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Sammanfattning  
 
Den här uppsatsen kommer att behandla fenomenet moralisk slump (moral luck). Uppsatsen är till största del av 
undersökande karaktär och till dels av argumenterande karaktär. Uppsatsens huvudfrågor är vad moralisk slump 
är för någonting, vad det finns för olika typer av respons kring problemet med moralisk slump och slutligen vad jag 
anser är den mest trovärdiga lösningen på problemet med moralisk slump. 
 
Uppsatsen utgångspunkt ligger I Nagels och Williams berömda artiklar som anses vara startskottet för den 
moderna debatten angående moralisk slump, även om området i sig har diskuterats sen länge. Utifrån detta 
undersöks flera olika teorier i detalj som fungerar som svar på framför allt den utmaning som Nagel målade upp i  
sin artikel. Svaren som redogörs för kan kategoriseras i två breda kategorier, de som förnekar att slumpen kan  
orsaka en moralisk skillnad och de som accepterar slumpens betydelse för moral.  
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1. Inledning 
Den här uppsatsen kommer att behandla ämnet moralisk slump, mer känt under den engelska 

termen Moral Luck. Då det inte finns någon erkänd svensk översättning på begreppet kommer 

jag att använda mig av det inofficiella begreppet moralisk slump. Slump avser enligt Svenska 

Akademins Ordlista ”resultat eller yttring av omständigheter som inte kunnat förutses eller 

kontrolleras” (SAOL, 2009). Vilket enligt mig, överensstämmer väl med begreppets egentliga 

natur. Slump kan yttra sig på ett antingen positivt eller negativt sätt, därför kommer också 

begreppen moralisk tur och otur att användas. Sammanfattningsvis används således moralisk 

slump i en neutral och allmän betydelse medan moralisk tur används för att hänvisa till ett 

slumpmässigt utfall med positiv innebörd, medan moralisk otur kommer att användas för att 

hänvisa till ett slumpmässigt utfall med negativ innebörd.  

Uppkomsten till denna uppsats grundar sig i en vilja av att förstå innebörden och betydelsen 

av moralisk slump. Området har varit omtvistat ända sedan Bernard Williams myntade 

begreppet ”moral luck” 1976 för att uttrycka det fenomen där vår moraliska status – hur goda 

eller onda vi är och hur mycket beröm eller klander vi är värda – är till dels beroende av 

aspekter utanför vår kontroll. Tillsammans med Thomas Nagels minst lika kända artikel, 

utgör Nagel och Williams utgångspunkten för den samtida debatten om moralisk slump 

(Wolf, 2001:2). Kärnan ligger alltså i två motstridiga principer, dels vår intuition om att 

enbart aspekter inom vår kontroll bör ligga till grund för den moraliska bedömningen av 

agenter dels moralisk slump som tycks visa att vi ständigt gör moraliska bedömningar utifrån 

aspekter som ligger bortom agenters kontroll. Dessa upphovsmän menar att fenomenet 

moralisk slump utgör sprängstoff för hur vi betraktar moral, Nagel uttryckte det som följande:  

Eventually nothing remains which can be ascribed to the responsible self, and we are left 

with nothing but a portion of the larger sequence of events, which can be deplored or 

celebrated, but not blamed or praised (Nagel, 1979:10). 

Uppsatsens mål är alltså att ta sig an uppgiften att undersöka ett par av de svar som filosofer 

har gett gällande problemet med moralisk slump för att se vilka konsekvenser moralisk slump 

innebär för vår syn på moral.  
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1.2. Syfte 
Uppsatsens syfte är primärt av undersökande karaktär. Den största delen av uppsatsen 

kommer att undersöka vad moralisk slump är för någonting, dess betydelse och framför allt 

vilka olika svar filosofer har gett gällande problemet med moralisk slump. Uppsatsen kommer 

också till viss del vara argumenterande i det att jag kommer att resonera kring vilka svar jag 

finner mest trovärdiga. Således blir uppsatsen både argumenterande och undersökande. 

Uppsatsens syfte tydliggörs genom följande frågeställningar:  

• Vad är moralisk slump?  

• Vilka är några av de svar som getts på problemet med moralisk slump?  

• Vilka av dessa svar verkar mest trovärdiga?  

1.3. Disposition 
Uppsatsen är disponerad i totalt 6 kapitel exklusive litteraturlista. Det första kapitlet 

presenterar syfte och frågeställningar som denna uppsatsen vilar på. Det andra kapitlet i 

uppsatsen ger en bakgrund till ämnet och besvarar den första frågeställningen, nämligen vad 

moralisk slump är för någonting. Kapitel tre, fyra och fem presenterar olika teorier som svar 

på problemet med moralisk slump, här redogörs lösningar i detalj och i kapitel fem så 

granskas dem kritiskt samt att likheter mellan dem presenteras. Slutligen i kapitel 6 så 

besvaras den sista frågeställningen – nämligen den om vilket svar jag finner är mest 

trovärdigt.  

2. Vad innebär moralisk slump? 
Litteraturen gällande moralisk slump började blomstra efter Williams och Nagels nu berömda 

artiklar på ämnet. Problemet hade som sagt diskuterats innan, men inte under det specifika 

begreppet moralisk slump. Williams och Nagels artiklar betonar olika aspekter av moralisk 

slump, Nagels artikel är dessutom en kommentar på Williams artikel – Men trots detta ligger 

samma fråga till grund för de båda, nämligen: Kan slumpen någonsin göra en moralisk 

skillnad? (Latus, u.å; Williams, 1981). Den naturliga följdfrågan blir då också, vilken typ av 

moralisk skillnad kan slumpen avgöra? Det mest uppenbara, är skillnaden gällande vad en 

person kan vara ansvarig för, men det har också föreslagits att slumpen kan göra skillnad både 

gällande den moraliska legitimiteten av våra handlingar samt påverka vår generella moraliska 

status (Latus, u.å.).  
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Men vad är egentligen problemet med att slumpen orsakar en moralisk skillnad? Problemet är 

att detta är djupt motsägelsefullt. Slumpen påverkar de flesta aspekter av våra liv, vilket vi 

såklart är mycket medvetna om. Slumpen påverkar vår karriär och vår lycka. Men en vanligt 

förekommande tanke är att moralen är beskyddad från slumpen. Ta till exempel en persons 

moraliska status, det är rimligt att tänka sig att slumpen inte påverkar dennes moraliska status 

i det att denna är god eller ond. Till skillnad från samma persons framgång, rikedom och 

liknande. Men det Nagel och Williams gör i sina artiklar är att kasta denna föreställning i 

tvivel (Latus, u.å.).  

För att förtydliga så förekommer moralisk slump när en person kan på ett korrekt sätt bli 

utsatt för en moralisk bedömning, trots att underlaget för bedömningen dels var något som var 

utanför agentens kontroll. Trots tanken på att moralen är beskyddad från slumpen, verkar 

detta vara någonting som kontinuerligt sker i våra vardagliga liv. Problemet i sig uppstår då vi 

i regel är övertygade om att kontrollprincipen är korrekt (”control principle”), vilket säger åt 

oss att vi enbart är moraliskt skyldiga till det som är under vår kontroll (Nelkin, 2011:1). 

Samtidigt som vi kontinuerligt gör motsatsen, nämligen att vi gör moraliska bedömningar 

gentemot agenter för aspekter som är utanför dess kontroll. Drar men denna tankegång längre, 

tycks det som vi ska se – nästintill omöjligt att utföra moraliska bedömningar så länge vi 

övertygade om att kontrollprincipen är korrekt (Nelkin, 2011:1).  

För att förtydliga dessa två motstridiga principer, underlättar det om vi granskar de både i 

detalj för att visa hur vi intuitivt, trots motsättningen mellan dem, tycks förpliktigade till både 

två samtidigt. Låt oss börja med kontrollprincipen som vi kan definiera på följande vis:  

Kontrollprincipen: Vi är bara utvärderingsbara för det som är innanför vår kontroll. Det 

moraliska underlaget för bedömningar får alltså enbart sträcka sig så långt, som det agenten 

har kontroll över (min egen definition). 

Den naturliga följden av detta är slutsatsen att: Två människor bör inte gällande moral bli 

utvärderade annorlunda, om den enda skillnaden mellan dem beror på faktorer utanför deras 

kontroll (Nelkin, 2011:3). Kontrollprincipen och den naturliga följden tycks vara både rimligt 

och trovärdigt. Denna uppfattning är också den vanligaste, som uppsatsen senare kommer att 

visa. Men den tycks också hitta stöd i verkliga situationer. Föreställ dig detta exempel: En 

kvinna trampar dig på foten under en tågresa. Du får reda på att hon helt enkelt tappade 
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balansen, då tåget skakade till och att detta var helt utanför hennes kontroll att hon således 

trampade dig på foten. Frestelsen att klandra kvinnan försvinner sannolikt med denna 

information – vilket kan förklaras med att vi ogärna håller andra människor ansvariga för 

händelser som var utanför deras kontroll (Nelkin, 2011:3).  

Samtidigt kan man hitta oräkneliga fall i våra liv där vår moraliska bedömning beror på 

faktorer utanför agenters kontroll. Även om moralisk slump tycks vara en oxymoron, så 

verkar våra vardagliga moraliska bedömningar bekräfta fenomenet med moralisk slump 

(Nelkin, 2011:3–4). Vi kan förstå moralisk slump enligt följande definition:  

Moralisk slump: moralisk slump sker när en agent på ett korrekt sätt kan bli moraliskt 

utvärderad, trots det faktum att en signifikant del av bedömningen baseras på faktorer som är 

utanför dennes kontroll (min egen definition). 

Även detta faktum tycks vi bundna till. I vår vardag hittar vi stöd för detta faktum i det att vi 

generellt tycks klandra de som har mördat, mer än den som endast försökt att mörda – men 

misslyckats på grund av faktorer utanför dennes kontroll. Till exempel att pistolen slog slint, 

eller att offret plötsligt snubblade och undvek skottet. Detta är givetvis händelser som inte går 

att kontrollera och därför tycks vi bryta mot kontrollprincipen när vi klandrar den 

framgångsrika mördaren mer än den som försökte men misslyckades (Nelkin, 2011:4).  

2.1. Nagel om moralisk slump 
Nagel beskriver problemet med moralisk slump i enlighet med hur det beskrevs i föregående 

avsnitt, nämligen som en konflikt mellan vår vardagliga moraliska praktik och vår intuition 

gällande moral som de flesta av oss håller med om. Nagel ger ett exempel på den oturliga 

kontra den tursamma bilföraren. Föreställ dig två bilförare som både kör alkoholpåverkade, 

den otursamma föraren möter och kör på en fotgängare, medan den tursamma föraren inte 

möter en fotgängare och på så vis kommer hem utan att någon skada skett. Detta är för Nagel 

problemet med moralisk slump. Intuitionen av att vi endast ska utföra moraliska utvärderingar 

grundade i det som är inom agentens kontroll kontra det faktumet att slumpen faktiskt tycks 

spela en betydande, kanske till och med avgörande, roll för vår moraliska status (Latus, u.å.). 

I exemplet med bilförarna, så var det endast slumpen som gjorde att en fotgängare befann sig 

i den ena bilistens väg, men inte i den andra bilistens väg – alltså en aspekt utanför förarnas 

kontroll. Trots detta vill vi bedöma dessa två förare olika. Nagel föreslår att vår intuition 
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gällande kontrollprincipen är korrekt och är djupt inbäddad i vårt moraliska tänkande – men 

han håller samtidigt med om att slumpen oundvikligt kommer att spela roll gällande agenters 

moraliska position. Detta får honom att dra slutledningen om att det existerar en verklig 

paradox i vår uppfattning gällande moral (Latus, u.å.).  

Det verkar alltså som att det finns något problematiskt med idén om att slumpen spelar en 

betydande roll gällande vår moraliska position. Ändå tycks det som att vi låter slumpen slippa 

in i våra moraliska utvärderingar hela tiden. Faktumet är att vi tycker mer illa om den 

otursamma föraren. Vi tycker förmodligen illa om den tursamma föraren också på grund av 

dennes vårdslöshet, men vi håller inte den tursamma föraren ansvarig på samma sätt som den 

otursamma (Latus, u.å.) Detta, kan i sig, tyckas ganska oproblematiskt. Men Nagel visar att 

när vi tittar närmare på det som påverkar oss, verkar inget, eller nästan ingenting vara inom 

vår kontroll. Allt vi gör, tycks ur någon aspekt, vara beroende av slumpen. Vad finns då kvar 

för moralen att bedöma i enlighet med kontrollprincipen? Slumpens vidsträckta domän 

exemplifieras väl av Nagels fyra kategorier av slump (Nagel, 1979).  

2.2. Nagels fyra typer av slump 
Nagel identifierar alltså fyra typer av slump som påverkar våra liv och således vår moraliska 

status. Dessa är:  

1. Slump gällande utfall (Resultant Luck): Slump gällande hur ens handlingars utfall 

blir. 

2. Slump gällande omständigheter (Circumanstantial Luck): Slump gällande vilka 

omständigheter och problem man möter. 

3. Kausal slump (Causal Luck): Slump gällande hur ens föregående omständigheter 

påverkar en. 

4. Konstitutiv slump (Constitutive Luck): Slump gällande hur ens konstitution är, 

gällande begär, tendenser, humör och hur en är som person (Latus, u.å.).  

Det är värt att nämna att Nagel identifierar och redogör för var och en av dessa typer av slump 

i sin artikel, men han namnger inte alla typer av slump. Han använder sig av begreppet 

konstitutiv slump, förmodligen inspirerad av Williams artikel. Men Williams har en bredare 

definition av konstitutiv slump, som tycks innefatta både slump gällande omständigheter och 

kausal slump. Begreppen slump gällande omständigheter och kausal slump, kommer 
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ursprungligen från Daniel Statman. Medan slump gällande utfall ursprungligen kommer från 

Michael Zimmerman (Latus, u.å.). Termerna som används i denna uppsats, är till min egen 

förståelse, de mest förekommande termerna – men det finns filosofer som använder andra 

begrepp, trots att innebörden mer eller mindre innefattar samma innehåll. 

