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1. Inledning 
 

När en agent utför en viss handling kan vi hålla agenten moraliskt ansvarig för handlingen. 

Detta intuitiva påstående utgår ifrån vissa mer komplexa bakomliggande premisser. I den har 

uppsatsen kommer jag att diskutera varför vi kan hålla en senare person moraliskt ansvarig för 

en tidigare persons handlingar, samt vilka krav en person måste uppfylla vid den tidpunkt 

handlingen utförs för att kunna hållas moraliskt ansvarig för nämnda handling.  

Jag kommer att analysera huruvida Shoemaker lyckas i sin artikel ”Responsibility Without 

Identity” (2012) argumentera emot Glannons tes i artikeln ”Moral Responsibility and Personal 

Identity” (1998). I denna artikel driver Glannon tesen att Y är moraliskt ansvarig för X:s 

handlingar om och endast om (a) Y är samma person som X, vilket avgörs om de är 

psykologisk kontinuerliga med varandra, och (b) X vid tidpunkten för handlingen var kapabel 

att förstå konsekvenserna av handlingen samt överväga fördelar och nackdelar för att utföra 

handlingen.  

Shoemaker kritiserar Glannon och menar att personlig identitet varken är tillräckligt eller 

nödvändigt för att en person ska kunna hållas moraliskt ansvarig för tidigare handlingar. 

Shoemaker menar den person som utför en viss handling inte nödvändigtvis är den som är 

moraliskt ansvarig för den. Att vara moraliskt ansvarig för en viss handling har ingenting att 

göra med agentens identitet, utan snarare relationen mellan agenten och handlingen. 

Shoemakers försöker visa detta genom att ge två exempel. I det första exemplet, Gradual 

Fugue, argumenterar han emot synen att psykologisk kontinuitet skulle vara ett tillräckligt 

krav för att kunna hålla en senare person moraliskt ansvarig för en tidigare persons handling.  

Det andra exemplet visar hur en förälder kan hållas moraliskt ansvarig för vad ens barn gör, 

vilket enligt Shoemaker visar att personlig identitet inte heller är nödvändigt. Genom detta 

exempel argumenterar Shoemaker emot Glannons tes att en persons fortvarande över tid är ett 

krav för att hålla någon moraliskt ansvarig för tidigare (och nuvarande) handlingar. 

Shoemaker menar att vi kan hålla en person moraliskt ansvarig för en viss handling om 

agenten ”äger” handlingen 

Jag kommer att argumentera för att Shoemaker inte lyckas vederlägga Glannons tes. Jag 

kommer att hävda två saker. Det första är att det Shoemaker argumenterar emot berör inte 

nödvändigtvis Glannon. Shoemakers fokus ligger i hur en handling ska kunna tillskrivas en 
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agent, medan Glannons fokus ligger i vilka egenskaper en person behöver inneha för att 

kunna vara moraliskt ansvarig för sina handlingar och jag ska visa att det inte nödvändigtvis 

är samma sak. För det andra ska jag argumentera för att Shoemaker, i sitt exempel med hur en 

förälder ansvarar för sina barns handlingar, inte lyckas särskilja tydligt nog huruvida 

handlingen var avsiktliga eller inte och hur det påverkar en handlings moraliska status. Jag 

kommer även diskutera att det finns en skillnad mellan olika sorters ansvar, juridiskt och 

moraliskt, som Shoemaker inte tillräckligt håller isär. För att argumentera mot Shoemaker på 

den punkten kommer jag att hänvisa till Mackie (Ethics 1977). 

2. Glannons argument   
 

Glannon menar att för att vara moraliskt ansvarig måste en person besitta vissa egenskaper 

(Glannon 1998, s. 232). I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilka krav Glannon menar 

en person måste uppfylla för att kunna vara moraliskt ansvarig för sina handlingar, samt de 

fall där personer inte uppfyller dessa krav.  

Glannon menar att för att en agent ska vara moraliskt ansvarig för sina handlingar måste 

agenten förstå konsekvenserna av de handlingar de utför. För att göra det måste man i sin tur 

förstå att andra kännande varelser existerar, med olika värderingar och skäl (Glannon 1998, s. 

232). Glannon argumenterar även för att en agent måste handla av fri vilja samt ha den fysiska 

möjligheten att utföra den handling som agenten anser vara lämplig (Glannon 1998, s. 233). 

Glannon refererar till Fischer och Ravizzas begrepp mottaglighet för skäl (övers. reason-

responsiveness) för att förklara den fria viljans roll när en person kan vara moraliskt ansvarig 

(Fischer och Ravizza 1998, kap. 3). Jag kommer först beskriva Fischer och Ravizzas teori, 

vägledningskontroll, om vilka villkor som en person måste uppfylla för att personen ska 

kunna välja att agera, och därmed vara moraliskt ansvarig för sina handlingar. Därefter 

kommer Glannons artikel att redogöras.  

Fischer och Ravizzas teori om vägledningskonstroll 
 

Det finns olika idéer om vad som krävs för att kunna moraliskt ansvarig för sina handlingar 

och här kommer jag, likt Glannon, utgå från den idé som Fischer och Ravizza (1998) 

utvecklat. Fischers och Ravizzas teori kallas för vägledningskontroll (Guidance control). 

Namnet syftar till hur personers mottaglighet för olika skäl (reason-responsiveness) och hur 

en person vägleds av dessa skäl kring hur den ska agera.  
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En person har vägledningskontroll när hen utför en handling A om och endast om det finns en 

möjlig värld där hen ges ett tillräckligt skäl för att handla annorlunda, alltså att inte utföra A, 

och väljer att göra det. Den mekanism som ligger bakom hur personen agerar annorlunda i 

den möjliga världen är samma typ av mekanism som ledde fram till beslutet att utföra A i den 

faktiska världen. Under beslutsprocessen var agenten mottaglig för skäl i den mening att hen 

gjorde det val hen gjorde på grund av de skäl som faktiskt förelåg vid tidpunkten för 

beslutsfattandet. Om andra skäl hade funnits så är det möjligt att agenten skulle ha handlat 

annorlunda. Agenten behöver även ha en förståelse för hur världens tillstånd (state of affairs) 

påverkas av ens handlingar och ta detta i beaktande när hen väger mellan olika skäl och 

handlingsalternativ. En agent har alltså vägledningskontroll om hen kan väga mellan olika 

skäl, förstå hur omvärlden kommer att påverkas av agentens olika handlingsalternativ och 

sedan, kunna reagera (react) på ett sätt som avspeglas i hens handlingar. (Fischer och Ravizza 

1998, kap. 3, O’Connor 2010, ”Free will as Guidance Controll”). 

 

Villkor för att en person ska kunna hållas moraliskt ansvarig för sina handlingar 
 

Responsibility presupposes a conception of personal identity consisting in psychological 

connectedness and continuity based on normal structural and functional properties of the brain . 

