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Sammanfattning 
Det finns olika teorier om hur moraliskt ansvar bör tillskrivas, och hur människor faktiskt verkar tänka vid 

tillskrivande av moraliskt ansvar till andra. Denna rapport utreder vilken betydelse kunskapsvillkoret har vid 

tillskrivande av moraliskt ansvar. Hur medveten en agent måste vara om konsekvenserna av sina handlingar för 

att anses ansvarig undersöktes med en experimentell studie. Undersökningen genomfördes med enkäter och 

totalt 350 personer deltog. Resultat visar att agenter kan tillskrivas ansvar för konsekvenser av sina handlingar 

de saknar kunskap om dessa konsekvenser. Resultat visar även att ju mer ansvarig en agent anses vara desto 

större del av förklaringen till händelsen som agenten är ansvarig för, är en viss egenskap hos agenten. För 

agenter som utför handlingar utan att vara medvetna om konsekvenserna ökar graden av ansvars ju större del 

av förklaringen till en händelse anses vara en egenskap hos agenten. En agent som för tillfället inte tänker på 

konsekvenserna av sina handlingar kan vara ansvarig oavsett om det är mycket troligt att han tänkte på 

konsekvenserna vid en tidigare tidpunkt eller om det inte är särskilt troligt att han tidigare tänkte på dem. 

Detta betyder att ansvar under okunskap av konsekvenserna inte är beroende av antagandet att agenten 

tidigare tänkt på dessa konsekvenser. Resultatet visar hur människor i allmänhet resonerar kring moraliskt 

ansvar vid olika grader av kunskap vilket kommer få en betydelse för teorier om ansvarsbedömningar.   
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1. Inledning  
 
Människan har en vana av att hålla andra människor ansvariga, att uttrycka upprördhet eller 

uppskattning, beundran eller ökad samarbetsvilja och att dela ut straff eller belöning. Generellt sett 

engagerar sig människor i detta eftersom det finns ett intresse av att tillhandahålla och bekräfta 

socialt stöd för våra normativa förväntningar och värderingar (Björnsson & Persson, 2011). Att hålla 

och hållas ansvarig är en integrerad del av många värdefulla mänskliga aktiviteter och uppmuntrar 

positiva beteenden (Björnsson & Persson, 2010). 

Det finns olika teorier om hur moraliskt ansvar bör tillskrivas och hur människor faktiskt verkar tänka 

vid tillskrivande av moraliskt ansvar till andra. Aristoteles har sagt att handlingar som är frivilligt 

utförda av en agent är handlingar som agenten är ansvarig för. Agenten är ansvarig endast för de 

handlingar han är medveten om att han gör. Ofrivilliga handlingar, under till exempel tvång eller 

okunskap blir ofta ursäktade (Sher, 2009).  De flesta efterföljande filosofer, bland annat Fischer och 

Ravizza (1998) är övertygade om att ansvar har två nödvändiga villkor: det ena gäller viljan, eller 

kontrollen och det andra gäller kunskap. En person som inte visste att liten kattunge gick bakom 

bilen när han backade ut och därmed körde på den saknar en viss kunskap som är nödvändig för att 

han ska vara ansvarig. 

Världsåskådningen om att naturen och mänsklig vilja skulle vara orsaksbestämda kallas för 

”determinism”. Det flesta filosofer som ägnat sig åt frågor om moraliskt ansvar har sysslat mest med 

determinism och därmed villkoret för frivilliga handlingar eller kontroll eftersom detta är hotat av 

determinismen. Frågor som vad det innebär att ha kontroll och om vi någonsin har verklig kontroll 

över våra egna handlingar, eller om allt i naturen hänger ihop och alla våra handlingar är 

förutbestämda och oundvikliga råder delade meningar om.  

Även om villkoret om kontroll och villkoret om kunskap verkar lika viktiga för att förklara ansvar så 

har de inte fått lika stor uppmärksamhet. Villkoret om kunskap är inte lika omdiskuterat som det om 

kontroll. Frågor som tåls att diskuteras är bland annat: Vilken kunskap måste en agent ha om 

konsekvenserna av sina handlingar, vid ett givet tillfälle för att vara ansvarig? Vilka är de 

konsekvenser, av alla konsekvenser som en viss handling ger upphov till, som agenten måste vara 

medveten om för att vara ansvarig?  

Sher (2009) gör följande tolkning av de teorier som grundar sig i Aristoteles resonemang om att 

kontroll och kunskap är nödvändig för ansvar: vad agenten är ansvarig för är inte hans handling helt 

enkelt, utan bara de aspekter av den och dess konsekvenser om vilka han är medveten. Sher 

poängterar att de aspekter som skapar frågor kring ansvar är de som är moraliskt betydelsefulla. Det 

handlar knappast om huruvida agenten är medveten om att hans handling involverar 

muskelsammandragningar eller att han stör en fluga, utan det handlar om huruvida han är medveten 

om att till exempel hans handling är en lögn, att den kommer skada någons känslor eller riskera 

någons karriär. Det spelar även ofta roll om agenten är medveten om det omfång av alternativa 

handlingar som han kan utföra och de olika resultat som dessa olika handlingar kommer innebära 

och även om han är medveten om sannolikheten för olika möjliga händelser att inträffa. 



 
Kunskap är makt, och med makt kommer ansvar? 
 

2 
 

På grund av att det finns begränsningar för vad vi kan veta så är det omöjligt för en agent att vara 

medveten om alla möjliga moraliskt relevanta konsekvenser av varje möjlig handling. Om att vara 

ansvarig innebar att vara medveten om all sådana fakta så skulle ingen någonsin vara fullt ansvarig. 

Eftersom agenter varierar mycket i vilka saker de är medvetna om skulle detta synsätt, att ansvar 

kräver kontroll och kunskap, lämna ett stort utrymme åt uppfattningen att hur ansvarig någon 

kommer vara för en handling är en direkt funktion av den bredd av relevant fakta som han var 

medveten om när han utförde handlingen. En agent som skjuter någon annan skulle inte kunna vara 

ansvarig om det aldrig slog honom att pistolen skulle kunna vara laddad. Ändå verkar vi hålla agenter 

ansvariga för just sådana handlingar (Sher, 2009). 

Syftet med denna undersökning är att studera hur medveten en agent måste vara om 

konsekvenserna av sina handlingar för att anses ansvarig. Denna studie undersöker hur olika sätt att 

se på vikten av kunskapsvillkoret stämmer överens med hur människor faktiskt tillskriver andra 

ansvar och även hur en egenskap, eller motivationsstruktur, hos agenten kan påverka 

ansvarstillskrivande beroende på om egenskapen anses vara en förklaring till att en händelse 

inträffade. Först beskrivs bakgrunden till studien där olika teorier om moraliskt ansvar tas upp, sedan 

följer en redogörelse av den metod som används vid genomförandet av studien följt av resultat och 

slutligen diskussion. 

2. Bakgrund 

 
Filosofer som har tagit fram teorier om kunskapens betydelse för moraliskt ansvar har olika 

uppfattningar om hur mycket, och på vilket sätt agenten måste vara medveten om konsekvenserna 

av sina handlingar för att anses vara ansvarig. Vissa filosofer säger att en agent som inte har någon 

kunskap om konsekvenserna precis då han utför en avgörande handling ändå kan vara ansvarig om 

han vid en tidigare lämplig tidpunkt tänkte på dem och alltså tidigare rimligen kunde förutse 

konsekvenserna av sina handlingar, och ändå valde att handla som han gjorde. Andra menar att en 

agent kan vara ansvarig trots att han inte har någon kunskap alls om konsekvenserna och heller inte 

vid någon tidigare tidpunkt har haft kunskap om dem. Anledningen till att agenten kan vara ansvarig 

trots sin okunskap kan bland annat vara därför att han på något sätt borde ha haft en viss kunskap.  

 

Nedan presenteras olika uppfattningar om kunskapsvillkoret och dess betydelse för moraliskt ansvar. 

2.1 Fischer och Tognazzini - spårning 
Fischer och Tognazzini (2009) beskriver en teori som de kallar för tracing, som på svenska blir 

spårning. De säger att en agent är ansvarig om denne, utan tvång eller yttre påverkan utför en 

handling som han vet är fel när han utför den, men att en agent även kan vara ansvarig om han inte 

tänker på sin handlings felaktighet när han utför den. De menar att:  

 

Spårning 

 För att en agent ska vara ansvarig för en händelse, antingen en handling eller konsekvens, så 

måste händelsen varit rimligen förutsebar för agenten vid någon lämplig tidpunkt före 

händelsen inträffade. - Fischer och Tognazzini (2009) s. 536 
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Agenten kan alltså vara ansvarig om han vid en tidigare tidpunkt uppfyllde både kunskapsvillkoret 

och kontrollvillkoret, det vill säga att han valde att utföra en viss handling framför andra möjliga 

handlingar trots att han rimligen kunde förutse vad det skulle innebära.  

 

Fischer och Tognazzini tar upp ett exempel där en rattfull person inte för tillfället tänker klart över 

vilka konsekvenser hans handlingar kan innebära och kör i detta sinnestillstånd över en fotgängare. 

De menar att han kunde ha undvikit situationen och pekar på idén om att moraliskt ansvar kan 

inkludera någon sorts spårning. Den rattfulles moraliska ansvar kan spåras tillbaka till en handling 

över vilken han hade kontroll, nämligen att dricka alkohol och bli berusad. Han skulle även behöva ha 

varit i en lämplig epistemisk ställning med hänsyn till konsekvenserna för att spårning ska vara 

lämpligt, alltså uppfylla kunskapsvillkoret. Personen måste alltså både ha kontroll över sitt val att bli 

berusad och även ha kunskap om att berusning och billkörning innebär en risk för att något olyckligt 

kan inträffa. Eftersom man kan anta att personen hade kunskap om att alkohol och bilkörning 

innebär en risk, och att han drack alkohol utan att någon tvingade honom så är han är ansvarig för att 

ha kört över fotgängaren.  

 

Ett villkor för spårning är som sagt att agenten måste kunna förutse konsekvenserna vid en lämplig 

tidigare tidpunkt för att spårning ska lyckas. Fischer och Tognazzini menar att dessa möjliga 

konsekvenser som agenten måste känna till inte behöver vara särskilt specifika för agenten vid en 

lämplig tidigare tidpunkt. Agenten behöver inte tidigare veta att han just kommer att köra över en 

fotgängare på exakt den platsen och den tiden, utan det räcker med att agenten har kunskap om att 

det finns en risk för att någon slags olycka kan ske.  