2.2.1. Slump gällande utfall 

Nagel ger en rad exempel på slump gällande utfall. Ett väldigt känt, och frekvent använt 

exempel är det om den tursamma kontra otursamma bilföraren. Skillnaden emellan dem, var 

just en slump gällande utfall. Nagel ger också exempel på beslut fattade under osäkerhet. 

Särskilt politiska beslut. Ett sådant exempel är om någon som måste besluta om att starta en 

revolution eller inte gentemot en brutal regim. Misslyckas revolution, kommer många att dö – 

sker ingen revolution över huvud taget kommer regimen att fortsätta sin brutalitet mot folket. 

Enligt Nagel, lyckas beslutsfattaren kommer denna att bli en ”hjälte”, misslyckas hon kommer 

hon vara ansvarig för de blodiga konsekvenserna av den misslyckade revolutionen. Beroende 

på hur revolutionen faller ut, något som i sig är beroende av slumpen, verkar det som att 

mycket av beslutsfattarens moraliska kredit baseras på slump gällande utfall. Här tycks Nagel 

mena, både det beröm och klander hon faktiskt kommer få, men också det beröm eller klander 

som hon faktiskt förtjänar (Nagel, 1979:4; Latus, u.å.).  

2.2.2. Slump gällande omständigheter 

Precis som slumpen kan avgöra hur resultatet av våra handlingar blir, så kan slumpen även 

påverka vilka situationer vi faktiskt hamnar i. Det handlar alltså om slumpen av att vara på 

rätt/fel plats vid rätt/fel tidpunkt. Detta kan ha en avgörande betydelse för vår moraliska 

status. Nagels exempel på slump gällande omständigheter är att jämföra två tyskar under 

naziregimen på 1930-talet. Den ena tysken stannar i Nazityskland och utför en rad 

hemskheter. Den andra tysken däremot, precis i början av 1930-talet, flyttar till Argentina på 

grund av jobbskäl, och inga andra skäl, och gör således inga hemskheter i nazismens namn. 

Föreställ dig att tysken i exil, skulle agerat precis lika hemskt som tysken som stannade, om 

av en slump han inte skulle lämnat landet – är vi villiga att klandra dessa två lika hårt? Om 

inte, tycks det som att slump gällande omständigheter har gjort en moralisk skillnad (Nagel, 

1979:7–8); Latus, u.å.).  
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2.2.3. Kausal slump 

Nagel säger inte mycket om kausal slump, detsamma stämmer om de som skrivit om moralisk 

slump efter Nagel. Detta beror på att det är samma problematik som debatteras i debatten 

gällande fri-vilja och determinism. Det råder en viss osäkerhet, bland flera filosofer som 

skriver om ämnet moralisk slump just hur stark denna kopplingen mellan fri-vilja debatten 

och moralisk slump egentligen är. Schmidt redogör och argumenterar för i sin artikel att 

moralisk slump förtjänar och bör behandlas som ett filosofiskt problem i egen rätt, men menar 

att det finns de som menar att moralisk slump enbart är underordnat och ett delproblem av fri-

vilja och determinismproblemet (Schmidt, 2013:300). I denna uppsats, lämnas denna 

diskussion därhän och moralisk slump kommer att behandlas som ett problem i egen rätt. Men 

kausal slump tycks också vara en typ av slump som är överflödig, Latus resonerar att Nagel 

tog med denna typ av slump för att indikera kopplingen mellan problemet med moralisk 

slump och debatten om fri-vilja och determinism (Latus, u.å.). Anledningen till att den 

kausala slumpen tycks vara överflödig är att den tar upp samma mark, som redan behandlas 

av den konstitutiva slumpen och slump gällande omständigheter. Den konstitutiva slumpen 

behandlar det vi är, medan slump gällande omständigheter behandlar det som händer oss, 

vilket gör den kausala slumpen överflödig eller redundant (Latus, u.å.).  

2.2.4. Konstitutiv slump 

En naturlig respons eller försvar gentemot slump gällande utfall och omständigheter är att det 

viktiga är inte hur en persons handlingar faller ut eller vilka omständigheter och situationer en 

person hamnar i som är det viktiga, utan istället är det vad som finns i en persons hjärta som 

är det viktiga. Vilka intentioner personen har (Latus, u.å.; Nelkin, 2011). Men som Nagel 

sedermera visar, även ens karaktär och personlighet är offer för slumpen. Hur man är, är till 

stor del ett resultat av dels arv dels miljö. Varken miljö eller arv har agenten någon kontroll 

över (Nagel, 1979:6–7).  

Säg att i en given situation så agerade inte Fanny med goda intentioner – men kanske berodde 

detta på att Fanny hade oturen att födas som en bitter och föraktfull person. Varför bör då, ens 

intentioner räknas in i ens klandervärdighet? Nagel menar på att vi inte bör göra detta. Utan 

han menar att vi inte ska berömma eller klandra människor för kvalitéer som är utanför deras 

kontroll, trots att detta låter rimligt, säger Nagel också att vi dock inte kan låta bli att göra just 

detta (Nagel, 1979:7; Latus, u.å.). Nagel skriver att om vi inte bedömde dessa faktorer utanför 
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agentens kontroll, så är det oklart vad som faktiskt finns kvar att bedöma. Men i slutändan, så 

blir människor bedömda för vad de är, inte över hur de blev som de blev (Nagel, 1979:7).  

2.3. Svar på problemet med moralisk slump 
Sedan Williams och Nagel skrev sina artiklar, har det publicerats en rad olika svar på det 

problem gällande moralisk slump som de formulerade. Svaren drar åt olika håll, och en 

konsensus är svår att se. Därför kan det vara nyttigt, att innan vi undersöker ett par svar i 

detalj, att få en överblick över fältet, som det nu ser ut gällande problemet med moralisk 

slump.  

Wolf i sin artikel, identifierar två motsatta riktningar som responsen har gått – ett förnekande 

och ett accepterande av moralisk slump. Hon menar att okritiskt acceptera fenomenet gällande 

moralisk slump är att tillåta att man kan bli berömd och klandrad för det man inte kan hjälpa. 

Vilket, som vi tidigare har redogjort, går emot ett djupt band vi har med kontrollprincipen. 

Men samtidigt, att lika okritiskt avfärda moralisk slump, och allt det som moralisk slump 

tycks influera gällande moraliska utvärderingar och praktiker, tycks kräva en enorm 

förändring gällande hur vi ser på det regelbundna moraliska dömandet. 

2.3.1. Moralisk slump orsakar inte moraliska skillnader 

Denna kategori av svar, som helt enkelt förnekar att moralisk slump orsakar en moralisk 

skillnad, är den grupp med flest anhängare. Men väljer man att förneka moralisk slump, måste 

man kunna förklara bort det som uppenbart ser ut som moralisk slump och varför man i 

sådana fall ”såg fel”. Ett annat mål för denna kategori, är att måla upp en koherent bild av 

moral som helt enkelt undviker slumpen (Nelkin, 2011:15). 

Ett vanligt påstående av förespråkare i denna kategori, är alltså att slump är irrelevant för 

klandervärdighet. Hur mycket klander en person förtjänar beror på hur pass fel en person har 

handlat, hur mycket av moralisk felaktighet som har visats eller uttryckts genom handlingen 

en agent har utfört. Dock är detta givetvis en väldigt komplex process i sig att mäta hur pass 

klandervärdig en person är. Men det viktiga här är att en handlings faktiska konsekvenser, inte 

är relevant i bedömningen av någons klandervärdighet. Den tursamma föraren som inte körde 

på någon, är lika klandervärdig som den som otursamma föraren som faktiskt körde på någon. 

Det är alltså inte en fråga om konsekvenser, utan en fråga om vilken moralisk bristfällighet 

som handlingen i sig visade (Wolf, 2001:3).  
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Argumenten för denna position varierar givetvis, men många filosofer använder olika 

variationer av epistemiska argument, argument gällande motivation för klander, samt olika 

typer av distinktioner. Wolf ger exempel på motivations- och epistemiska argument i sin 

sammanfattning av de två olika positionerna.  

Gällande de epistemiska skillnaderna, kan det enkelt uttryckas som att vi i verkliga livet 

klandrar det vi vet. Tanken är, att det är en större sannolikhet att vi vet om en agents mord, 

misshandel eller rån om denna personen lyckas med sin handling. Likadant är sannolikheten 

större att vi blir medvetna om en persons vårdslösa bilkörning om detta resulterar i en 

fotgängares död, än om ingen olycka skulle ske över huvud taget. Den naturliga följden av 

denna typ av argument är att vi kan enbart klandra det vi vet om, därför kommer agenter vars 

vårdslösa bilfärd resulterar i att någon skadas eller dör klandras oftare än de agenter som inte 

orsakar någon skada. Inte för att de skiljer sig i klandervärdighet utan på grund av att vi är 

mer sannolika att få reda på den otursamma agentens handlande än den tursamma (Wolf, 

2001:4). 

Det andra argumentet liknar det första och syftar till den brist på information vi ofta har 

gällande moraliskt felaktiga handlingar. Tankesättet är följande, att många, om inte de flesta, 

moraliskt felaktiga handlingar är av den typen att de är svåra att bedöma, gällande hur pass 

moraliskt felaktiga de egentligen är. Felaktighet är delvis baserat på den risk gällande skada 

en agents handling har, och hur sannolikt det är att en skada inträffar, men denna information 

saknas många gånger. Hur vårdslöst körde egentligen den tursamma föraren? Hur vet vi att 

inte den otursamma egentligen, körde mer vårdslöst än den tursamma? De flesta av oss är i 

någon mån oförsiktiga och till vis del vårdslösa – nästintill ingen är absolut försiktig, och i 

regel när ingen olycka händer är vi inte lika övertygade om hur mycket klander som 

egentligen förtjänas (Wolf, 2001:4). 

Det tredje argumentet Wolf nämner handlar om motivation och hur benägna vi är att visa 

starka reaktioner. Wolf skriver, att den grad vi faktiskt klandrar andra människor, har inte 

enbart med att göra med hur klandervärdiga dessa människor är. Utan också med hur benägna 

eller motiverade vi är att faktiskt klandra den andra människan. Om en moraliskt felaktig 

handling faktiskt resulterar i skada, så är inte chansen bara större att vi får reda på den 

felaktiga handlingen, vi är också mer benägna att känna ilska och vara upprörd över det. Om 

en byggnad inte lever upp till kraven på brandsäkerhet och sedermera brinner upp med 
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boende inuti byggnaden, är sannolikheten givetvis mycket större att vi får reda på att 

hyresvärden har slarvat med brandsäkerheten. Sannolikheten blir också större av att vi är mer 

benägna att klandra hyresvärden för detta också på ett starkare sätt, då förlusten är kopplad till 

andra känslor som ilska, chock och sorg. I kontrast till, att hyresvärden slarvade med 

brandsäkerheten på samma sätt, men ingen brand uppstod. I detta fall, kommer hyresvärden 

också vara klandervärdig – men sannolikheten är mindre att vi faktiskt får kännedom om detta 

samt att vi kommer förmodligen inte vara lika benägna att klandra hyresvärden lika ”hårt” 

även om denna grad av klander är lämplig (Wolf, 2001:4).  

I detta avsnitt har det alltså redogjorts för tre klassiska argument för att förklara bort moralisk 

slump, anledningen till att det verkar som att vi klandrar två agenter olika, har enligt detta 

resonerande att göra med en brist på perfekt information och på motivation. Frågan är, om 

detta är ett tillräckligt trovärdigt svar? I nästa avsnitt ska generella argument för den position 

som accepterar moralisk slump ges.  

2.3.2. Moralisk slump orsakar moraliska skillnader 

De som accepterar existensen av moralisk slump, avvisar då samtidigt både kontrollprincipen 

och det kantianska konceptet av moral. Som ett resultat av detta, sätts kraven på denna grupp 

av filosofer att visa på hur vi kan korrigera och förändra våra moraliska bedömningar och 

praktiker på ett koherent och trovärdigt sätt, eller att visa att vi inte alls är förknippade med 

kontrollprincipen som de flesta av oss tror vi är (Nelkin, 2011:25). 

Accepterar man existensen av moralisk slump, så menar man att det är lämpligt att den 

otursamma föraren är mer klandervärd än den tursamma föraren. Man accepterar helt enkelt 

faktumet att moralisk slump orsakar moraliska skillnader. Wolf skriver, att den otursamma 

föraren helt enkelt gjorde någonting värre än den tursamma. I enlighet med denna position, 

menar Wolf, så är de både förarna lika klandervärdiga för den vårdslösa bilfärden, men den 

otursamma är också klandervärdig för att köra på fotgängaren. Eftersom den tursamma inte 

körde på någon, kan denna inte förtjäna klander för detta. Därför förtjänar helt enkelt, den 

otursamma föraren mer klander än den tursamma (Wolf, 2001:7). 

Latus (u.å.) bidrar också i sin artikel till att genereralisa argumenten för denna kategori av 

respons. En annan typ av argument, är att påstå att enda anledningen till att moralisk slump 

verkar problematisk är för att vi har en felaktig syn på moralen i sig. Misstaget vi gör, enligt 
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detta synsätt, är att förknippa moraliska bedömningar med straff, korrigerar vi vår bild av 

moral, så upphör moralisk slump att vara ett problem (Latus, u.å.).  

