är determinismen falsk. Alltså är våra handlingar inte förutbestämda. Om så vore fallet 
anser Pink att det som återstår är att påstå att allt sker av slump. Enligt Pink sker en händelse 
antingen på grund av kausalitet eller genom slumpen.49 Men slumpen ger inte någon frihet 
och dessutom så gör slumpen att mänsklig kontroll måste exkluderas. Om något sker av 
slumpen så sker det, enligt Pink, utanför vår kontroll. Han går vidare och menar att om det är 
slumpen som styr kan vi inte ens säga att det är handlingar som vi utför. En handling, menar 
Pink, kräver intelligens, något som görs medvetet för att åstadkomma ett visst mål, en handlig 
är alltid målinriktad. Om slumpen styr har vår önskan att nå ett visst mål ingen betydelse och 
den handling som vi utför är ingen annat än en rörelse eller reflex.50 
 

                                                 
48 Lübcke (red.), s. 174f. 
49 Pink verkar alltså anse att detta faller inom ramen för det uteslutna tredje. 
50 Pink (2004), s. 17. 
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4. Är fri vilja och determinism förenliga? 
När det gäller huruvida det är möjligt att förena en fri vilja med en deterministisk syn finns 
det två teorier. Den kompatibilistiska som anser att det är möjligt att förena dem, och den 
inkompatibilistiska som anser det motsatta. Jag kommer i det här kapitlet att visa på de olika 
synsättens teorier och även visa på att detta kan ses bero på olika tolkningar av begreppet fri 
vilja eller frihet. 
 

4.1 Kompatibilism 
Enligt kompatibilismen är det möjligt att förena en fri vilja med en determinerad värld. Under 
den här kategorin hamnar de mjuka deterministerna som menar att det är möjligt att vi har en 
fri vilja, men att vi samtidigt lever i en determinerad värld.51 Som jag visat tidigare under 
rubriken Olika former av determinism så verkar det möjligt att förena den mjuka typen av 
determinism med tron på en fri vilja. I det här kapitlet kommer jag att försöka visa hur det 
även är möjligt att förena en fri vilja med varianter av den hårda determinismen.  
 
Enligt kompatibilismen är det möjligt att kombinera frihet med determinism, detta på grund 
av att frihet ses som att inte vara hindrad eller begränsad på vissa sätt då det gäller att handla 
eller välja. Den frihet som det vanligen talas om hos kompatibilismen är den vardagliga 
friheten, det vill säga den som kan hotas av olika former av begränsningar där tvång utgör 
typexemplet. Det måste dock bevisas att determinismen inte är någon sådan begränsning på 
friheten, för om så vore fallet skulle friheten försvinna helt eftersom tvånget vore totalt.52 
Kompatibilismen menar att till exempel ett fängelsestraff kan innebära en inskränkning av en 
persons frihet, men att detta ändå tillåter för en frihet då många andra möjligheter kvarstår. 
De enda riktiga hindren för valfriheten är till exempel panik eller en okontrollerbar impuls. 
Till och med om någon tvingar ner ens finger mot en knapp man inte vill trycka på så menar 
kompatibilisterna att man ändå har en frihet. Man har friheten att göra motstånd.53 Galen 
Strawson menar att de flesta vuxna människor är fullt kapabla, under normala 
omständigheter, att handla och välja fritt. Strawson säger: ”No one is holding a gun to their 
heads.”54 Kompatibilismen håller med om att en persons personlighet, genetiska arv, uppväxt 
etc. påverkar honom eller henne i de val hon utför, men de är inte tvingade. Det finns 
fortfarande ett val att göra.55  
 
Enligt den kompatibilistiska teorin verkar det inte främmande att påstå att även djur kan ses 
som fria agenter, något som vi vanligen inte tänker oss att de är. Kompatibilisten måste här 
visa vad den relevanta skillnaden är mellan oss människor och övriga djur är. Många antar att 
det är vår förmåga att vara självmedvetna. Denna egenskap skulle innebära att vi kan vara 
medvetna om oss själva som väljare på ett sätt som djur inte kan. Detta kan inkorporeras i 
den kompatibilistiska teorin som då säger att självmedvetandet om en själv som en person 
som står inför ett val ger upphov till en annan typ av frihet än vad som är möjligt för en icke-
självmedveten agent.56  
 

                                                 
51 Campbell, O’Rourke & Shier (eds.), s. 4. 
52 Lorentzon, s. 34. 
53 Strawson , http://www.rep.routledge.com/article/V014SECT1. 
54 Ibid., http://www.rep.routledge.com/article/V014. 
55 Ibid., http://www.rep.routledge.com/article/V014SECT1. 
56 Ibid. 

http://www.rep.routledge.com/article/V014SECT1
http://www.rep.routledge.com/article/V014
http://www.rep.routledge.com/article/V014SECT1
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Kompatibilismen menar alltså att det är möjligt att förena frihet med en deterministisk 
ståndpunkt. De kan gå ännu längre och säga att den frihet som vi vanligen ser oss ha, den 
frihet vi vill ha, förutsätter en slags kausalitet.57 För om världen inte är determinerad verkar 
det som om allting sker slumpmässigt i kring oss. Slumpen tolkas, som tidigare nämnts, av 
Pink som något som även det står utanför vår kontroll. Och utan kontroll, hur kan vi då vara 
fria att välja och handla? Det ser alltså ut som om det är svårt att hävda en icke-determinerad 
fri vilja. En lösning är om man väljer den mjuka determinismen och ser den som kausal inom 
en individ. Det vill säga att man själv orsakar de faktorer som senare kommer att avgöra 
senare val och situationer.58 Det skulle alltså kunna ses som en variant av den mjuka kausala 
determinismen och fylla luckan i tabellen på sidan 11.  
 
Ett alternativ till den mjuka teologiska determinism som jag tidigare tog upp är den 
kompatibilistiska tanken att Gud känner till allt men att vi ändå har en fri vilja. Här kommer 
dock en annan innebörd av fri vilja in än den som jag tidigare diskuterade. Gud tillskrivs 
vanligen egenskaper som allvetande, god och allsmäktig. Att Gud är allvetande har vanligen 
setts som att han känner till både det förflutna, nutiden och framtiden. Men om Gud har 
förutsett att vi ska göra A och om Gud inte kan ha fel, hur kan vi då vara fria att göra B? Om 
Gud har förutsatt att du ska göra A och du faktiskt gör A kan detta inte bara vara av slump. 
Det verkar alltså som om det finns en koppling mellan vad Gud förväntar sig att du ska göra 
och vad du faktiskt gör. Annars skulle Gud bara ha haft tur med sin gissning. Enligt Pink kan 
det inte vara så att eftersom du gör A så har du orsakat Gud att bli medveten om det, detta 
skulle innebära att Gud inte är allsmäktig då saker kan påverka honom.59 Många religiöst 
troende menar ändå att vi faktiskt har en fri vilja.60 Under medeltiden försökte man lösa 
problemet genom att säga att människan har en fri vilja som är given av Gud. Gud är också 
skaparen av människan och hennes natur. Så om Gud har förutsett att du ska göra A kommer 
du också att göra A då detta kommer att vara din natur, det vill säga du kommer att göra A 
eftersom du vill det (det är ditt fria val).61  
 
Kompatibilismen (fri vilja plus hård determinism) innebär alltså kortfattat att: 

(a) Den frihet som vi tror oss ha, den vardagliga friheten, är en frihet från begränsningar 
där tvång utgör typexemplet. Det är även en frihet till att förverkliga det som vi 
önskar och eftersträvar. Vi är fria i den mån vi handlar som vi vill. 

(b) Determinismen innebär inget hot mot vår frihet. De kausala, logiska, eller 
psykologiska lagar som skulle kunna styra vår tillvaro är av fel typ för att kunna vara 
ett hot mot vår frihet. Inte heller Guds vetande utgör ett hot. Vi är fria när vi handlar 
som vi vill och för att vi vill det. Det är definitionen av frihet, och den hotas inte av att 
tillvaron är determinerad.62 

 
Kompatibilisterna som vill förena den hårda formen av determinism och fri vilja har, som jag 
visat, en syn på frihet som innebär att den kan variera gradvis. När vi vanligen talar om fri 
vilja tror jag att det inte är den här typen av frihet som vi tänker på. Jag tror inte att det vi i 
vardagen talar om som fri vilja ska förstås avsaknad av något slags yttre tvång eller 
begränsningar, utan som en förmåga att göra saker, det vill säga en mer positiv frihetssyn.  

                                                 
57 Lorentzon, s. 30f. 
58 Pink (2004), s. 16ff. 
59 Ibid., s. 41. 
60 Detta är givetvis ett empiriskt påstående, men jag tror ändå att jag har fog för att påstå att de flesta människor, 
i alla fall i västvärlden, ser sig själva som autonoma och självstyrande individer. 
61 Pink (2004), s. 42. 
62 Lorentzon, s. 54. 



 15 

Många människor skulle nog gå med på att vi påverkas av sociala faktorer, kulturella seder 
etc., det vill säga en slags psykologisk determinism, men mena att detta inte gör oss ofria. Jag 
anser alltså att när människor vanligen talar om fri vilja så är det inte den typ av frihet som 
kompatibiliserna ser som förenlig med hård determinism som avses. Det vi menar med frihet 
är något mer än att bara slippa bli hindrade. Den inkompatibilistiska synen ger oss ytterligare 
en definition på frihet som jag tror ligger närmare det vi vardagligen menar när vi talar om fri 
vilja.  
 