(Glannon 1998, s. 231) 

Som jag tidigare nämnde argumenterar Glannon för att moraliskt ansvar förutsätter en idé om 

personers överlevnad över tid som består av psykologisk kontinuitet baserat på normala 

strukturella och fungerande egenskaper av hjärnan. Med utgångspunkt i Fischer och Ravizzas 

teori menar Glannon att en moraliskt ansvarig person måste ha vissa mentala egenskaper, 

såsom en förmåga att förstå att det finns andra personer (med egna drömmar och intressen) 

som påverkas av ens handlingar. För att en agent ska kunna vara ansvarig för sina handlingar 

måste agenten förstå att den påverkar världens tillstånd (övers. state of affairs), vara mottaglig 

för olika skäl och kunna utföra sina handlingar med det i åtanke (Glannon 1998, s. 232).  

Glannon argumenterar för att om en person ska kunna hållas ansvarig för sina handlingar, 

måste personen vara kapabel till att resonera över sina handlingar och samt förstå vad 

konsekvenserna blir av dessa handlingar. Denna förmåga att resonera korresponderar med två 

olika sorters kausal kontroll över världens tillstånd. Den ena sidan av resonerandet över ens 

handlingar innefattar en närliggande kausal (övers. proximate causal control) kontroll över 

den kognitiva förmågan. Detta innebär att en person kan reagera på/förhålla sig (övers 
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respond) till sitt resonerande gällande handlingar och även ha den fysiska möjligheten att 

handla utifrån ens resonerande för att påverka världens tillstånd. Den andra sidan av 

resonerande innebär att en person har en avlägsen, (övers. remote) kontroll över ens 

handlingar. En person kan då reagera på teoretiska resonerande gällande de förutsägbara 

konsekvenserna av ens handlingar eller underlåtande av en handling. En persons närliggande 

kausala kontroll existerar från den tid personen börjar resonera över vilken handling som hen 

ska begå, till dess att handlingen är utförd. Avlägsen kausal kontroll sträcker sig från tiden 

personen börjar resonera över sina handlingar till den tidpunkt då de förutsägbara 

konsekvenserna har skett (Glannon 1998, s. 233).  

Glannon ger här inga exempel på vad närliggande och avlägsen kontroll innebär i praktiken. 

För att bättre förklara vad det innebär kommer jag därför att presentera att eget exempel som 

illustrerar skillnaden som jag uppfattar den. Föreställ dig att du sitter på ett flygplan som 

kommer att flyga under en längre tidsperiod till en annan tidszon. Du tänker att om du sover 

på flyget kommer du att bättre kunna anpassa din sömncykel efter den nya tidszonen. Efter 

avfärd kommer en flygvärdinna och erbjuder dig te eller kaffe. Du svarar, snabbt och utan 

eftertanke, att du vill ha te eftersom du vet att om du dricker kaffe kommer du inte kunna sova 

på flyget. Här har du använt dig av din direkta kausala kontroll. När du senare vaknar från din 

tupplur märker du att flyget har landat vid sin destination. Du är nu utvilad och påverkas inte 

märkvärt av tidsskillnaden. Din avlägsna kausala kontroll har sträckt sig från den tidpunkt du 

började resonera över dina handlingsalternativ och vad du ville uppnå med dina val, tills nu 

när de förutsägbara konsekvenserna har skett. Glannon själv säger att den närliggande kausala 

kontrollen är kopplad till ens kognitiva förmåga att ta in sin omgivning och agera i en 

situation. Den avlägsna kausala kontrollen är kopplad till ens förståelse av konsekvenserna av 

sina handlingar (Glannon 1998, s. 233). 

Både den avlägsna och den direkta kausala kontrollen innefattar temporala överväganden 

(övers. temporal considerations). Närliggande kausal kontroll sker under den tid då en agent 

medvetet tänker efter och agerar, medan den avlägsna kontrollen sträcker sig från den tid 

agenten tänker efter till den tid då de förutsägbara konsekvenserna av agentens handlingar 

sker. En agent är moraliskt ansvarig för är de förutsägbara konsekvenserna av sina handlingar 

i och med den avlägsna kontrollen, eller den kapacitet att reagera på sitt eget teoretiska 

resonerande, framförallt på ens trosföreställningar, och de konsekvenser dessa medför 

(Glannon 1998, s. 233).   
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Glannon skriver inte detta uttryckligen, det följande är min tolkning. För att en person ska 

vara en moralisk agent, måste agenten kunna planera sina handlingar över tid. Det innebär att 

en agent måste vara en person över tid som är mottaglig för olika skäl. Med det menas att en 

agent har en förmåga att kunna förutse konsekvenserna av sin handling, ta till sig hur andra 

personer kan uppfatta konsekvenserna och sedan resonera utifrån det. För att avgöra om en 

person är moraliskt ansvarig för sina handlingar räcker det därför inte att endast titta på den 

specifika tidpunkten när personen utförde handlingen. Man måste även titta på de faktorer 

som ledde upp till att personen handlade på ett vis samt hur personen förhöll sig till 

konsekvenserna av handlingen efter att den har begåtts. Glannons uppdelning av praktiskt och 

teoretiskt resonerande förstärker enligt min uppfattning denna tolkning.  

 

Fall med bristande psykologisk kontinuitet och kausal kontroll  
 

Som tidigare klarlagt är de mentala tillstånden och förståelsen för omvärlden (som förvärvas 

innan handlingen utförs) avgörande för att en person ska vara moraliskt ansvarig för sina 

handlingar. Den senare personen måste även vara numeriskt identisk med den tidigare 

personen för att kunna hållas ansvarig för dennes handlingar. Det som avgör att en senare 

person Y är numerisk identisk med en tidigare person X är att Y har minnen av att vara X, 

samt att de två har en kedja av minnen som överlappar och binder dem samman, alltså 

psykologisk kontinuitet (Glannon, 1998 s. 231).  Att ha psykologisk kontinuitet som kriterium 

för att hålla en person moraliskt ansvarig för tidigare begångna handlingar är dock inte utan 

problematik. Jag kommer i den här delen av uppsatsen redogöra för hur Glannon hanterar två 

problem som kan uppstå. Först kommer jag att diskutera fall där personer endast har en svag 

psykologisk sammankoppling med ett tidigare jag. Jag kommer sedan att redogöra för fall där 

en psykologisk kontinuitet inte är ett tillräckligt krav för att hålla en person moraliskt ansvarig 

för sina handlingar, där en person inte samma konsekvenstänkande, nedsatt förmåga till 

teoretiskt och praktiskt resonerande samt radikalt andra trosföreställningar än vid andra 

tillfällen, exempelvis under en psykos.  