Ett annat tillvägagångssätt är att mena på att moralisk slump är enbart problematiskt om vi 

intar den felaktiga bilden av att vi är i ”full kontroll”. Vilket är ett synsätt som borde ersättas 

med ett mer flexibelt synsätt, kallat ”delvis kontroll”, erkänner man och agerar utifrån denna 

syn om delvis kontroll och autonomi, upphör således också moralisk slump att vara ett 

problem (Latus, u.å.).  

I detta avsnitt har vi alltså sett, väldigt översiktligt, lösningar på problemet med moralisk 

slump genom att acceptera dess existens och istället korrigera vår syn på moral så att närvaron 

av moralisk slump upphör att vara ett problem. Detta genom att ändra vår syn på moraliska 

bedömningar och dess förhållande till straff, vår syn på kontroll eller att helt enkelt addera 

klander för en handlings konsekvenser och på så sätt överge kontrollprincipen.  

2.4. Sammanfattning av problemet med moralisk slump 
Moralisk slump är då avslutningsvis en konflikt eller en motsättning mellan vår intuition om 

kontroll och det upplevda faktumet att slumpen tycks påverka moralen trots allt: 

• Intuition: Den moraliska bedömningen ska enbart vara grundad i det som är under 

agentens kontroll 

• Upplevda faktumet: Vi tycks ständigt behandla agenter olika för identiska 

handlingar, trots att enda skillnaden mellan dem är utanför deras kontroll och alltså ett 

resultat av slumpen.  

Detta är alltså problemet med moralisk slump. Till en början tycks detta inte i sig så 

problematiskt – det borda räcka att hänvisa till agenters intuition. Men som Nagel visar, beror 

även en agents karaktär, ens uppsättning av egenskaper och böjelser till viss del på slumpen, 

alltså den konstitutiva slumpen. Det tycks alltså som att vi står inför ett dilemma – accepterar 

vi kontrollprincipen och förnekar existensen av moralisk slump är det otydligt vad som 

faktiskt finns kvar att utvärdera, då verkar det som att det inte finns kvar någonting att klandra 

någon för. Alternativet är att erkänna att vår moraliska status delvis är beroende av och 

influerad av slumpen (Latus, u.å.). Nagel avslutade själv sin artikel med att medge att han inte 

såg någon lösning på problemet: 
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I believe that in a sense the problem has no solution, because something in the idea of 

agency in incompatible with actions being events, or people being things (Nagel, 1979:9). 

Detta är alltså problemet med moralisk slump. I resterande del av denna uppsats ska 

problemet undersökas vidare i mer detalj. Nästkommande kapitel ska undersöka ett par svar 

på problemet med moralisk slump, som anser att moralisk slump inte orsakar någon moralisk 

skillnad. Alltså att intuitionen är korrekt och det upplevda faktumet falskt.  

3. Moralisk slump orsakar inte någon moralisk skillnad 
I detta kapitel ska två teorier redogöras för som förnekar betydelsen av moralisk slump, syftet 

är att tydliggöra och framhäva olika argument som är vanligt förekommande i litteraturen 

gällande synen av att betydelsen av moralisk slump är falsk. Kapitlet är disponerat på så sätt 

att två teorier kommer att redogöras i detalj, som avspeglar två skilda strategier i förnekandet 

av moralisk slump. Den första teorin med Enoch och Marmor som upphovsmän har valts ut 

då det är en av få teorier som behandlar alla typer av moralisk slump. Den andra teorin av 

Domsky har valts ut då denna väljer en helt ny riktning, nämligen genom att helt utelämna 

filosofin för att lösa ett filosofiskt problem.  

3.1. Enoch & Marmor – The Case Against Moral Luck (2006) 
Enoch & Marmor använder sig av ett flertal olika argument för att förneka betydelsen av att 

slumpen kan göra en moralisk skillnad. Till skillnad från många andra författare på ämnet, 

som i regel brukar fokusera på en särskild typ av slump så angriper Enoch och Marmor tre av 

de fyra typerna 1av moralisk slump, vilket gör att deras teori förtjänar att redovisas mer i 

detalj. För tydlighetens skull kommer deras svar att kategoriseras i underrubriker för 

respektive typ av moralisk slump såsom Nagel definierade det.  

3.1.1. Enoch och Marmors svar på slump gällande utfall 

Enoch & Marmor utgår från samma kända exempel som Nagel beskrev i sin artikel om 

moralisk slump med den otursamma och den tursamma bilföraren för att förklara innebörden 

av slump gällande utfall. För att påminna: Den tursamma och den otursamma föraren kör 

hemåt samtidigt från samma fest, de är både påverkade och kör precis lika vårdslöst. Men den 

otursamma föraren möter och kör på en fotgängare, medan den tursamma inte möter någon 

                                                 
1 De utelämnar kausal slump, vilket är standard i diskussionen för att undvika kontroversen kring fri 
vilja och determinism. En mer utförlig förklaring för detta ges i avsnitt 2.2.3.  
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fotgängare på sin rutt hem och kommer alltså undan utan att någon skada har skett. Detta 

tycks alltså vara ett exempel på en slump gällande utfall i moralisk bemärkelse. Anledningen 

är att de två olika förarna utförde samma klandervärdiga handling, vars enda skillnad mellan 

dem berodde på slumpen. Ändå tycks vi vilja bedöma den otursamma föraren som mer 

klandervärdig än den tursamma. Detta går, som vi kommer ihåg, däremot emot 

kontrollprincipen (Enoch & Marmor, 2006:408). Ett annat tidigare redogjort exempel är de 

om de två potentiella mördarna, där bara en, på grund av slumpen, lyckas genomföra mordet. 

Det Nagel tycks visa i dessa exempel, är att konsekvenserna av en agents handling, 

åtminstone delvis, bestämmer den moraliska betydelsen av handlingen. Dessa konsekvenser, 

är ju givetvis, utanför agentens kontroll.  

Så huvudfrågan gällande moralisk slump, blir då följande: Är en person moraliskt ansvarig för 

hur saker och ting utvecklar sig på grund av ens persons handling? Och mer specifikt: Kan det 

finnas två fall som är lika i alla aspekter förutom det faktiska utfallet, där det trots detta, är 

legitimt med två olika typer av moraliskt bedömande? Enligt kontrollprincipen är svaret rätt 

och slätt nej. Enligt kontrollprincipen, så är det vanligast att resonera kring de förväntade 

konsekvenserna av en handling. Alltså vad är rimliga utfall av min specifika handling med 

den information jag har i denna specifika situation? Gällande de två vårdslösa förarna, är 

deras förväntade konsekvenser lika stora att köra på en fotgängare – och är enligt detta synsätt 

då lika klandervärdiga, även om det faktiska utfallet blev annorlunda (Enoch & Marmor, 

2006:411). Men nu står vi inför samma problem, som beskrevs i kapitel 2, trots att denna 

intuition tycks både rimlig och trovärdig; så behandlar vi ju faktiskt de två förarna olika. 

Betyder inte detta att moralisk slump faktiskt orsakar en moralisk skillnad? Enligt Enoch och 

Marmor är svaret även här, nej. 

Deras huvudargument gällande detta förnekande är en distinktion mellan klandervärdighet 

och klanderrelaterade reaktioner. Vilket de menar förklarar varför vi faktiskt behandlar de 

två förarna olika. Klandervärdighet är helt en funktion av moraliskt ansvar, och enligt Enoch 

och Marmor, helt immun gentemot slump. Medan klanderrelaterade reaktioner är fenomen 

som straff, socialt fördömande, och förstapersons reaktioner såsom ånger och sorg (Enoch & 

Marmor, 2006:412). Artikelförfattarna menar, att allt som oftast, så följer dessa två fenomen 

varandra, men klandervärdighet behöver inte vara den enda aspekten för att legitimera 

klanderrelaterade reaktioner. Ta straff som exempel, förutom klandervärdighet så fyller straff 
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fler funktioner och har fler legitimeringspunkter såsom avskräckningssyfte, förebyggande 

åtgärder, frågor gällande allmänfarlighet, lämpliga sociala attityder som behövs uttryckas för 

respektive brott och samhällskostnader bland annat (Enoch & Marmor, 2016:413). Utifrån 

detta resonemang följer det alltså, att de två förarna som är precis lika klandervärdiga 

behandlas olika utifrån andra aspekter gällande klanderrelaterade reaktioner. Detta sträcker 

sig också till känslor som ilska gentemot de två olika förarna; då det även finns andra 

legitimeringsgrunder för känslor såsom ilska. Klandervärdighet och klanderrelaterade 

reaktioner är två skilda konceptuella enheter, där klandervärdighet handlar om sannheten eller 

falskheten av klander, medan klanderrelaterade reaktioner är frågor av praktisk art. Den 

förstnämnda behöver epistemiska argument, medan den andra kräver praktiskt orienterade 

argument (Enoch & Marmor, 2016:413).  

Utifrån detta resonemang, öppnas två alternativ upp. Antingen kan man hävda att 

klanderrelaterade reaktioner i form av olika straff för samma grad av klandervärdighet är 

orättvist och behövs reformeras, eller så kan man acceptera att det finns andra skäl än de som 

härstammar från moralisk klandervärdighet gällande olika behandlingar.  

Enoch och Marmor är föga förvånande av den sistnämnda åsikten vilket leder oss in på deras 

andra huvudargument. Det om epistemiska skillnader. I sak handlar det om att vi i verkliga 

livet nästintill aldrig faktiskt har perfekt information. Vilket leder till att vi i verkligheten 

nästan aldrig kommer kunna hävda bestämt att den otursamma och den tursamma föraren 

faktiskt körde lika vårdslöst. När allt annat vara lika, så är ett faktiskt mord eller en faktisk 

krock tydliga bevis som pekar mot ett klandervärdigt beteende, något som saknas i fallet med 

den tursamma föraren (Enoch & Marmor, 2006:415).  

Sammanfattningsvis, det Enoch och Marmor har presenterat är inte ett bevis för att slumpen 

inte existerar, utan att det inte finns någon moralisk slump. Slumpen påverkar givetvis i fallet 

med den tursamma och otursamma föraren, men denna slump har ingen moralisk betydelse. 

Enoch och Marmor för ett resonemang om att i de flesta fall av slump gällande utfall, så 

handlar det om oaktsamhet där det finns en potentiellt hög risk för skada. Utan de menar 

snarare att allmän slump och vem som ska bära kostnaden för olika riskfyllda aktiviteter 

snarare är en fråga gällande distributiv rättvisa. De menar vidare, att i nästan alla tolkningar 

av rättvisa, så finns det rum för en diskrepans mellan samspelet av en agents kontroll och den 
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potentiella avkastningen av ens handlande. Så att säga – ibland vinner man och ibland förlorar 

man (Enoch & Marmor, 2006:417). 

3.1.2. Enoch och Marmors svar på slump gällande omständigheter 

Slump gällande omständigheter beskrevs i avsnitt 2.2.2. där Nagel beskrev det som den 

moraliskt betydande slumpen av att befinna sig i rätt/fel omständigheter under rätt/fel 

tidpunkt. Enoch och Marmor ger exemplet på de två potentiella mördarna Grön och Vit. De är 

oberoende av varandra lika beslutna att mörda Orange, men när Vit tänkte omsätta sin plan i 

handling så inser han att Grön redan hunnit mörda Orange. Men hade inte Grön hunnit före så 

skulle Vit genomfört mordet själv. Detta beskriver Nagel som att moralens öde ligger i 

slumpens händer, då vi inte kan motstå att bedöma personer för det de faktiskt gör kontra vad 

de skulle gjort om omständigheterna var annorlunda (Enoch & Marmor, 2006:421). Slump 

gällande omständigheter liknar alltså i mycket slump gällande utfall. Problemet är detsamma 

att vi inte verkar kunna motstå att göra olika moraliska bedömningar trots att enda skillnaden 

tycks vara beroende av slumpen.  

Det verkar alltså som att Grön är mer klandervärdig än vad Vit är, då Vit faktiskt inte har 

gjort någonting, på grund av omständigheterna som följde. Detta förklaras till största del av 

epistemiska skillnader, ett argument som också var närvarande i föregående avsnitt. Föreställ 

dig att Grön säger till Vit att denna är precis lika klandervärdig som han själv är, och Vit 

svarar: ”Ja, jag kanske är lika dålig som du, men det kommer vi aldrig veta med säkerhet, 

eller hur?”. Detta är förstås ett irriterande svar, men det ligger mycket sanning i det (Enoch & 

Marmor, 2016:422). Anledningen till att vi inte vill klandra Vit i samma grad som Grön är för 

att vi inte kan veta till hundra procent, vad Vit faktiskt skulle göra om han fick samma chans 

som Grön fick (Enoch & Marmor, 2016:422). 

Det går också att återanvända distinktionen gällande klandervärdighet och klanderrelaterade 

reaktioner även gällande denna typ av slump. Här blir det ännu tydligare att förklara vårt 

motstånd till att klandra, fördöma och straffa människor för saker som de inte har gjort, men 

som de skulle ha gjort, om omständigheterna var annorlunda. Detta är en tankelinje, som 

ligger långt bortom verkligheten. Trots att korrelationen inte är spikrak, så kan det hjälpa med 

exempel med motsatsen till klander – alltså beröm. Föreställ dig två personer, A och B. Dessa 

är både väldigt goda personer, som skulle utan att tveka riskera sina egna liv för att rädda 

andra liv. Men bara A får chansen att en dag rädda en liten pojke som håller på att drunkna. 
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Naturligtvis möts A av en stor tacksamhet och får mycket beröm för sin heroiska insats. A blir 

uppmålad som en hjälte för sin insats och tidningar skriver om denna händelse. En anledning 

till detta är just berömrelaterade reaktioner, där en anledning är utbildningssyfte. Man målar 

upp A som en förebild, för man vill att andra ska inspireras och ta efter detta beteende. Men B 

då? Han är ju precis lika godhjärtad som A men fick aldrig någon chans att visa detta 

beteende. Det låter konstigt, att han ändå skulle få samma grad av beröm som A fick. En 

anledning till detta är berömrelaterade reaktioner, där det inte finns samma motivation att 

måla upp B som en förebild för någonting han kanske skulle ha gjort eller lyckas med (Enoch 

& Marmor, 2006:424–425).  