4.2 Inkompatibilism 
Den inkompatibilistiska teorin säger att det inte är möjligt att förena tanken på en fri vilja 
med en determinerad värld. Härunder hamnar vissa varianter av den hårda determinismen 
som menar att eftersom världen är determinerad kan någon fri vilja inte finnas.63 Det vill säga 
det är faktorer utanför oss själva som styr alla händelser.64 
 
När vi talar om frihet har vi, som sagt, inte bara ett, utan i princip oändligt många, 
frihetsbegrepp att välja på. En distinktion bör göras mellan vardaglig frihet och viljefrihet. 
Den vardagliga friheten är en frånvaro av begränsningar. Dessa begränsningar finns i olika 
grader och alltså är denna frihet något som vi kan ha mer eller mindre av. Frågan om fri vilja, 
menar inkompatibilisterna, är däremot inte något som vi kan ha mer eller mindre. Det är en 
fråga om antingen eller. Även om vi är under tvång så kan vi ha en fri vilja eftersom tvånget 
bara rör möjligheten att utföra en handling eller ej. Vi kan ändå ha kvar vår vilja som en 
psykologisk företeelse.65  
 
Den inkompatibilistiska teorin ser frihet som att inte vara kausalt determinerad.66 Intuitivt kan 
detta verka tilltalande, men det innebär dock problem för den fria viljan som jag visat på 
tidigare. Det verkar alltså svårt att ha en fri men icke-determinerad vilja. Om vissa former av 
determinismen är sann är det alltså inte möjligt att vara fri, och därmed inte heller möjligt att 
vara moraliskt ansvarig för sina handlingar. Om allt som sker var förutsägbart och entydigt 
bestämt långt innan din födelse är det orimligt att se hur du själv skulle kunna påverka något 
menar inkompatibilisterna. Inkompatibilisterna kan delas upp i två grupper; libertarianister 
och pessimister om fri vilja och moraliskt ansvar. De förstnämnda menar att vi har en fri vilja 
men att denna inte är möjlig att förena med determinismen. Alltså är determinismen falsk. 
Den determinism som de menar är falsk är alltså den hårda determinismen. Libertarianisterna 
har dock ett stort problem att lösa, de måste visa hur indeterminismen kan passa ihop med 
den fria vilja och framför allt hur den är kompatibel med moraliskt ansvar. Pessimisterna67 å 
andra sidan menar att det inte är möjligt att visa detta. De håller med libertarianisterna då 
dessa påstår att den kompatibilistiska teorin om frihet inte är tillräcklig men menar samtidigt 
att den inte går att utveckla. Enligt pessimisterna är fri vilja, i den mån den är nödvändig för 
ett ha moraliskt ansvar, omöjlig att styrka.68  
 
 
 
 

                                                 
63 Campbell, O’Rourke & Shier (eds.), s. 4. 
64 Pink (2004), s. 13. 
65 Lorentzon, s. 59. 
66 Pink (2004), s. 13. 
67 Kallas även icke-frihets teoretiker.  
68 Strawson, http://www.rep.routledge.com/article/V014SECT2. 

http://www.rep.routledge.com/article/V014SECT2
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Inkompatibilistens ståndpunkt kan alltså summeras i följande, formaliserade, form: 
 

1) Om determinismen är sann så är allt som sker oundvikligt. Olika former av determinism 
motiverar detta på olika sätt, men tanken på en given framtid är gemensam. [---] 
2) Om framtiden redan är given så kan vi aldrig göra något annat än vad vi gör; det finns inga 
reella alternativ till det enda skeende som ”måste” bli fallet. 
3) Frihet (och agentskap) förutsätter möjligheten av att kunna handla annorlunda [...]. 
4) Så givet att determinismen är sann är vi inte fria agenter.69 

 
Sammanfattningsvis hoppas jag att min tabell nedan kommer att förtydliga de påståenden 
kring teorierna som jag hittills diskuterat: 
 
 Kompatibilism Inkompatibilism 
Hård determinism X X 
Mjuk determinism X - 
 
Tabellen bör utläsas som att den kompatibilistiska teorin menar att fri vilja är förenligt med 
både den hårda och mjuka formen av determinism medan en inkompatibilistisk teori 
framförallt diskuterar den hårda determinismen som man menar inte är förenlig med en fri 
vilja. Att sammanföra en mjuk deterministisk teori med den inkompatibilistiska synen anser 
jag kan vara möjligt om man inte lägger för stor vikt vid ordvalet. En inkompatibilistisk teori 
menar ju att determinismen inte går att förena med en fri vilja, medan den mjuka 
determinismen menar att det är möjligt. Men om vi ser bakom hur orden används så anser jag 
att en teori som säger att världen inte är orsaksbestämd bör gå att förena med en annan teori 
som menar att världen inte är orsaksbestämd utan snarare orsaksstyrd. 
 
Jag anser att den hårda determinismen inte är förenlig med den fria vilja som jag tror att 
människor avser när de talar om fri vilja. Givetvis är detta ett empiriskt påstående som enkelt 
kan kritiseras, jag är väl medveten om detta men det är likafullt min ståndpunkt. Om vi vill 
tänka oss att vi har en fri vilja är den enda möjligheten, som jag ser det, att försöka att förena 
den med någon form av mjuk determinism. Jag anser även att en förening mellan den mjuka 
determinismen och tron på en fri vilja är den ståndpunkt som de flesta människor skulle 
föredra på ett intuitivt stadium. Detta betyder givetvis inte att det är det alternativ som 
faktiskt föreligger i världen. Faktum är dock att det finns en utbredd föreställning om att vi är 
fria, och om detta ej är fallet bör det ligga på den som hävdar motsatsen att bevisa, eller i alla 
fall styrka, detta. Det behöver då visas att vår upplevelse av frihet inte innebär att vi är fria, 
samt även visas varför vi har den här föreställningen om det inte är fallet att den stämmer. 
För om inga motbevis finns verkar det rimligt att lita på vår intuition och därmed tro på att vi 
är fria. Slutsatser dragna med hjälp av intuitionen är uppenbarligen svåra att bevisa och vida 
kritiserade. Jag anser det dock inte vara helt taget ur luften att påstå att de flesta människor 
skulle vilja påstå att vi har en fri vilja och kan påverka vad som sker kring oss. Jag vill 
återigen även påpeka vikten av en form av determinism för att överhuvudtaget kunna ha en 
fri vilja. Det ser ut som om någon form av agentkausalitet måste finnas. Alternativet vore ju, 
som visats, en okontrollerbar slump eller ödet. Om den mjuka determinismen faktiskt 
existerar eller inte är inget som jag kommer att diskutera vidare i uppsatsen. Även om det 
vore intressant så skulle det uppta alltför stort utrymme för en sådan här uppsats och det är 
heller inte den här uppsatsens huvudsyfte.  
 

                                                 
69 Lorentzon, s. 61. 
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Jag hoppas att jag nu förklarat de centrala begrepp som krävs för att gå vidare med 
uppsatsens andra del. Där studerar jag Leibniz teori för att se om den kan definieras som 
någon av de deterministiska teorier jag tagit upp. Jag analyserar även Leibniz frihetsbegrepp 
utifrån de definitioner av frihet som jag nu behandlat, och slutligen diskuterar jag frågan om 
moraliskt ansvar och skuld i Leibniz teori. Jag kommer dock att inleda med en kort 
presentation av honom för att läsaren ska kunna placera in honom och hans idéer i ett 
historiskt och filosofiskt sammanhang.  
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5. Leibniz 

5.1 En kortfattad presentation  
Gottfried Wilhelm Leibniz föddes den 1 juli 1646 i Leipzig. Han började skolan vid sju års 
ålder och lärde sig tidigt latin på egen hand. Vid femton års ålder började Leibniz att studera 
vid Leipzigs universitet och senare vid Altdorfs universitet. Han tog examen både i juridik 
och i filosofi. Undervisningen i filosofi var vid den här tiden en blandning av traditionell 
aristotelisk filosofi och renässanshumanism.70  
 
Det kan vara på sin plats att säga något om de filosofiska strömningar som pågick under 
Leibniz levnadstid. För på många sätt kan han kanske sägas vara ett barn av sin tid. Det var 
en tid då många olika skolor stred mot varandra och även en orolig tid för kyrkan vars olika 
falanger gled ifrån varandra. Leibniz försökte hela sitt liv att förena och medla fred, såväl på 
det politiska och religiösa planet som på det filosofiska. Han sökte i sin filosofi ständigt något 
universellt. Ett typiskt drag hos renässansens filosofer var dess intresse i den antika filosofin, 
framför allt Platon och Plotinos vars skrifter hade översatts till latin. Även stoicismen hade 
åter kommit på modet och med den synen att händelser i den materiella världen var grundade 
och nödvändigt sammanlänkade. Tanken kring nödvändiga och tillräckliga betingelser var 
något som kom att attrahera Leibniz. En annan antik filosof som flitigt debatterades var 
Aristoteles. Många filosofer försökte förena Aristoteles med den mekaniska filosofin. Även 
här går det att se spår av hur Leibniz kan ha påverkats i sin vilja att foga samman olika teorier 
från antiken med samtiden och mäkla fred.71 Där Leibniz sökte en förening med Aristoteles 
inom fysiken gick han dock tvärtemot några av sin egen samtids stora filosofer, Descartes 
och Newton. Leibniz kritiserade Descartes hårt när det gällde dennes principer om ”laws of 
impact”. Dessa, menade Leibniz, kunde enkelt motbevisas på empirisk väg. Han kritiserade 
även Newton starkt, och då framför allt dennes fysik som Leibniz ansåg baserades på 
otillräckliga metafysiska grunder.72 
 
Leibniz diplomatiska bana tog honom till Paris 1672. Paris var vid den här tiden Europas 
intellektuella huvudstad, och Leibniz blev kvar här i fyra år. Under den här tiden gjorde han 
stora framsteg inom bland annat matematiken.73 Han återvände till Tyskland 1676 och på 
hemresan stannade han i Holland för att bland annat diskutera filosofi med Spinoza. Väl 
tillbaka i Tyskland bosatte sig Leibniz i Hannover. Här innehade han en rad olika arbeten, till 
exempel gruvingenjör, bibliotekarie och diplomat. Han var särskilt intresserad av att kunna 
hitta ett sätt för protestanterna och katolikerna att återförenas. Tiden mellan 1680-1700 var en 
mycket produktiv tid för Leibniz. Han publicerade bland annat Meditationes de cognitione, 
veriate et ideis det vill säga hans meditationer över kunskap, sanning och idéer.74 Leibniz gav 
dock bara ut en enda bok under sin livstid, Theodicén (1710), men han skrev ytterligare en 
bok. Det var en kritik mot John Locke, men efter Lockes död 1704 återkallade Leibniz boken 
från tryckeriet. Leibniz filosofiska system återfinns istället i form av en rad mindre 

                                                 
70 Garber, Daniel, ”Leibniz, Gottfried Wilhelm”, i Craig, E. (ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, 
London, 1998.  
Hämtad 061107från http://www.rep.routledge.com/article/DA052SECT1. 
71 Brown, Stuart, ”The seventeenth-century intellectual background”, i Jolley, Nicholas (ed.), The Cambridge 
Companion to Leibniz, Cambridge, 1995, s. 45ff. 
72 Jolley, s. 11. 
73 Ibid., s. 4. 
74 Garber, http://www.rep.routledge.com/article/DA052SECT1. 

http://www.rep.routledge.com/article/DA052SECT1
http://www.rep.routledge.com/article/DA052SECT1
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avhandlingar och skrifter som till exempel Monadologin och Avhandling om metafysiken.75 
Leibniz stannade kvar i Hannover där han avled den 14 november 1716.76  
 

5.2 Monadläran 
Leibniz trodde att materien var delbar in i det oändliga. Här var han inspirerad av sin samtid 
och omgivning. Mikroskopet hade nyss uppfunnits och det var möjligt att observera att allt 
tycktes bestå av olika små beståndsdelar som tidigare inte hade setts. Leibniz antog att 
universum består av ett oändligt antal enheter som var självständiga, dessa kallade Leibniz 
för monader. Han skriver: 
 