Olika länkar i psykologiska kontinuitetskedjan är starkare eller svagare sammankopplade. 

Gårdagens länk av mentala tillstånd har en starkare koppling till mig idag än de mentala 

tillstånd jag hade för 20 år sedan, exempelvis. Det finns tillfällen då en senare person hålls 

ansvarig för vad en tidigare personen gjorde för så pass länge sedan att den psykologiska 

sammankopplingen mellan dem kan vara så svag att de knappt kan ses som samma person. 
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Glannon menar dock att moraliskt ansvar inte hänger på just hur starka eller svaga de mentala 

kopplingarna är mellan ett tidigare och senare jag. Det som är relevant är de intentioner och 

trosföreställningar om de förutsägbara konsekvenserna personen hade under den tiden då hen 

agerade. Därför är vi kan vi hålla någon moraliskt ansvarig för en tidigare handling även den 

nuvarande personen endast är svagt psykologiskt kontinuerlig med den person som utförde 

handlingen (Glannon 1998, ss. 235-237).  

Det finns dock tillfällen då psykologisk diskontinuitet uppstår, tillfällen då denna kedja av 

minnen har luckor och de mentala förmågorna, såsom teoretiskt och praktiskt resonerande, är 

ur funktion. Den psykologiska kontinuitetskedjan är inte endast uppbyggd på konkreta 

minnen, utan det centrala är att kedjan är en fortsättning på ens psykologi, exempelvis 

mentala egenskaper. Det kan finnas tillfällen under en persons liv där psykologisk 

diskontinuitet kan uppkomma, där ett senare jag inte identifierar sig med ett tidigare jag 

(Glannon 1998 s. 240). Här kommer två fall att diskuteras, när en person genomgår en psykos 

och när en person blir okontrollerbart berusad.  

De mentala tillstånden hos en person som genomgår en psykos är drastiskt annorlunda än de 

mentala tillstånd personen besitter när hen är frisk. En frisk person delar inte de 

trosföreställningar eller intentioner som den psykotiska personen har. Eftersom de är så 

annorlunda är det möjligt att hävda att det inte ”samma” person som genomgår dessa två olika 

mentala faser. Därför kan vi inte hålla den friska personen moraliskt ansvarig för den 

psykotiska personens handlingar, eller vice versa (Glannon 1998, s. 241)   

När en person är redlöst berusad har personen förlorat sin förmåga till teoretiskt och praktiskt 

resonerande, konsekvenstänket är nedsatt och även ens egna ”normala” skäl och motivationer 

är rubbade. En berusad person saknar alltså de mentala egenskaper som Glannon har satt upp 

som krav för att hålla en person moraliskt ansvarig för sina handlingar. En agent super sig 

berusad vid t1 och begår handling, säg vandaliserar en bil vid t2, en handling som agenten i 

nyktert tillstånd anser vara förkastlig, och vaknar upp vid t3. Efteråt minns inte agenten vad 

som hände under berusningen. Det senaste agenten minns var att hen gick till en bar vid t1 och 

sedan att hen vaknade upp vid t3, det som skedde under t2 har agenten ingen uppfattning om. 

Om inte den berusade agenten har tillräckliga mentala egenskaper för att vara moraliskt 

ansvarig för de handlingar den begick under t2, till vem är då moraliskt ansvarig för 

vandaliseringen av bilen? Om agenten vid t1 och agenten vid t3 är psykologiskt kontinuerliga 

med varandra, kan vi hålla agenten vid t3 ansvarig för agenten vid t1’s handlingar, som då gick 

till en bar för att avsiktligt supa sig berusad. Vi kan hålla agenten vid t3 moraliskt ansvarig för 
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att hen var vårdslös vid t1 och söp sig redlös. vilket inte är detsamma som att hålla agenten vid 

t2 moraliskt ansvarig för vandaliseringen av bilen. Ett begrepp som är återkommande hos 

Glannon är förutsägbarhet. Om agenten hade kunnat förutsäga att hen skulle vandalisera en 

bil eller begå en annan moraliskt förkastlig handling om hen söp sig berusad hade hen varit 

moralisk ansvarig för den handlingen, eftersom hen då söp sig berusad medveten om vad 

konsekvensen hade kunnat bli (Glannon 1998, s. 242).  

Det är den psykologiska kontinuiteten som är avgörande för om en person är moralisk 

ansvarig eller ej för en tidigare handling. I de fall där en agents psykologiska kontinuitet är 

bristfällig kan vi hålla den senare agenten moraliskt ansvarig för den tidigare agentens 

vårdslöshet, som att medvetet bli redlöst berusad. I de fall som nu diskuterats genomgick 

agenterna en period där de trosföreställningar eller intentioner var radikalt annorlunda än vad 

de vanligtvis har. Det var även under en begränsad tidsperiod de inte hade en tillräcklig kausal 

kontroll för att kunna hållas moraliskt ansvariga. Detta skedde dock endast under en 

begränsad tid. Det finns fall där en agents psykologiska kontinuitet försvinner och inte 

återkommer (Glannon 1998, s. 243). Ett exempel är vid demens, när den permanenta 

demensen infaller finns det inte längre någon som är moraliskt ansvarig för den tidigare 

personens handlingar  

3. Shoemakers motargument 
 

It is thought to be a platitude that “one can be morally responsible only for one’s 

own action”. Call this Platitude. For many philosophers, Platitude entails what I call 

Slogan: moral responsibility presupposes personal identity.  (Shoemaker 2012, s. 

109) 

Plattityd: En kan endast vara moraliskt ansvarig för sina egna handlingar.  

Slogan: Moraliskt ansvar förutsätter personlig identitet.  

Shoemaker argumenterar för att båda dessa ovanstående påståenden är falska. Båda 

påståendena är dock en del av Glannons tes. Shoemaker menar att ur påståendet ”moraliskt 

ansvar förutsätter personlig identitet” kan ett annat påstående härledas; ”I can not justly be 

punished for someone else’s crimes”, ”jag kan inte rättvist bli bestraffad för någon annans 

handlingar” (Shoemaker 2012, s. 109). Ordet ”bestraffad” behöver här inte nödvändigtvis 

betyda enligt lagen och rättsväsendet, utan det innebär att hållas ansvarig (övers. accountable). 

Även om ordet ”bestraffad” byts ut till ”hyllad” förändras inte påståendets innebörd för 
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uppsatsens syfte, det är inte heller rättvist att bli hyllad för någon annans handlingar. Om en 

agent ska kunna hållas moraliskt ansvarig för handling A, måste agenten kunna tillskrivas A 

(övers. attributability). A måste vara agentens egna handling, agenten måste ”äga” (övers. own) 

handlingen. Om en agent begår en dålig handling fördömer vi inte handlingen i sig, utan själva 

agenten (Shoemaker 2012, s. 109-110). 