3.1.3. Enoch och Marmors svar gällande konstitutiv slump 

Som diskuterats i avsnitt 2.2.4. handlar den konstitutiva slumpen om ens karaktär. Trots att 

man kan förändra delar av sig själv, så är mycket av ens karaktär utanför ens egna kontroll 

påverkad av dels arv dels miljö. Trots detta tycks människor regelbundet bli moraliskt 

fördömda för sådana kvalitéer samtidigt som andra blir uppskattade både lika utanför ens 

egna kontroll. Även den grad en människa kan förändra sin karaktär, kan mycket väl vara en 

förmåga som ligger utanför dennes kontroll (Enoch & Marmor, 2006:425).  

Konstitutiv slump orsakar problem på två sätt. Dels är att människor blir direkt bedömda 

utefter deras karaktär per se, vilket verkar oundvikligt. Vi både berömmer och fördömer 

människor, helt enkelt utifrån hur dessa är som personer. Dels orsakar konstitutiv slump ett 

problem enligt den kausala rollen på hur ens karaktär påverkar ens handlingar. Ens 

karaktäruppsättning påverkar i hög grad vilka handlingar man utför, eller åtminstone hur 

benägen man är att utföra dessa. En egocentriker är helt enkelt mindre sannolik att hjälpa dig 

än en mer generös person (Enoch & Marmor, 2006:426). Hädanefter kommer dessa två 

benämnas som direkt och indirekt konstitutiv slump. Det går alltså inte att bara avfärda den 

direkta konstitutiva slumpen genom att säga att det endast är ens handlingar som räknas, inte 

ens karaktär. Då den indirekta konstitutiva slumpen påverkar vilka handlingar man är benägna 

att utföra (och inte utföra). Därför riktas Enoch och Marmors resonemang in sig på den 

direkta konstitutiva slumpen, då enligt artikelförfattarna, kan man på ett trovärdigt sätt 

förneka denna typ av slump – upphör den andra typen att vara ett problem (Enoch & Marmor, 

2006). 
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Problemet som då uppstår är att för det första så verkar vi inte kunna låta bli att göra denna 

typen av moraliska bedömningar och för det andra så verkar dessa också många gånger vara 

lämpliga. Alltså det är inte bara svårt att motstå att döma den snåle eller den egocentriska, 

utan dessa bedömningar verkar i de flesta fall lämpliga att göra. Men det problematiska är att 

när vi bedömer hur någon är så bedömer vi någonting som är utanför dennes kontroll. 

Enligt Enoch och Marmor (2006) så gör detta oss inte beroende av moralisk slump. Utan de 

menar att problemet med moralisk slump uppstår till de moraliska bedömningar som är nära 

kopplade till autonomi, bedömningar av ansvar, klandervärdighet, klander eller beröm. Men 

de menar på att det finns ett brett spektra av andra moraliska och etiska bedömningar som inte 

är kopplade till moralisk autonomi på ett direkt sätt (2006:427). 

Artikelförfattarna gör en jämförelse mellan estetiska och artistiska bedömningar. De menar att 

när man ser på ett konstverk, kan man bedöma och betrakta detta på två vis. Man kan betrakta 

verket som en medveten design, en prestation av konstnären. I detta fall fokuserar man och 

berömmer konstnären själv – alltså en artistisk bedömning. Men man kan också utesluta 

konstnären ur bedömningen och enbart beundra de estetetiska egenskaperna som konstverket 

visar, utan att behöva bekymra sig om ifall dessa är medvetna eller omedvetna – konstverket 

är bra, just för de har dessa egenskaper, inte på grund av någonting annat.  

Artikelförfattarna menar alltså att denna typ av dualitet också återfinns i den moraliska och 

etiska dimensionen. De menar att vi ständigt gör moraliska bedömningar av aspekter av 

världen (inkluderat mänsklig karaktär) som inte är direkt kopplade till autonomi. Dessa typer 

av bedömningar rör således inte tillskrivningen av klander och ansvar. Mer konkret, säg att du 

tycker det är moraliskt dåligt att många är så giriga, eller mer specifikt, att Frank är girig. 

Detta är ett faktum, en dålig aspekt av världen – och detta är sant, även om det inte finns 

någon att klandra för det (Enoch & Marmor, 2006:428). 

Går den här argumentationslinjen ihop med hur vi bedömer enligt direkt konstitutiv slump? 

Alltså bedömningar av andra människors karaktär per se. Enoch och Marmor (2006) menar att 

ofta, men inte alltid, är så fallet. Många gånger är fördömandet av en karaktärsegenskap mer 

än enbart en bedömning, utan det implicerar också att denna inte bör vara på detta sättet, inte 

att det är synd att denna är på detta sätt. För att förtydliga, många gånger är dessa typer av 

karaktärsbedömningar riktade till att agenten bör förändras, och är då, riktade till dennes 
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autonomi och kontroll. Detta är i sak, rimligt. Då de flesta kan förändra sig åtminstone till vis 

del, medan de allra flesta av oss åtminstone kan försöka att bättra sig. Trots att vi kanske vet 

om, att Frank inte kan klandras för sin girighet – kan vi ändå vilja att han åtminstone borde 

försöka att bättra sig. Annars kan vi kritisera honom för att han inte försöker, eller inte 

försöker tillräckligt hårt att ändra sig (Enoch & Marmor, 2006:429).  

För att konkretisera denna argumentationslinje i ett exempel. Säg att du har en vän som är 

kroniskt sen, men som har gjort alla rimliga försök till att bättra sig, men utan resultat. Skulle 

inte du bli mer motvillig till att fördöma denna vän då? Du kan förstås irritera dig på detta 

faktum och tycka det är dåligt, men gör detta din vän verkligen klandervärdig? Enoch och 

Marmor, menar åtminstone, att detta inte gör vännen klandervärdig. På grund av vårt implicita 

erkännande av kontrollprincipen (Enoch & Marmor, 2006:430). 

Avslutningsvis då, artikelförfattarna har konstaterat gällande den konstitutiva slumpen, att det 

är möjligt att göra moraliska bedömningar av ens karaktär oavsett ansvar och autonomi. Men, 

att många gånger, är ett fördömande av ett karaktärsdrag, någonting som är helt rimligt. 

Framför allt när ett sådant fördömande syftar till att en människa borde förändra sig, eller 

åtminstone, försöka att ändra på sig. Enoch och Marmor menar att denna distinktion är vag 

och epistemiskt otydlig, men menar samtidigt att detta inte ska ses som en nackdel för deras 

resonemang. Utan istället kan denna vaghet hjälpa till att förklara varför vi är benägna att 

berömma och klandra andra människor för karaktärsdrag som är utanför deras kontroll (Enoch 

& Marmor, 2006:430). Men de menar, hur närmare relation man har till agenten ifråga, desto 

lättare blir det att se denna distinktion. Exemplet med den kroniskt sena vännen exemplifierar 

detta väl, då vi inser att denna vän faktiskt har försökt – något som inte alls blir lika tydligt 

gällande ytliga bekanta och främlingar. Återigen är temat som sågs i kapitel 2 att mycket av 

svaret ligger i att vi inte har perfekt information tillgängligt och därför sker detta 

”missförstånd”.  

3.2. Domsky: There is no door: Finally Solving the Problem of Moral Luck 
Domsky tar en helt annan linje än vad som är konventionellt för att försöka lösa problemet 

med moralisk slump. Han gör det nämligen genom att faktiskt lämna filosofin och försöker 

upplösa fenomenet med moralisk slump genom att förklara det genom psykologiska 

argument. Denna okonventionella linje förtjänar således att granska i detalj. Då den skiljer sig 

från resterande refererade artiklar i denna uppsats. Domsky menar att moralisk slump är mer 
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eller mindre ett missförstånd som kan redas ut genom att få kännedom om två undermedvetna 

psykologiska principer eller biaser. Domsky, till skillnad från Enoch och Marmor, fokuserar 

däremot enbart på slump gällande utfall. Detta är dock i litteraturen vanligt förekommande. 

Anledningen till detta, enligt Domsky, är för att det är slump genom utfall, som faktiskt plågar 

oss, och som är det faktiska problemet med moralisk slump. Han skriver:  

I call the present problem the problem of moral luck, rather than a problem of moral luck, 

because it clearly dominates, not just in the literature but in our lives. (Domsky, 

2004:447).  

Detta avsnitt kommer då ta upp Domskys två undermedvetna psykologiska biaser för att se 

hur de kan förklara bort problemet med moralisk slump.  

3.2.1. Bias 1: Själviskhet 

Enligt Domsky så innebär själviskhetbias att:  

Have a strong, measurable tendency to select and uphold moral theories and beliefs 

according to how they stand to benefit us personally (Domsky, 2004:455).  

Det handlar alltså om att man undermedvetet väljer eller föredrar moraliska teorier och 

övertygelser som gynnar en själv. Som att klippa hemliga små hål på Rawls slöja av 

okunnighet eller ordspråket av att man röstar med sin plånbok. Denna själviskhetbias är 

väldigt svår att upptäcka, särskilt för oss själva. Faktumet är istället att tro att man är 

undantaget för normen, som är den faktiska normen. De flesta har lätt att acceptera att andra 

styrs av denna själviskhetbias, men ingen vill acceptera eller tro att man själv styrs av den. 

Men enligt Domsky betyder inte detta att psykologisk egoism är sann eller att moralisk 

objektivitet är omöjlig. Utan att det snarare handlar om en undermedveten lockelse som drar 

oss till ett visst håll, men som inte styr oss helt (Domsky, 2004:455).  

3.2.2. Bias 2: Optimism  

Precis som förra biasen, så kontrolleras vi inte av optimismbias, men vi styrs och påverkas av 

den. Optimismbias handlar om att ständigt tro att ”det där händer andra, inte mig”, där kärnan 

är att vi ständigt, på ett orealistiskt sätt, undervärderar risken för att vi själva skulle uppleva 

otur. Att undermedvetet tro att ens egen risk för en oturlig följd är lägre än vad den är för 

andra. Domsky beskriver det som följande:  
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To be optimistically biased is to make unrealistically low estimates of one’s relative 

likelihood of experiencing unlucky outcomes. It is to feel uniquely invulnerable to bad 

luck, to believe that your own personal risk is lower than the risk faced by others, even 

when situations are identical (Domsky, 2004:457). 

Detta är också sant i situationer där det är omöjligt att på något sätt kunna kontrollera följden 

eller resultatet av en handling. Till exempel gällande sjukdomar och rökning, där vi på något 

sätt själva tror vi kommer att klara oss undan sjukdomar, medan vi å andra sidan är fullt 

medvetna om att andra drabbas av sjukdomar kopplade till rökning. Domsky skriver, att det 

inte bara är det att vi har ett högt självförtroende gällande vår egen kapacitet, men att vi 

undermedvetet anser oss vara immuna gentemot otur (Domsky, 2004:458). Däremot gällande 

tur, anser vi att detta inte beror på slumpen, utan tvärtom, är välförtjänt. Åtminstone när det 

kommer till vår egen del. Det finns alltså en underliggande, implicit tro, att vi har en kontroll 

över slumpen (Domsky, 2004:459). Ett konkret exempel på detta är spel gällande odds, alltså 

casinospel. Vi slår tärningarna mjukt när vi vill ha låga nummer och vi slår dem hårt när vi 

vill ha höga nummer. Även om vi vet, på ett rationellt plan, att oddsen är emot oss – tror vi 

någonstans att vi har turen på vår sida – att vi kan kontrollera slumpen. Varför skulle annars 

så många medvilligt gå med på att förlora sina pengar?  

Men enligt Domsky, så hittas de bästa bevisen för optimismbias i två andra psykologiska 

biaser. Nämligen illusionen av kontroll och efterklokhetsbias. Domsky menar att dessa två 

principer ger oss direkta bevis för existensen av optimismbias och att vi tror att vi är härskare 

över slumpen. Illusionen av kontroll ger sig till känna i de förgående styckets exempel 

gällande hur vi slår tärningar i hopp om höga eller låga nummer på tärningarna. Det är när vi 

tror att vi kan kontrollera något som de facto är omöjligt att ha kontroll över. 

Efterklokhetsbias är när vi i efterhand överdriver våra chanser till att förutse ett utfall innan 

det har skett. Säg att tärningen visar en sexa, ett flertal, skulle säkerligen efteråt påstå att de 

”hade det på känn” att tärningen skulle visa just en sexa. Dessa två nya principer sätter det 

irrationella i optimismbiasen i starkt ljus enligt Domsky (Domsky, 2004:460).  

3.2.3. Hur psykologiska bias kan förklara problemet med moralisk slump 

Enligt Domsky ska det nu stå tydligt varför vi enträget försöker upprätthålla moralisk slump 

som ett problem och varför ingen annan lösning på problemet har varit tillräckligt 

övertygande för att avsluta debatten. För Domsky är moralisk slump den naturliga avkomman 
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av själviskhetbias och optimismbias. Anledningen är att då vi för det första är naturligt dragna 

till teorier som gynnar oss själva samtidigt som att vi tror att vi själva kan kontrollera slumpen 

eller är immun mot den – förekommer det naturligt att vi tenderar till att upprätthålla moralisk 

slump som ett faktum. Eftersom vi anser oss själva vara immuna mot slumpen, gynnar det 

oss, att lägga all skuld på den som har otur helt enkelt (Domsky, 2004:462).  