 

Den lämpliga tidigare tidpunkt då en agent rimligen kan tänkas förutse konsekvenserna är olika för 

olika fall. Det finns ofta någon tidigare tidpunkt då agenten kunde förutse händelsen, till exempel 5 

minuter innan, men det är troligen inte en lämplig tidigare tidpunkt. För fallet med den berusade 

föraren kan en lämplig tidigare tidpunkt vara till exempel när personen valde att ta bilen till festen, 

förutsatt att han visste att han skulle dricka alkohol och vara tvungen att ta bilen tillbaka hem vilket 

kan vara farligt. En annan lämplig tidpunkt skulle kunna vara när han på festen väljer att dricka 

alkohol trots att han vet att han måste köra hem bilen senare vilket han inser är farligt. Ytterligare en 

tidigare tidpunkt kan annars vara då han valde att sätta sig i bilen trots att han var medveten om att 

han var berusad och att man då utsätter sig för en risk. Den lämpliga tidigare tidpunkten bestäms av 

vilken kunskap agenten har om konsekvenserna vid den tidpunkten.  

Vargas (2005) tar i sin artikel ”The Trouble with Tracing” upp ett fall som skulle kunna motbevisa 

spårning. I ”The Truth about Tracing” argumenterar Fischer och Tognazzini emellertid för att det inte 

gör det. Fallet som tas upp är då en kvinna beskriver hur hon glömmer bort sin väns födelsedag fast 

hon har skrivit påminnelselappar och gjort andra saker för att inte glömma bort den. Trots att hon 

varken valde att glömma bort den eller kan spåras till en tidigare tidpunkt då hon valde att glömma 

bort den anser hon själv att hon är skyldig, ansvarig för att ha glömt sin väns födelsedag.  Här menar 

Fischer och Tognazzini att förutsatt att hon inte har en tendens till glömska och har gjort alla rimliga 

ansträngningar och förebyggande minnesåtgärder (hon kanske hade gått en kurs i självförbättring för 

minne och så vidare, allt för att minnas sin väns födelsedag), men helt enkelt glömde bort ändå, så 

finns det ingen rimlig tidpunkt som kan fungera som en slutpunkt för spårning. Dessa detaljer om att 

hon gjorde allt hon kunde för att försöka minnas får intuitionen om att hon är ansvarig för att ha 
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glömt bort att blekna. Hon är inte ansvarig eftersom hon gjorde allt i sin makt för att försöka minnas 

och sen glömde ändå. De hävdar att om hon skulle förklara för sin vän att hon hade gjort allt i sin 

makt, så skulle vännen inte längre vara berättigad att hålla henne ansvarig (Fischer & Tognazzini, 

2009). 

Fischer och Tognazzini menar att det för ansvar krävs att både kunskapsvillkoret och kontrollvillkoret 

någon gång har varit uppfyllt. En agent är inte ansvarig om det inte går att spåra tillbaka till en 

tidpunkt då han uppfyllde villkoren. 

2.2 Zimmerman - okunskap 
Zimmerman tar i sin artikel ”Moral Responsibility and Ignorance” (1997)  upp möjligheten för ansvar 

för agenter som handlar under okunskap, det vill säga inte uppfyller kunskapsvillkoret vid utförandet 

av en handling. Han argumenterar för att frihet, eller kontroll, är ett nödvändigt men inte ensamt 

villkor för ansvar utan att det krävs något annat villkor, förmodligen mentalt, som också måste 

uppfyllas. Som exempel nämner han att vi kan anta att små barn agerar fritt, under kontroll när de 

gör vad de gör, men att de verkar saknar den mentala kapaciteten för att vara ansvariga för sina 

handlingar. 

Zimmerman berättar om ett fall där en man, Perry, får syn på en bil som har kraschat in i ett träd. I 

bilen ligger föraren, en kvinna medvetslös. Ingen annan finns på plats och Perry tänker att han borde 

ringa ambulans men får bilder i sitt huvud där kraschade bilar exploderar och känner att han måste 

rädda föraren genast för annars kommer hon säkerligen att dö. Perry rusar fram och drar ut kvinnan 

ur bilen medan han tänker att när som helst så kan både han och hon vara med i den stora 

explosionen. När han bedömer att de är tillräckligt långt från bilen faller han ner på marken helt 

utmattad, med kvinnan Doris, i sina armar. Bilen exploderar aldrig och efter några minuter hör han 

syrener och ambulansen kommer. Ambulanspersonal hoppar ut och springer fram till Perry och 

Doris. De tar en titt på Doris och kommer fram till den isande slutsatsen; att Perry har paralyserat 

Doris.  

Zimmerman menar att om Perry hade för avsikt att paralysera Doris då hade han varit ansvarig, men 

detta var inte hans avsikt utan han ville rädda henne. Perry var okunnig om konsekvensen att han 

kunde paralysera kvinnan. Zimmerman menar att Perry inte är att skylla för att ha paralyserat Doris, 

såvida inte han kan skyllas för sin okunskap. Zimmerman frågar sig hur det skulle kunna komma sig 

att Perry kan skyllas för sin okunskap? Han säger att ett väldigt vanligt svar skulle vara att ”han inte 

visste bättre” än att dra ut Doris ur vraket; det var det som hans okunskap bestod av. Men om han 

borde ha ”vetat bättre”, om han borde ha vetat att han därför gjorde fel, då är han att skylla för att 

inte veta bättre, och därmed att skylla för handlingen. Han menar dock att detta svar är lätt att 

missförstå och frågar vad som egentligen menas med borde? Mycket okunskap borde inte vara, men 

mycket okunskap är sådan att ingen är ansvarig för den, för mycket okunskap är oundviklig och ingen 

kan skyllas för något oundvikligt. (Zimmerman, 1997) Eftersom hans okunskap om att det var fel att 

dra ut Doris ur bilen var oundviklig så kan han inte skyllas för den och därmed är han inte ansvarig. En 

agent som ”borde” vetat bättre men inte gjorde det, kan inte skyllas. Än en gång kan påminnas att 

ansvar kräver frihet, kontroll.   

Förslaget som Zimmerman lägger fram är att:  
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Okunskap 

Om någon är skyldig för beteende under okunskap, då är den skyldig för okunskapen dit denna 

skyldighet kan spåras. Men någon är aldrig i direkt kontroll över att vara okunnig. För att någon 

ska vara ansvarig för en händelse måste personens kognitiva koppling till den händelsen 

involvera hans uppmärksamhet för det. Skyldighet måste kunna spåras till en uppfattning hos 

agenten att han vet, har kunskap om, att han gör något moraliskt fel. 

Zimmerman menar alltså att en agent måste veta att han gör något moraliskt fel för att vara ansvarig. 

En agent som inte är medveten om detta vid tillfället då han utför en handling eller vid något tidigare 

tillfälle är inte ansvarig. Fischer och Tognazzini hävdar som beskrivet att en agent måste vara 

medveten om vilka konsekvenser hans handling kan komma att få men de nämner inte, tillskillnad 

från Zimmerman, att agenten måste veta att dessa konsekvenser är moraliskt fel, inte bara att 

agenten borde vetat. Förutom detta liknar deras teori den som Zimmerman föreslår. 

2.3 Sher - PEC 
Sher (2009) menar att det finns ett problem med de ofta allmänt accepterade teorierna att ansvar 

kräver att agenten frivilligt utför en handling och att han även har kunskap om konsekvenserna av 

sina handlingar. Han menar att definitionen av frivilliga handlingar bör granskas och tar upp vad han 

menar är ett indirekt bevis för dessa teoriers popularitet. Han säger att den allmänna uppfattningen 

är att en agent är ansvarig för en handling som är frivillig i den mening att den är ett uttryck för hans 

vilja. Vilja är ett huvudsakligt medvetet fenomen, och medan det är klart konsekvent att tala om 

omedvetna uppfattningar, önskningar och val så är det inte alls lika konsekvent att tala om ett 

omedvetet utövande av vilja.  

Enligt Sher bör inte frivillighet, eller kontroll, nödvändigtvis innebära något som beror på agentens 

medvetna vilja att utföra en handling, utan menar att kontrollvillkoret innebär att agenten själv väljer 

att utföra en handling, medveten eller inte. Han menar att istället för att agentens ansvar ska vara 

funktion av vad han medvetet tänkte när han handlade så handlar det istället om en mer komplex 

funktion av hans medvetna tankar å ena sidan, och vissa objektiva fakta om honom och hans 

situation å andra sidan. Ansvar beror inte på om agenten är medveten att handlingen är fel, utan 

snarare på om han borde varit medveten om det (eller om en resonlig person i hans situation skulle 

ha varit det). Sher föreslår att:  

När en agent gör något fel som han borde vara, men inte var medveten om, är det som kopplar 

honom till hans ”kognitiva misslyckande” att misslyckandet i sig kan förklaras i termer av de 

interaktioner av de många önskningar, föreställningar och attityder, många av dem omedvetna för 

agenten, som tillsammans gör honom till den individ han är. Till skillnad från någon oskyldig som 

saknar information som skulle stödja slutsatsen att agenten agerar fel, så har den ansvarige den 

nödvändiga informationen, men hindras av någon aspekt av hans karaktär eller föreställningssystem 

från att sätta bitarna på plats.  

Anledningen till att en agent misslyckas med att inse att han agerar fel är vissa fakta om hans egen 

psykologi. Sher ponerar möjligheten att det är dessa kausala giltiga psykologiska fakta som gör det 

möjligt att förstå hur agenter kan vara ansvariga för handlingar vars felaktighet de inte är medvetna 

om. 
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Som alternativ till traditionella teorier utarbetar Sher vad han kallar The Partial version of the 

Epistemic Condition, PEC, som innebär att:  

 

PEC 

För att en agent ska vara ansvarig för en felaktig eller dumdristig handling krävs det att 

handlingen uppfyller kontrollvillkoret och att agenten antingen: 

1) Är medveten om att hans handling är fel eller dum när han utför den, eller  

2) Är omedveten om att handlingen är fel eller dum trots att han har evidens för dess 

felaktighet eller dumhet vilket han misslyckas med att känna igen och som 

a. Faller under en applicerbar standard, och som 

b. Orsakas av interaktionen av en kombination av hans grundläggande attityder, 

dispositioner och karaktärsdrag – Sher (2009) s. 88 

Han menar alltså att en agent kan vara ansvarig trots att denne inte var medveten om 

konsekvenserna av sitt handlande vid något tidigare tillfälle, punkt 2. Kunskapsvillkoret behöver 

alltså inte varit uppfyllt vid en lämplig tidigare tidpunkt för ansvar, som i teorier av Fischer och 

Tognazzini och Zimmerman. 

Med evidens menar Sher att det finns något som skvallrar om att handlingen kan vara fel, som 

exempel kan nämnas någon som har fått information om att en uppsats ska lämnas in ett visst datum 

men av någon anledning inte gör det, till skillnad från någon som har fått felaktiga uppgifter om ett 

annat slutdatum och därmed inte har evidens för sin handlings felaktighet då han lämnar in 

uppsatsen försent. Den som fått felaktiga uppgifter och därmed lämnar in uppsatsen försent har 

ingen som helst evidens för att handlingen skulle kunna vara fel och därmed inget ansvar enligt Sher. 