The monad [...] is nothing but a simple substance that enters into composites – simple, that is, 
without parts. And there must be simple substances, since there are composites; for the composites 
is nothing more than a collection, or aggregate, of simples. But were there are no parts, neither 
extension, nor shape, nor divisibility is possible. These monads are the true atoms of nature and, in 
brief, the elements of things.77 

 
Monaderna är kraftcentra som strukturerar allting som vi kan observera och bygger även upp 
det. Eftersom materien för Leibniz var delbar i det oändliga samt att monaderna var 
självständiga följer det alltså att de inte kan vara materia. Enligt Leibniz finns det olika grad 
av fullkomlighet i monaderna och den mest fullkomliga av monaderna är Gud. Gud är 
urmonaden, han innehåller principen för alla andra monader.78 Enligt Leibniz skulle 
ingenting kunna ha skett utan en orsak, den förste röraren, det vill säga Gud. Guds handlig 
kan inte vara en faktor bland andra faktorer. Enligt Leibniz arbetar skaparen genom och i alla 
skapande handlingar. Han går inte att skilja från det han gör. Det går med andra ord inte att 
peka på en sak i naturen och förklara den med ”Där är skapandet, och där är Gud.”.79 Leibniz 
skriver själv: 
 

God is the first reason of things: for such things as are bounded, as all that which we see and 
experience, are contingent and have nothing in them to render their existence necessary, it being 
plain that time, space and matter, united and uniform in themselves and indifferent to everything, 
might have received entirely other motion and shapes, and in another order. Therefore one must 
seek the reason for the existence of the world, which is the whole assemblage of contingent things, 
and seek it in the substance which carries with it the reason for its existence and which in 
consequence is necessary and eternal.80 

 
Leibniz kan alltså sägas ha ett kosmologiskt gudsbevis då han ansåg att det måste finnas en 
orsak att världen finns till, en skapare. Men han kan även sägas ha ett kontingens-bevis för 
Guds existens. Kontingens-beviset innebär att det måste finnas något som existerar med 
nödvändighet, annars skulle det inte finnas någon grund för att det som endast är möjligt 
faktiskt existerar. Det vill säga för att det som inte är nödvändigt ska kunna existera så måste 
något nödvändigt faktiskt existera.81 Leibniz skriver själv ”[N]othing ever comes to pass 
without there being a cause or at least a reason determining it, that is, something to give an a 

                                                 
75 Lübcke (red.), s. 320. 
76 Garber, http://www.rep.routledge.com/article/DA052SECT1. 
77 Ibid., http://www.rep.routledge.com/article/DA052SECT4. 
78 Fløistad, Guttorm, Filosofi och vetenskap: Från renässansen till vår egen tid, Lund, 1994, s. 124f. 
79 Farrer, Austin, ”Editor’s Introduction”, i Leibniz, s. 27f. 
80 Leibniz, s. 127. 
81 Lübcke (red.),  s. 200. 
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priori reason why it is existent rather than non-existent, and in this wise rather than in any 
other.”82  
 
Rummet, för Leibniz, är bara ett sätt att positionsbestämma kroppar i förhållande till 
varandra. Leibniz ansåg att utsträckningen inte kan vara en självständig substans och att den 
enda substans som kan existera självständigt är en själslig sådan. Därför måste monadernas 
kraftcentra vara av själsligt slag. Att vara substans var, för Leibniz, att vara ett självständigt 
och självförsörjande väsen. Alla monader lever och utvecklas på egen hand, de har inte någon 
kontakt med de övriga monaderna så att de kan kommunicera.83 Han menade att mot varje 
enskilt ögonblick hos en monad svarar ett bestämt ögonblick hos en annan monad. Detta 
innebär att monaden i alla sina tillstånd är en spegel av hela universum. Leibniz för här in 
begreppet perception för att förklara vad som sker mellan monaderna. Det är just den här 
avspeglingen mellan monaderna som han kom att kalla den förutbestämda harmonin.84 Enligt 
Leibniz finns det dock ingen skillnad mellan vad monaderna är och vad de gör, allt de gör 
tillhör vad de är. Monaderna åstadkommer inte harmoni, de är harmoni.85 När Leibniz för in 
begreppet den förutbestämda harmonin anser han sig behöva något eller någon som 
harmoniserar monaderna. Det är Gud som är ordnaren av monaderna och alltings ursprung. 
Den Gud som Leibniz verkar tala om är inte kristendomens Gud, utan snarare Aristoteles 
förste rörare.86 Eftersom monaderna inte kan påverka varandra måste monadens utveckling 
och förändring vara beroende av den självt. Alltså, fastslog Leibniz, måste monaden innehålla 
allt som någonsin hänt, händer och kommer att hända på en och samma gång.87 Varje monad 
har, tänkte sig Leibniz, sin egen karaktäristika. Detta eftersom om två monader hade exakt 
samma mängd egenskaper skulle de ju vara oskiljbara, det vill säga en och samma.88 Collins 
skriver ”God could have no reason for creating two beings that were identical, as they should 
occupy exactly the same position in the scale of creation and therefore be not two but one.”89 
Monaderna finns överallt och bär upp energi. Hur de relaterar till varandra avgör hur världen 
är. De kan dock förändras, och gör det också, men de gör det inifrån det vill säga så som Gud 
har programmerat dem till att göra. Gud själv relaterar sig till universum och hela dess 
förlopp, inte bara till en viss tid.90 Eftersom monaderna inte är rumsliga står de inte i någon 
fysisk relation till varandra, dock står de i en ideal relation till varandra, en relation som 
bestämts av Gud då han skapade dem.91  
 
Det mänskliga sinnet såg Leibniz som en slags underklass till monaderna. Dess utmärkande 
drag är förmågan till reflektion och förståelse. Till skillnad från själar, eller själsmonader, 
karaktäriseras sinnet så att det kan förstå intellektuella sanningar, för Leibniz är dessa de 
eviga och nödvändiga sanningarna som förstås av förnuftet men även kontingenta sanningar 
som rör ordningen och harmonin i den skapade världen. Genom den här kunskapen, menar 
Leibniz, att de även kan uppfatta de mål som Gud har med skapelsen av världen och att de 
sedan kan strukturera sig själva så att de också strävar mot detta mål. Genom detta anser 
Leibniz att sinnen står i en unik relation med Gud.92  

                                                 
82 Leibniz, s. 147. 
83 Fløistad, s. 127f.  
84 Lübcke (red.), s. 321f. 
85 Farrer, s. 27. 
86 Fløistad, 124ff.  
87 Lübcke (red.),, s. 320f. 
88 Detta utvecklades sedan till vad som kallas Leibniz lag. Se Lübcke (red.), s. 323. 
89 Collins, s. 24. 
90 Kenny, Anthony, A Brief History of Western Philosophy, Oxford, 2003, s. 226f. 
91 Rutherford, Donald & Cover, J. A. (eds.), s. 9. 
92 Ibid., s. 11f. 
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Leibniz Gud skiljer sig inte bara från kristendomens Gud, utan även från den Gud som till 
exempel Descartes talar om. Descartes Gud är till exempel helt fri och till och med logiken 
styrs av hans vilja, medan den Gud Leibniz talar om är bunden av de logiska lagarna och är 
även tvingad till att alltid välja det bästa93. Gud har, enligt Leibniz, valt bland ett antal 
möjliga världar, och den värld han valt är den bästa av alla möjliga världar. För Leibniz är 
den bästa världen den som innehåller maximalt med variationer av fenomen samt de enklaste 
lagarna. Den här världen är inte bara den bästa metafysiska världen, utan även den bästa 
moraliska världen. Det är den möjliga värld där människors lycka når max.94 Man kan här 
ställa sig frågan varför Gud hade just dessa parametrar som riktlinjer när han valde vilken 
värld han skulle realisera. Enligt Leibniz skulle svaret vara att perfektion bestäms av dess 
variation och enkelhet, och de egenskaper som Gud har valt efter är objektiva. Det vill säga 
kriteriet för perfektion är objektivt. Leibniz verkar alltså identifiera perfektion med 
harmoni.95 Blumenfeld skriver: 

 
Though every series has some sort of order, then, the most harmonious order involves the greatest 
variety of phenomena regulated by the simplest laws. It follows that God, who wishes to maximize 
harmony, will choose the world that fulfils the variety/simplicity criterion.96 

 
Leibniz skriver själv “The ways of God are those most simple and uniform […]. They are 
also the most productive in proportion to the simplicity of ways and means. [---] The more 
intricate process take too much ground, too much space, too much place, too much time that 
might have been better employed.”97. Enkelhet är alltså för Leibniz något som har intrinsikalt 
värde och det är även vad som leder till de bästa proportionerliga resultaten. 
 

5.3 Leibniz determinism 
Jag kommer nu att studera Leibniz utifrån de olika former av determinism som jag 
behandlade under kapitel 3.1.3 Olika former av determinism. 
 
Inom logiken skiljde Leibniz mellan sanning av förnuftet och sanning av fakta. Sanningar av 
förnuftet är nödvändiga sanningar och dess motsatser är därmed omöjliga. Sanningar av fakta 
däremot baseras inte på någon motsägelseprincip utan principen att ingenting händer utan en 
tillräcklig grund. Detta förklarar varför det är på ett sätt och inte ett annat.98 Det är här viktigt 
att påpeka distinktionen mellan logisk kontingens och faktisk kontingens. Den logiska 
kontingensen menar att ett påstående är sant om dess motsats är självmotsägande och alltså 
omöjlig. Den faktiska kontingensen säger oss däremot något om hur det är i världen. Något är 
faktiskt kontingent till exempel om en kausal kedja är så stark att den kommer att leda oss 
fram till ett visst resultat, men resultatets motsats kan ändå vara teoretiskt möjlig. När det 
gäller just tillstånd i världen anser jag att det är faktisk kontingens som vi bör tala om 
eftersom i alla fall de flesta tillstånds motsats, eller alternativ, är möjliga och inte innebär 
något självmotsägelse. Jag tror det är det här som Lorentzon menar när han säger att utsagor 
om framtiden ”ingår i de möjligas sfär”99.  
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Enligt Leibniz är alla nödvändiga sanningar analytiska. Men han menar att även de 
kontingenta tillstånden är analytiska för Gud. Gud har satt världen i ordning och han har 
därmed sett alla alternativ.100  
 
Filosofilexikonet ger följande förklaring till kunskap eller vetande: 
 

Enligt den traditionella analysen av kunskap eller vetande vet en person att ”p” (där ”p” är ett 
påstående uttryckt i en sats), om och endast om: 
(1) ”p” är sant 
(2) personen är övertygad om att ”p” är sant 
(3) personen har goda, tillfredställande eller tvingande skäl för att tro att ”p” är sant.101 