Anledningen till att, nu när vi har fått förklaringen till varför vi upprätthåller moralisk slump, 

att avfärda denna hållning är att denna själviskhetbias för det allra mesta är felriktad. Den är 

irrationell i det att det är en själviskhet som inte gynnar oss. Att upprätthålla moralisk slump, 

enligt Domsky, gynnar inte någon. För det andra så är det orättvist. Det leder till att den 

oturlige får alldeles för mycket skuld, medan den tursamma får alldeles för lite skuld 

(Domsky, 2004:463).  

4. Moralisk slump orsakar moralisk skillnad 
Detta kapitel disponeras på samma sätt som föregående kapitel, med skillnaden av att de 

filosofers utsagor som här kommer redogöras för, menar på att slumpen utgör en moralisk 

skillnad. De menar alltså att faktumet moralisk slump är korrekt, medan felet ligger i 

intuitionen gällande kontrollprincipen. Även i detta perspektiv råder det ingen konsensus, 

utan argumenten tar skilda vägar för att få problemet med moralisk slump att upplösas. 

Resterande del av kapitlet kommer att redogöra för ett par filosofer som menar att moralisk 

slump är korrekt. 

4.1. Browne: A Solution to the Problem of Moral Luck 
Såsom Browne ser problemet med moralisk slump, så är det framför allt ett rättviseproblem. 

Utifrån den konventionella synen (a la kontrollprincipen) så verkar det uppenbart orättvist att 

behandla två agenter olika, om skillnaden endast beror på slumpen. Frågan blir då, hur vi ska 

behandla dessa, vars enda skillnad beror på slumpen? Brownes egen lösning är att avfärda 

kontrollprincipen och presentera en rad alternativa reaktioner till förseelser som inte utgör en 

orättvis behandling, trots att slumpen utgör den enda skillnaden mellan två agenter (Browne, 

1992:345).  

4.1.1. Avfärdandet av kontrollprincipen 

Det första Browne gör, är att visa att slump påverkar inte endast i situationer när agenten blir 

berövad kontroll. Utan att det räcker med att famla i ovisshet. Detta menar Browne, gör att 
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kontrollprincipen, inte bara måste kräva kontroll – utan ett totalt skydd mot ovisshet. Browne 

skriver, om en isfläck på vägen smälter precis innan bilen når den tidigare isfläcken, skulle 

ingen faktiskt påverkan ske på förarens kontroll, men detta bör ändå ses som ett fall av slump. 

Agenter kan, enligt Browne, då anses vara påverkade av moralisk slump om deras handlande 

innehåller aspekter av ovisshet, oavsett om denna ovisshet skapar en faktiskt påverkan eller ej 

(Browne, 1992:346). Browne stödjer denna tes genom att ta upp fall med konstitutiv slump, 

alltså slump i hur man är, i dessa fall utövar slumpen också makt utan att det sker en direkt 

påverkar på agentens handlande.  

Det Browne försöker visa, är att våra handlingar har en viss typ av ovisshet över sig, vilket 

hotar vårt ansvar för dem. Närvaron av ovisshet tycks vara oförenlig med den typen av 

kontroll som vi vanligtvis anser krävs för att agenter ska vara ansvariga för sina handlingar. 

Browne menar, att kontrollprincipen, kräver att handlingar måste vara fria från ovisshet. 

Browne skriver: In our attempt to adhere to the condition of control we slip into a search for 

the impossible (Browne, 1992:347–348).  

Browne fortsätter sin kritik gentemot kontrollprincipen genom en distinktion. Att ”ha något 

under sin kontroll” är inte samma sak som ”helt skapt ur egen hand”. Alltså den första tanken 

tillåter närvaron av slump, medan den andra tankegången inte tillåter någon form av 

osäkerhet. En man som kör en budbil, har bilen under kontroll, men han var inte i kontroll när 

han blev anlitad till att köra bilen. Poängen är, att man aldrig kan vara i 100 % kontroll i 

världen, då vissa aspekter alltid kommer vara utanför sin egen hand. Utifrån detta 

resonemang, skriver Browne:  

It is clear, then, that the ‘condition of control’ which gives rise to the problem of moral 

luck is incoherent as an account of human agency and that this requirement is really the 

requirement that an agent be a complete instigator of his actions (Browne, 1992:348). 

Det Browne har gjort än så länge, är alltså att försökt visa att kontrollprincipen, inte enbart 

kräver kontroll – utan också ett skydd från alla aspekter av osäkerhet gällande våra 

handlingar. Detta är förstås omöjligt, och genom denna linje avfärdar han kontrollprincipen. 

Browne fortsätter sin kritik genom ett exempel med de två mördarna, där bara den ena lyckas. 

Han skriver att det är tydligt att vi borde reagera och behandla de två personerna olika. Då 

denna instinkt till olikbehandling är så pass stark, skriver Browne: Have we not, then, 

abandoned what might be properly called ‘the condition of control’? (Browne, 1992:349). 
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Avslutningsvis, menar Browne, att om kontrollprincipen är så uppenbart korrekt, så skulle det 

inte finnas någon lockelse till att behandla dessa två olika.  

4.1.2. Alternativa reaktioner på förseelser 

Efter att ha visat att kontrollprincipen är felaktig, är Brownes nästa steg att adoptera 

alternativa attityder gentemot förseelser och straff, detta menar Browne, löser problemet med 

moralisk slump. Kontrollprincipen är enbart attraktiv när man har särskilda attityder i åtanke, 

dessa attityder menar Browne, är moraliskt felaktiga i sig (Browne, 1992:349–350).  

Enligt Browne måste man däremot fortfarande visa andra reaktioner gentemot de som handlar 

ondskefull kontra de som inte gör det. Men dessa attityder gentemot ondska ska inte vara 

fientliga eller emot agenten, så måste de ändå skilja sig från de attityder där ingen ondska 

finns. Brownes nästa steg är att visa att dessa attityder som är nödvändiga att visa gentemot 

ondska inte är oförenliga med en kärleksfull attityd (Browne, 1992:350). Ilska, är ett exempel 

Browne använder sig av. Ilska är vanligt förknippat i relation till förseelser och ofta tar det 

formen av fientlighet och att vilja skada den som har gjort ett allvarligt fel. Men Browne 

menar, att ilska nödvändigtvis inte måste ta denna form. Brownes typ av ilska, är av den typ 

en kärleksfull förälder kan känna gentemot sitt barn som har agerat felaktigt. Vad vore en 

lämplig reaktion i en sådan situation? Browne skriver:  

Certainly, he would blame him, but his attitude of anger, sorrow, concern, anguish and 

perhaps sympathy would be compatible with loving his son. In this way his attitude 

would not be against his son but for him (Browne, 1992:350). 

Brownes typ av reaktion till felgörande, är alltså en attityd, delvis av ilska, men delvis också 

en attityd av kärlek. Det är en typ av reaktion som är för förövaren, inte emot förövaren. På ett 

sätt som är fritt från fientlighet. Mördaren, som i denna nya situation säger: ”Varför är du mer 

arg på mig? Vi är ju precis lika felaktiga du och jag”. Kan vi rättfärdiga denna olikhet i 

behandling, när bara slumpen är skillnaden? Enligt Browne, så är detta inte längre ett problem 

ur en rättviseaspekt. Browne menar att vi måste behandla dessa två olika, då den ena faktiskt 

har mördat en annan människa och den andra inte har det. Men vi har inte längre samma 

rättviseproblem som vi hade när vi började, genom det gamla perspektivet av straff. Då vi nu, 

varken vill straffa eller känna fientlighet gentemot förövaren (Browne, 1992:350).  



 

27 
 

Men hur kan rättvisa skippas ur detta nya perspektiv som Browne har målat upp? Browne 

menar att vi fortfarande måste göra något och vi måste fortfarande se till offrens och 

samhällets behov i enlighet med rättskipning. Samtidigt måste det som krävs av förövaren 

vara kopplat till sina forna brott. Det enda straff, däremot, som Browne anser är nödvändigt 

och det enda som är moraliskt legitimt, är ånger. Vilket kommer ur att förövaren inser det 

felaktiga i sina handlingar. Att förövaren visar ånger kan vara väldigt viktigt för offret enligt 

Browne (Browne, 1992:351).  

Avslutningsvis, så menar Browne, att ånger innebär en viss typ av lidande. Men detta lidande 

är den enda typen av lidande som är legitim. Då denna typ av lidande är internt kopplat till 

förövarens tidigare brott till skillnad från fängelse som är ovisst betingat med tidigare brott. 

Denna typ av lidande, som de facto blir det enda straffet är alltså helt förenligt med moralisk 

slump och att vi enligt detta synsätt inte är orättvisa när vi behandlar två agenter olika. Priset 

vi betalde var den kantianska synen på moral i enlighet med kontrollprincipen samt vår syn på 

straff och attityder gentemot förövare (Browne, 1992).  

4.2. Andre: Nagel, Williams and Moral Luck 
Andre utgår från moralisk slump såsom Nagel och Williams beskrev det i sina 

ursprungsartiklar. Nagel utgick från Kant i det att moral betraktas som den arena där slumpen 

inte har någon påverkan. Där alla, oavsett utgångspunkt kan bli värdiga. Denna arena, 

moralen, anses också vara den mest värdefulla – vilket skapar en typ av ultimat rättvisa i 

världen, där alla, oavsett omständigheter, kan uppnå det som är värt mest i livet. Det är på 

grund av denna syn, om man utgår från Kant, som moralisk slump framstår som så 

problematiskt (Andre, 1983:202). Men Andres tes i sin artikel är att visa att både Nagel och 

Williams har fel gällande moralisk slump. Enligt Andre så är moralisk slump ett mycket 

mindre problem än vad det framstår, Andre löser också problemet genom en hybridmoral som 

utgår dels från Kant dels från Aristoteles. Tesen blir då:  

…possible response is to admit that we do justify actions partially on the basis of luck, 

accept the conclusion that we are not consistent Kantians, but reject the implication that 

our moral scheme is therefore incoherent (Andre, 1983:202). 

Först och främst menar Andre, att denna skillnaden som uppstår genom slump är mycket 

mindre än vad den först verkar, något som blir tydligare genom reflektion. Den tursamma 
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föraren har de facto gjort något mycket allvarligt genom sin vårdslösa körning. Någonting 

som alla, som på något sätt drabbats av en rattfyllerist, skulle hålla med om. Reflektion har 

också motsatt effekt, är vårdslösheten istället någonting vanligt som alla gör då och då, som 

att för ett ögonblick vända bort blicken från vägen, så är sannolikheten större att handlingen 

förmildras. I både fall så minskar skillnaden mellan den tursamma och den otursamma 

gällande vilken skillnad moralisk slump orsakar (Andre, 1983:203).  

Men trots detta, existerar någon form av skillnad orsakad av slumpen, någonting som inte går 

att tänka bort. Vad innebär detta? Enlig Andre, så innebär det att vi lämnar den Kantianska 

domänen av moral, men att detta inte betyder att användandet blir inkonsekvent. Efter Kant, 

är den mest självklara moraliska genren, den Aristoteliska. Det är här, Andre lokaliserar sin 

hybridmoral (Andre, 1983:204). Att vara moralisk är till viss del att vara dygdig, och att vara 

dygdig handlar om mer än att handla rätt. Att vara dygdig enligt Aristoteles kräver träning och 

färdighet och mer eller mindre en gynnsam barndom som möjliggjorde denna träning. 

Eftersom man inte väljer sin barndom så är slumpen redan inbyggd i Aristoteles morallära. 

Gemensamt mellan Kant och Aristoteles är moralen som ett adjektiv som refererar till 

”excellence of character” så som att moralen av en människa är berömvärd och 

eftersträvansvärd. Denna person med god moral är en bra förebild för barnen och för 

samhället i stort (Andre, 1983:204). Men den Kantianska moralen är nära förknippat med 

kristna idéer gällande belöning och straff av en allvetande Gud eller domare. Under dessa 

tankegångar blir kontroll nödvändigt och relevant, då det är rimlig att både bli straffad och 

belönad endast för saker som är under ens kontroll (Andre, 1983:205).  

Som tidigare nämnt, menar Andre på att vi i vårt vardagliga liv applicerar en hybridmoral 

med element både från Kant och Aristoteles, vi kallar någon ”ond” utan att kräva ansvar av 

denna på grund av psykisk sjukdom. Någon kan vara sadistisk på grund av en hemsk 

bakgrund, sadisten är alltså moraliskt felaktig, utan att vara klandervärd. Andre, menar att 

denna hybrid inte är inkonsekvent, utan tvärtom. Moral för henne är:  

Morality refers to excellence of character. Whenever we praise people as moral we mean 

they are worthy of praise and emulation; but only sometimes do we mean that they are 

worthy of reward.  

Andres moral, likt Browne, tar bort aspekten av straff (och belöning) som den kantianska 

synen förespråkar. Andre ser istället moralen likt Aristoteles såsom att den moraliska verkar 
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som en förebild för andra, utan att belönas för detta. Därför är det irrelevanta ifall denna är av 

god moral på grund av slumpen. Karaktärslaster som impulsivitet, girighet eller missbruk kan 

bero på både arv och miljö, vilket agenten inte själv har någon kontroll över. För Andre är de 

varken straffbara eller klandervärdiga för detta, men enligt synsättet för förebilder, blir de helt 

enkelt sämre förebilder än de som hade turen att utveckla karaktärsdygder istället (Andre, 

1983:205).  