Ett annat exempel på en person som har evidens för att en handling kan vara fel är en oerfaren 

barnflicka som desperat försöker trösta en gråtande bebis och ger bebisen vodka för att lugna den, 

vilket leder till att den senare blir alkoholförgiftad. Hon har evidens, kunskap, om att barn är känsliga 

och att vodka är starkt, men hon misslyckas att lägga ihop de två, vilket inte en resonlig person i 

hennes situation skulle ha misslyckats med, och hon drar därför inte slutsatsen att det kan skada 

barnet. Även om barnflickan inte visste, att barnet skulle skadas så är hon ansvarig enligt Sher 

eftersom hennes tankemisslyckande a) ligger under standarden för hur en resonlig person i hennes 

ställe skulle ha agerat och b) orsakas av interaktioner av en kombination av hennes grundläggande 

attityder, dispositioner och karaktärsdrag (hon är som hon är). Ansvariga agenters grundläggande 

drag är omfattande. Varje persons teoretiska och praktiska beslut är påverkade av faktorer som hans 

bakgrunds föreställningar, moraliska åtaganden, hans syn på gott och ont, grad av optimism och 

pessimism, riskbenägenhet och många fler aspekter av hans känslomässiga beklädnad (Sher, 2009). 

Villkoret att en agent har evidens för en handlings felaktighet men misslyckas med att känna igen det 

vilket faller under en applicerbar standard kan jämföras med tal om att agenten ”borde”varit 

medveten om felaktigheten. Sher nämner att det finns en slående korrelation mellan vår benägenhet 

att säga att en agent ”borde” varit medveten om att en handling är fel, och vår benägenhet att hålla 

honom ansvarig för det. Han säger att vi förlitar oss på våra uppfattningar om vad andra i liknande 

situation generellt skulle ha varit medvetna om och att detta ”borde” då på ett sätt verkar vara 

statistiskt tillämpbart. Låt säga att Alexandra parkerar vid dagis för att snabbt hämta sina barn och 

lämnar hunden i den varma bilen som vanligt den korta tid det brukar ta.  Denna gång möts hon dock 

av en trasslig historia om dåligt uppförande av hennes barn, ogenomtänkta straff och klumpig 
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administration som kräver timmar av upprörd utredning, vilket leder till att hunden i bilen glöms bort 

och svimmar av värmen. Att Alexandra är ansvarig skulle kunna stärkas av att hon borde insett att 

hon gjorde fel när hon lämnade hunden för de flesta husdjursägare glömmer inte djuren som är 

beroende av dem. Hon borde kommit ihåg hunden då hon var under skyldighet att skydda den vilket 

hon inte kan fullfölja utan att komma ihåg hunden och vart den är. Vad hon borde komma ihåg beror 

inte på minneskapacitet och de evidens som är givna, utan också vad hon måste känna igen om hon 

skall fullgöra sina moraliska plikter. ”Borde” är alltså rotad, inte i kunskap utan det tillhör ”borde” 

rörandes moral.  

Sammanfattningsvis menar Sher att en agent kan vara ansvarig trots att han inte uppfyller 

kunskapsvillkoret, förutsatt att agenten har evidens för sin handlings felaktighet och att hans 

misslyckande att känna igen denna ligger under en applicerbar standard och orsakas av en egenskap 

hos honom. 

2.4 Björnsson och Persson - EH 
Explanation Hypothesis, EH eller förklaringshypotesen, är inte en teori om moraliskt ansvar utan 

snarare en redogörelse för ”mekanismen” av moraliska bedömningar framtagen av Björnsson och 

Persson (2011). EH anses förklara främst hur människor faktiskt gör moraliska bedömningar av andra, 

och inte hur de borde göra. EH lyfter fram de kriterier som människor använder när de avgör 

huruvida någon är ansvarig för något, men den säger inte om dessa kriterier är de som definierar 

essensen av moraliskt ansvar. EH menar att: 

EH 

Vi uppfattar en agent som ansvarig för en händelse om vi uppfattar agentens 

motivationsstruktur som en del av en signifikant förklaring till den händelsen.  

Agenter kan vara moraliskt ansvariga för händelser i olika grader, beroende på till vilken grad 

agentens motivationsstruktur står som förklaring bakom händelsen (Björnsson & Persson, 2010). 

Med signifikant förklaring menas enligt Björnsson och Persson den bästa förklaringen, av flera olika 

förklaringar till varför en händelse inträffade. Säg att någon kom försent till ett möte och någon 

undrar varför. Den signifikanta förklaringen är då, grovt sett, den som inte ger upphov till ytterligare 

frågor. Det finns många förklaringar till varför personen kom försent till mötet till exempel a) 5 min 

före mötet skulle börja så var personen 15 km bort, b) personen körde bakom bilar som körde 

mycket sakta i över 30 minuter, c) alla filer utom en blockerades av andra bilar i över 30 minuter, d) 

en bilolycka hade skett, e) någon hade bråkat med sin fru på motorvägen, f) någon pratade i 

mobiltelefon medan han körde. Förklaring d) är den förklaring som bäst skulle förklara varför 

personen kom försent till mötet. Alla andra svar skulle förmodligen ge upphov till ytterligare 

funderingar och frågor om varför han var sen.  

Med motivationsstruktur menar Björnsson och Persson en egenskap hos agenten. Egenskapen 

behöver inte vara medveten för agenten och är sådan att den bestäms av agentens värderingar, 

intressen och karaktärsdrag vilka kommer från arv och erfarenhet. För att en egenskap ska vara en 

motivationsstruktur av relevant slag krävs två egenskaper: 

1) Den ska påverka personens beteende på ett systematiskt sätt. 
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2) Den ska vara av en typ som är påverkbar av ansvarshållande, det vill säga en egenskap som 

ska kunna ändras vid till exempel övertalning. Exempel på ”egenskaper” hos personen som 

inte kan påverkas, och därmed inte är en motivationsstruktur, kan vara ett paniktillstånd 

eller en hjärnblödning. 

Till exempel härstammar känslor från någon slags motivationsstruktur. Allvarliga 

personlighetsstörningar eller fobier räknas inte som motivationsstrukturer.  

En agent som utför en handling under tvång är inte ansvarig eftersom hans motivationsstruktur då 

inte framstår som en signifikant förklaring till att handlingen utfördes. Det naturliga är i stället att 

säga att händelsen inträffade på grund av tvånget. En handling som utförs och som inte styrs av 

agentens motivationsstruktur, är ingen handling som agenten kommer tillskrivas mycket ansvar för. 

Detta kan också tillämpas på andra fall där en person inte har kontroll över sitt beteende.  En person 

som får en hjärnblödning i bilen och därmed krockar med bilen framför som har bromsat in, 

uppfattas till exempel inte som ansvarig eftersom hjärnblödningen, och inte personens 

motivationsstruktur, tycks förklara handlingen som ledde fram till krocken.  

Enligt EH kan det finnas fall där en agent som inte uppfyller kunskapsvillkoret vid tillfället då en 

handling utfördes kan ändå anses ansvarig för handlingen och dess konsekvenser, till exempel om 

personen har druckit alkohol, kör bil och krockar.  Agenten är då till en grad ansvarig därför att 

beslutet till handlingen att köra trots reducerad kontrollförmåga valdes frivilligt av agenten, framför 

någon av de andra möjliga handlingar som kunde valts; som att exempelvis avstå från att köra bil. 

Beslutet beror på en motivationsstruktur hos agenten och den signifikanta förklaringen till krocken 

är att han tog beslutet att köra bil berusad, kanske för att han var sådan att han inte bryr sig så 

mycket om riskerna. En förklaring som inte är lika signifikant är att han krockade för att han hade 

nedsatta reflexer. Motivationsstrukturen hos en agent ska vara en speciellt relevant del av 

förklaringen bakom en händelse för att personen ska tillskrivas ansvar. En sak som kan göra en 

motivationsstruktur till en del av en signifikant förklaring är att den avviker från våra normativa 

förväntningar. Ibland kan det vara så att någon inte tänker på vissa risker eller att viss information 

missas därför att denne har fel motivationsstrukturer. Personer kan enligt EH vara ansvariga för saker 

som inträffar även om de aldrig har fattat ett beslut om att ta en risk och aldrig varit medvetna om 

riskerna. 

I en experimentell studie genomförd av Johansson (2010) undersöktes EH och resultat visade att det 

finns en positiv korrelation mellan vilken grad av ansvar människor tillskriver en agent och vilken grad 

de håller med om att en motivationsstruktur hos agenten är en förklaring till ett visst utfall, vilket 

talar för EH.  

2.5 Likheter och skillnader mellan teorierna 
EH är en teori om när människor tillskriver moraliskt ansvar och de övriga är teorier om moraliskt 

ansvar. I denna studie undersöks hur alla dessa teorier stämmer överens med hur människor i 

allmänhet resonerar om moraliskt ansvar. Därför kommer alla teorier behandlas som om de vore 

teorier om ansvarsbedömningar snarare än om ansvar.  

Det som teorierna har gemensamt är definitioner av kontroll- och kunskapsvillkoret. Kontrollvillkoret 

innebär att agenten ska ha utfört en handling utan tvång. Kunskapsvillkoret innebär att agenten är 

medveten om vilka konsekvenser hans handlingar kan få. Konsekvenserna behöver inte vara 
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specifika, det vill säga agenten behöver inte förutse att hans handling kommer resultera i en precis 

händelse vid en precis plats och tid, utan det räcker med att agenten har någorlunda kunskaper om 

troliga konsekvenser av hans handling.                                                                                    

Denna studie fokuserar på, och undersöker kunskapsvillkorets betydelse vid ansvarstillskrivande. 

Gemensamt för teorierna är att en agent som uppfyller kunskapsvillkoret och ändå utför en handling 

som får till följd en dålig konsekvens, vilken agenten ju kunde förutse, är ansvarig. Det som skiljer 

teorierna åt är huruvida en agent som inte uppfyller kunskapsvillkoret kan anses vara ansvarig eller 

inte.  

Fischer och Tognazzinis teori om spårning och Zimmermans teori om att skyldighet måste kunna 

spåras till en uppfattning hos agenten att han vet om att han gör något moraliskt fel har liknande 

beskrivningar för vilka villkor som måste uppfyllas för ansvar. PEC och EH liknar till stor del varandra 

för vilka villkor som gäller för ansvar, vilka skiljer sig från spårningsteorierna. 

En agent som utför en handling utan att vara medveten om dess konsekvenser kan vara ansvarig 

enligt spårningsteorierna om agenten vid en tidigare tidpunkt hade kunskap eller medvetenhet om 

de konsekvenser hans handling kunde få. För ansvar krävs att agenten har uppfyllt kunskapsvillkoret 

vid en tidigare tidpunkt. PEC och EH talar för att en agent som utför en handling utan att vara 

medveten om dess konsekvenser kan vara ansvarig trots att han inte uppfyllde kunskapsvillkoret vid 

någon tidigare tidpunkt, och att detta beror på en motivationsstruktur hos agenten.  

2.6 Forskningsfrågor 
Frågor som denna studie undersöker är: 

 Vilken betydelse har kunskapsvillkoret för människor vid tillskrivande av ansvar? 

 Hur påverkar motivationsstrukturer ansvarstillskrivande när de anses vara en del av 

förklaringen till att en händelse inträffade? 