Det som Shoemaker kallar slogan, ”moraliskt ansvar förutsätter personlig identitet”, knyter 

samman ”tillskrivande” med personlig identitet. Om jag är tillskriven en förfluten handling, 

förutsätter det att det var jag som begick handlingen, vilket Shoemaker menar är falskt. Den 

person som utför handlingen är inte nödvändigtvis den person som är moraliskt ansvarig för 

handlingen menar Shoemaker. (Shoemaker 2012, s. 110, 226).  

Psykologisk kontinuitet är inte det enda synen som förklarar hur en person fortlever över tid. 

Shoemaker argumenterar även emot den biologiska synen och den lockianska synen på 

personlig identitet och att hålla någon ansvarig för en tidigare persons handlingar. Mot den 

biologiska synen använder han ett liknande argument som kommer att presenteras senare, 

Sudden Fugue. Då den biologiska synen säger att en person fortlever i egenskap av att ens 

organism fortlever, därför är en person moralisk ansvarig för de handlingar samma mänskliga 

organism gjorde vid tidigare tillfälle. I Sudden Fugue blir Johann abrupt Sebastian, och 

”kommer tillbaka” två år senare utan några minnen av vad Sebastian har haft för sig. Enligt 

den biologiska synen är Johan moraliskt ansvarig för Sebastians handlingar, eftersom de två 

är samma biologiska organism (Shoemaker 2012, s. 113). Shoemaker argumenterar även emot 

den lockianska synen på personlig identitet och moraliskt ansvar (en person X är samma 

person som Y om och endast om X kan minnas Ys handlingar) genom att hänvisa till en 

person som får felaktiga minnen inplanterade. Enligt den lockianska synen är då personen 

moraliskt ansvarig för dessa handlingar som den ”minns” (Shoemaker 2012, s. 112). Då 

denna uppsats vill undersöka huruvida Shoemaker lyckas argumentera emot Glannons tes 

kommer dessa tankeexperiment inte vidare att diskuteras.  

 

Gradual Fugue 

 

Shoemaker argumenterar för att psykologisk kontinuitet över tid inte är ett krav när vi håller 

någon moraliskt ansvarig. Kom ihåg att det endast är ägarskapsrelationen mellan en person 

och en handling som är avgörande hos Shoemaker för huruvida en person är moraliskt 
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ansvarig för en viss handling. Om psykologisk kontinuitet, om än en svag sådan, är ett 

tillräckligt krav för att hålla en person moraliskt ansvarig för sina tidigare handlingar och att 

en handling tillskrivs en person om personen ”äger” handlingen, så får vi följande villkor för 

när en person är moraliskt ansvarig för tidigare begångna handlingar: Vad som gör att en 

person Y äger en tidigare handling är att den handlingen har blivit utförd av någon som är nu 

psykologiskt kontinuerlig med Y (Shoemaker 2012, s. 114).   

Shoemaker ställer upp ett tankeexperiment för att förklara varför psykologisk kontinuitet inte 

är ett tillräckligt krav för att hålla en person ansvarig för tidigare begångna handlingar.  

Motargumentet består i ett fall där en person gradvis övergår till att bli en annan person och 

sedan blir sig själv igen, två olika personer besitter samma kropp vid olika tillfällen. Han 

kallar tankeexperimentet Gradual Fugue.  

Johann och Sebastian är två separata personer, även om de upptar samma kropp under olika 

tidsperioder1. De två personerna byter inte plats på en gång, utan skiftet av kontrollen av 

kroppen sker gradvis mellan dem. Johann förlorar alltså sin kropp gradvis till Sebastian, och 

får sedan gradvis tillbaka den igen. Eftersom utvecklingen skedde gradvis kan Johann 

respektive Sebastian minnas de handlingar den andra begick och därmed behålls den 

psykologiska kontinuiteten mellan Johann och Sebastian. Johann förkastar dock Sebastians 

handlingar, den person som begick dessa handlingar har en helt annan psykologi, 

bakomliggande skäl och motivationer än vad Johann har. Trots detta, om det är sant att 

psykologiska kontinuiteten är ett tillräckligt krav för att tillskriva ägande av handlingar, så 

implicerar det, enligt Shoemaker, att Johann faktiskt är moraliskt ansvarig för Sebastians 

handlingar. Men det är falskt enligt Shoemaker och han menar att han därmed visat att 

psykologisk kontinuitet inte är ett tillräckligt krav för att kunna tillskriva en person en viss 

handling (Shoemaker 2012, s. 114).  

En person kan endast vara ansvarig för sina egna handlingar, och Glannon utgår ifrån att även 

en svag psykologisk kontinuitet är ett tillräckligt krav för en och samma person att fortvarar 

över tid, vilket existerar mellan Johann och Sebastian. Dock är inte Johann och Sebastian 

samma person och Johann äger inte Sebastians handlingar. (Shoemaker 2012, s. 114). 

Shoemaker menar att det är att Johann inte bör hållas moraliskt ansvarig för Sebastians 

                                                                 
1 Shoemaker förklarar inte hur eller varför det kommer sig att det är möjligt för Joha nn och Sebastian att dela 

kropp, endast att de gör det och att de är två helt olika personer. Han specificerar inte heller varför de är två 
olika personer, men jag antar att det är på grund av att de har helt olika psykologier. 
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handlingar när Johann ”kommer tillbaka”, eftersom Johann inte äger Sebastians handlingar 

kan han inte heller hållas moraliskt ansvarig för dem.  

Shoemaker argumenterar för att detta är ett problem för Glannon, som menar att även en svag 

psykologisk kontinuitet är tillräckligt för att kunna hålla någon moraliskt ansvarig. Shoemaker 

hävdar att Glannon (med gelikar som anser att psykologisk kontinuitet är ett tillräckligt krav 

för att hålla en person moraliskt ansvarig för sina tidigare utförda handlingar) måste hävda att 

Johann är moraliskt ansvarig för Sebastians handlingar (Shoemaker 2012 s. 114). Jag kommer 

i nästa del av uppsatsen förklara varför det inte är fallet. 