Andre utvecklar sin tes vidare gällande att göra en distinktion mellan två typer av ansvar. Vi 

håller den otursamma föraren som moraliskt värre än den tursamma. Enligt Andre är det 

delvis på grund av att vi håller den otursamma ansvarig för konsekvenserna av dennes 

handling. Men Andre fortsätter och gör en distinktion mellan två typer av ansvar. Den första 

typen, är den tidigare behandlade, kantianska synen i relation till straff och belöning. Den 

andra typen av ansvar är enligt Andre mer banal eller vardaglig: att vara ansvarig är att ha en 

skyldighet att åtgärda dåliga konsekvenser. Har jag sönder din vas, så bör jag ersätta den. Jag 

kan vara ansvarig i den sistnämnda meningen utan att för den skull vara klandervärdig för det. 

Även om de två ofta är sammanvävda. Men vi kan även vara klandervärdiga (för en risk vi 

tar) utan att skapa några dåliga konsekvenser, och därför har vi ingen skyldighet till att ersätta 

eller gottgöra någonting (Andre, 1983:205). Detta, enligt Andre, förklarar skillnaden mellan 

de två olika bilförarna. Den otursamma föraren, orsakade skada och är därför även skyldig att 

gottgöra skadan den orsakade, medan den tursamma, förvisso klandervärdig för risken den 

tog, har ingen skada att ersätta eller gottgöra.  

En naturlig invändning till detta resonemang är, skyldighet på basis till vad? Andre, tycks 

hävda, att det är en naturlig intuition att det är en moralisk brist, ifall vi inte åtgärdar det vi 

förstör, ifall vi har möjligheten att gottgöra det. Den moraliska bristen, blir givetvis, större, då 

den skada vi orsakar inte enbart är till följd av vår handling, men vår klandervärdiga handling. 

Men skador som inte går att ersätta, som någons död, menar Andre går inte att gottgöra. På 

grund av detta följer åtminstone, en stor sorg då en skuld som inte kan återbetalas har 

inträffat. En följd av detta är sannolikt känslor av otillräcklighet, men detta menar Andre, är 

separerbart från klandervärdighet och straff. Den så kallade distansen mellan den tursamma 

och den otursamma är då varken härstammad från eller oförenlig med den Kantianska 

moralen (Andre, 1983:206).  
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Sammanfattningsvis då, så löser Andre problemet med moralisk slump, genom att kombinera 

den Kantianska moralen med den Aristoteliska. Genom att ta bort aspekten av straff och 

belöning, utan att istället se till dåliga och bra förebilder så försvinner den orättvisa som 

Browne fokuserade på. Den moraliska distansen mellan den tursamma och den otursamma 

kan också förklaras med den distinktion mellan de två typerna av ansvar som Andre införde. 

Att orsakar man en skada, finns en skyldighet att enligt bästa förmåga, ersätta och gottgöra 

denna skada. Till sist, gällande konstitutivt slump, förklaras detta väl av förebildsteorin. På 

grund av biologi och miljö, kan vissa anses vara goda förebilder, men det följer inte att de 

förtjänar några särskilda belöningar på grund av detta (Andre, 1983:206).  

5. Moralisk slump – gemensamma beröringspunkter och 
kritik 

I detta kapitel ska ytterligare två teorier, något kortfattat, redogöras för. Dessa delar flera 

likheter med de teorier som redan har redogjorts för, men förtjänar ändå en egen redogörelse. 

Sedermera kommer likheter mellan olika teorier att tas upp och avslutningsvis en kritisk 

granskning över delar av argument som tagits upp.  

5.1. Wolf: The Moral of Moral Luck 
Wolf, i sin teori, förnekar att slumpen utgör en moralisk betydelse. Detta är intressant, då 

hennes argument i stora drag delar likheter med Andres teori, som menar att moralisk slump 

utgör en moralisk betydelse, dock en marginell sådan.  

Wolf teori utgår från den rationalistiska position som redogjordes för i kapitel 2 är den 

korrekta synen. Nämligen att den tursamma och otursamma föraren är moraliskt 

klandervärdiga i samma grad. Men hennes argument grundar sig i att det saknas någonting i 

denna position. Nämligen att det framstår som konstigt, att den otursamma ska känna sig lika 

obekymrad som den tursamma, trots att den enes handlingar ledde till någons död. Wolf 

skriver: 

Rather, it seems, we want the first driver [den otursamma] to feel worse – he ought, at 

least initially, feel so bad that some soothing, some appeals to ”reason” are necessary to 

stop him from judging himself too harshly (Wolf, 2001:10)  
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Wolf menar, att det intuitivt, bör anses som att det är korrekt att det bör finnas en ojämn 

fördelning av klander när det kommer till en själv. Den otursamma bör må sämre än den 

tursamma. Även om de i betraktarens ögon är lika klandervärdiga. Detta något 

motsägelsefulla påståendet, hur det kan vara rätt för den ena föraren att må sämre, utan att vi 

andra får tycka sämre om honom, hur hänger det ihop? Ett svar som Wolf ger, är att den 

otursamma föraren har anledningar att må dåligt då saker och ting inte utvecklades som denne 

ville. Händelseförloppet blev mycket värre för denna än för den tursamma föraren, att den 

otursamma har dödat någon, är förmodligen något denna mycket väl säkert hade velat 

undvika (Wolf, 2001:11). Att reagera ambivalent för det faktum att någon dog på grund av 

ens egna handlingar framstår som osmakligt och omoraliskt. Att resonera i banor som: ”Visst, 

jag är delvis skyldig. Jag var oaktsamt och borde inte kört vårdslöst. Men tusentals andra gör 

det varje dag, jag är inte mer skyldig än dem” – känns intuitivt fel, även om det är det vi säger 

när vi påstår att det inte finns någon moralisk skillnad mellan de två förarna. Det som framstår 

som fel är dennes likgiltighet inför det faktum att föraren har en personlig koppling till 

dödsfallet, kontra den tursamma föraren som läser om det i tidningen morgonen efter. Det är 

ett misslyckande att se vad ens konsekvenser ledde till, även om dessa konsekvenser enbart 

berodde på slumpen. Det är inte ett misslyckande i att erkänna det objektiva ansvaret för ens 

handlingar, utan Wolf menar på, att det är ett misslyckande i att ta ansvar på ett sätt som går 

över denna minimigräns (Wolf, 2001:12). 

Detta ansvar, som går utöver minimigränsen kallar Wolf en dygd, som hon menar alla mer 

eller mindre utan att tänka på det erkänner och verkar utifrån. Det är en dygd som uttrycker 

sig i att ta ansvar för ens handlingar och deras konsekvenser, Wolf menar, att det är en dygd 

utan namn och kallar den därför rätt och slätt den namnlösa dygden. Det involverar i vilket 

fall som helst ett ansvar och en vilja att i ett brett snarare än snävt omfång att ta ansvar för 

sina handlingar även om dess konsekvenser är utanför ens kontroll. Det är den dygd som gör 

att du erbjuder dig att betala för en vas som gått sönder även om olyckan inte helt var ditt fel 

men det var från din hand. I ett större perspektiv handlar det om att ta ansvar för sin plats på 

jorden och den osäkerhet man verkar i (Wolf, 2001:13). Wolf förklarar det på följande vis: 

Equally reckless drivers, equally negligent building inspectors, and so on, deserve equal 

blame for their faulty behavior. But those who cause harm are called upon to feel and to 

do something more that others are not similarly called upon to do and to feel. It is, in 
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other words, the occasion for the one agent to display his (nameless) virtue or lack of it, 

while it is no such occasion for the other (Wolf, 2001:14). 

Detta är alltså Wolfs svar på problemet med moralisk slump och det hon anser saknas ur den 

”rationalistiska position” som redogjordes för i kapitel 1. Det är en namnlös dygd att ta ansvar 

för den skada som man har orsakat, oavsett om detta var under ens kontroll eller inte och 

oavsett om man är lika klandervärd som någon annan som inte orsakade någon skada. Wolf 

förnekar alltså att slump orsakar en moralisk skillnad, men menar ändå att den otursamma i 

exemplet bör känna sig sämre än den tursamma och verka utefter den namnlösa dygden.  

5.2. Otsuka: Moral Luck: Optional, Not Brute* 
Otsuka, argument liknar till viss del, många andra som förnekar moralisk slump, men han 

skiljer mellan brute och optional slump, alltså rå och valbar slump. Där han förnekar att 

moralisk slump utgör någon moralisk betydelse förutom när det gäller det Otsuka kallar 

valbar slump. Han är framför allt fokuserad på slump gällande utfall. 

Vid detta laget välkända exempel på de två vårdslösa förarna som körde rattfulla eller de två 

personer som utförde mord/mordförsök bidrar Otsuka en extra dimension till. Han menar att 

dessa typer av situationer är valbara. Även om slumpen utgör den moraliska skillnaden, är 

detta inte på något sätt orättvist att den ena klandras hårdare än den andra, då både personerna 

valde att ta risken av att köra vårdslöst men den ena föraren hade otur och den andra tur. Det 

är alltså, enligt Otsukas terminologi, en valbar moralisk slump. Valbar slump innebär alltså att 

anta en isolerad risk där man kan förutse potentiella konsekvenser och där det finns en rimlig 

chans att neka risken. Till exempel att köra rattfull, detta är något man själv väljer att göra, 

risken att köra på någon är också en konsekvens som är förutsägbar (Otsuka, 2009:376). 

Enkelt uttryckt resonerar alltså Otsuka i termer kring ”ger man sig in i leken, får man leken 

tåla”. Väljer man att acceptera en isolerad risk, får man vara beredd på att det kan sluta illa, 

och därmed betala priset för det. Rå slump är motsatsen till valbar slump, det är en slump man 

inte har någon kontroll över, i det att konsekvenserna är så pass osannolika att det är orimligt 

att kunna förutse dem, samt att man inte har en rimlig chans att neka risken och denna typ av 

rå slump – menar Otsuka inte orsakar en moralisk skillnad (Otsuka, 2009:376). 

Otsukas tes kan formuleras på följande: En person är klandervärdig enbart om det var möjligt 

för denna att undvika sanktioner i första taget. Alltså, det är en formulering som tillåter valbar 
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slump (som man kan undvika) men utesluter rå slump (som man inte kan undvika). Så om den 

ena är mer klandervärdig än den andra, så måste detta bero på vilka val denna har gjort 

snarare än faktorer utanför dennes kontroll (Otsuka, 2009:377). Otsuka härleder denna 

slutsats från tidigare arbeten han skrivit, där han formulerade följande princip som han kallar 

”Principle of Avoidable Blame”: One is blameworthy for performing an act of a given type 

only if one could instead have behaved in a manner for which one would have been entirely 

blameless (Otsuka, 2009:379). Grundat i denna slutsats, utelämnar alltså Otsuka alla typer av 

moralisk slump förutom den som han anser är valbar.  

Denna princip kräver att handlingen som en person utför är under dennas kontroll, men 

principen kräver inte att den grad personen är klandervärdig, är helt under dennas kontroll. 

Det är alltså inte oförenligt med denna princip, enligt Otsuka, att den som lyckas med ett 

mord, är mer klandervärdig, än den som misslyckas. Även om skillnaden mellan dem utgörs 

av slumpen. Grundidén är att även om externa faktorer bestämmer graden av 

klandervärdighet, så är den faktiska handlingen, nämligen mordförsöket, under dennes 

kontroll. På grund av detta, kunde denna person valt att agera på ett sätt som skulle få denna 

att slippa klander över huvud taget (Otsuka, 2009:380).  

Varför, är då den ena mer skyldig än den andra enligt Otsuka? Enligt Otsuka är det legitimt att 

de nära offret som mördats, känner mer förakt för den faktiska mördaren än den hypotetiska 

mördaren. Men, Otsuka menar samtidigt, att den faktiska mördaren, som både är mer 

klandervärdig och förtjänar mer harm, inte är en sämre person än den som försökte mörda 

men misslyckades. Detta menar Otsuka, beror på interna värden inom agenten, inte externa 

såsom ifall ett mordförsök blir lyckat eller ej (Otsuka, 2009:381).  

Alltså, Otsuka förnekar alla former av moralisk slump förutom den aspekt som han anser är 

valbar. Till exempel att sätta sig i en bil rattfull, eller att försöka mörda någon. I och med att 

man väljer att utföra denna handling accepterar man också den isolerade risken med vad detta 

innebär och får på så sätt acceptera om resultatet blir olyckligt eller ej. Däremot rå slump, som 

inte går att förutse eller undvika, påverkar inte ens moraliska status. Den framgångsrika 

mördaren är enligt Otsuka, därför mer klandervärdig, mer värd ens ilskna reaktioner, men inte 

för den skull, en sämre människa.  
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5.3. Likheter mellan argumenten för och emot moralisk slump 
Under uppsatsens gång har vi fram till nu redogjort för en rad olika teorier och svar gällande 

hur man bemöter fenomenet moralisk slump. Trots att de redogjorda teorierna i denna uppsats 

har gått sina olika vägar och där somliga förnekar och andra accepterar betydelsen av 

moralisk slump, så finns det argument som liknar varandra. För att få en tydligare bild av 

området, bör det anses gynnsamt att se vilka olika generella tankelinjer som går att identifiera.  

Gällande de som förnekar moralisk slump, så är ett framstående argument det gällande 

epistemiska skillnader. Detta togs upp i kapitel 2 och var en stor del av Enoch och Marmors 

argumentation både för slump gällande utfall och omständigheter. Vi klandrar helt enkelt det 

vi känner till och det vi känner oss tillräckligt säkra på. Därför är det enbart naturligt, på 

grund av bristande information, att den otursamma klandras oftare och mer än den tursamma. 