För att besvara forskningsfrågan ställdes ett antal hypoteser upp. Hypotes A och B kommer med 

undersökningen styrkas om PEC och EH stämmer. 

A. Ansvar kan tillskrivas trots att agenten inte uppfyller kunskapsvillkoret. 

B. Anledningen till ansvar trots okunskap är en egenskap hos personen, en 

motivationsstruktur.  

Om EH stämmer kommer hypotes C styrkas av undersökningen. 

C. Ansvar beror på att en motivationsstruktur hos agenten är en signifikant förklaring till att en 

händelse inträffade.  

Hypotes D och E kommer styrkas av undersökningen om spårningsteorierna stämmer. 

D. Ansvar tillskrivs inte när kunskapsvillkoret varken är uppfyllt när agenten utför en avgörande 

handling, eller vid en tidigare tidpunkt. 

E. Ansvar kan tillskrivas trots omedvetenhet om konsekvenserna vid utförandet av en 

avgörande handling, endast om kunskapsvillkoret vid en lämplig tidigare tidpunkt varit 

uppfyllt för agenten.  
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3. Metod 
För att undersöka vilken betydelse agentens kunskap om konsekvenser eller risker med sina 

handlingar, har vid tillskrivande av moraliskt ansvar användes en experimentell metod. Av 

ekonomiska skäl genomfördes studien på studenter vid Linköpings universitet vilka var lätt åtkomliga. 

Deltagare fick besvara en enkät som bestod av ett antal scenarion där kunskapen hos agenterna 

varierades och ett antal beroende variabler mättes.  

3.1 Deltagare 
Undersökningsgruppen bestod av studenter från de olika fakulteterna vid Linköpings universitet. Ett 

elektroniskt utskick med en länk till undersökningen skickades ut till de olika programmen. Länken 

slumpade mellan enkäterna. Totalt deltog 350 personer i studien varav 40 % var män och 60 % 

kvinnor. Deltagarna var mellan 18 och 41 år gamla, med en medelålder på 23 år. 36 % av 

försökspersonerna angav att de tillhörde Filosofiska fakulteten, 33 % angav Tekniska fakulteten 29 % 

angav Hälsouniversitetet och drygt 1 % angav ingen av de ovan. 

I undersökningsomgång 1 deltog 145 personer, varav 58 % var kvinnor och 42% män. Deltagarna var 

mellan 18 och 37 år gamla, med en medelålder på 23 år. 41 % av försökspersonerna angav att de 

tillhörde Filosofiska fakulteten, 25% angav Tekniska fakulteten 33% angav Hälsouniversitetet och 

knappt 1% angav ingen av de ovan. 

I undersökningsomgång 2 deltog 205 personer varav 61,5 % var kvinnor och 38,5 % män. Deltagarna 

var mellan 19 och 41 år gamla, med en medelålder på 24 år. 33 % av försökspersonerna angav att de 

tillhörde Filosofiska fakulteten, 39 % angav Tekniska fakulteten 27 % angav Hälsouniversitetet och 

knappt 2 % angav ingen av de ovan. 

3.2 Design och mätmetod 
Undersökningen bestod av totalt sex stycken olika enkäter. Varje enkät innehöll tre stycken 

scenarion. Försökspersonerna fick en enkät var där de skulle läsa ett scenario i taget och sedan svara 

på frågor som relaterade till scenariot. Varje enkät avslutades med att deltagarna fick fylla i uppgifter 

om kön, ålder och fakultet. Undersökningen tog cirka tio minuter att genomföra vilket var önskvärt 

för att deltagarna inte skulle tappa motivationen mot slutet av enkäten. 

Alla enkäter bestod av totalt tre olika scenarion, ett där Daniel avslöjar en överraskningsfest för 

födelsedagsbarnet, ett där Fredrik går förbi en bil med ett djur som senare svimmar av värmen i bilen 

och det sista där Adam målar om sin båt och häller ut överflödigt medel i sjön så att slutligen all fisk i 

sjön slås ut. De tre olika scenariona liknar varandra för att undvika så många störvariabler som möjlig 

som kan påverka resultatet. Likheter bland de tre är att: alla scenarion har negativa utfall, utfallen 

drabbar andra varelser än agenterna själva, ingen av agenterna har som uppgift att utföra en viss 

handling till exempel i kraft av sitt yrke, och alla agenter handlar fritt, det vill säga utan tvång eller 

yttre påverkan.  

Den oberoende variabeln som har varierats i de olika scenariona är kunskapen, eller medvetenheten 

om konsekvenserna av en handling hos agenterna. Det fanns fyra olika grader av kunskap och 

därmed fyra olika varianter av vart och ett av de tre scenariona. Kunskapsgraden varierades från 

ingen kunskap alls (kunskapsgrad 1) till full kunskap om konsekvenserna (kunskapsgrad 4). De olika 

kunskapsgraderna 1-4 innebar att: 
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1. Agenten hade ingen kunskap om konsekvenserna/riskerna av sina handlingar och hade heller 

inte kunnat ha några kunskaper om konsekvenserna, 

2. Agenten hade ingen kunskap om konsekvenserna/riskerna, men skulle ha kunnat ta reda på 

dem, 

3. Agenten hade kunskap om konsekvenserna/riskerna, men tänkte inte på dem för tillfället, 

4. Agenten hade kunskap om konsekvenserna, men valde medvetet att ignorera dem. 

De kunskapsgrader som jag har använt mig av var tänkta att respresentera en ökning av graden av 

kunskap hos agenterna. Det finns inte några bestämde steg mellan dessa grader av kunskap utan 

denna indelning av olika ”grader” togs fram eftersom de intuitivt gav en känsla av en ökad kunskap 

som gick från att agenten inte visste något alls, till att han inte visste men kunde tagit reda på, till att 

han visste men inte tänkte på och slutligen att han visste och tänkte på konsekvenserna. Här är 

scenariot med Daniel som avslöjar överraskningsfesten i sina olika varianter med kunskapsvariabeln 

varierad (för de andra scenarion, se bilaga): 

1) Vet ej om konsekvenserna: 

Kevins vänner planerar en överraskningsfest för honom.  Daniel, en till kompis, får höra talas 

om Kevins födelsedagsfest av de andra som planerat den. Men de glömmer att berätta för 

Daniel att det är en överraskning. En dag nere på stan träffar Daniel på Kevin och passar på 

att berätta för honom hur mycket han ser fram emot festen.  

 

2) Vet ej om konsekvenserna, men kunde tagit reda på dem: 

Kevins vänner ska planera en fest för honom.  Daniel är med i planeringsgruppen och en dag i 

skolan sitter de runt ett bord och planerar festen. Daniel sitter och smsar nästan hela tiden 

och hör därför inte när de andra bestämmer att det ska vara en överraskning. En dag nere på 

stan, träffar Daniel på Kevin och berättar för honom hur mycket han ser fram emot festen 

och hur kul det kommer bli. 

 

3) Vet om konsekvenserna, men tänker inte på dem: 

Kevins vänner planerar en överraskningsfest för honom.  Daniel, en till kompis, får höra av de 

andra om festen och de berättar att det är en överraskning. En dag nere på stan så träffar 

Daniel på Kevin. Eftersom han är exalterad över festen tänker han inte just då på att det 

skulle vara en överraskning, och berättar för Kevin hur mycket han ser fram emot 

födelsedagsfesten.   

 

4) Vet om konsekvenserna, men ignorerar dem medvetet: 

Kevins vänner planerar en överraskningsfest för honom.  Daniel, en till kompis, får höra av de 

andra om festen och de berättar att det är en överraskning. En dag nere på stan träffar 

Daniel på Kevin och berättar för honom hur mycket han ser fram emot festen, trots att han 

är medveten om att den skulle vara en överraskning.   

 

Varje enkät innehöll en variant, det vill säga en av kunskapsnivåerna, från scenariot med Daniel och 

överraskningsfesten, en annan kunskapsvariant med Fredrik och djuret som svimmar i den heta bilen 

och en variant med Adam och den förgiftade sjön. Alla fyra varianter med olika kunskapsgrad av de 

tre scenariona fanns med i någon av enkäterna. Efter varje scenario i enkäterna ställdes ett antal 
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frågor, i separata fönster utan möjlighet för försökspersonerna att gå tillbaka och ändra ett redan 

angivet svar. Vissa frågor skulle försöksdeltagare gradera på en skala med sju alternativ från 0 – 6.   

I undersökningsomgång 1 undersöktes främst PEC och EH. Fyra enkäter användes som innehöll både 

slutna frågor av graderingstyp, och öppna frågor med möjlighet till fritextsvar. Följande frågor 

ställdes efter scenariot med överraskningsfesten som Daniel avslöjade för Kevin:  

 

A) Hur moraliskt ansvarig är Daniel för att Kevin fick reda på festen i förväg? 

( 0 = Inte alls ansvarig, 6 = Helt ansvarig ) 

0 1 2 3 4 5 6

  

B) Kevin fick reda på festen i förväg. Hur stor del av skulden för detta är det rättvist att lägga på 

Daniel? 

( 0 = Ingen skuld alls, 6 = Hela skulden )  

0 1 2 3 4 5 6

  

C) Beskriv med en kort mening vilken den mest väsentliga anledningen är till att Kevin fick reda 

på festen i förväg: 

 

 

D) Kevin fick reda på festen i förväg. Hur stor del av förklaringen, till detta, var att Daniel inte 

brydde sig tillräckligt om att festarrangemanget skulle bli lyckat. 

( 0 = Ingen alls, 6 = Helt fullt ) 

0 1 2 3 4 5 6

  

De beroende variabler som mättes rörde: moraliskt ansvar, skuld, väsentligaste anledningen till 

utfallet och  förklaringen till utfallet. Fråga A och B försöker utreda hur försökspersonerna tillskriver 

Daniel moraliskt ansvar eftersom hur moraliskt ansvarig en agent är och hur mycket skuld det är 

rättvist att lägga på agenten förhoppningsvis handlar om samma fenomen. Fråga B lades till efter att 

pilottest visade att deltagare ibland förväxlade ansvar, till exempel ansåg att någon var ansvarig för 

att om agenten inte hade gjort som han gjort så hade det aldrig inträffat, med moraliskt ansvar vilket 

inte var önskvärt för resultaten. Fråga C handlar om vilken försökspersonerna anser vara den mest 

väsentliga anledningen till utfallet, och D utreder till vilken grad försökspersonerna tycker att 

förklaringen till utfallet beror av en viss egenskap, motivationsstruktur, hos agenten. Fråga C och D 

handlar om PEC och EH. 

Undersökningsomgång 2 studerade spårning och frågorna var fler och endast av graderingstyp. Vissa 

frågor från omgång 1 behölls. Scenarion som användes var desamma som i första omgången med 

Daniel, Fredrik och Adam. Denna datainsamlingsomgång bestod av två enkäter som bestod av 

scenarion där agenter hade antingen kunskapsgrad 2 eller 3. Detta för att dessa kunskapsnivåer 

visade sig vara de med minst uppenbara skillnader och därför intressantast att titta närmare på.  
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Dessa frågor ställdes efter scenariot med Daniel i omgång 2: 

A) Hur moraliskt ansvarig är Daniel för att Kevin fick reda på festen i förväg? 