 
Givet den här definitionen för vetande anser jag det vara riktigt att hävda att Gud, om han har 
skapat världen och sett alla alternativ, faktiskt vet vad som kommer att hända. Om Gud vet 
vad som kommer att hända, och givet att Gud har en perfekt kunskap, vilket Leibniz anser, så 
kan Gud heller inte missta sig eller ha fel. Leibniz skriver själv: ”God [...] does nothing 
without acting in accordance with supreme wisdom.”102 Av detta följer att framtiden faktiskt 
är förutbestämd (vald) av Gud. Därför anser jag det vara rimligt att tolka Leibniz som en 
anhängare av den logiska determinismen. Frågan blir då om vi bör tolka honom som en mjuk 
eller hård logisk determinist. Som jag tidigare skrivit så menar den mjuka determinismen att 
sakpåståenden om framtiden bejakar eller förnekar händelser, men att dessa inte behöver 
inträffa av nödvändighet. Den hårda logiska determinismen menar däremot att varje 
sakpåstående har ett, och endast ett, sanningsvärde, och att detta finns redan nu gällande 
framtiden. Min tolkning av Leibniz är att han bör förstås som en hård logisk determinist 
eftersom han med sin monadlära menar att monaderna innehåller allt som har skett, allt som 
sker och allt som kommer att hända. Jag anser att den mjuka logiska determinismen har rätt 
då den påpekar att utsagor om framtiden inte är sanna eller falska nu, men att de kommer att 
bli det. Men givet att framtida händelser är bestämda och styrda av Gud så tycker jag att det 
verkar svårt att påstå att de inte kommer att inträffa med nödvändighet. Om Gud har bestämt 
något och Gud är perfekt verkar det orimligt att det Gud har bestämt inte sker nödvändigt. 
Alltså finns sanningsvärdet redan nu.  
 
Enligt den hårda kausala determinismen sker allt på grund av tidigare händelser. Det finns 
alltså ett kausalt samband mellan det som har hänt och det som kommer att hända. Leibniz 
skriver: ”there is a truth in the future event which is predeterminated by the causes.”103. Här 
ser det alltså ut som om Leibniz håller med den kausala determinismen. Men han skriver 
senare att: ”It would be impossible to foresee events by judging the future by the past.”104 Om 
det stämmer, vilket Leibniz menar att det gör, att det är omöjligt att beräkna framtiden efter 
det som har varit måste frågan ställas varför så är fallet. Är det på grund av vår egen 
otillräcklighet? Har vi inte förmågan att överblicka tillräckligt mycket för att få in alla 
aspekter som behövs för att bedöma nuläget? Eller saknar vi kunskap om de mekanismer som 
styr utvecklingen? Leibniz skriver bland annat följande om Gud och hur han styr och ordnar 
världen: 
 

He foresaw from eternity all that which should happen, he ordered all things and placed them each 
one in its own place, and he guides and controls them continually, according to his pleasure. Thus 
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nothing is done without his permission or against his will, and he can prevent, as seems good to 
him, as much and as often as seems good to him.105 

 
It still remains true that the laws of Nature are subject to be dispensed from by the Law-giver.106 

 
Leibniz skriver här om hur Gud kan utföra mirakel eller ändra naturlagarna om han vill. Det 
vill säga att han kan ingripa och ändra i världen om han skulle vilja det. Jag anser det dock 
tveksamt om det är rimligt att anta att han någon gång skulle vilja det. Om Gud ändrar något i 
sin skapelse betyder inte det att han inte valde den bästa av möjliga världar från början? 
Kanske är det rimligt att tänka sig att Leibniz menar att Gud kan ingripa om han vill och om 
han gör det så ingick det i den värld han valde då han skapade den här världen. Men om Gud 
kan ändra världen och utföra mirakel verkar det som om de företeelser som vi idag kallar 
naturlagar inte är fastslagna så som vi tror att det är. De kan i så fall när som helst, om det 
inte leder till en logisk motsägelse, kullkastas och ändras av Gud. Så även om vi skulle kunna 
skaffa oss fullständig kunskap om världen idag kan vi inte, med hjälp av den kunskapen, 
räkna ut hur världen kommer att se ut imorgon. Jag anser därför att Leibniz inte kan tolkas 
som en kausal determinist, i alla fall inte i den hårda bemärkelsen. Vad gäller den mjuka 
kausala determinismen så skriver Leibniz: “I have declared more than once, I do not admit an 
indifference of equipoise, and I do not think that one ever chooses when one is absolutely 
indifferent.”107 Och vidare: 
 

The foreknowledge of God renders all the future certain and determinated [...] for God is not a 
man, able to look upon events with unconcern and to suspend his judgement, since nothing exists 
save as a result of the decrees of his will and through the action of his power.108  
 

Jag tolkar citaten som att Leibniz menar att Gud skulle aldrig bara skapa världen och sedan 
låta den utvecklas utan “tillsyn”. Han säger att Gud inte är indifferent, om han vore det skulle 
han aldrig ha skapat världen överhuvudtaget. Gud verkar alltså bry sig om vad som händer 
och sker i världen. Det ser alltså ut som om vad som sker inte bara är upp till oss själva. 
Alltså anser jag inte att det är riktigt att tolka Leibniz som en mjuk kausal determinist.  
 
Frågan är då hur Leibniz ser på orsakskedjor, hur ser kopplingen mellan händelser ut? Finns 
det överhuvudtaget någon sådan koppling då naturlagarna inte är absoluta? Jag tror att 
Leibniz menar att det faktiskt finns en slags kausal relation mellan händelser, men att denna 
relation inte är nödvändig. Relationen finns och inträffar i princip alltid, men den är inte 
absolut utan kan stoppas eller ändras av Gud.  
 
Enligt Leibniz skapade Gud världen och valde alltså hur den skulle se ut. Världens 
beståndsdelar, monaderna, innehåller allt som skett, allt som sker och allt som kommer att 
ske. Det är, som tidigare nämnts, den förutbestämda harmonin. I och med att Leibniz såg 
Gud som skaparen av allt anser jag att det är riktigt att hävda att Gud alltså vet hur världen 
kommer att se ut och alltså hur vi kommer att handla. Då Leibniz menar att Gud inte bara vet 
vad som kommer att hända, utan till och med att det händer så som Gud har valt att det ska 
hända anser jag att det är rimligt att tolka honom som en hård variant av teologisk 
determinism snarare än den mjuka varianten. En invändning mot mitt resonemang skulle vara 
att Gud inte var helt fri när han skapade världen. Detta är bara den bästa av alla möjliga 
världar, och därför är inte allt så som Gud vill, och den hårda teologiska determinismen 
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innebär ju att världen är beskaffad och utvecklas efter Guds vilja. Som jag tidigare nämnt så 
anser jag att det finns en slags sammanblandning mellan den mjuka teologiska determinismen 
och den hårda logiska determinismen. För även om Leibniz skulle vilja mjuka upp sin 
ståndpunkt och bara hävda att Gud vet vad som kommer att ske, men att det inte är styrt 
enligt hans vilja så innebär Guds vetande att framtiden är fastlagd. Som jag visat tidigare så 
innebär ju själva vetandet att det är sant. Och om Gud vet något och Gud har perfekt vishet så 
bör det ju inte finnas någon anledning att tvivla på den kunskapen.  
 
Om det är möjligt att fastslå att allt som händer sker kontingent verkar det som om vi inte kan 
göra något annat än det vi faktiskt gör. Kontingens är alltså förenligt med en hård 
determinism, vilken är oförenlig med en fri vilja. Leibniz svar var att Gud kan bygga in vissa 
handlingar hos en individ, och att han kan bygga in dem som fria handlingar. Så när han 
väljer att skapa en person med en livshistoria så inkluderar han de villkor som kommer att 
göra att den personen agerar på ett visst sätt och gör vissa val. Men, menar Leibniz, valet är 
ändå individens och hans vilja är alltså fri.109 Det verkar här som om Leibniz är inne på vad 
som skulle kunna kallas en psykologisk determinism, där vårt arv avgör hur vi agerar. Men 
om detta arv är givet och utformat av Gud är det ändå svårt att se hur vi egentligen är fria. 
Friheten verkar i sådana fall ligga i att vi väljer hur vi ska agera och att vi gör detta i enlighet 
med vår natur. Det är alltså samma frihet som den kompatibilistiska teorin syftar på, och som 
jag tog upp på sidan 14. Om vi inte gjorde våra val i enlighet med vår natur, menar Leibniz, 
skulle vi upphöra att vara oss själva.110 Han skriver vidare: 
 

It may be that fundamentally all men are equally bad, and consequently incapable of being 
distinguished the one from the other through their good or less bad natural qualities; but they are 
not bad all in the same way: for there is an inherent individual difference between souls, as the 
Pre-established Harmony proves. Some are more or less inclined towards a particular good or a 
particular evil, or towards their opposites, all in accordance with their natural dispositions.111 

 
Leibniz verkar här mena att den förutbestämda harmonin innebär att alla individer har olika 
naturliga dispositioner. Dessa naturliga dispositioner anser jag kan tolkas just som en slags 
psykologisk inställning som gör att vi handlar på ett visst sätt. 
 
Skillnaden mellan den hårda och mjuka psykologiska determinismen rör, som jag tidigare 
skrev, synen på hur vårt arv styr oss. Den mjuka formen menar att arvet påverkar oss, men att 
det inte är avgörande vilket är vad den hårda formen av den psykologiska determinismen 
innebär. Jag förstår Leibniz som att han menar att vårt arv, som är givet av Gud, gör att vi 
kommer att vara mer eller mindre benägna att handla på ett visst sätt. I den bemärkelsen ser 
det ut som om Leibniz kanske bör placeras in i den mjuka psykologiska determinismen. Men 
eftersom han samtidigt menar att arvet är givet av Gud och Gud har sett alla händelser och 
dessutom, som jag tidigare nämnt, inte är indifferent till vad som händer i världen anser jag 
att det är rimligare att tolka Leibniz som en företrädare av den hårda formen av psykologisk 
determinism. Om det är Gud som ger oss vårt arv, ett arv vi inte kan påverka, och han både 
bryr sig om vad som sker i världen och har valt ett förlopp så bör det innebära att han har 
disponerat oss så att vi kommer att handla på ett visst sätt, ett handlande som vi inte kan 
undvika. 
 
Sammanfattningsvis vill jag dock placera in Leibniz teori i kategorin av hård teologisk 
determinism. Detta eftersom han så starkt grundar sin teori och sina ”bevis” i Gud och hans 
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egenskaper, för Leibniz befästes allt redan i skapelseögonblicket. Vilket jag även visat på så 
anser jag att han även kan klassificeras som en hård logisk och en hård psykologisk 
determinist. Jag anser att den logiska determinismen ”faller ut” av den hårda teologiska 
determinismen som Leibniz har. Vad gäller den hårda psykologiska determinismen anser jag 
att den snarare bör ses som ett medel för Gud att få till stånd den värld som han en gång valde 
att skapa.  
 