 

Varför Shoemakers Gradual Fugue inte vederlägger Glannons argument 
 

Jag tror att Glannons beskrivning av fall där psykologisk diskontinuitet gäller under en 

begränsad tid, såsom under psykos eller berusning, kan besvara Shoemakers kritik. När jag 

applicerar de tidigare nämna krav som Glannon har för att en person ska kunna vara moraliskt 

ansvarig för sina handlingar på Gradual Fugue får jag följande villkor för att Johann skulle 

vara ansvarig för Sebastians handlingar: Om Johanns är moraliskt ansvarig för Sebastians 

handlingar är det på grund av att a) Johann insåg att han höll på att förlora sin person till 

Sebastian, b) förstod vad Sebastian hade för motiv och c) om Johann hade kunnat agera 

annorlunda för att förhindra att Sebastian ”tog över”. Denna situation kan liknas vid en 

psykos. En person är ”sig själv” vid t1, under t2 genomgår hen en psykos och vid t3 blir hen sig 

själv igen. Den senare personen vid t3, är inte ansvarig för de handlingar hon begick vid t2 

eftersom hon har radikalt annorlunda trosföreställningar och intentioner än personen vid t2. En 

psykotisk hjärna har inte heller ”normala strukturella och funktionella egenskaper”, för att 

låna Glannons formulering (Glannon 1998, s. 231) eller vägledningskontroll. När personen 

vid t3 har återhämtat sig ifrån den psykotiska perioden är hon inte ”densamme” som vid t2, 

därför skulle Glannon kunna hävda att hen inte heller kan hållas moraliskt ansvarig för de 

handlingar som hen begick under den tiden. I Shoemakers tankeexperiment förefaller sig det 

vara så att Johann inte hade kunnat agera annorlunda för att förhindra att Sebastian skulle 

bytas ut mot sin egna person. Johann har inte vägledningskontroll, han identifierar sig inte 

med Sebastians trosföreställningar och intentioner. Om så är fallet är inte Johann moraliskt 

ansvarig för Sebastians handlingar, enligt Glannons teori. 

 



12 
 

Ägande av en handling 
 

Moraliskt ansvar förutsätter att en handling kan tillskrivas en agent, och att en handling 

tillskrivs en agent förutsätter inte att det är samma agent som utförde handlingen menar 

Shoemaker. En agent är moraliskt ansvarig för en handling om agenten äger handlingen 

(övers. ownership of action), enligt Shoemaker. Shoemaker jämför ägande av en handling 

med ägande av hus, även om ägande av hus och andra ägodelar har andra juridiska och 

ekonomiska implikationer som ägande av handlingar saknar. När jag äger en handling innebär 

det att den är min, det är jag som ansvarar över den. Men, likt ägande av hus, är det inte 

nödvändigtvis så att jag är ensam ägare till handlingen. Jag kan dela handlingen med andra 

agenter och vi kan gemensamt äga och ansvara för den. Därmed är inte personlig identitet rätt 

sort relation för att ta reda på vem som är moraliskt ansvarig för en viss handling. Om jag 

begår ett brott, säg rånar en bank tillsammans med en vän vid tidpunkt t1 äger vi gemensamt 

den handlingen. Om, vid en senare tidpunkt t2, handlingen ”att råna en bank” kan härledas likt 

numerisk identitet, följer det att jag vid t1 är numerisk identisk med en av de två bankrånarna, 

men inte vilken av dem. Numerisk identitet är en transitiv relation, därav följer att jag är 

identisk med båda brottslingarna, då vi är två som äger samma handling (om vi jämför detta 

tankeexperiment med fissionsfall skulle det istället visa att jag inte är identisk med någon av 

dem). Eller som Shoemaker uttrycker det; 

If ownership of such actions entailed numerical identity with the original agent, then by transivity 

all members of the joint agency would have to be identical with one another. Ownership of actions 

thus does not entail personal identity, for ownership is not an uniqueness relation – a single piece 

of property may have multiple owners, as may a single joint action.     (Shoemaker 2012, s. 121) 

Shoemaker vill med detta argument visa att identitet inte är ett nödvändigt krav för att hålla 

någon moralisk ansvarig för ens handlingar. Det relevanta är istället relationen mellan 

personen och handlingen, det vill säga ägarskapsrelationen. Att hållas ansvarig för sina 

handlingar förutsätter att handlingen är tillskriven en person (eller flera personer), alltså att en 

person äger handlingen. Den personliga identitetsrelationen säger endast någonting om 

relationen mellan personer över tid, inte om moraliskt ansvar (Shoemaker 2012 ss. 120-122).  

 

Förälder-barn 
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Shoemaker presenterar följande tankeexperiment: En förälder med ett litet barn besöker en 

vän i dennes hem. Barnet springer runt och råkar putta till en dyr vas till golvet så att den går 

sönder. Shoemaker ställer frågan; vem är ansvarig för handlingen som ledde till att vasen gick 

sönder? Barnet som utförde handlingen är inte ansvarig för själva handlingen. Föräldern kan 

vara värd att klandras för att hen inte höll barnet under uppsikt samt hållas ansvarig för att 

ersätta den ekonomiska förlusten när vasen har gått sönder, men det är inte detsamma som att 

vara moraliskt ansvarig för handlingen i sig själv. (Shoemaker 2012 s. 122).  

Shoemaker kontrasterar ovanstående scenario med ett fall av en ”ond förälder”, som säger åt 

barnet att springa omkring i hushållet och förstöra värdefulla saker. Då fungerar barnet som 

en förlängning av förälders vilja och föräldern kan klandras för att statyn gick sönder, till 

skillnad från det första exemplet. Barnets vilja är underordnad förälderns vilja, därmed 

tillskrivs handlingen föräldern. Handlingen ägs av föräldern, men utförs av barnet (Shoemaker 

2012 ss. 122, 123).  

Det som undergräver påståendet ”moraliskt ansvar förutsätter personlig identitet” är att den 

som är moraliskt ansvarig för en viss handling inte nödvändigtvis är identiskt med den som 

utförde handlingen enligt Shoemaker. Identitetsrelationen är fel sorts relation att använda när 

vi vill hålla en person ansvarig för en tidigare begången handling. (Shoemaker 2012 s. 123).  

Jag anser att Shoemaker förbiser flera olika faktorer när han presenterar ovanstående 

tankeexperiment. Han särskiljer inte mellan olika sorters ansvar en förälder kan tänkas ha 

över sitt barns handlingar, ej heller vad skillnaden är mellan barnets handling i det första 

exemplet och vad föräldern och barnets handling är i det senare exemplet. För att belysa 

skillnaderna kommer jag att först redogöra för Mackies distinktion mellan avsiktliga och 

oavsiktliga handlingar, samt skillnaden mellan moraliskt och juridiskt ansvar. Sedan kommer 

jag att argumentera för att Shoemakers tankeexperiment inte lyckas visa att personlig identitet 

inte är ett nödvändigt villkor för moraliskt ansvar. 

 

Avsiktliga handlingar 
 

När en agent utför en moraliskt signifikant handling kan agenten tänkas förtjäna en sorts 

reaktion från omvärlden, att antingen bli hyllad eller klandrad för handlingen. Om en agent, 

exempelvis, ser ett barn inlåst i en brinnande bil och agenten till följd av detta slår sönder 

glasrutan för att rädda barnet, förtjänar agenten att bli hyllad för räddandet av barnet. Alltså 
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om en person är moraliskt ansvarig för en moraliskt signifikant handling, så förtjänar 

personen att hyllas eller klandras för den handlingen (Se exempelvis Eshleman 2014).  