( 0 = Inte alls ansvarig, 6 = Helt ansvarig ) 

0 1 2 3 4 5 6 

B) Hur säker är du på din bedömning av moralisk ansvarsgrad? 

( 0 = Inte alls säker, 6 = Absolut säker) 

0 1 2 3 4 5 6 

C) Kevin fick reda på festen i förväg. Hur stor del av skulden för detta är det rättvist att lägga på 

Daniel? 

( 0 = Ingen skuld alls, 6 = Hela skulden ) 

0 1 2 3 4 5 6

  

D) Kevin fick reda på festen i förväg. Hur stor del av förklaringen till detta är att Daniel är en 

självupptagen person? 

( 0 = Ingen alls, 6 = Helt fullt ) 

0 1 2 3 4 5 6 

E) Hur troligt är det att Daniel vid en tidigare tidpunkt var medveten om riskerna med sitt 

handlande? 

(0 =Inte alls troligt, 6 = Fullt troligt) 

0 1 2 3 4 5 6 

En fråga om hur säkra deltagarna var på sin tillskrivna ansvarsgrad och en fråga om hur troligt det var 

att agenten hade kunskap om konsekvenserna vid ett tidigare tillfälle användes för att tillsammans 

med ansvarsgrad kunna säga om hypoteserna för spårning stämde.  

3.3 Analysmetod 
För att räkna ut resultat användes Pearsons korrelation, Chronbach reliabilitet och envägs ANOVA i 

SPSS för graderingsfrågorna. När data från de olika testomgångarna slogs ihop så räknades ett 

medelvärde ut på svar från scenarion med agenter av samma kunskapsgrad. Alltså svar från 

deltagare som hade läst scenariot med Daniel där han hade kunskapsgrad 1 slogs samman med svar 

från de som läst scenariot med Fredrik och Adam då kunskapsgraden också var 1, detta för att 

balansera resultatet mellan de olika agenternas situationer vilka kunde påverka resultatet.  

Vissa uträkningar gjordes på data från endast den första eller andra undersökningsomgången och 

andra uträkningar gjordes på sammanslagen data från de båda undersökningsomgångarna. 

 För analys av den öppna frågan om den mest västentligaste anledningen till att en viss händelse 

inträffade från omgång 1, så kategoriserades textsvar och hamnade i en av två kategorier. Svar där 

en motivationsstruktur hos agenten nämndes hamnade i en kategori och svar där något annat än en 
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motivationsstruktur nämndes hamnade i en annan. En motivationsstruktur är en viss egenskap hos 

agenten. Deltagare som nämnde både en motivationsstruktur och något annat som väsentligaste 

anledning räknades inte in i någon av de två kategorierna.  

4. Resultat och resultatanalys 
Nedan följer de resultat som har framkommit. Vissa resultat säger något om fler än en hypotes och 

därför kommer inte alla hypoteser i ordning. 

4.1 Moraliskt ansvar och skuld 
För att kontrollera om fråga A och B i enkäten båda utredde moraliskt ansvar så gjordes ett 

korrelationstest. De två frågorna som handlade om moraliskt ansvar i enkäten var fråga A) ”Hur 

moraliskt ansvarig är Daniel för att Kevin fick reda på festen i förväg?”, och fråga B) ”Kevin fick reda 

på festen i förväg. Hur stor del av skulden för detta är det rättvist att lägga på Daniel?”  

Resultat från sammanslagen data från de två undersökningsomgångarna visar att det finns en stark 

positiv korrelation mellan ansvarsgrad och skuldgrad, r (1048) = 0.80, p < 0.01, se figur 1.  

 

Figur 1 – Det finns en stark positiv korrelation mellan ansvarsgrad och skuldgrad, r (1048) = 0.80, p < 0.01. 

Detta innebär att då ansvarsgraden ökar så ökar även skuldgraden vilket betyder att de följer samma 

mönster och därmed utreder samma sak; moraliskt ansvar. Därför har efterföljande uträkningar som 

berör samspel mellan moraliskt ansvar och någon annan variabel gjorts med endast värden på 

ansvarsgrad. 
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4.2 Hypotes A och D 
För att utreda om PEC och EH stämmer, hypotes A, eller om spårningsteorierna stämmer, hypotes D, 

gjordes både en envägs ANOVA, och Pearson korrelation på sammanslagen data från de båda 

testomgångarna. Hypoteserna var: 

A. Ansvar kan tillskrivas trots att agenten inte uppfyller kunskapsvillkoret. 

D. Ansvar tillskrivs inte när kunskapsvillkoret varken är uppfyllt när agenten utför en avgörande 

handling, eller vid en tidigare tidpunkt. 

Resultat från uträkningar med envägs ANOVA visar att det finns skillnader i ansvarsgrad mellan olika 

kunskapsgrader, F (3, 1046) = 47,6, p < 0,001, partial η2 = 0.12, se Figur 2. Kunskapsgrad 1 har 

signifikant lägre ansvarsgrad än de övriga kunskapsgraderna. Kunskapsgrad 2 har signifikant lägre 

ansvarsgrad är kunskapsgrad 4, och även kunskapsgrad 3 har signifikant lägre ansvarsgrad än 

kunskapsgrad 4 enligt Sidak post hoc test. Korrelationstest visar att det finns en positiv korrelation 

mellan kunskapsgrad och ansvarsgrad, r (1048) = 0.26, p < 0.01. 

 

 

Figur 2 - Det finns skillnader i ansvarsgrad mellan olika kunskapsgrader, F (3, 1046) = 47,6, p < 0,001, partial η2 = 0.12. 

I scenarion där agenten hade kunskapsgrad 1, det vill säga ingen kunskap alls om konsekvenserna 

och inte heller någon möjlighet till kunskap, så var ansvarsgraden lägst. Dock är angiven ansvarsgrad 

för agenter vid denna kunskapsgrad, vilken innebar att agenter hade absolut noll kunskap om 
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konsekvenserna mellan 2 och 3 i ansvarsgrad (vilka motsvarar 1 och 2 på skalan 0 -6 i enkäten). Detta 

kan tala emot hypotes D, och därmed spårningsteorierna vilka ansåg att ansvar inte tillskrivs om 

kunskapsvillkoret varken är eller tidigare varit uppfyllt för agenten.  

 Vid kunskapsgrad 4, som var full medvetenhet om konsekvenserna var ansvarsgraden högst. 

Ansvarsgraden skilde sig inte mellan kunskapsgrad 2, där agenten inte hade kunskap men kunde tagit 

reda på den, och kunskapsgrad 3, där agenten hade kunskap men inte tänkte på det för tillfället. 

Ansvarsgraden var ändå relativt hög för kunskapsgrad 1 och 2 trots att agenten då inte hade kunskap 

och därmed inte uppfyllde kunskapsvillkoret. Att ansvarsgraden ändå är hög i dessa fall gör att 

hypotes A stärks, och därmed PEC och EH vilka ansåg att ansvar kan tillskrivas trots att agenten inte 

uppfyller kunskapsvillkoret. 

Det är inte någon signifikant skillnad i ansvarsgrad mellan kunskapsgrad 2 och 3 även om 

förhoppningarna var att ansvarsgraden skulle öka stegvis med kunskapsgraderna och därmed var 

högre för kunskapsgrad 3 än 2. Vad som ligger bakom att det inte är någon skillnad kan ha med de 

olika scenariona att göra.  

4.3  Hypotes B 
För att ta reda på om PEC och EH, och hypotes B: Anledningen till ansvar trots okunskap är en 

egenskap hos personen, en motivationsstruktur, stämmer så gjordes en korrelationsanalys av data 

från scenarion med kunskapsgrad 2 det vill säga då agenten inte visste konsekvenserna men kunde 

tagit reda på dem. Resultat av sammanslagen data från de båda undersökningsomgångarna visar att 

det finns en stark positiv korrelation mellan ansvarsgrad och förklaringsgrad, r (419) = 0.57, p < 0.01, 

se figur 3.  

 

Figur 3 - Det finns en stark positiv korrelation mellan ansvarsgrad och förklaringsgrad, r (419) = 0.57, p < 0.01. 
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Frågan om förklaringsgrad var: Kevin fick reda på festen i förväg. Hur stor del av förklaringen till detta 

är att Daniel är en självupptagen person? Frågan utreder om en motivationsstruktur står som 

förklaring bakom utfallet i scenariot. Agenter med kunskapsgrad 2 hade ingen kunskap om 

konsekvenserna och alltså talar resultatet, att ansvar och motivationsstruktur som förklaring 

korrelerar i dessa fall, för att PEC och EH och hypotes B stämmer.  

För att mäta att variablerna ansvarsgrad, förklaringsgrad och skuldgrad var konsistenta gjordes ett 

reliabilitetstest som gav ett värde på 0,85 med Chronbach Alfa, vilket innebär hög reliabilitet då 

skalan varierar mellan 0 och 1.  

 

4.4 Hypotes C 
För att ta reda på om EH och hypotes C stämde så gjordes en korrelationsanalys. Hypotes C var att: 

Ansvar beror på att en motivationsstruktur hos agenten är en signifikant förklaring till att en 

händelse inträffade. Analys gjordes på svar från enkäten på frågan som rörde hur stor förklaring till 

utfallet en viss motivationsstruktur hos agenten var vilken i Daniels fall löd : Kevin fick reda på festen i 

förväg. Hur stor del av förklaringen till detta är att Daniel är en självupptagen person, och hur 

ansvarig agenten ansågs vara för utfallet. 

Resultat från analys av sammanslagen data från de två testomgångarna visar att det finns en stark 

positiv korrelation mellan förklaringsgrad och ansvarsgrad, r (1048) = 0.55, p < 0.01, se figur 4. 

 

Figur 4 - Det finns en stark positiv korrelation mellan ansvarsgrad och förklaringsgrad, r (1048) = 0.55, p < 0.01. 
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Ju mer ansvar en agent anses vara, desto mer håller folk med om förklaringspåståendet som innebar 

att en motivationsstruktur hos agenten var förklaringen till att utfallet inträffade. Resultatet stärker 

därför hypotes C och därmed EH. 

 

Resultat av fråga C, här i scenariot med Daniel: Beskriv med en kort mening den mest väsentliga 

anledningen till att Kevin fick reda på resten i förväg:” i första omgången visar att försöksdeltagarna 

oftare nämnde en motivationsstruktur hos agenten som väsentligaste anledning till ett visst utfall vid 

scenarion med kunskapsgrad 2 och 4. Klart minst nämndes motivationsstrukturer som väsentligaste 

anledning till ett utfall vid kunskapsgrad 1, följt av kunskapsgrad 4, se figur 5.  

 

Figur 5 – Deltagare nämnde motivationsstrukturer som väsentligaste anledning till ett utfall minst vid kunskapsgrad 1, 
följt av kunskapsgrad 4. 