Efter dessa konstateranden är det rimligt att fråga sig om det verkligen går att förena Leibniz 
teori, som visat sig vara en form av hård determinism, med idén om att människan har en fri 
vilja och en handlingsfrihet. Eller är vår valfrihet helt enkelt en illusion, och Leibniz en 
fatalist? Nej, Leibniz menar klart och tydligt att vi har en fri vilja och att denna är given av 
Gud. Leibniz anser alltså att hans teori är kompatibel med människans fria vilja. Som jag 
visat tidigare i uppsatsen är det problematiskt att förena den hårda determinismen med 
människans fria vilja. Leibniz teori är förenlig med den synen på frihet som jag tog upp under 
kapitlet 4.1 Kompatibilism och som Strawson skriver om. Denna teori menar att frihet är 
avsaknaden av yttre tvång eller hinder. Dock ser jag det som svårt att förena Leibniz teori 
med den fria vilja som jag tror att de flesta människor åsyftar när de talar om fri vilja. Det jag 
syftar på är en förmåga att göra saker, att själva styra händelser som rör vårt eget liv.  
 

5.4 Teodicé-problemet och fri vilja 
Jag kommer i det här avsnittet att vidareutveckla behandla ämnet fri vilja. Dels förklarar jag 
hur Leibniz ser på begreppet, men jag visar även på hur han menar att människan har en fri 
vilja och en handlingsfrihet. Avsnittet inleds dock med en diskussion kring ondskan i Leibniz 
teori. För om Gud har skapat världen, är han då upphovet till all ondska? Om Leibniz istället 
vill lägga skulden på människan och hennes handlingar så måste han visa att människan 
verkligen har en fri vilja och även styr sina egna handlingar. Det är alltså det klassiska 
teodicé-problemet som uppkommer, om Gud som är god och perfekt har skapat världen, 
varför finns det då ondska i den? 
 
Enligt Fløistad skiljer Leibniz mellan tre typer av ont; metafysiskt, fysiskt och moraliskt ont. 
Det metafysiska onda är knutet till hur verkliga tingen är eller hur perfekta de är. Ju mindre 
perfekt eller verkligt något är desto större är det metafysiska lidandet.112 Leibniz skriver: 
 

And as for the cause of evil, it is true that the devil is the author of sin. But the origin of sin comes 
from farther away, its source is in the original imperfection of creatures: that renders them capable 
of sinning, and there are circumstances in the sequence of things which cause this power to evince 
itself in action. The devils were angels like the rest before their fall, and it is thought that their 
leader was one of the chief among angels.113 

 
Här visar alltså Leibniz hur han menar att imperfektion leder till ondska. Brist i perfektion 
leder till att varelser, även änglar, blir kapabla att synda. Det fysiskt onda blir då det onda 
som tillfogas oss på grund av brist i perfektion, och det moraliska onda är de handlingar som 
leder till fysiskt ont. Frågan är då varför det onda finns i världen överhuvudtaget. Kunde inte 
Gud ha skapat en perfekt värld utan ondska? För att synda, krävs det inte en idé om det onda, 
om det är fallet varifrån kommer då den idén? När Leibniz skriver om ”the original 
imperfection” i citatet ovan kan frågan ställas vad han avser med detta. Kanske är det rimligt 
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att tolka honom som att detta är något medfött hos alla varelser, det vill säga något som vi 
inte kan påverka.  
 
Leibniz skriver om hur lite vi vet om resten av universum och dess planeter. ”there is an 
infinite number of globes, as great as and greater than ours [---] The proportion of that part of 
the universe which we know is almost lost in nothingness compared with that which is 
unknown.”114 Han menar alltså att den kunskap som vi har, eller tror oss ha, är väldigt liten i 
jämförelse med vad som är okänt för oss. Jag tror inte att Leibniz här bara syftar på 
universums planeter, utan även om Gud och vår kunskap eller kännedom om honom och hans 
planer för den här världen.  
 
Det verkar som om Leibniz menar att det onda, det syndiga, på något sätt är ofrånkomligt då 
han skriver: “God, who has power to do all that is possible, only permits sin because it is 
absolutely impossible to anyone at all to do better. [---] But it must be considered that God 
had reasons for his permission of sin, more worthy of him and more profound in relation to 
us.”115 Återigen menar Leibniz alltså att Guds vägar inte kan förstås av oss, utan att vi helt 
enkelt måste lita på att vi verkligen lever i den bästa möjliga världen. Men frågan kvarstår, 
varför finns det ondska? Leibniz skriver: 
 

”It is true that one may imagine possible worlds without sin and without unhappiness […] but 
these same worlds again would be very inferior to ours in goodness. I cannot show you this in 
detail. For can I know and can I present infinities to you and compare them together? But you 
must judge with me ab effectu since God ha chosen this world as it is.”116   

 
Leibniz menar alltså att det är möjligt att tänka sig en värld som är helt utan ondska eller 
lidande, men att den världen skulle ändå vara mindre god än den vi faktiskt lever i. Han 
menar att det inte går att bevisa detta, utan det enda bevis vi har är att Gud faktiskt valde att 
realisera just den här världen. Jag tycker att det verkar konstigt att påstå att en värld utan 
lidande vore mindre god än en värld med lidande. Leibniz blir mer förståelig om vi tolkar 
honom som att han menar att det onda, eller lidandet, som vi upplever leder oss till något 
större gott. Till exempel skriver han om att lidandet i och med barnafödande leder till en 
större glädje än det onda när barnet väl är fött.117 På samma sätt anser jag det rimligt att tänka 
sig att Leibniz menar att vi inte upplever det goda i världen utan det onda, vi behöver 
spännvidden av känslor för att se och känna när vi är i den goda delen av spektrumet. Utan 
törst blir det inte lika gott att dricka, utan hunger smakar maten inte lika bra och utan sorg 
blir glädjen inte lika stor och uppskattad.  
 
Det onda som vi gör och som tillfogas oss är, enligt Fløistads tolkning av Leibniz, inte velat 
av Gud, det är dock tillåtet. Det är tillåtet eftersom det leder till något högre gott. När vi 
upplever något som ont beror det alltså på att vi har ett mer begränsat perspektiv och saknar 
kunskap om större sammanhang. Det onda vi ser beror alltså på våra egna brister och våra 
förvirringar om världen och dess förlopp.118 Den här idén, anser jag, är lätt att knyta an till 
och relatera till sin egen vardag. Misslyckanden kan leda till ökad kunskap och ökad 
förståelse. Frågan är hur det blir när vi hamnar ännu längre ut på den onda skalan och talar 
om saker som verkar enbart destruktiva. Leibniz svar skulle förmodligen vara att vi aldrig 
kan veta om de verkligen inte har något högre syfte. Om Gud inte skulle tillåta det onda 
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skulle han, enligt Leibniz, svika sig själv då han hela tiden har en högre plan. Gud har, med 
andra ord, ett mål fastlagt och det är målet som är gott, inte alltid medlen dit. Leibniz 
beskriver det själv med följande ord: 
 

It is in this sense that god permits sin: for he would fail in what he owes to himself, in what he 
owes to his wisdom, his goodness, his perfection, if he followed not to grant the result of all his 
tendencies to good, and if he chose not that which is absolutely the best […]. Hence the 
conclusion that God wills all good in himself antecedently, that he wills the best consequently as 
an end, that he wills what is indifferent, and physical evil, sometimes as a means, but that he will 
only permit moral evil as the sine quo non [nödvändigt villkor, min anm.] or as a hypothetical 
necessity which connects it with the best. Therefore the consequent will of God, which has sin for 
its object, is only permissive.119  

 
Enligt Leibniz har Gud alltså en högre plan som tillåter oss att göra onda handlingar, men 
samtidigt är dessa onda handlingar nödvändiga för att nå det högre goda (målet). När Leibniz 
använder ordet tillåter [permits] så verkar det som om han vill sätta Gud utanför det onda. Att 
han inte är det ondas orsak, att Gud på något sätt står skiljt från det onda. Men eftersom Gud 
har skapat oss och, som jag tidigare visat, disponerat vår natur så att vi kommer att handla på 
ett visst sätt är frågan hur fria vi kan sägas vara att handla som vi vill. De handlingar som han 
tillåter förefaller onekligen även vara nödvändiga handlingar. Om Gud bara tillåter något så 
kan det ju lätt tolkas att det handlar om något som han egentligen inte vill eller önskar, men 
likväl menar ju Leibniz att Gud har valt den här världen med alla dess val. Leibniz måste 
alltså visa hur distinktionen mellan att orsaka något och att tillåta något ser ut. Enligt Murray 
gör Leibniz detta genom att hävda att en person, eller varelse, har olika grader av spontanitet 
som är tillräckligt för att göra honom till författaren till sina egna handlingar.120 Det kan vara 
bra att nu studera hur Leibniz ser på begreppet frihet för att sedan diskutera kring om vi 
verkligen kan sägas vara fria. 
 
Frihet kan, som jag visat, tolkas på ett flertal sätt. Nedan följer ett citat för att visa hur 
Leibniz ser på begreppet. 
 

Freedom , according to the definition required in the schools of theology, consists in intelligence, 
which involves a clear knowledge of the object of deliberation, in spontaneity, whereby we 
determine, and in contingency, that is, in the exclusion of logical or metaphysical necessity.121 

 
Frihet för Leibniz innefattar alltså tre huvudpunkter; intelligens, spontanitet och kontingens. 
Intelligens anser han vara en slags riktad kunskap om vad man har framför sig. Detta är något 
som Leibniz anser att alla rationella varelser har.122 När det gäller spontanitet skriver Leibniz: 
”I maintain that our spontaneity suffers no exception and that external things have no 
physical influence upon us, I mean in the strictly philosophical sense.”123. Här talar Leibniz 
om fysisk påverkan av yttre omständigheter vilket kan tolkas som den typ av frihet som den 
kompatibilistiska teorin talar om, det vill säga en avsaknad av tvång. Leibniz skriver vidare 
”The spontaneity of our actions can therefore no longer be questioned; and Aristotle has 
defined it well, saying that an action is spontaneous when its source is in him who acts.”124 
Frågan som bör ställas här är hur Leibniz menar att den som agerar verkligen är källan för 
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handlandet och om denna källa i sådana fall är handlandets orsak. Jag tolkar Leibniz som att 
han just menar att denna källa [source] är vad som orsakar oss att handla på ett visst sätt. Men 
om Gud har disponerat vår natur så att någon att handlar på ett visst sätt anser jag att det är 
individen som agerar, men att det ändå är Gud som är handlingens upphov eller källa. Med 
den tolkningen skulle våra handlingar i så fall inte vara spontana så som Leibniz menar, och 
de skulle egentligen inte heller vara våra egna handlingar. Men Leibniz verkar ändå vilja 
mena att vi själva väljer våra handlingar, och alltså att vi har en fri vilja. Om viljan är fri men 
handlingen determinerad verkar det som om det inte finns någon egentlig relation mellan vår 
vilja och vårt handlande. Om jag vill spela fotboll men det är determinerat att jag ska läsa 
filosofi så kommer jag oundvikligen att läsa filosofi. Eftersom vi inte känner till Guds plan 
om hur vi kommer att handla så har vi ingen möjlighet att anpassa vår vilja så att den passar 
in på vårt handlande. Dessutom tycker vi att vi faktiskt handlar så som vi vill. Även Leibniz 
verkar anse att vår vilja är det som styr vårt handlande, detta stämmer väl in på den 
traditionella synen på handlande som jag tog upp på sidan 5 och som menade att handlingen 
är viljans uttryck.  
 