Ett annat huvudargument som framför allt återfinns hos Enoch och Marmor är distinktionen 

mellan klandervärdighet och klanderrelaterade reaktioner. Alltså att de både är lika 

klandervärdiga men ändå förtjänar olika typer av behandling. Denna tankegång är däremot 

vanligt förekommande hos flera andra filosofer. Wolf menade att trots att två agenter är lika 

klandervärdiga så har den otursamma, som orsakat skada eller förlust, ett särskilt ansvar och 

bör må sämre än den som inte orsakade någon skada. Wolf kallade detta ”en namnlös dygd”, 

medan Andre som var inne på samma linje skilde mellan två typer av ansvar. Andre skiljde 

mellan det kantianska ansvaret eller det moraliska ansvaret, och det mer banala och 

vardagliga ansvaret som tar sig i form av att man har ett ansvar för de konsekvenser man 

orsakar eller är orsaken till.  

Intressant är att Andre och Wolfs argument om det särskilda ansvaret till stora delar liknar 

varandra trots att den ena accepterar moralisk slump medan den andra förnekar det. Kanske 

behöver gränsdragningarna inte vara så solklara som man först kan ana? Likheter ur ett 

metaperspektiv gällande det olika teorier är att det är intressant att notera att de allra flesta, 

förutom Enoch och Marmor, har valt att fokusera på slump gällande utfall. Detta är sant för 

både de som accepterar och inte accepterar moralisk slump. Nelkin i sin översikt skriver dock:  

On the one extreme are those who deny that there is any sort of moral luck, and on the 

other are those who accept every sort of moral luck. Most writers who have responded to 

the problem fall somewhere in between; either they explicitly take a mixed approach or 
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they confine their arguments to a carefully delineated subset of types of moral luck while 

remaining uncommited with respect to the others (Nelkin, 2013:37). 

Det Nelkin skriver, stämmer också väl överens med min egen erfarenhet av litteraturen på 

området. Som sagt, de flesta har valt att fokusera på en typ av moralisk slump och antingen 

explicit eller implicit lämnat de andra typer av slump därhän. Ytterligare en metabetraktelse 

som räknas som en likhet är att nästintill alla artiklar som är redogjorda i denna uppsats 

fokuserar enbart på moralisk slump utifrån moraliskt ansvar och klandervärdighet, vilket 

lämnar andra moraliska bedömningar därhän.  

Avslutningsvis, kan vi konstatera att det finns flera likheter men det finns också flera 

skillnader. Domsky, lämnade till exempel, filosofin helt ute i sin artikel, medan Enoch och 

Marmor tog den mer ovanliga positionen att förneka alla typer av moralisk slump. Vidare så 

förnekade både Andre och Browne att moralisk slump faktiskt orsakade någon typ av 

egentligt problem. Men hur står sig dessa argument egentligen mot en kritisk överblick? 

5.4. En kritisk granskning av argumenten för och emot moralisk slump 
Vi börjar nu närma oss slutet av denna uppsats och i detta kapitel kvarstår det nu enbart en 

kritisk granskning över de redogjorda argumenten, teorierna och tillvägagångssätt som har 

redogjorts i denna uppsats.  

Först och främst kan vi i det som i förra avsnittet benämndes som likheter ur ett 

metaperspektiv också anses som en gemensam svaghet. Framför allt om man påstår i sin 

artikel att man har ”löst” problemet med moralisk slump. För det första att hävda att man har 

löst problemet med moralisk slump, bör kräva en koherent förklaring gällande de olika 

typerna av slump oavsett om man förnekar eller accepterar fenomenet. Men kanske framför 

allt om man förnekar att slumpen orsakar en moralisk betydelse. Vilket Statman (2005) också 

bekräftar i sin artikel. Där han menar att till exempel slump gällande omständigheter är en 

minst lika viktig och betydande aspekt av slump såsom denna gällande utfall. Därför bör ett 

minimikrav vara att åtminstone ge skäl varför det inte är nödvändigt att nämna de andra 

typerna av slump, om man samtidigt påstår sig att ha löst problemet med moralisk slump. 

Otsuka, förnekade i sin artikel alla former av slump, förutom den typ av slump som han 

menade är valbar. Nämligen en del av slump gällande utfall som är specifik till handlingar 

som präglas av oaktsamhet. Otsuka menar att man själv väljer att acceptera en isolerad risk 
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som att köra rattfull, därför är det inte orättvist om man sedermera blir bedömd hårdare än en 

annan person som inte körde på någon under bilfärden, även om skillnaden baseras på 

slumpen. Men Otsuka, ger ingen som helst förklaring på slump gällande omständigheter och 

konstitutiv slump. Alltså, det kan vara på grund av slumpen att denna specifika person 

befinner sig i en situation där denna står inför ett val att köra rattfull och det kan vara på 

grund av genetik och miljö som denna väljer att köra rattfull. Även om så inte är fallet, bör det 

ses som en svaghet i teorin, att inte ta upp detta faktum kring olika typer av slump då de är i 

ett direkt samspel med varandra.  

Zimmerman, nyanserar också det som i föregående avsnitt benämndes som en likhet, 

nämligen det ensidiga fokuserandet på moraliskt ansvar och klander. Zimmerman påpekar i 

sin artikel att slumpen inte enbart påverkar ansvar och klandervärdighet utan påverkar tre 

breda moraliska kategorier. För det första bedömningar gällande dygder och laster (aretaic), 

för det andra (deontic) bedömningar gällande plikter och skyldigheter och till sist det 

Zimmerman kallar hypological bedömningar, nämligen gällande ansvar (Zimmerman, 

2006:585). Statman, nyanserar också denna bild av vad problemet med moralisk slump 

egentligen handlar om, och breddar perspektivet gällande ens generella moraliska status och 

flertalet olika aspekter i ens moraliska och etiska liv (Statman, 2005:424). Så det råder alltså 

en oklarhet om vad som egentligen krävs för att ”lösa” problemet med moralisk slump, hur 

bred måste ens lösning vara för att kunna tackla problemet med moralisk slump? Om man 

som Enoch och Marmor, tacklar de tre typerna av slump, men endast i perspektivet av ansvar 

och klandervärdighet, kan man då anse att problemet är löst?  

Ett annat område för kritik är gällande kontroll och kontrollprincipen som alla som behandlar 

moralisk slump måste förhålla sig till, som förhoppningsvis har tydliggjorts i denna uppsats. 

Browne, avfärdade i sin artikel kontrollprincipen, då han menade att kontrollprincipen kräver 

fullständig kontroll, även från osäkerhet. Någonting som är omöjligt. Men Zimmerman, 

nyanserar även denna bild, genom ett flertal distinktioner av olika typer av kontroll. För mitt 

syfte räcker det med Zimmermans första distinktion mellan total och delvis kontroll. 

Zimmerman, tar upp denna distinktion enbart för att avfärda den, då den i grunden är 

meningslös. Eftersom vi aldrig kan ha någonting annat än mer än delvis kontroll. 

Zimmermans exempel, om någon skulle tvivla på detta faktum, är att det är en slump att just 

vi blev födda. Någonting som uppenbarligen var långt utanför vår egen kontroll, och allt vi 
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sedan gör, är beroende av detta faktum (Zimmerman, 2006:591). Även Otsuka, menar i sin 

artikel att fullständig kontroll inte alls är nödvändiga. I hans fall gällande valbar slump, krävs 

det enbart att man är i kontroll över handlingen men utför, inte av de konsekvenser som blir 

av ens handling. Därför framstår Brownes resonemang kring att en fullständig kontroll skulle 

behöves som otrovärdig. Det framstår som en vantolkning att kontrollprincipen enbart skulle 

kräva fullständig kontroll, då även om vi inte är fullständigt i kontroll, så har vi fortfarande ett 

ansvar och vi fogar över vissa val och alternativ.  

Domskys teori där han deklarerar att moralisk slump inte är ett problem över huvud taget utan 

enbart ett foster av två underliggande psykologiska biaser, framstår som mycket intressant. 

Men den går inte utan kritik. Statman menar att ett filosofiskt problem aldrig kan lösas med 

enbart psykologiska argument, utan det krävs filosofi för att möta filosofi. Statman skriver: 

A psychological explanation is required, or, at any rate, could be helpful, only when some 

position is shown not only to be wrong, but to be so irrational that only some fundamental 

cognitive bias could explain how people could ever take it seriously in the first place 

(Statman, 2005:426). 

Detta är ju givetvis en debatt i sig, om filosofiska problem kan lösas eller bör lösas, med 

utomstående empiriska vetenskaper eller ej. I vissa fall, tror jag det är fullt möjligt att nya 

vetenskapliga upptäckter kan klargöra gamla filosofiska problem, medan det i andra fall alltid 

kommer att vara en filosofisk angelägenhet. I fallet rörande moralisk slump, kan psykologiska 

förklaringar möjligtvis hjälpa till att tydliggöra särskilda intentioner och dragningskrafter, 

men det råder en tveksamhet om de kan för evigt, som Domsky hävdar, avsluta diskussionen 

för gott.  

En avslutande kritik kommer från Hartman som kritiserar de teorier som förnekar att slumpen 

orsakar en skillnad. Hartman gör detta genom en rad kontrafaktiska exempel som ger absurda 

slutledningar, som han menar blir en konsekvens av att acceptera förnekarnas premisser. 

Hartman, i sin kritik, fokuserar utan att direkt säga det, på slump gällande omständigheter. De 

som accepterar denna typ av slump, menar att den faktiska fångvakten i Nazityskland är mer 

skyldig än den som av en slump flyttade till Argentina av jobbskäl, och således av andra 

omständigheter inte utförde några vedervärdiga handlingar, även om denna skulle ha gjort det 

om omständigheterna var annorlunda. De som inte accepterar denna typ av slump, hävder 

istället att de både är lika klandervärdiga. Hartman visar, genom en rad andra kontrafaktiska 
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argument, att det kan bli absurda konsekvenser av detta, om man väljer att tro på Hartmans 

resonemang. Han menar att man kan bli berömd eller klandrad för saker man aldrig gjort, på 

grund av kontrafaktiska scenarier. Föreställ dig Sandra som i den faktiska världen har ett milt 

temperament och har inte gjort något särskilt dåligt eller särskilt bra, men att Sandra i en 

avlägsen hypotetisk värld skulle organisera ett massmord (om omständigheterna var 

annorlunda), Hartman menar, att enligt de som förnekar moralisk slump är Sandra 

klandervärdig för detta – även i den faktiska världen (Hartman, 2016:2850; Hartman, 2017). 

Hartman bidrar till en intressant invändning, och det är möjligt att detta är det faktiska 

resultatet om vi levde i en värld med perfekt information. Men som argumentationen i Enoch 

och Marmors resonemang angående slump gällande omständigheter så vilar hela denna 

argumentationen på just epistemiska skillnader. Nämligen, att detta är saker vi aldrig någonsin 

kommer veta med säkerhet, och därför kommer vi aldrig någonsin att faktiskt klandra Sandra 

för någonting hon kanske skulle göra i en långt avlägsen värld. Därför saknar Hartmans 

kontrafaktiska resonemang någon form av verklighetsanknytning, vilket rimligtvis borde 

behövas för att avfärda alla typer av teorier som förnekar moralisk slump.  

6. Orsakar slumpen en moralisk skillnad? 
Vi står nu inför samma fråga som uppsatsen inleddes med, nämligen orsakar slumpen en 

moralisk skillnad? Men det har runnit mycket vatten under broarna och vi har 

förhoppningsvis en mycket tydligare bild av ämnet nu än vad vi hade i början av denna 

uppsats. Vi har kunnat konstatera vad moralisk slump är och vad som utgör problemet med 

moralisk slump. Vi har redogjort för teorier som förnekar dess betydelse respektive teorier 

som accepterar dess betydelse. Vi har också redogjort för gemensamma likheter och kritiskt 

granskat teorierna. Så vad kan vi dra för slutsatser från det här?  

Som redogjorts i förgående avsnitt, menade Nelkin att de extrema positionerna av att 

acceptera eller förneka alla former av moralisk slump är ovanligt. Förmodligen beror detta på 

att man lätt målar in sig i ett hörn och det är en svår ståndpunkt att försvara. Förmodligen 

ligger det korrekta svaret någonstans emellan dessa två ytterligheter. Men denna position är 

förknippade med sina egna svårigheter, däribland, var går i sådana fall gränsdragningarna? 

Förmodligen finns det inga tydliga sådana gränser förutom i teorin och även där kommer det 

vara svårt att skapa en distinktion som är annat än vag.  
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Så orsakar slumpen en moralisk skillnad? Möjligtvis, å ena sidan hade det framstått konstigt 

om alla aspekter av våra liv influeras av slumpen, förutom den moraliska dimensionen. Varför 

skulle den moraliska dimensionen vara beskyddad från detta fenomen när ingenting annat 

tycks vara det? Men å andra sidan, är jag inte beredd att lämna kontrollprincipen därhän. Det 

är möjligt att vi genom smarta distinktioner och epistemiska argument kan förklara bort varför 

vi behandlar den tursamma annorlunda än den otursamma, men det faktiska beteendet 

kvarstår ändå. Ja, i teorin är de klandervärdiga i samma grad, men då vi ändå behandlar dessa 

två olika – så tycks ändå moralisk slump återuppstå, dock i en annan skepnad.  