Generellt nämndes oftast något annat än en motivationsstruktur som den mest väsentligaste 

anledningen till att en händelse inträffade. Exempel på svar där något annat än en 

motivationsstruktur nämndes till varför fisken i sjön dog i scenariot med Adam var: 

FP 9 ”Att resultaten från labbet var felaktiga.”  
 
FP 10 ” Fiskarna dog eftersom Adam hällde ut ett giftigt medel i sjön.” 
 
FP 11 ”pga dåliga livsförhållanden” 
 
Vid kunskapsgrad 1 och 4 angavs minst motivationsstrukturer som väsentligaste anledning. Andelen 
nämnda motivationsstrukturer är högre för kunskapsgrad 2 och 3, alltså när agenten inte hade 
kunskap men kunde tagit reda på mer och när agenten hade kunskap men inte tänkte på 
konsekvenserna. Att motivationsstrukturer nämns minst vid kunskapsgrad 1 antyder att hypotes C 
stämmer, vilken löd: Ansvar beror på att en motivationsstruktur hos agenten är en signifikant 
förklaring till att en händelse inträffade. Dock nämns väldigt få motivationsstrukturer som anledning 
vid kunskapsgrad 4 vilken var den där ansvarstillskrivandet var högst vilket inte är i enlighet med 
hypotes C eftersom motivationsstrukturer då borde nämnas oftast här. 
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Exempel på motivationsstrukturer som nämndes för scenarion av kunskapsgrad 2 är: 
 
FP 12 ”Daniel var ouppmärksam under planeringen!” 

FP 13 ”Daniel var ofokuserad vid planeringen” 

FP 14 ”För Daniels nonchalans att göra något annat under ett möte” 

FP 15 ”Fredrik tänkte tydligen inte på illerns bästa och var mer intresserad av att handla än att koppla 

att värmen var skadligt för illern.” 

FP 16 ”Adam var oansvarig och hällde ut gifter i vattnet” 

FP 17 ”Adams brist på uppmärksamhet. ” 

FP 18 ”Klarar man inte av att hantera saker ska man inte hantera dem, som med detta medel. 

Oansvarigt handlande av Adam ledde till att fisken dog.” 

Vid kunskapsgrad 3 nämndes bland andra följande anledningar, som kategoriserats som 

motivationsstrukturer som väsentligast för utfallen: 

FP 19 ”Daniel var klantig” 

FP 20 ”Att Daniel var exalterad över den kommande festen” 

FP 21 ”Att Daniel inte kunde hålla en hemlighet” 

FP 22 ”Adam var oförsiktig och hade medvetet eller omedvetet valt en dålig färg och/eller inte tänkt 

till i förväg på eventuella risker” 

FP 23 ”Att Adam var oaktsam med det giftiga medlet.” 

FP 24 ”Adams vårdslöshet.” 

Ingen motivationsstruktur alls nämndes i fallet med Fredrik av kunskapsgrad 3, då han går förbi bilen 

utan att för stunden tänka på hur farligt det kan vara för djur i varma bilar trots att han vet om det. 

Två deltagare nämnde dock både en motivationsstruktur hos Fredrik och något annat som 

väsentligaste anledning till att djuret svimmade:  

FP 25 ”Både att ägaren glömde och att Fredrik inte gjorde något är lika väsentliga.” 

 

FP 26 ”Dåligt agerande från ägaren som lämnar djuret i bilen, följt av dåligt agerande från Fredrik” 

Vid kunskapsgrad 4, där ansvarstillskrivandet var högst vilket enligt hypotes C skulle innebära att flest 

motivationsstrukturer nämns som väsentligaste anledning, nämndes oftast annat som anledning. 

Exempel på svar på frågan om väsentligaste anledning som har klassats som annat än 

motivationsstruktur till händelsen i scenarion med kunskapsgrad 4 är: 

FP 27 ”För att Daniel berättade för Kevin om festen.” 
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FP 28 ”Den mest väsentliga anledningen är att Daniel, medveten om att festen var en överraskning, 

ändå valde att avslöja att det planerades en fest. ” 

FP 29 ”Att Daniel berättade det för Kevin när han visste om konsekvenserna av sina handlingar.” 

FP 30 ”Han blev lämnad i bilen av ägarna.” 

FP31 ”Värmen i bilen.” 

FP 32 ”Att ägarna till illern inte visste hur man skulle ta hand om en iller.” 

FP 33 ”Han hällde ut medlet i sjön när han borde tagit hand om det” 

FP 34 ”Fiskens mat dog av Adams uthällda kemikalier.” 

FP 35 ”Adam hällde ut gift i sjön”  

Jag finner resultatet intressant att trots att den tillskrivna graden av ansvar är högst för agenter i 

scenarion med kunskapsgrad 4 (se figur 2) så nämner försökspersoner oftare något annat än en 

motivationsstruktur hos agenten som väsentligaste anledning till en händelse. Trots att agenten har 

kunskap om de dåliga konsekvenser hans handling kommer få så väljer han att utföra handlingen. 

Ändå nämner färre försöksdeltagare en motivationsstruktur hos agenten som väsentligaste 

anledning till att händelsen inträffade än de gör vid kunskapsgrad 2 och 3. Även om den mest 

väsentliga anledningen för samtliga kunskapsgrader är att sjön blev förgiftad, för att Adam hällde 

medlet i sjön så nämns denna anledning mest då agenten inte har någon som helst kunskap om 

konsekvenserna, och när agenten har full koll på konsekvenserna. Varför det är på detta vis är oklart, 

och vore därför intressant att undersöka närmare i framtida studier. En möjlig förklaring kan vara att 

det är för uppenbart att Adam gjorde fel och gjorde det medvetet, så därför nämner deltagare 

istället den faktiska konsekvensen vilket var att sjön blev förgiftad.  

De motivationsstrukturer som trots allt nämndes vid scenarion av kunskapsgrad 4 var bland andra: 

FP 36 ”Att Daniel inte bryr sig tillräckligt.” 

FP 37 ”Daniel värdesatte inte 'överraskningsmomentet', anledningen till detta är troligen hans 

personlighet.” 

FP 38 ”Att Daniel inte bryr sig tillräckligt.” 

FP 39 ”’Någon annan tar hand om det’-effekten” 

FP 40 ”Största anledningen ligger hos ägarna, men även till stor del hos Fredrik då han fick syn på 

denna och hade kunskapen. ” 

FP 41 ”för att Adam utav ren lathet (inte okunskap som i något större utsträckning skulle kunna 

försvaras) förgiftade sjön.” 

FP 42 ”Klantighet och slarv.” 

FP 43 ”Adam är en korkad och oansvarig person.” 
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4.5 Hypotes E 
Hypotes E löd: Ansvar kan tillskrivas trots omedvetenhet om konsekvenserna vid utförandet av en 

avgörande handling, endast om kunskapsvillkoret vid en lämplig tidigare tidpunkt varit uppfyllt för 

agenten För att ta reda på om den hypotesen och de bakomliggande spårningsteorierna stämde så 

gjordes ett korrelationstest på data från scenarion med kunskapsgrad 2. Kunskapsgrad 2 innebar att 

agenten inte hade kunskap men kunde tagit reda på konsekvenserna, och representerar här 

okunskap. En korrelation gjordes med variabeln ”trolighet om tidigare kunskap”, vilket innebar att 

försöksdeltagare fick gradera hur troligt det var att agenten hade kunskap vid ett tidigare tillfälle om 

konsekvenserna som kunde ske, och variabeln ”ansvarsgrad” vilken är den grad av ansvar för ett 

utfall som deltagarna ansåg att en agent hade.  

Resultat från data ur undersökningsomgång 2 då kunskapsgraden var 2 visar att det finns en positiv 

korrelation mellan ansvarsgrad och trolig tidigare kunskap om konsekvenserna, r (306) = 0.14, p < 

0.05, se figur 6. Ansvaret ökar något när troligheten om att agenten hade haft kunskaper tidigare 

ökar. 

 

Figur 6 – Relativt högt ansvar tillskrivs även då deltagare inte alls trodde att det var troligt att agenten hade tidigare 
kunskaper om konsekvenserna. Resultatet är från data vid scenarion av kunskapsgrad 2. Det finns en positiv korrelation 
mellan ansvarsgrad och trolighet om tidigare kunskap, r (306) = 0.14, p < 0.05. 

Grafen visar att då deltagarna valt den allra lägsta troligheten att agenten hade tidigare kunskap 

vilken innebar att de inte alls tyckte att det var troligt att agenten hade tidigare kunskap, så var 

ansvarsgrader mellan 3 och 6 på den 7-gradiga skalan. Enligt spårningsteorierna och hypotes E skulle 

inget ansvar tillskrivas om det inte alls var troligt att agenten hade tidigare kunskap om 
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konsekvenserna. Även om det finns en korrelation, att ansvarsgraden ökar svagt i takt med att 

troligheten om tidigare kunskap ökar, så tyder resultatet på att spårningsteorierna och hypotes E inte 

stämmer eftersom relativt högt ansvar tillskrevs även då deltagarna inte alls tyckte att det var troligt 

att agenten hade tidigare kunskap om konsekvenserna. 

Även för scenarion med kunskapsgrad 3, då agenten hade kunskap om konsekvenserna men inte 

tänkte på dem för tillfället, så visar resultat en positiv korrelation mellan ansvarsgrad och trolig 

tidigare kunskap, r (306) = 0.14, p < 0.05, se figur 7. 

 

Figur 7 - Relativt högt ansvar tillskrivs även då deltagare inte alls trodde att det var troligt att agenten hade tidigare 
kunskaper om konsekvenserna. Resultatet är från data vid scenarion av kunskapsgrad 3. Det finns en positiv korrelation 
mellan ansvarsgrad och trolighet om tidigare kunskap, r (306) = 0.14, p < 0.05. 

Relativt högt ansvar tillskrivs även då deltagarna inte alls tyckte att det var troligt att agenten tidigare 

hade kunskap om konsekvenserna. Detta resultat talar därför även det emot spårningsteorierna och 

hypotes E: Ansvar kan tillskrivas trots omedvetenhet om konsekvenserna vid utförandet av en 

avgörande handling, endast om kunskapsvillkoret vid en lämplig tidigare tidpunkt varit uppfyllt för 

agenten. 

För att ytterligare undersöka hypotes E gjordes en analys av resultat från andra 

undersökningsomgången för kunskapsgrad 2, då agenten inte hade någon kunskap om 

konsekvenserna men kunde tagit reda på den, och då deltagare tillskrev agenten relativt högt ansvar, 

de tre högsta graderna av ansvar. De variabler som användes var trolighet om tidigare kunskap för 

agenten och även säkerheten varmed deltagarna hade svarat på frågan om ansvarsgrad. Deltagare 
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som var mycket säkra på de svar de hade angivit vid ansvarsgrad angav höga värden på 

säkerhetsfrågan. I detta resultat fanns bara svar med från deltagare som hade angivit höga 

ansvarsvärden.  