Huruvida en agent förtjänar att hyllas eller klandras för en handling hänger på huruvida 

handlingen gjordes med avsikt. Mackie skiljer på om en handling är avsiktlig eller oavsiktlig, 

och om den var frivillig eller ofrivillig. När en agent utför handling A har agenten en avsikt 

med just den handlingen baserad på sina trosuppfattningar om världens tillstånd samt 

handlingens konsekvenser kommer att te sig. Det är möjligt att de skäl som ligger bakom 

agentens val att agera är baserade på okunnighet, agenten utför då en avsiktlig handling under 

en viss beskrivning som inte överensstämmer med verkligheten. Mackie målar upp ett 

exempel där en kvinna är ensam hemma och hennes make är tillfälligt bortrest. Hon hör en 

inkräktare, blir skrämd och skjuter inkräktaren, som sedan visade sig vara hennes man som 

kom hem tidigare än väntat. Kvinnan i scenariot sköt avsiktligen personen som befann sig i 

hennes hem, men hon sköt inte avsiktligen sin make. Mackie menar att i detta fall där kvinnan 

inte vet att en viss beskrivning korrekt kan tillämpas på handlingen, och istället handlar 

avsiktligt under en fel beskrivning, bör kvinnan hållas moraliskt ansvarig efter den 

beskrivning hon trodde var fallet. Kvinnan är alltså moraliskt ansvarig för att skjuta en 

inkräktare och inte för att mörda sin make. (Mackie 1977 s. 204).  

Bristande kontroll eller skicklighet är ytterligare en faktor som påverkar en agents avsikt med 

en handling. Exempelvis en agent som kör en bil för första gången och sicksackar på en 

raksträcka, när agenten avser att köra rakt. En avsiktlig handling innebär att handlingen är 

direkt avsedd att vara av den sorts handling agenten har i åtanke, samt utförd såsom agenten 

avser (Mackie 197 s. 206).   

Vilka handlingar kan en agent hållas moralisk ansvarig för? 
 

The straight rule of responsibility: an agent is responsible for all and only his intentional actions.

      (Mackie 1977 s. 208) 

Det finns en juridisk tradition som anser att mens rea, ett skyldigt sinne, är det essentiella 

villkoret för att vara ansvarig för sina juridiska handlingar (criminal responsibility). Dock 

särskiljer sig det juridiska ansvaret från det moraliska, exempelvis håller vi personer juridiskt 

ansvariga för handlingar som begicks utan avsikt, och ibland låter vi vissa grupper av 

personer som har begått kriminella handlingar avsiktligen gå fria, detta kan exempelvis vara 
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klassen av minderåriga eller barn (Mackie 1977, ss. 208–209. Denna del av uppsatsen 

kommer behandla Mackies syn på skillnaden mellan legalt och moraliskt ansvar. 

En person som agerar under berusning agerar inte avsiktligt, men kan ändå hållas juridiskt 

ansvarig för sina handlingar. Enligt den raka regeln (straight rule) bör inte en full person 

hållas ansvarig för sina handlingar då den inte agerade avsiktligt så som hen hade agerat vid 

nyktert tillstånd. Dock är det inte den raka regeln vi till vardags följer vid sådana här 

instanser. Likt Glannon menar Mackie för att om agenten avsiktligen söp sig full samt om 

agenten är medveten om att hen i ett onyktert tillstånd inte har samma kontroll över sina 

handlingar, och att vi kan hålla agenten moraliskt och legalt ansvarig för just den handlingen 

som begicks i onyktert tillstånd. (Mackie 1977 s. 212).  

Mackie presenterar en bonde, som har tillfogat alla möjliga försiktsåtgärder för att se till att 

den mjölk hen säljer inte har blivit sur eller fått gift i sig. Bonden har inte varit slarvig eller 

försummat sitt arbete, utan har tagit till varje resonlig försiktighetsåtgärd som är relevant. 

Trots detta, helt utanför bondens kontroll och utan att bonden hade kunnat göra någonting 

annorlunda för att förhindra det, förgiftas mjölken som bonden säljer. För det missödet hålls 

bonden juridiskt ansvarig, men inte moraliskt. Bonden hålls juridiskt ansvarig i förebyggande 

syfte, så att inte andra mjölkbönder ska kunna tänka att det lönar sig att slarva med mjölken.  

Genom att straffa alla som har sålt kontaminerad mjölk, oavsett anledningen till varför 

mjölken blev dålig, avhålls framtida bönder från att fuska med sin mjölkproduktion då de inte 

kan undkomma ansvaret genom att ljuga om de försiktighetsåtgärder de har vidtagit. Detta 

visar att även om någon inte är moraliskt ansvarig för en viss handling bör vi fortfarande hålla 

en person juridiskt ansvarig (Mackie 1977, s. 212).  

Det finns fall där motsatta gäller, där vi inte håller en person juridiskt ansvarig för en viss 

handling, men att den kan hållas moraliskt ansvarig. Vissa personer begår handlingar 

avsiktligt, vilket gör det möjligt att hålla den dessa (till en viss mån) moraliskt ansvariga, även 

om de inte kan hållas juridiskt ansvariga. När barn växer upp till vuxna personer antar vi att 

de gradvis blir mer mottagliga för normativa moraliska skäl. Vi antar även att (åtminstone 

äldre) barn har en förståelse för att världen påverkas av deras handlingar, om än inte lika stark 

förståelse som vuxna personer har (Mackie 1977, s. 213). Dock har vi inte samma 

förväntningar på barn som vi sätter på vuxna att deras handlingar ska vara baserade på deras 

mottaglighet på omvärlden, för att låna Fischer och Ravizzas begrepp, att reagera på de skäl 

som en mottaglighet för omvärlden ger. Vi håller barn varken moraliskt eller juridiskt 

ansvariga för deras handlingar likt hur vi håller vuxna (Mackie 1977, s. 212).   
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Det finns även vuxna personer som har en nedsatt förmåga att reagera till hur omvärlden 

påverkas av deras handlingar. En psykopat, exempelvis, saknar en förmåga att påverkas av 

moraliska skäl, även om hen intellektuellt vet att en handling är moraliskt fel eller förbjuden. 

Det bästa sättet att hantera sådana fall vore då att hänvisa till det juridiska ansvaret, men en 

psykopats bristfälliga moraliska kompass förhindrar även det juridiska ansvaret, då 

psykopaten saknar ett skyldigt sinne (Mackie 1977, s. 213).  