Jag är av åsikten av att vi måste behandla den som har dödat eller är vållande till någons död 

annorlunda än den som inte har orsakat någon skada men som tagit en dumdristig risk. Såsom 

de vårdslösa förarna. Det är rimligt att de två förarna är lika klandervärdiga, men dödsfallet 

kräver en reaktion av flera olika skäl. Det framstår för mig rimligt att upprätta en distinktion 

mellan klandervärdighet och klandervärdiga reaktioner, någonting som legitimerar 

annorlunda behandling av de två olika förarna. Samtidigt tror jag att genom reflektion över 

det särskilda fallet så förminskar vi den moraliska distansen mellan den tursamma och den 

otursamma, åt både hållen. En vanlig oförsiktighet, såsom att blicka bort från vägen i några 

sekunder, är någonting vi alla har gjort och kan förstå, därför bör reaktionen gentemot denna 

bli mildare. Tvärtom, kan man se gällande de två rattfulla förarna, att även den tursamma 

förtjänar starkare klander, då denna gjort någonting oerhört oansvarigt och farligt. Jag är 

också av den åsikten att det finns en särskild form av ansvar som Wolf kallar den namnlösa 

dygden och som också Andre behandlar – den typ av ansvar som kräver att man gottgör eller 

åtminstone försöker gottgöra de konsekvenser man har orsakat eller på något sätt bidragit till 

att orsaka. Oavsett, om man var i kontroll eller inte. Detta är i ett större perspektiv, anser jag, 

att ta ansvar över sin fysiska närvaro på jorden. Någonting som man inte är i kontroll över, 

men som man ändå har en personlig koppling till. Detta kan också förklara det som ofta 

benämns som agent-regret eller en typ av sorg som bör infalla om man har orsakat någon 

annans död.  

För att förtydliga så kan man förklara skillnaden mellan de två bilförarna dels genom 

distinktionen mellan klandervärdighet och klanderrelaterade reaktioner, detta legitimerar 

samhällets och omgivningens reaktioner såsom socialt fördömande och straff. Det särskilda 

ansvaret, att ansvara över de konsekvenser man orsakar förklarar också den personliga 
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reaktionen som man bör känna när man orsakat någon annans död. Den tursamma föraren bör 

fördömas och klandras för den risk denna tog, medan den otursamma också bör vara objekt 

för klanderrelaterade reaktioner och ansvara för den skada denna orsakat. Detta låter enligt 

mig rimligt. Men jag håller också med Otsuka om att den ena inte är en sämre människa än 

den andra, trots att de på sätt och vis behöver bli behandlade olika. De må vara lika 

ansvarslösa och lika klandervärdiga, men de förtjänar ändå olika reaktioner.  

Mellanvägen som jag diskuterade i början av detta kapitel gällande ett förnekande och 

accepterande av alla typer av moralisk slump är jag mer osäker på. Konstitutiv slump och 

slump gällande omständigheter framstår som svårare att lösa än slump gällande utfall. Mycket 

kan nog förklaras genom bristande information och förmodligen hade vi agerat mer rättvist 

om vi hade tillgång till perfekt information. Men jag väljer att lämna detta osagt, men fram till 

dess råder jag att ha en större ödmjukhet innan vi klandrar andra människor. Både miljö, arv 

och omständigheter spelar absolut en stor roll hur våra liv formas och vilka typer av 

handlingar vi utför och detta bör rimligtvis tas med i varje beräkning när man utfärdar 

klander. Det är mycket möjligt att slumpen inte orsakar en moralisk skillnad i teorin (där man 

kan föreställa sig perfekt information) men att slumpen hägrar över moralen i praktiken, där 

vi inte har tillgång till perfekt information och därför tror vi en sak och applicerar en annan 

sak. Möjligtvis är sensmoralen, att ta ett steg tillbaka innan man klandrar (och berömmer) för 

att bli mer rättvis i sitt moraliska bedömande. 

6.1. Moralisk slump orsakar inte en moralisk skillnad 
Jag vill avsluta denna diskussionen och således uppsatsen med att förtydliga min egen 

position i ämnet och även på så sätt förtydliga mitt svar gällande uppsatsens sista 

frågeställning, nämligen den om vilken teori jag anser är mest trovärdig.  

För att inta ställning så menar jag på att slumpen inte orsakar en moralisk skillnad och detta 

av flera anledningar, några som redan nämnts tidigare i denna diskussion. Det framstår som 

trovärdigt enligt mig att den otursamma och den tursamma agenten är lika moraliskt 

klandervärdiga, trots de olika konsekvenserna av deras handling. Men detta påstående, menar 

jag, är inte inkonsekvent med att de två agenterna förtjänar att behandlas annorlunda. Tvärtom 

anser jag det som nödvändigt att den ”otursamma” agenten behandlas annorlunda än den 

”tursamma” agenten. För att återgå till ett välanvänt exempel, kommer jag att utgå från de två 
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vårdslösa bilförarna, där den otursamma körde på en fotgängare och den tursamma som 

klarade sig oskadd.  

Genom att förneka moralisk slump, så accepterar man kontrollprincipen, vilket enligt mig är 

rimligt. Slutsatsen blir också att de två agenterna är lika moraliskt klandervärdiga. Men som 

jag sagt innan så betyder inte detta, att de förtjänar att behandlas på samma sätt. Min position 

är likt Enoch och Marmor att det är nödvändigt att skilja mellan klandervärdighet och 

klanderrelaterade reaktioner. Den otursamma föraren förtjänar hårdare klandervärdiga 

reaktioner, såsom straff, socialt fördömande, etc. Något som inte är berättigat i samma grad 

för den tursamma föraren. Anledningen till varför jag inte anser detta som orättvist beror 

framför allt på två saker. För det första anser jag att man bör se till det epistemiska 

underlaget. I fallet med den otursamma föraren är det tydligt att denna har handlat vårdslöst 

och som konsekvens av detta kört ihjäl en annan människa. I fallet med den tursamma föraren 

existerar inte samma epistemiska underlag förutom möjligtvis i teorin och därför går det inte 

att dra några reella slutsatser utifrån detta. Dessutom finns det andra epistemiska skäl 

kopplade till motivation för annorlunda reaktioner. Offrets familj behöver kompensation 

samtidigt som samhället kommer kräva rättvisa för att upprätthålla samhällskontraktet. Det 

krävs en distinktion mellan moral och juridik alltså. För det andra menar jag att det egna 

ansvaret är av största vikt, något som tycks utelämnas ur diskussionen. Jag ser 

ansvarsdimensionen som tudelad, i den mening att två typer av ansvar är relevant för denna 

diskussion. För det första finns det, menar jag, ett egenansvar i det att man väljer att utsätta 

sig för en risk. Den vårdslösa föraren valde att sätta sig i bilen rattfull, väl medveten om att 

han kunde köra på en fotgängare på grund av detta beslut. Den tursamma, var medveten om 

samma risk, men hade turen att klara sig undan. På samma sätt som två människor som väljer 

att satsa pengar på kortspel, man väljer själv att riskera en summa pengar, och är väl 

medveten om att man kan förlora. Den andra typen av ansvar, är de mer generella ansvaret 

som jag redan nämnt i förra delen av diskussionen. Att trots att det inte låg inom ens kontroll, 

så har man ändå ett ansvar för det man har en personlig koppling till, därför bör den vårdslösa 

föraren som körde på någon ta ansvar för detta – trots att han må hända är lika klandervärdig 

som den som inte körde på någon.  

Avslutningsvis, har vi då kommit fram till ett svar. Likt många andra teoretiker i detta 

område, så är inte heller mitt svar heltäckande. Jag har likt många andra, utelämnat 
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diskussionen om slump gällande omständigheter och konstitutiv slump. Men jag tror att även 

här finns det ett egenansvar som är centralt i förnekandet av dess betydelse. Likaså, tror jag att 

distinktionen mellan klandervärdighet och klanderrelaterade reaktioner såsom epistemiska 

argument är tillräckligt tillfredställande för att kunna försvara påståendet att moralisk slump, 

trots allt, inte orsakar några moraliska skillnader. Även om såklart slumpen, påverkar på en 

rad andra sätt. Vilket vi alla är, mer eller mindre, plågsamt medvetna om.  

 

7. Litteratur 
Andre, J. (1983). Nagel, Williams, and Moral Luck. I Analysis Nr 4 s.202–207 

Browne, B. (1992). A Solution to the Problem of Moral Luck. I The Philosophical Quarterly 

Nr 168 s.345–356. 

Domsky, D. (2004). THERE IS NO DOOR: FINALLY SOLVING THE PROBLEM OF 

MORAL LUCK*. I The Journal of Philosophy, Nr 9, Vol. CI.  

Enoch, D., & Marmor, A. (2006). THE CASE AGAINST MORAL LUCK. I Law and 

Philosophy, Nr 26, s.405–436. 

Hartman, R. (2016). Against luck-free moral responsibility. I Philos Stud ? 

Hartman, R. (2017) In Defense of Moral Luck. Routledge. 

Latus, A. (u.å.) Moral Luck. I Internet Encyclopedia of Philosophy. 

Nagel, T. (1979). Moral Luck. 

Nelkin, K. D. (2013). Moral Luck. I Stanford Encyclopedia of Philosophy.  

Otsuka, M. (2009). MORAL LUCK: OPTIONAL, NOT BRUTE*. I Philosophical 

Perspectives, Nr 23.  

Schmidt, T. (2013). How to Understand the Problem of Moral Luck. I Causation and 

Responsibility: Critical Essays. B. Kahman., & M. Stephanians (red.). Berlin/New York: 

De Gruyter. S.299–310. 



 

43 
 

Statman, D. (2005). Doors, Keys, and Moral Luck: A Reply to Domsky. I The journal of 

Philosophy, Nr 8, s.422–436. 

SAOL. (u.å.). Slump. Hämtad: 2018-12-06, från: https://svenska.se/tre/?sok=slump&pz=1 

Williams, B. (1981). Moral Luck: Philosophical Papers, 1973–1980. New York: Cambridge 

University Press. 

Wolf, S. (2001). The Moral of Moral Luck. I Philosophic Exchange Nr 1, Art 1, Vol, 31. 

Zimmerman, M. (2013). Moral Luck: A Partial Map. I Canadian Journal of Philosophy, Nr 

36, s.585–608. 

https://svenska.se/tre/?sok=slump&pz=1
https://svenska.se/tre/?sok=slump&pz=1

	1. Inledning
	1. Inledning
	1.2. Syfte
	1.2. Syfte
	1.2. Syfte
	1.3. Disposition
	1.3. Disposition

	2. Vad innebär moralisk slump?
	2. Vad innebär moralisk slump?
	2.1. Nagel om moralisk slump
	2.1. Nagel om moralisk slump
	2.2. Nagels fyra typer av slump
	2.2. Nagels fyra typer av slump
	2.2.1. Slump gällande utfall
	2.2.1. Slump gällande utfall
	2.2.2. Slump gällande omständigheter
	2.2.2. Slump gällande omständigheter
	2.2.3. Kausal slump
	2.2.3. Kausal slump
	2.2.3. Kausal slump
	2.2.4. Konstitutiv slump
	2.2.4. Konstitutiv slump

	2.3. Svar på problemet med moralisk slump
	2.3. Svar på problemet med moralisk slump
	2.3.1. Moralisk slump orsakar inte moraliska skillnader
	2.3.1. Moralisk slump orsakar inte moraliska skillnader
	2.3.2. Moralisk slump orsakar moraliska skillnader
	2.3.2. Moralisk slump orsakar moraliska skillnader

	2.4. Sammanfattning av problemet med moralisk slump
	2.4. Sammanfattning av problemet med moralisk slump

	3. Moralisk slump orsakar inte någon moralisk skillnad
	3. Moralisk slump orsakar inte någon moralisk skillnad
	3.1. Enoch & Marmor – The Case Against Moral Luck (2006)
	3.1. Enoch & Marmor – The Case Against Moral Luck (2006)
	3.1.1. Enoch och Marmors svar på slump gällande utfall
	3.1.1. Enoch och Marmors svar på slump gällande utfall
	3.1.2. Enoch och Marmors svar på slump gällande omständigheter
	3.1.2. Enoch och Marmors svar på slump gällande omständigheter
	3.1.3. Enoch och Marmors svar gällande konstitutiv slump
	3.1.3. Enoch och Marmors svar gällande konstitutiv slump

	3.2. Domsky: There is no door: Finally Solving the Problem of Moral Luck
	3.2. Domsky: There is no door: Finally Solving the Problem of Moral Luck
	3.2.1. Bias 1: Själviskhet
	3.2.1. Bias 1: Själviskhet
	3.2.2. Bias 2: Optimism
	3.2.2. Bias 2: Optimism
	3.2.3. Hur psykologiska bias kan förklara problemet med moralisk slump
	3.2.3. Hur psykologiska bias kan förklara problemet med moralisk slump


	4. Moralisk slump orsakar moralisk skillnad
	4. Moralisk slump orsakar moralisk skillnad
	4.1. Browne: A Solution to the Problem of Moral Luck
	4.1. Browne: A Solution to the Problem of Moral Luck
	4.1.1. Avfärdandet av kontrollprincipen
	4.1.1. Avfärdandet av kontrollprincipen
	4.1.2. Alternativa reaktioner på förseelser
	4.1.2. Alternativa reaktioner på förseelser

	4.2. Andre: Nagel, Williams and Moral Luck
	4.2. Andre: Nagel, Williams and Moral Luck

	5. Moralisk slump – gemensamma beröringspunkter och kritik
	5. Moralisk slump – gemensamma beröringspunkter och kritik
	5.1. Wolf: The Moral of Moral Luck
	5.1. Wolf: The Moral of Moral Luck
	5.2. Otsuka: Moral Luck: Optional, Not Brute*
	5.2. Otsuka: Moral Luck: Optional, Not Brute*
	5.3. Likheter mellan argumenten för och emot moralisk slump
	5.3. Likheter mellan argumenten för och emot moralisk slump
	5.3. Likheter mellan argumenten för och emot moralisk slump
	5.4. En kritisk granskning av argumenten för och emot moralisk slump
	5.4. En kritisk granskning av argumenten för och emot moralisk slump

	6. Orsakar slumpen en moralisk skillnad?
	6. Orsakar slumpen en moralisk skillnad?
	6.1. Moralisk slump orsakar inte en moralisk skillnad
	6.1. Moralisk slump orsakar inte en moralisk skillnad

	7. Litteratur
	7. Litteratur