Det finns ingen signifikant korrelation mellan trolighet om tidigare kunskaper om konsekvenserna 

och säkerhet av ansvarstillskrivande, r(195) = 0.11, p =0.13, se figur 8.  

 

Figur 8 – Vid kunskapsgrad 2 då deltagare tillskrev agenten något av de tre högsta ansvarsgraderna fanns ingen 
signifikant korrelation mellan troligheten att agenten hade kunskap vid tidigare tillfälle och säkerheten på 
ansvarstillskrivande, r(195) = 0.11, p =0.13. 

Detta innebär att troligheten om tidigare kunskap inte ökade ju säkrare försökspersonen var på sitt 

ansvarstillskrivande vilket pekar på att spårningsteorierna och hypotes E kan förkastas.  

 

4.6 Resultat för de tre olika scenariona 
Data från scenariot med Daniel som avslöjar överraskningsfesten analyserades och resultat, från 

undersökningsomgång 1, visar genom envägs ANOVA att det finns skillnader i tillskriven ansvarsgrad 

mellan de olika kunskapsgraderna, F (3, 141) = 50,68, p < 0,001, partial η2 = 0.52, se Figur 9.  
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Figur 9 – Det finns skillnader i ansvarsgrad mellan olika kunskapsgrader för scenariot med Daniel och 
överraskningsfesten, F (3, 141) = 50,68, p < 0,001, partial η2 = 0.52. 

Ansvarsgraden för scenario med kunskapsgrad 1 är signifikant lägre än för övriga kunskapsgrader och 

ansvarsgraden vid kunskapsgrad 2 är signifikant lägre än vid kunskapsgrad 4. Det finns inga 

signifikanta skillnader i ansvarsgrad mellan kunskapsgrad 2 och 3, och 3 och 4, enligt Sidak post hoc 

test. Ansvarsgraden för alla kunskapsgrader utom 1 är generellt hög, men även vid den lägsta 

kunskapsgraden tillskrevs visst ansvar. 

 

För scenariot med Fredrik som går förbi den varma bilen med djuret i, visar resultat av envägs 

ANOVA på data ur undersökningsomgång 1, att det finns skillnader i tillskriven ansvarsgrad mellan de 

olika kunskapsgraderna, F (3, 141) = 17,38, p < 0,001, partial η2 = 0.27, se Figur 10. Enligt Sidak post 

hoc test var ansvarsgraden för scenario med kunskapsgrad 1 signifikant lägre än vid övriga 

kunskapsgrader.  
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Figur 10 – Det finns skillnader i ansvarsgrad mellan de olika kunskapsgraderna, F (3, 141) = 17,38, p < 0,001,  
partial η2 = 0.27, för scenariot med Fredrik och djuret i bilen. 

Vid kunskapsgraderna 2, 3 och 4 var ansvarsgraden högre än vid 1, men generellt var ansvaret lågt 

för alla fyra kunskapsgrader. Detta kan bero på att försökspersoner lade mycket stort ansvar på 

ägarna som hade lämnat djuret i bilen snarare än på Fredrik som inte hade någon närmare relation 

till djuret. I textsvaren på frågan om den mest väsentligaste anledningen till att djuret svimmade 

nämner många ägarna snarare än Fredrik vilket kan förklara varför ansvarsgraden generellt är låg vid 

alla kunskapsgrader. Exempel på svar som försökspersoner skrev är: 

FP 1 ” Att ägarna lämnat den i bilen en het sommardag.” 

FP 2 ”Ägarens dåliga sinne för djurhållning.” 

FP 3 ”Bilens ägare var inte ansvarig nog.” 

I svar om väsentligaste anledning till utfallet där ägaren nämns, nämns ofta även någon slags 

motivationsstruktur hos ägaren, vilket till viss del kan styrka hypotes C; att ansvar beror på att en 

motivationsstruktur hos agenten är en signifikant förklaring till att en händelse inträffade.  

I scenariot med Adam som häller ut medel i sjön från samma undersökningsomgång, finns enligt 

uträkningar med envägs ANOVA skillnader i tillskriven ansvarsgrad mellan de olika kunskapsgraderna, 

F (3, 141) = 25,49, p < 0,001, partial η2 = 0.35, se Figur 11.  
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Figur 11 - Det finns skillnader i ansvarsgrad mellan de olika kunskapsgraderna, F (3, 141) = 25,49, p < 0,001,  
partial η2 = 0.35, för scenariot med Adam som häller ut medel i sjön. 

Enligt Sidak post hoc test var ansvarsgraden vid den lägsta kunskapsgraden, då Adam inte visste och 

inte heller kunde ta reda på konsekvenserna, signifikant lägre än vid övriga kunskapsgrader. Med 

Sidak post hoc test var det inga signifikanta skillnader i ansvarsgrad mellan kunskapsgraderna 2, 3 

och 4 men figuren visar att ansvarsgraden är högre vid kunskapsgrad 2 än 3 vilket förefaller 

avvikande. För att försöka ta reda på varför det tillskrevs högre ansvar vid kunskapsgrad 2 än 3 

undersöktes textsvar vid kunskapsgrad 2 närmare. Scenariot med kunskapsgrad 2 innebar att Adam 

inte visste om konsekvenserna men kunde tagit reda på dem vilket motsvarar följande meningar i 

scenariot: 

”Det slog honom aldrig att det skulle vara något fel med att göra så, och han brukar aldrig läsa på 

etiketter på några burkar. Adam tänkte istället mest på hur han skulle få bort målarfärgen från sina 

händer.” 

Ur svar på frågan vilken den mest väsentliga anledningen är till att fisken dog har försökspersoner 

som fick läsa detta scenario bland annat skrivit: 

FP 4 ” Nonchalans och okunskap” 
 

FP 5 ”Adam var oansvarig och hällde ut gifter i vattnet” 

FP 6 ”Adams brist på uppmärksamhet.” 

Vissa försökspersoner förklarade sitt resonemang vid kunskapsgrad 2 och exempel på svar är: 
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FP7 ”Det är visserligen förståeligt att vara omedveten eller ointresserad om miljöfrågor och 

kemikalier och dylikt, men det är inte förlåtligt. Adam har ett ansvar precis som alla andra att kolla 

vad det är han häller ut i naturen. ” 

FP 8 ”Det är mänskligt att göra fel, men när konsekvenserna riskerar att bli som detta så bör man 

tänkta efter före för att undvika att något händer. Sen om man handskas med kemiska produkter i 

naturen tar man självklart reda på om det är farligt för omgivningen. ” 

Många deltagare verkar anse att det är mycket allvarligt att skada miljön och att det är viktigt att 

veta om vilka konsekvenser olika handlingar kan ha på miljön. Att Adam anses mer ansvarig i detta 

fall, med kunskapsgrad 2, än i scenariot med kunskapsgrad 3 kan bero på att han inte ens försökt ta 

reda på konsekvenserna medan han i scenariot med kunskapsgrad 3 visste om att det var farligt men 

”inte tänkte på det” för tillfället, vilket kanske anses vara mänskligt och till viss del ursäktar ansvar. 

4.7 Säkerhet på ansvarsbedömning 
För att se om försöksdeltagarna var säkrare vid vissa angivelser för ansvar gjordes en envägs ANOVA 

på data från undersökningsomgång 2. Resultat visar att det finns signifikanta skillnader i grad av 

säkerhet på ansvarstillskrivande mellan olika ansvarsgrader, F (6,608) = 21,3, p < 0,001, partial η2 = 

0.17, se Figur 12. 

 

Figur 12 – Det finns skillnader i grad av säkerhet på ansvarstillskrivande mellan olika ansvarsgrader, F (6,608) = 21,3, 
p < 0,001, partial η2 = 0.17. 

Det finns en signifikant skillnad i säkerhet på ansvarstillskrivande mellan ansvarsgrad 1 och 3, 4 och 5, 

där 1 har högre säkerhet. Vid ansvarsgrad 7 är säkerheten högre än vid ansvarsgrad 2, 3, 4, 5 och 6.   
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Säkrast på sin bedömning är försöksdeltagarna när de angivit den lägsta eller den högsta 

ansvarsgraden. Mittenalternativet, ansvarsgrad 4 valdes då deltagare var osäkrare på sin bedömning 

av ansvar.  

5. Diskussion 
Nedan följer en diskussion över den metod som har använts i studien och de resultat som har 

framkommit. 

5.1 Metoddiskussion 
Genom att undersöka hur människor tänker kring moraliskt ansvar använde jag mig av enkäter som 

bestod av olika scenarion, där kunskapsvariabeln varierades, och försöksdeltagare fick svara på ett 

antal frågor. Eftersom försöksdeltagare fick gradera frågor på en sjugradig skala från noll till sex anser 

jag att det fanns en möjlighet för väldigt skilda åsikter att uttryckas vilket är viktigt för att fånga in 

deltagarnas tankar. Eftersom kunskapen hos agenter varierades i olika scenarion så var det enkelt att 

ställa frågor som sedan direkt kunde relateras till en viss grad av kunskap.  

Det kan vara så att försökspersoner har angett svar som de anser vara korrekta ur en moralisk 

synvinkel. Om deltagare har angivit svar som de själva tror är ”rätt” snarare än hur de faktiskt skulle 

resonera om situationen som de bedömde uppstod i verkligheten är något som kan påverka 

resultaten, men som är svårt att undvika när man använder en sådan metoddesign som i denna 

studie. Jag anser att metoden överlag fungerade mycket bra för underökningens syfte. För att få en 

djupare förståelse för hur människor resonerar skulle en mer kvalitativ studie kunna genomföras. 

Undersökningens syfte var att undersöka vilken betydelse kunskapsvillkoret har vid tillskrivande av 

moraliskt ansvar. Studien genomfördes på studenter och spridningen över universitetets olika 

fakulteter var någorlunda jämn vilket innebär att undersökningsgruppen täcker in människor med 

olika studiebakgrunder. Könsfördelning var också relativt jämn och därmed är resultaten 

representativa. Resultat pekar på att det finns variationer i ansvarsbedömning beroende på bland 

annat kunskap hos agenter. För att se om dessa mönster är generella så kan framtida studier göras 

på andra grupper än studenter. 

Resultat visar att deltagare som var osäkrare på vilken grad av ansvar de skulle tillskriva en agent 

oftast valde den grad av ansvar som låg i mitten av alla sju alternativ. Detta kan förstås ha påverkat 

resultatet eftersom då ansvarsgraden sattes till medelhögt, det vill säga mitten på den sjugradiga 

skalan, så kan det ha varit endast därför att försökspersonen var osäker och inte för att 

försökspersonen ansåg att det var en solklar ansvarsgrad att ange. För att undvika detta skulle 

möjligtvis ett annat alternativ kunna stå med i enkäten där deltagare som inte visste vad de skulle 

ange kunde ha kryssat i. 