Vad som för oss endast är tankemöjligheter är för Gud möjliga handlingar. För en människa 
är de möjliga handlingarna begränsade till vad varje situation tillåter men tankens möjligheter 
är dock inte begränsade. Det är möjligt att tänka sig en värld som ser ut på ett helt annat sätt, 
men jag kan inte göra något för att åstadkomma den.125 Gud har en gång valt att skapa just 
den här världen och det är den bästa av möjliga världar. Det är den värld där mängden godhet 
mest överstiger det onda, och det är en värld där vi har en fri vilja. Men en värld där en fri 
vilja kan leda till ont är ändå bättre än en värld där det varken finns frihet eller synd. Det 
onda i världen är, enligt Leibniz, inget bevis mot Guds godhet. Eftersom Gud är god och 
nödvändigt god har han valt att skapa den mest perfekta världen. Enligt Leibniz är alla val vi 
har fria, men det finns bara ett som tillhör den här världen. Vi har, anser Leibniz, ett fritt val 
men Gud har valt att skapa oss och den här världen så alltså vet han vad vi kommer att 
välja.126 Återigen så verkar Leibniz vilja mena att när motsatsen inte är omöjlig, vilket är 
fallet i logisk kontingens, så är valet fritt. Det vill säga den faktiska kontingensen är inget 
hinder mot vår frihet. Han skriver: ”It must be observed that freedom is opposed, to all 
appearance, by determination or certainty of any kind whatever.”127 Enligt Leibniz är hans 
monadologi förenlig med en fri vilja. Han menar dock, påpekar Fløistad, att varje handling 
när den är utförd framträder som determinerad. Fløistad menar att en handling, enligt 
Leibniz, inte kan finnas till utan en tillräcklig grund. Detta betyder att en särskild handling 
inte skulle ha blivit utförd om dess grund inte varit tillräcklig. Det betyder dock, enligt 
Leibniz, inte att handlingen inte var fri. Innan den utfördes var den bara en av flera möjliga 
handlingar. Frihet för Leibniz är att en person är kapabel att reflektera över andra möjligheter 
eller andra världar. Den reflektion som utförs tillhör, liksom den handling som utförs, den 
här världen. Gud har således valt en värld som inbegriper sådana reflektioner och val. Att 
Gud förutsätter, eller vet, vilket handlingsalternativ som en person utför inverkar, enligt 
Leibniz, inte på personens frihet.128  
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Leibniz för in en distinktion mellan hypotetisk nödvändighet och absolut nödvändighet. Han 
skriver: 
 

The foreknowledge of God, which many have held to be contrary to freedom. They say that what 
is foreseen cannot fail to exist, and they say it truly; but it follows not that what is foreseen is 
necessary, for necessary truth is that whereof the contrary is impossible or implies a contradiction. 
[…] Yet supposing that God foresees it, it is necessary that it come to pass; that is, the 
consequence is necessary, namely, that it exist, since it has been foreseen; for God is infallible. 
This is what is termed a hypothetical necessity. But our concern is not this necessity: it is an 
absolute necessity that is required, to be able to say that an action is necessary, that it is not 
contingent, that it is not the effect of a free choice.129  

 
It is therefore only necessary to understand fully some distinctions, such as that I have very often 
urged between the necessary and the certain, and between metaphysical necessity and moral 
necessity. It is the same with possibility and impossibility, since the event whose opposite is 
possible is contingent, even as that whose opposite is impossible is necessary. [---] It may be said 
in a certain sense that it is necessary that the blessed should not sin […]. But this necessity is not 
opposed to contingency; it is not of the kind called logical, geometrical or metaphysical, whose 
opposite implies contradiction.130 

 
Det Leibniz menar här är att det visserligen är sant att det Gud har sett kommer att hända, 
eftersom Gud inte kan ha fel. Men, menar Leibniz, det skulle kunna ha varit på ett annat sätt, 
motsatsen är inte omöjlig. Att Gud har sett att något kommer att ske gör det bara till en 
hypotetisk nödvändighet, inte en absolut nödvändighet. Med absolut nödvändighet antar jag 
att Leibniz talar om är de logiska sanningar vars motsats självmotsägande och alltså omöjlig. 
Leibniz verkar alltså mena att vi är fria eftersom vi hypotetiskt sett skulle kunna ha velat 
något annat och alltså ha handlat på ett annat sätt. Jag tycker dock att Leibniz syn på fri vilja 
och frihet är otillfredsställande och problematisk. Som jag hittills visat så verkar Leibniz 
mena att människan är fri då hon saknar yttre hinder eller tvång, samt att hon har en fri vilja 
då hon handlar utifrån sin natur och kan reflektera över sina val och föreställa sig alternativ 
till den handling som utförs. Om Leibniz vill hävda att moraliskt ansvar finns måste han 
alltså, enligt PAP, mena att det är tillräckligt med hypotetiska alternativ. 
 
Om vi antar att Leibniz har rätt i sin hårda teologiska determinism, och alltså att Gud en gång 
skapade världen och att han då såg alla alternativ och valde just att realisera den här världen, 
så har han ju, vilket jag påpekat, även valt hur han ska utforma vår natur eller personlighet. 
Dessutom vet han ju vad denna natur kommer att leda till för konsekvenser. Vi kan med 
andra ord inte handla på något annat sätt än efter den natur som Gud en gång har gett oss. Till 
och med Leibniz skulle vara tvungen att hålla med om det eftersom han säger att om vi inte 
handlar efter vår natur så är vi inte längre oss själva.131 Att vi kan reflektera över val som vi 
ändå inte kan utföra (i faktisk mening) anser inte jag är tillräckligt för att hävda att vi är fria. 
Att det är Gud som är den bakomliggande orsaken till vad vi vill och alltså även, eftersom vi 
handlar enligt vår natur, vad vi gör verkar det som även Leibniz anser. Han skriver:  
 

In truth, the external actions that do not exceed our powers depend absolutely upon our will; but 
our volitions depend upon our will only through certain artful twists which give us means of 
suspending our resolutions, or of changing them.132  
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But if the foreknowledge of God has nothing to do with the dependence or independence of our 
free actions, it is not so with the foreordinance of God, his decrees, and the sequence of causes 
which, I believe, always contribute to the determination of the will.133 

 
The actions of the will are determined in two ways, by the foreknowledge or providence of God, 
and also by the dispositions of the particular immediate cause, which lie in the inclinations of the 
soul.134  

 
Av dessa tre korta citat anser jag det rimligt att förstå Leibniz som att han menar att våra 
handlingar är beroende av vår vilja. Viljan och dess nycker verkar dock styras av Gud. För 
även om de ses som styrda av Guds kunskap och momentana skeenden, vilket det tredje 
citatet säger, så ligger ju dessa skeenden inom ramen för Guds kunskap och är en del av hans 
skapelse. Jag tycker därför att det är orimligt att säga att vår vilja inte är skapad av Gud. Och 
om är vår vilja är skapad av Gud, och det är viljan som styr vårt handlande, anser jag det inte 
vara rimligt att påstå att vi är fria. För då har Gud redan bestämt hur vi ska vara disponerade 
för att handla på ett visst sätt, och förutom att ha perfekt vishet vilket borde garantera att 
utfallet blir det som Gud tänkte sig så har han även sett alla skeenden i världen och vet därför 
hur vi kommer att handla. Leibniz skriver: “The laws of motions do not prevent man from 
being more perfect: but the place God has assigned to man in space and in time limits the 
perfections ha was able to receive.”135 Det ser alltså ut som om vi aldrig kan frånkomma det 
öde som Gud valt åt oss. Visserligen är det fortfarande logiskt möjligt att vi kan handla på ett 
annat sätt, men när vi bit för bit förstår omfattningen av Leibniz determinism anser jag att vi 
inte har någon faktisk frihet eller fri vilja. 
 
Enligt Farrer finns två slags lösningar på problemet att förena den teologiska determinismen 
med en mänsklig fri vilja. För enligt Farrer är det fel att tala om att vi har olika val att göra, 
om de redan är bestämda av Gud. Den ena lösningen, vilken är Leibniz huvudsakliga lösning, 
är att definiera mänskligt val så att det tillåter teologisk determinism utan att för den skull 
upphöra med att vara ett val. Den andra lösningen är att göra det mesta av de negativa 
elementen som finns i all teologi. Trots allt så är det så att vi inte förstår den fulla naturen av 
obegränsad skapande vilja. Det är med andra ord något mystiskt som vi inte kan förstå, så 
kanske är den förenlig med vår fria vilja på ett sätt som vi inte kan förstå.136 Leibniz har även 
med en del av den här lösningen i sin teori eftersom han menar att det finns så mycket som vi 
inte har kunskap om i världen, och än mer vad det gäller Gud.  
 
Han skriver: 
 

Even though we are not able to understand all the relations existing between freedom and God’s 
providence, we should nevertheless be bound to acknowledge that we are free and dependent upon 
God. For both these truths are equally known, the one through experience, and the other through 
reason.137 

 
Leibniz visar här att han är medveten om svårigheterna med att förena Guds kunskap om 
framtiden med vår fria vilja. Vi vet, säger han, att vi är fria genom erfarenheten. Men han 
menar samtidigt att vi kan veta eller känna till Guds område genom vårt förnuft. Jag upplever 
här att Leibniz på ett sätt försöker rädda sig själv och sin teori. För om någon inte håller med 
om det han hittills har sagt så kan han alltid hävda att han har rätt, men att det inte går att 
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bevisa eller kanske ens styrka. Dessutom blir det enkelt för Leibniz att helt enkelt avfärda 
invändningar mot Gud och hans skapelse genom att helt enkelt hävda att personen inte har 
resonerat tillräckligt förnuftigt eller på ett riktigt sätt. Vi måste helt enkelt, om vi inte som 
Leibniz klarar av att resonera oss fram till Gud och hans plan med hjälp av vårt förnuft, lita 
på Gud och lägga våra liv i hans händer.  
 