Det som är avgörande, enligt Mackie, för om en person kan hållas moraliskt ansvarig för sina 

handlingar är om personen utförde handlingen avsiktligt. Om en agent avser att begå en viss 

handling, exempelvis skjuta en inkräktare, men istället begår en annan handling, råkar skjuta 

sin make, bör agenten bedömas/hållas moraliskt ansvarig efter sin avsikt med handlingen. Det 

finns en skillnad mellan juridiskt och moraliskt ansvar, även om det juridiska ansvaret 

förhåller sig delvis till det moraliska ansvaret (mens rea). Det finns fall där vi håller personer 

juridiskt ansvariga även om de inte är moraliskt ansvariga, och det finns fall där personer är 

moraliskt ansvariga även om de inte är juridiskt ansvariga. Utvecklingen till att bli en 

moraliskt ansvarig person sker gradvis, äldre barn är, till en viss mån, moraliskt ansvariga för 

sina handlingar i egenskap i att de förstår att deras handlingar har konsekvenser för 

omvärlden. De vuxna personer som saknar en ”moralisk kompass”, som helt enkelt inte 

reagerar på sin mottaglighet och förståelse för att omvärlden påverkas av deras handlingar kan 

dömas juridiskt, även om de saknar ”ett skyldigt sinne”. Med Mackies uppdelning av frivilligt 

och avsiktligt, juridiskt ansvar och moralisk ansvar, i bakgrunden kommer jag nu att diskutera 

de exempel Shoemaker gav som motargument mot Glannons tes.  

Tillbaka till förälder-barntankeexperimentet 
 

En förälder ansvarar (här accountable) för sitt barn. Det ansvar som avses här är en rad olika, 

föräldern har ett moraliskt ansvar för barnets välmående och uppfostran, men hen har även ett 

juridiskt och ekonomiskt ansvar. Det juridiska och ekonomiska ansvaret gäller bland annat 

skadestånd: t.ex. om ett barn skulle ha sönder andra personers egendom. Dock är Shoemakers 

distinktion mellan olika typer av ansvar inte särskilt tydlig.  Därför kommer jag att 

argumentera för att (i) Shoemaker inte tillräckligt håller isär dessa olika typer av ansvar och 

att (ii) Shoemaker inte beaktar agenters avsikter med handlingar i sina tankeexperiment, vilket 

vi såg enligt Mackie är avgörande för att kunna hålla någon moraliskt ansvarig. Detta medför 

att Shoemaker inte klarlägger vem som ansvarar för vilken handling, eller vilken sorts ansvar 

som menas. Detta i sin tur innebär att hans argument för att personlig identitet inte är spelar 
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någon roll för moraliskt ansvar för handlingar, utan att det istället är äganderelationen som är 

avgörande, inte håller. Jag kommer att hävda att ägarrelationen säger någonting om juridiskt 

ansvar, men inte nödvändigtvis om moraliskt ansvar.  

När Shoemaker har presenterat förälder-barntankeexperimentet i sin ursprungliga form (utan 

en ond förälder) säger han att hans motståndare kan ge honom följande motargument: 

But even if I have a right to compensation from you for the actions of your children, that’s not yet 

to say that you are blameworthy for those actions. The advocates of Platitude thus has a ready 

reply to such cases. (Shoemaker 2012, sid. 122)  

Shoemaker pekar på att det finns en skillnad mellan olika sorters ansvar, dock förtydligar har 

inte vad denna skillnad består i. Därefter lyfter han fram fallet med en ond förälder som får 

sitt barn att förstöra saker. Då är inte barnet moraliskt ansvarigt eftersom hen är underkastat 

förälderns vilja (Shoemaker 2012, sid. 123). Jag håller med Shoemaker om att den onda 

föräldern är ett tydligare exempel på när en förälder kan vara moraliskt ansvarig för att hens 

barn har söndersaker. Jag förstår dock inte om Shoemaker menar att föräldern är ansvarig för 

handlingen att ha sönder saker eller om det är att föräldern utför handlingen uppmanar till en 

situation där saker går sönder. Shoemakers äganderelation tyder på att föräldern har samma 

sorts ansvar för barnets handling att förstöra saker såsom hen har för sina egna handlingar.   

Innan jag går in på exemplet med den onda föräldern vill jag diskutera två egna versioner av 

förälder-barntankeexperimentet för att förtydliga skillnaderna mellan juridiskt och moraliskt 

ansvar i detta tankeexperiment. Shoemaker utelämnar vissa detaljer i förälder-

barntankeexperimentet, såsom barnets ålder och om hemmets ägare visste om att ett barn 

skulle komma på besök. Det är nog rimligt att tänka sig att Shoemaker föreställer sig ett fall 

där hemmets ägare var medveten om att ett barn var på väg och det kommer att vara 

utgångspunkten i följande svar på Shoemakers tankeexperiment. Shoemaker preciserar inte 

barnets ålder annat än att säga att det rör sig om ett “mindre barn”. Jag kommer därför att 

återge argumentet genom att använda ett tre år gammalt barn, och sedan använda mig av ett 

äldre, tolvårigt barn.  

När ett treårigt barn oförsiktigt springer omkring inomhus tänker hen inte på vilka 

konsekvenser som kan medfölja. Treåringens bristande förmåga att förutsäga konsekvenserna 

av sina handlingar är något som även ägaren till hemmet var medveten om när hen 

välkomnade barnet. I detta fall där treåringen inte agerar med avsikt drar jag därmed 

slutsatsen att ingen är moraliskt ansvarig för den handling, att putta till vasen, som ledde till 
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att vasen gick söner. Att hävda att ingen är moraliskt ansvarig för den handling som ledde till 

att vasen gick sönder är inte detsamma som hävda att ingen är ansvarig för det sakförhållandet 

att den gick itu. Shoemaker pekar på att här har föräldern ett juridiskt ansvar att ersätta ägaren 

för förlusten av vasen. Här spelar skillnaderna mellan moraliskt och juridiskt ansvar roll, och 

vilken av dessa sorters ansvar som faller på föräldern och vilket som faller på barnet.  

En tolvåring har i normalfallet tillräckliga mentala egenskaper för att kunna förutsäga sina 

handlingars konsekvenser, även om de fortfarande inte är på en vuxen persons nivå.  

Förmågan att förstå hur ens egna handlingar påverkar världens tillstånd (att förstå att man är 

en agent som agerar helt enkelt) utvecklas gradvis hos människor. I och med att förmågan att 

kunna förutsäga sina handlingars konsekvenser, för att låna Glannons ord, växer kan vi 

därefter hålla ett barn mer och mer ansvarigt för sina handlingar. En tolvåring kan även 

medvetet välja att inte agera i förenlighet med moraliska skäl och ha ett skyldigt sinne. En 

tolvåring är även medveten om att om man är sprallig inomhus och springer runt så kan saker 

gå sönder. Så även om en tolvåring råkar ha sönder en dyr vas på grund av att hen beter sig 

oförsiktigt i någons hem, kan vi hålla hen moraliskt ansvarig för sin försumlighet och därmed 

hen moralisk ansvarig för den handling som ledde till att vasen gick sönder. Men vi håller inte 

tolvåringen juridiskt skyldig, det är föräldern som får stå för kostnaderna av det missödet. 