5.2 Resultatdiskussion 
Resultat talar för att PEC och EH stämmer för hur människor tillskriver moraliskt ansvar. Teorier om 

spårning verkar inte vara lika framgångsrika för att förklara hur människor resonerar vid 

ansvarsbedömningar. EH är en teori som handlar om just tillskrivande av moraliskt ansvar. I denna 

rapport visade det sig att motivationsstrukturer som en förklaring till att en händelse inträffade har 

ett samband med hur ansvarig en agent anses vara.  
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De andra teorierna, PEC och spårningsteorierna, är inte framtagna för att säga något om tillskrivande 

av moraliskt ansvar utan vill snarare säga något om hur ansvar bör fördelas beroende på agentens 

förutsättningar. Spårningsteorierna säger att en agent som inte har någon kunskap om 

konsekvenserna av sina handlingar och heller aldrig vid något tidigare tillfälle haft någon aning om 

konsekvenserna inte kan vara ansvarig. I denna studie har det visats att agenter som varken har eller 

har haft kunskap om konsekvenserna av sina handlingar ändå kan anses vara ansvariga. Även om 

spårningsteorierna inte försöker säga något om tillskrivande av ansvar utan om ”faktiskt” ansvar så 

måste detta resultat beaktas. Spårningsteorier om ansvar måste förklara hur det kommer sig att trots 

att folk tillskriver agenter ansvar även när agenten inte är eller har varit medveten om 

konsekvenserna av sina handlingar så är detta något som inte gäller för ”faktiskt” ansvar.  

Jag tycker att det är intressant att människor kan bedöma ansvar för agenter i samma situationer så 

olika. Vissa tyckte att agenter som inte hade någon kunskap om konsekvenserna och heller inte 

kunde ha några sådana var helt utan ansvar medan andra tyckte att agenten var ansvarig till viss 

grad. Vad som påverkar bedömningarna är oklart men har troligtvis att göra med hur personen som 

bedömer fallet har uppfattat scenariot. Olika personer som läste samma scenario kan ha lagt vikt på 

olika detaljer som sedan var avgörande för bedömningen. Individer kan även ha olika värderingar 

vilket kan påverka bedömningen. I vissa fall kanske personer inte lade ner så mycket tid, eller energi, 

på att föra ett omfattande resonemang genom att ta in alla aspekter i beräkningen utan de gick 

kanske ”på känsla” när de gjorde sina bedömningar. Det också vara så att folk har fundamentalt olika 

uppfattningar om vad ansvar är och att detta förklarar delar av variationen. 

Inga resultat visade att kön, ålder eller fakultet för försöksdeltagarna hade någon effekt på resultaten 

och därför finns inga uträkningar på detta i rapporten. 

5.3 Framtida studier 
I framtida studier skulle det vara intressant att studera fall som liknar varandra mer än de som 

användes i denna rapport. Det skulle till exempel vara intressant att jämföra ett antal olika scenarion 

med agenter som på olika sätt i slutändan förstör miljön med ett antal scenarion där agenter på olika 

sätt påverkar situationer där ett djur tillslut blir drabbat och så vidare. Detta skulle kunna visa om det 

finns situationsskillnader som påverkar ansvarsbedömning och i sådana fall vilka variabler som 

påverkar bedömningen. Det skulle även vara intressant att jämföra scenarion men olika allvarliga 

utfall som till exempel ett djur som svimmar i en het bil med ett spädbarn som möter samma öde. 

Studien kan även genomföras på olika samhällsgrupper för att se om det finns skillnader i 

ansvarsbedömning beroende på samhällsgrupp. 

Genom att göra en mer kvalitativ studie där försöksdeltagare kunde frågas ut efter att de har fått 

bedöma vissa fall skulle vara intressant. Följdfrågor skulle ge möjlighet att se om det finns mönster 

för hur ansvar bedöms och även se om olika personer tar hänsyn till olika aspekter när de bedömer 

ansvar.  

6. Slutsats 
Frågan som undersöktes var vilken betydelse kunskapsvillkoret har vid tillskrivande av moraliskt 

ansvar och resultatet visar hur människor i allmänhet resonerar kring moraliskt ansvar. Resultat visar att 

agenter kan tillskrivas ansvar trots ignorans, alltså även om agenten inte uppfyller kunskapsvillkoret. 
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Resultat visar även att ju mer ansvarig en agent anses vara desto större del av förklaringen till 

händelsen som agenten är ansvarig för, är en viss egenskap, motivationsstruktur hos agenten. I 

studien framkom att även om det är hög trolighet att en agent som inte för tillfället uppfyller 

kunskapsvillkoret gjorde det vid en tidigare tidpunkt så anses han varken mer eller mindre ansvarig 

för händelsen än om det är väldigt låg trolighet att han hade kunskap om konsekvenserna vid en 

tidigare tidpunkt. Alltså om en agent inte uppfyller kunskapsvillkoret för tillfället så spelar troligheten 

att agenten tidigare hade tänkt på konsekvenserna inte någon roll för graden av ansvar. För agenter 

som utför handlingar när de inte uppfyller kunskapsvillkoret ökar graden av ansvar ju större del av 

förklaringen till en händelse anses vara en motivationsstruktur hos agenten. Resultaten styrker 

därmed EH och PEC och visar att spårningsteorier inte lämpar sig när det kommer till att förklara hur 

människor i allmänhet resonerar kring moraliskt ansvar. 
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Bilaga  
Scenario med Fredrik och Adam med kunskapsgraderna 1- 4. 

1. Ingen kunskap om konsekvenserna/riskerna av sina handlingar och hade heller inte kunnat 

ha några kunskaper om konsekvenserna, 

2. Ingen kunskap om konsekvenserna/riskerna, men skulle ha kunnat ta reda på dem, 

3. Kunskap om konsekvenserna/riskerna, men tänkte inte på dem för tillfället, 

4. Kunskap om konsekvenserna, men valde medvetet att ignorera dem. 

 

1. Fredrik åkte till mataffären för att handla. Det var en väldigt varm och solig dag, nästan 30 

grader. När han hade parkerat och klivit ur bilen så kunde han inte motstå att kika in i den 

sprillans nya ferrarin som stod på parkeringsplatsen bredvid. Panelen och framsätena i bilen 

fångade Fredriks uppmärksamhet några sekunder. Fredrik gick sedan vidare mot affären och 

gick in och utförde sina ärenden i lugn och ro. Vad han inte såg var att det i baksätet stod en 

bur med en liten iller. Medan Fredrik handlade svimmade det lilla djuret av värmen i bilen. 

 

2. Fredrik åkte till mataffären för att handla. Det var en väldigt varm och solig dag, nästan 30 

grader. När han hade parkerat och klivit ur bilen så fick han se att det satt en liten iller i en 

bur i bilen på parkeringsplatsen bredvid. Fredrik tänkte att illern var fin och att han själv 

kanske ville skaffa en som husdjur. Han tänkte att han kunde fråga ägarna vart de hade köpt 

den, men några ägare verkade inte synas till. Fredrik gick in på affären där det vid ingången 

stod en djurrättsaktivist och delade ut reklamblad, med information om faran att ha djur i 

heta bilar under sommaren.  Fredrik fick ett reklamblad som han genast slängde i 

papperskorgen utan att läsa och gick sedan in i affären för att handla. Medan han handlade 

svimmade illern i bilen av värmen. 

 

 

3. Fredrik åkte till mataffären för att handla. Det var en väldigt varm och solig dag, nästan 30 

grader. När han hade parkerat och klivit ur bilen så fick han se att det satt en liten iller i en 

bur i bilen på parkeringsplatsen bredvid. Fredriks syster hade en gång glömt sin katt för länge 

i en het bil vilket fick katten att svimma. Fredrik hade fått höra den historien många gånger 

men han tänkte inte på den just för tillfället. Fredrik gick in på affären och funderade inte 

mer på djuret utan utförde sina ärenden i lugn och ro. Under tiden svimmade illern av 

värmen. 

 

4. Fredrik åkte till mataffären för att handla. Det var en väldigt varm och solig dag, nästan 30 

grader. När han hade parkerat och klivit ur bilen så fick han se att det satt en iller i en bur i 

bilen på parkeringsplatsen bredvid. Fredrik, som kan en del om illrar, visste att det var farligt 

för den att bli lämnad i bilen för länge i det varma vädret. Han tänkte att ägarna kanske hade 

glömt bort djuret, och han såg inga ägare i närheten. Han funderade på om han borde göra 

något, som att tillkalla hjälp i affären eller ringa polisen, men tänkte sedan att illern inte var 

hans problem. Fredrik gick in på affären och utförde sina ärenden i lugn och ro. Under tiden 

svimmade illern av värmen. 
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1. Adam har en liten båt vid en sjö utanför staden där han bor. När Adam en dag målar om 

båten så blir det en del medel över. Adam läser innehållsförteckningen att medlet nyligen är 

framtaget och att tester har visat att det är helt ofarligt för naturen. Så Adam häller ut det 

medel som blev över i sjön. Vad företaget missat, var att resultaten från deras labb var 

missvisande och att medlet trots allt var giftigt, men att den informationen inte fanns på 

deras produkter. Medlet som Adam hällde ut spred sig i sjön, där det förhindrade 

mikroorganismer från att reproduceras, vilket ledde till att högre organismer blev utan mat. 

Slutligen slogs all fisk, som levde i sjön ut. 

 

2. Adam har en liten båt vid en sjö utanför staden där han bor. När Adam en dag målar om 

båten så häller han tanklöst ut det medel som blev över ner i sjön. Det slog honom aldrig att 

det skulle vara något fel med att göra så, och han brukar aldrig läsa på etiketter på några 

burkar. Adam tänkte istället mest på hur han skulle få bort målarfärgen från sina händer. 

Medlet, som var giftigt, spred sig i sjön där det förhindrade mikroorganismer från att 

reproduceras, vilket ledde till att högre organismer blev utan mat. Slutligen slogs all fisk, som 

levde i sjön ut. 

 

 

3. Adam har en liten båt vid en sjö utanför staden där han bor. När Adam en dag målar om 

båten så häller han tanklöst ut det medel som blev över ner i sjön. Tidigare hade Adam fått 

höra på båtklubben att det var farligt att hälla ut medel i sjön, men det slog honom inte just 

för tillfället utan Adam funderade mest på hur han skulle få bort målarfärgen från sina 

händer. Medlet, som var giftigt, spred sig i sjön där det förhindrade mikroorganismer från att 

reproduceras, vilket ledde till att högre organismer blev utan mat. Slutligen slogs all fisk som 

levde i sjön ut. 

 

4. Adam har en liten båt vid en sjö utanför staden där han bor. När Adam en dag målar om 

båten så häller han ut överflödigt medel ner i sjön. Adam visste att detta skulle kunna skada 

omgivningen eftersom han visste att medlet innehöll giftiga ämnen, men han tänkte att det 

skulle vara för jobbigt att ta hand om medlet på ett säkert sätt, och hoppades att ingenting 

dåligt skulle hända. Medlet spred sig i sjön där det förhindrade mikroorganismer från att 

reproduceras, vilket ledde till att högre organismer blev utan mat. Slutligen slogs all fisk, som 

levde i sjön ut. 

 

 

 