5.5 Moraliskt ansvar och skuld 
Om vi antar Leibniz har rätt i att världen är skapad och styrd av Gud, och att vi är fria i den 
betydelsen att vi handlar så som vi vill, i enlighet med vår natur, så är nu frågan hur han 
ställer sig till moraliskt ansvar och skuld. Leibniz menar ju att Gud har disponerat oss och 
känner på förhand till våra val och att vi egentligen inte kan agera på något annat sätt än det 
vi faktiskt gör. Friheten ligger i att vi kan reflektera över de andra möjligheterna på ett 
hypotetiskt stadium. Menar Leibniz ändå att vi bör ställas till svars för våra handlingar och 
skuldbeläggas, trots att vi inte kunde ha gjort något annat? 
 
Jag tolkar Leibniz som att han menar att vi inte bara kan skuldbelägga människor för deras 
handlingar, utan att vi även bör göra så. Han skriver till exempel: “The penalty also serves 
for amendment and example”138 Citatet handlar om Guds straff för människans onda 
handlingar, men eftersom han menar att det är till för att sätta exempel så anser jag det vara 
rimligt att han anser att även vi bör statuera exempel. Som jag skrev under 2.4 Ansvar så 
krävs det, enligt Principle of Alternative Possibilities (PAP), att en person hade olika 
alternativ till en handling för att vi ska kunna säga att hon eller han är moraliskt ansvarig. 
Detta verkar även Leibniz hålla med om då han skriver: ”For justice and injustice, praise and 
blame, punishment and reward cannot attach to necessary actions [...].”139. Frågan är dock hur 
vi bör tolka ”ha olika alternativ till en handling”. En tolkning är att dessa alternativ är 
faktiska och därmed även möjliga för oss att utföra i verkligheten, medan den andra är att det 
räcker att vi hypotetiskt kan föreställa oss andra alternativ, det vill säga att inget logiskt 
hinder finns. Återigen knyter det alltså an till diskussionen kring faktisk och logisk 
kontingens som jag tidigare tog upp i uppsatsen. För att Leibniz teori ska passa in på PAP 
krävs det att vi väljer den senare tolkningen, det vill säga att det är tillräckligt med 
hypotetiska alternativ. Och jag tror att det är vad Leibniz själv skulle påstå. Han skriver: ”The 
truth is that the necessity contrary to morality, which must be avoided and which would 
render punishment unjust, is an insuperable necessity [...]. Now it is plain that this is not 
applicable to voluntary actions, since one would not do them if one did not so desire.140. Men 
eftersom Leibniz samtidigt menar att vi inte faktiskt kan agera på något annat sätt än det vi 
gör, eftersom vi då skulle upphöra att vara oss själva och hamna i en annan värld, så verkar 
det som om vår vilja och även vårt handlande i alla fall är kausalt kontingent, och att det 
alltså är tillräckligt med en hypotetisk möjlighet att agera annorlunda. Leibniz skriver vidare: 
 

One inflicts punishment upon a beast, despite its lack of reason and freedom, when one deems that 
this may serve to correct it. [---] One would inflict even on beasts capital punishment […] if this 
punishment could serve as an example, or inspire terror in others, to make them cease from evil 
doing.141 
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Här menar Leibniz alltså att straff inte bara är till för att rätta den som handlat fel, utan även 
för att statuera exempel och avskräcka andra från att handla likadant. Även ett odjur, som 
saknar förnuft, ska därför straffas för sina handlingar. Om någon straffas anser jag att vi kan 
sätta det lika med att de ses som moraliskt ansvariga. Här vill jag gå tillbaka till distinktionen 
jag gjorde tidigare i uppsatsen mellan moraliskt fel, klandervärt och ansvar. Leibniz verkar 
alltså anse att denna distinktion inte behöver, eller kanske ens kan, upprätthållas. För om 
någon gör något som är moraliskt fel så verkar det direkt innebära att det är klandervärt och 
att det därmed bör straffas, och ett straff bör ju, vilket Leibniz även håller med om, inte 
utdelas om handlingen var nödvändig. Men eftersom i princip inga handlingar, för Leibniz, är 
nödvändiga (i logisk mening) så är de straffbara och personen alltså moraliskt ansvarig. Men 
om vi inte kan handla på något annat sätt än det vi faktiskt gör kan man fråga sig varför vi 
ändå bör straffa människor och statuera exempel. Kan vi verkligen lära oss något? Jag anser 
att det här är ett stort problem för Leibniz. En lösning skulle vara om vi tänker oss att Gud, i 
sin förutbestämda harmoni, har disponerat vissa människor så att de undviker det som vi 
skuldbelägger och att dessa exempel eller regler som vi sätter upp ger de tillfälliga 
omständigheter så att människor agerar efter den natur som de fått av Gud.  
 
Jag tycker dock att det kan vara på sin plats med en diskussion om det som vi gör verkligen 
kan klassas som handlingar. Som jag visade tidigare i uppsatsen så krävs det att det är vi 
själva som medvetet handlar för att vi ska kunna skuldbeläggas och eventuellt hållas som 
moraliskt ansvariga. Att det är vi som fysiskt utför handlingar är det svårt att invända något 
mot, men som jag visade tidigare så anser Leibniz, precis som Aristoteles, att källan för 
handlingen kommer från den som agerar för att handlingen ska sägas vara spontan eller fri. 
Som jag diskuterade tidigare så anser jag att det är ytterst tveksamt om vi verkligen kan sägas 
vara handlingens källa. Jag anser snarare att vi i Leibniz teori reduceras till ett slags medel för 
Gud och hans plan. Gud har valt att realisera en värld. Han har sett den här världen och alla 
dess val. Enligt Leibniz är vi bara fria i det avseendet att vi agerar i enlighet med vår natur, 
och denna natur är given av Gud. Jag anser alltså att det är Gud, eftersom han har gett oss vår 
natur, är den som är källan till vår vilja och därmed våra handlingar. Men eftersom jag kan 
föreställa mig att Leibniz menar att straffet är till för att avskräcka vissa människor verkar det 
samtidigt som att vi inte heller kan undkomma att statuera exempel genom att hålla folk 
moraliskt ansvariga och dela ut straff. Om vi inte delar ut straff skulle vi kanske därigenom 
upphöra att vara oss själva.  
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6. Sammanfattning och slutsatser 
Den fria viljans problem rör frågan om huruvida vi själva verkligen har kontrollen över våra 
handlingar. I vardagslivet tas den här kontrollen ofta för given, men vid en närmare 
granskning är det tveksamt om den verkligen är så självklar. Naturen kring oss verkar vara 
orsaksstyrd och vårt eget handlande ter sig faktiskt ganska ofta vara regelbundet. Men om det 
inte vi själva som kontrollerar vårt handlande, vad är det då som styr? 
 
Syftet med den här uppsatsen var att studera determinismen och den fria viljan, speciellt i 
Leibniz Theodicy, och de om de kan förenas. För att nå mitt syfte var jag dessförinnan 
tvungen att redogöra för och precisera vissa centrala begrepp och termer.  
 
Den finns en lång rad olika definitioner av begreppet fri vilja och det är omöjligt för mig att 
räkna upp dem alla. Jag har i den här uppsatsen valt en definition som jag ställer mig bakom, 
och det är även en definition som jag tror att de flesta människor idag skulle kunna ställa sig 
bakom. I uppsatsen uppfattar jag fri vilja som en förmåga att rationellt överväga och fatta 
beslut för att sedan faktiskt kunna handla efter dessa beslut. Jag är inte ute efter någon total 
autonomi som gör att varje individ kan handla precis så som han eller hon vill, utan jag 
åsyftar istället en slags metafysisk frihet som gör det möjligt för oss själva att vara aktiva i 
vårt eget liv; att saker och ting är upp till oss själva. Jag anser att det finns ett värde i att 
använda orden så som människor faktiskt avser då de använder dem i vardagsspråket. Om 
man väljer att inte använda orden på det sätt som vi gör i vardagen anser jag att det måste 
finnas ett rimligt skäl till det, och att det i så fall ofta innebär att begreppen blir för snäva för 
att egentligen säga oss något om fenomenet vi är ute efter. Det här, menar jag, är fallet med 
Leibniz och den kompatibilistiska synen på frihet.  
 
Vanligen görs en distinktion mellan handling och beteende. Handlingen är en målinriktad 
aktivitet medan beteendet är mer av en muskelreaktion, det vill säga något som vi inte har 
kontroll över. Den här skillnaden är viktig att komma ihåg när det handlar om Leibniz, och 
hans syn på frihet. När det gällde moraliskt ansvar så hämtade jag definitionen ifrån PAP 
(Principle of Alternative Possibilities), vilken sade att: S är moraliskt ansvarig för en 
handling, h, om och endast om hon har eller hade alternativ till h. Frågan är då om dessa 
alternativ bör tolkas som faktiska eller endast som hypotetiska. Jag vill här gå tillbaka till den 
distinktion jag tidigare gjorde mellan moraliskt fel – klandervärd – ansvar, och påpeka 
Frankfurts syn om en person kan ha handlat moraliskt fel, och även vara klandervärd trots att 
han eller hon saknade faktiska eller hypotetiska alternativ, men att en person bara bär ansvar 
om de faktiska alternativen saknades, det räcker inte med att hon hade hypotetiska alternativ.  
 
Jag har i uppsatsen definierat determinismen som konjunktionen av följande teser:  
 

 For every instant of time, there is a proposition that expresses the state of the world at that instant; 
 If p and q are any propositions that express the state of the world at some instants, then the 

conjunction of p with the laws of nature entails q. 
 
Beroende på styrkan eller omfattningen i utsagorna p och q så blir detta formuleringen på den 
hårda respektive den mjuka determinismen. Jag tog upp fyra olika former av determinism i 
min uppsats; logisk, kausal, teologisk och psykologisk determinism. Jag gick igenom hårda 
och mjuka varianter av dessa teorier och påpekade även att det tycks finnas en 
sammanblandning av den logiska och teologiska determinismen som gör det svårt att 
formulera en mjuk teologisk determinism.  
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Vad gäller frihet så gick jag igenom framför allt två typer av frihetsdefinitioner, den 
kompatibilistiska och den inkompatibilistiska synen. Enligt den kompatibilistiska 
frihetssynen så är determinismen inget hinder mot vår frihet eftersom de rör olika områden. 
Frihet för kompatibilisten är en frihet att kunna agera så som man själv vill. Den 
inkompatibilistiska synen däremot innebär att om determinismen är sann så är vi inte fria. 
Frihet ses här som möjligheten att kunna handla på ett annat sätt.  
 