Detta visar att även om tolvåringen är moraliskt ansvarig den handling som ledde till att vasen 

förstördes, är hen inte juridiskt ansvarig utan det ansvaret faller på föräldern.  

Shoemaker skulle troligtvis acceptera det jag har diskuterat ovan. Eftersom Shoemaker 

uttryckligen säger att barnet inte är ansvarig för sina handlingar kommer jag härmed att utgå 

från att barnet i exemplet är tre år gammalt. I exemplet med den onda föräldern visar 

Shoemaker att avsikten med en handling är central när i avgörandet huruvida någon kan hållas 

moraliskt ansvarig för en tidigare begången handling. Det är förälderns avsikt att ha sönder 

vasen och det är målet med förälderns handling att ta med och uppmana barnet till att just ha 

sönder vasen. Att vasen gick sönder är alltså konsekvensen av flera olika handlingar, inte 

endast den handling barnet utförde. Exempel på de olika avgörande handlingarna är att 

vännen bjöd hem föräldern, föräldern tog med barnet och föräldern sedan sa åt barnet att ha 

sönder vasen. Föräldern är moraliskt ansvarig för konsekvenserna av barnets handling, 

eftersom barnets handling var en konsekvens av förälderns handling, att säga åt barnet att ha 

sönder vasen. Detta kan innebära, som Shoemaker vidhåller, att personlig identitet inte spelar 

någon roll för att kunna hålla någon moraliskt ansvarig för en tidigare handling och att det 
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istället är äganderelationen som är avgörande. Jag kommer nedan att förklara varför det inte är 

fallet. 

När Shoemaker säger att en förälder äger sitt barns handling betyder det att barnets handling 

har fått ett moraliskt värde, alltså att den kan klandras eller hyllas, som den inte hade i det 

tidigare fallet (när barnet agerade själv utan förälderns uppmuntran) och det är förälder som 

har det moraliska ansvaret. Det handlingens moraliska värde har dock tillkommit på grund 

utav förälderns handling, att den fick barnet att ta sönder vasen.  

Det förefaller mig inte vara rimligt att en person är moraliskt ansvarig för en annan persons 

handling, snarare kan en person vara moraliskt ansvarig för att ha förmått en annan person att 

utföra en viss handling. Då blir den person som påtvingade handlingen på den andre moraliskt 

ansvarig för konsekvenserna. Därför anser jag att det är rimligare att hålla föräldern moraliskt 

ansvarig för en annan handling, att uppmuntra barnet till att ta sönder vasen. Det föräldern är 

moraliskt ansvarig för är att uppmana barnet till att ta sönder vasen, men inte för barnets 

enskilda handling som förstörde vasen. Det innebär att äganderelationen inte ersätter den 

personliga identitetsrelationen, föräldern är fortfarande endast moraliskt ansvarig för sin egen 

handling.  

Frågan som Shoemaker vill ha besvarad, som tidigare nämnts, är vem är ansvarig för den 

handling som ledde till att vasen gick sönder? I tankeexperimentet där barnet var tre år 

gammalt konstaterade jag att barnet inte var moraliskt ansvarigt för sina handlingar eftersom 

barnet saknar de tillräckliga mentala egenskaper som krävs för att hålla en person moraliskt 

ansvarig för sina tidigare handlingar, därför hålls ingen moraliskt ansvarig för den handlingen. 

I fallet med en tolvåring visade jag att barnet kan vara moraliskt ansvarig, men det är 

föräldern som är juridiskt ansvarig. I fallet med en ond förälder har inte det barnets mentala 

egenskaper förändrats, och barnet har därmed fortfarande inte det som krävs för att kunna 

vara moraliskt ansvarigt för sina handlingar. Det som har förändrats är förälderns handlingar, i 

och med att föräldern uppmuntrar till förstörelse. Därmed är föräldern moraliskt ansvarig för 

sin egen handling, som ledde till att vasen gick sönder, inte barnets handling. 

 

Sammanfattning 
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Den här uppsatsen har utrett ifall Shoemaker, i sin artikel ”Responsibility Without Identity”, 

lyckas vederlägga Glannons tes som presenteras i artikeln ”Moral Responsibility and Personal 

Identity”. Glannons tes är kortfattat att en agent kan hållas moraliskt ansvarig för sina 

handlingar om hen är förmögen till att resonera kring sina handlingsalternativ, ta hänsyn till 

olika skäl och även är medveten om att ens handlingar påverkar världen och andra personer 

som har egna intressen. Glannon argumenterar även för att en person Y vid tidpunkt t2 kan 

hållas moraliskt ansvarig för X handlingar vid tidpunkt t1 om och endast om X och Y är 

psykologiskt kontinuerliga med varandra. I fall där en person vid tidpunkt t1 är i ett psykotiskt 

tillstånd är inte samma person vid t3 moraliskt ansvarig för de handlingar som begicks under t1 

eftersom de inte delar trosföreställningar eller intentioner och för att hjärnan vid det 

psykotiska tillståndet inte var normalfungerande.  

Först argumenterade Shoemaker emot psykologisk kontinuitet genom tankeexperimentet 

Gradual Fugue där Johann gradvis förlorade sin kropp till Sebastian. De två var psykologiskt 

kontinuerliga med varandra eftersom de kunde minnas den andres handlingar. Jag vederlade 

det motargumentet genom att hänvisa till Glannons redogörelse av hur en person som 

genomgår en psykos inte anses vara samma person som den är annars, vilket gör att de inte är 

moraliskt ansvariga för de handlingar de utför under den tid psykosen pågår.  

Sedan, genom förälder-barntankeexperimentet, argumenterade Shoemaker för att ägande av 

handling var en tillräcklig relation för att hålla någon ansvarig för tidigare begångna 

handlingar. Mot bakgrunden av Mackies distinktion av moraliskt respektive juridiskt ansvar 

argumenterade jag då för att Shoemaker inte särskilde tillräckligt på dessa distinktioner.  

Mackie menade även att en person är moraliskt ansvarig för den beskrivning en handling var 

avsedd under, något som Shoemaker inte berörde. Dessa distinktioner är kopplade till att 

förmågan kunna handla på ett sätt som kan bedömas vara moraliskt eller inte, samt den syn på 

personer som Glannon förespråkar. Shoemaker lyckades därmed inte förklara varför personlig 

identitet inte är relevant för att hålla någon moraliskt ansvarig.  
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