Som jag visat går det att karaktärisera Leibniz och hans determinism som ett antal olika 
kombinerade former. Eftersom hans utgångspunkt är att världen är Guds skapelse och att Gud 
har perfekt kunskap och vishet innebär det att jag anser att hans teori bör klassas som en hård 
teologisk determinism. Men som jag visat i kapitlet om determinismens former så anser jag 
att det finns en sammanblandning av den teologiska och den hårda logiska determinismen. 
Mitt resonemang ser ut som följande: 
 

P1: Gud har bestämt att händelsen h ska inträffa tidpunkten t. 
P2: Det Gud bestämmer inträffar alltid. 
S : h kommer att inträffa vid t.  

 
Följaktligen är utsagan ”h kommer att inträffa vid t” sann. Alltså anser jag att Leibniz även 
kan ses som förespråkande den hårda logiska determinismen.  
 
Eftersom Gud är den som skapat allt i världen har han även skapat det vi kallar för 
naturlagarna. Som skapare av dem, anser Leibniz, att Gud när som helst kan kullkasta dem 
och utföra mirakel. Därför kan vi människor aldrig säkert, även om vi kan nå en total 
överblick av världen idag, kalkylera ut hur världen kommer att se ut imorgon. Enligt Leibniz 
är det inte heller fallet att vi själva kan styra vårt handlande. Detta av två anledningar, den 
första är att Gud enligt Leibniz inte är indifferent till vad som sker i världen. Det är inte bara 
upp till oss vad vi gör, Gud kan, som jag nyss nämnt, när han vill gå in och ”peta” i 
händelseförlopp. Dessutom har vi, enligt Leibniz, olika naturliga dispositioner. Dessa är 
givna av Gud och påverkar eller styr oss i vårt handlande. Beroende av vilken av termerna 
påverkar eller styr kommer Leibniz antingen att klassificeras som en mjuk eller hård 
psykologisk determinist. Jag anser dock att hans teori bör förstås som en hård variant på den 
psykologiska determinismen. Leibniz menar ju att våra dispositioner är givna av Gud, alltså 
kan vi inte påverka dem. Dessutom har ju Gud valt bland olika världar och händelseförlopp, 
alltså vet han att om han ger oss dispositionen d1 så kommer det att leda till att vi utför 
handlig h1 och så vidare. 
 
Jag valde slutligen att kalla Leibniz teori för teologisk determinism eftersom han hela tiden 
utgår ifrån Gud och att han har skapat världen. Gud har inte bara sett allt, utan han har också 
valt allt i världen. Som jag visade så anser jag det svårt att överhuvudtaget tänka sig en mjuk 
teologisk determinism, och i Leibniz fall anser jag det vara tydligt att han faller i kategorin av 
hård teologisk determinism. Jag har även visat att Leibniz teori skulle kunna klassas som 
hårda varianter av både logisk och psykologisk, men menar att den logiska determinismen är 
ett resultat av den hårda teologiska determinismen. Jag anser även att den hårda psykologiska 
determinismen snarare bör ses som ett medel för Gud att realisera den värld han en gång 
valde att skapa.  
 
Den kompatibilistiska synen på frihet innebär, som jag visade i kapitel 4, en avsaknad från 
tvång eller hinder. Det är en frihet att förverkliga det som vi vill. Vi är alltså, enligt den 
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kompatibilistiska teorin, fria när vi handlar som vi vill. I den här aspekten av frihet så är 
människan fri i Leibniz teori eftersom vi handlar efter vår natur, och alltså på det sätt som vi 
vill. Om vi istället följer den inkompatibilistiska synen på frihet, vilken är den som jag håller 
med om, och som jag dessutom tror är det sätt som de flesta människor skulle vilja definiera 
frihet och viljefrihet på, så kommer Leibniz teori att stöta på problem. Enligt den 
inkompatibilistiska synen så bör vi skilja mellan vardaglig frihet och viljefrihet. Även om vår 
vardagliga (fysiska) frihet är begränsad så kan viljefriheten finnas kvar som psykologiskt 
fenomen. Den vardagliga friheten handlar om att kunna handla på ett visst sätt. Enligt Leibniz 
kan vi inte handla på ett annat sätt än det vi faktiskt gör, men alternativen är inte omöjliga 
eller otänkbara. När det gäller viljefriheten så tolkar jag Leibniz som att han menar att vi inte 
heller kan vilja något annat än det vi faktiskt gör eftersom Gud har skapat oss på det sätt som 
han gjort. Och eftersom framtiden redan är given, eftersom Gud har skapat och sett den, så 
har vi inga andra faktiska viljor eller val att göra. Den tredje punkten under 
”inkompatibilistens ståndpunkt” på sidan 16 löd: ”Frihet (och agentskap) förutsätter 
möjligheten av att kunna handla annorlunda.”. Fråga när hur möjligheten bör förstås. Den 
logiska möjligheten till att kunna vilja något annat eller att handla annorlunda finns hos 
Leibniz, men den faktiska möjligheten finns inte där. Jag anser att det som åsyftas i citatet är 
just den faktiska möjligheten eftersom punkt två löd: ”Om framtiden redan är given så kan vi 
aldrig göra något annat än vad vi gör; det finns inga reella alternativ till det enda skeende 
som ”måste” bli fallet.” Alltså är Leibniz teori inte förenlig med den inkompatibilistiska 
synen på frihet. Frågan är då vilken frihetssyn som Leibniz själv hade.  
 
Leibniz syn på frihet innehåller tre huvudpunkter; intelligens, spontanitet och kontingens. 
Den delen som jag tycker är mest problematisk är spontanitetsdelen. För enligt Leibniz är 
varje handling spontan när handlingens källa är i den som handlar, men jag är tveksam till om 
Leibniz verkligen har rätt då han påstår att vi själva är källan till vårt handlande. För om Gud 
skapat världen och sett alla val, så har han även disponerat oss så att vi kommer att agera och 
handla på ett visst sätt, och jag anser att själva disponeringen av oss är källan till handlingen 
och den är ju given av Gud. Leibniz skiljer tydligt på logisk kontingens och faktisk kontingens 
även om han använder sig av andra uttryck. Så länge vårt vals alternativ eller motsats inte är 
logiskt omöjlig så är vårt handlande fritt, anser Leibniz. Jag anser dock att den faktiska 
kontingensen, det vill säga den natur som Gud har gett oss gör att vi bara faktiskt kan ha en 
vilja, och alltså bara handla på ett sätt. Därför ställer jag mig högst tveksam till hur fri vår 
vilja kan sägas vara. Leibniz medger att vi bara kan handla på ett sätt, det finns bland våra 
val, bara ett val som tillhör den här världen. Men för Leibniz är det ett fritt val om vi kan 
reflektera över de andra möjligheterna, och alltså de andra världarna. Men att vi kan 
reflektera över val som vi ändå aldrig kan utföra anser inte jag är tillräckligt för att hävda att 
vi är fria. Jag tror inte heller att det är den typ av frihet som de flesta människor åsyftar när de 
talar om frihet. Jag tror att de menar att om vi ställs inför ett val mellan a och b så måste vi 
faktiskt kunna välja antingen a eller b.  
 
Som jag visat så håller Leibniz teori som kompatibilistisk teori, men jag anser att den inte 
säger oss särskilt mycket om vår frihet eller fria vilja. I alla fall inte när det gäller hur vi 
vardagligen använder oss av termerna. Vill vi säga något om våra faktiska möjligheter och 
vår vilja i mer positiv bemärkelse anser jag inte att Leibniz teori räcker till. Jag anser även att 
Leibniz får stora problem när han ska förklara hur moraliskt ansvar kan få plats i hans teori.  
 
Leibniz anser dock att vi, trots vår begränsade frihet, kan och bör hålla människor moraliskt 
ansvariga för deras handlingar. Han anser vidare att straff bör utdelas eftersom det, enligt 
honom, har en avskräckande effekt och hindar att andra gör likadana handlingar. Som jag 
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visade bör principen för att hålla någon moraliskt ansvarig (PAP) tolkas som att det räcker att 
vi har hypotetiska alternativ till en handlig för att den ska kunna appliceras på Leibniz teori.  
 
Samtidigt innebär begreppet handling att det är vi som medvetet agerar och att det är vi som 
är källan till vårt eget handlande. Att det är vi själva som medvetet handlar stämmer in på 
Leibniz teori eftersom han menar att vi agerar enligt vår egen vilja, även om den är given av 
Gud. Det som jag är tveksam till är om det verkligen är vi själva som är upphovet eller källan 
till vår vilja och därmed vårt handlande. Enligt Leibniz är vi fria då vi handlar efter vår vilja, 
men då denna vilja är given av Gud och Gud inte bara vet, utan har bestämt, vilka val vi 
kommer att göra så anser jag att det snarare är Gud som är handlingens egentliga källa, inte 
vi.  
 
Syftet med den här uppsatsen var, vilket nämndes i inledningen, inte att avgöra om 
determinismen är sann eller inte. Inte heller var så fallet med den fria viljan. Men eftersom 
det finns en utbredd föreställning om att vi faktiskt har en fri vilja anser jag det åligga den 
som hävdar motsatsen att föra fram bevisen. Enligt Leibniz har vi en fri vilja i det avseendet 
att vi handlar så som vi vill, men att den handlingen faktiskt var den enda egentliga handling 
som vi kunde utföra. Det är svårt att hävda att han har fel eftersom vi vid varje enskilt tillfälle 
endast kan handla på ett sätt. Vi kan aldrig med säkerhet veta om vi kunde ha handlat på ett 
annat sätt, även om vi har känslan att vi hade fler alternativ till vår faktiska handlig. Så om 
Leibniz har rätt är den valfrihet som vi tror oss ha alltså inget än en ren illusion. Jag vill här 
göra en åtskillnad mellan frihet – handlingsfrihet – fri vilja. Jag anser nämligen att vi, i 
Leibniz teori, kan vara fria i den kompatibilistiska meningen, det vill säga vi är fria från yttre 
begränsningar. Vi kan även till viss del sägas ha handlingsfrihet eftersom det finns alternativ 
(om än bara hypotetiska) till den handlig som vi utför. Men eftersom jag förstår Leibniz tal 
om mänskliga dispositioner och förutsättningar som en slags psykologisk determinism given 
av Gud anser jag att vi inte kan ha en fri vilja. Vi kan helt enkelt inte vilja något annat än vad 
Gud har bestämt att vi ska vilja.142 Och eftersom moraliskt ansvar och straff kräver att vi 
faktiskt skulle ha kunnat ha handlat annorlunda så anser jag att det inte finns något utrymme 
för sådana begrepp inom Leibniz teori. Vi har aldrig haft något faktiskt val, våra val är redan 
gjorda av Gud när han valde mellan möjliga världar. 

 
  

 
 

                                                 
142 Och eftersom handlingen vanligen ses som ett uttryck för viljan så anser jag att även dess frihet kan 
ifrågasättas. 
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