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1. Inledning 

 

Sommaren 2013 fann jag i mitt intresse för psykologi och psykoterapi ett intressant verk av den 

italienske psykoterapeuten Roberto Assagioli. 1973 publicerade denne verket han kallade Om 

Viljan (Orginaltitel: The Act of Will). Här lade Assagioli fram sitt perspektiv på vad människan 

historiskt benämnt 'viljan' eller vad som mer specifikt kan benämnas 'den mänskliga viljan'. 

Assagiolis teorier placerar viljan som en av människans primära psykologiska funktioner, vilket 

har en central funktion för människans person då viljan placerar människan i kontakt med sitt 

inre själv (Assagioli, 1974, s. 18). 

Verket innefattar inte bara en redogörelse för viljebegreppet och dess centrala funktion för 

psyket och självet, utan Assagioli ger sig här även i kast med vad jag tolkar som resonemang kring 

etik och moral som berör människors samlevnad i relation till viljans funktion för psyket. Detta 

"tvärdisciplinella" försök att ge sig i kast med etik och moral från ett psykoterapeutisk håll fann 

jag som student av tros-och-livsåskådningsvetenskap väldigt intressant och med etik avser jag här: 

'etik' som reflektion och teori kring vad som kan anses vara gott eller rätt, medan 'moral' är 

etikens praktiska dimension, dvs. reflektion kring handling eller sätt att leva. Utifrån en sådan 

definition är det tydligt i verket att Assagioli lyfter etiska frågor. Mer konkret, i Assagiolis 

diskussion kring viljans sociala betydelse menar han att viljan för eller senare måste ställas inför 

"en annan och högre uppgift" (Assagioli, 1974, s. 92), dvs; att söka sådana mål som stämmer med 

andra människor och således mänsklighetens väl. Assagioli framhåller således vikten av att en god 

vilja är samordnad med kärleken och omsorgen om sina medmänniskor (Assagioli, 1974, s. 91).  

I detta verk fann jag en högst intressant ambivalens vilken aktualiserar en urgammal 

diskussion som följt med västerländsk filosofi sedan dess vagga. Ambivalensen i Assagiolis 

diskussioner ligger i hur denne utifrån ett antropologiskt/psykoterapeutiskt perspektiv försöker 

beskriva ett viljans förhållande till etik och moral. Assagioli anser här att viljan å ena sidan är 

viktig för att upprätthålla goda relationer mellan människor, genom att den disciplinerar, ger 

tålamod och ihärdighet (vilket här kan anses vara en sorts moralisk nödvändighet sprungen ur 

den etiska insikten om vad som är "gott") men samtidigt kan den ofta genom en individ som är 

starkt präglad av sin vilja få denne att agera moraliskt tvivelaktigt och vara destruktiv i en social 

samvaro. (Assagioli, 1974, s. 97, 101). Viljan verkar här knappast vara en pålitlig källa till etik och 

moral, men samtidigt verkar den vara nödvändig för att upprätthålla positiva närmanden till en 

individs medmänniskor i sociala sammanhang. Intressant med Assagiolis ambivalenta beskrivning 

av viljan är hur den i just sin komplexitet ger ekon till den enorma mångfald av beskrivningar och 

funktioner av viljebegreppet som filosofer har gett sig i kast med i tusentals år. Frågor man sökt 

är bland annat: Hur är egentligen den mänskliga viljan beskaffad och hur förhåller sig denna till 

andra aspekter av människans varelse, såsom förnuftet, drifterna eller känslorna? Diskussionen 

har, än mer intressant, också uppehållit sig kring hur viljan förhåller sig till etiken, samt hur 

förhåller den sig till moralen och den konkreta yttre handlingen?   

 Här finns ett problem som det långt ifrån finns konsensus kring inom filosofin. Detta 

problem avser i grund och botten antropologi, där det finns oklarheter kring hur människan är 
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beskaffad med avseende på viljan och dess relation till hur vi lever och verkar. Därav vill jag i 

denna studie ha ett antropologisk fokus på hur människan kan beskrivas.  

Hur förhåller sig egentligen begreppet 'vilja' till etik och moral? I många verk blir viljan något 

perifer och sekundär. Vad säger detta egentligen om viljans plats inom filosofin? Mer konkret, 

och initialt vad jag ämnar söka svar på är: utöver viljebegreppet så finns det vidare olika syn på 

vad som är etik och vad som är moral och vad har då viljebegreppet för definition och funktion i 

de olika perspektiven på etik och moral? 

 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Definition av centrala begrepp 

 

Begreppet 'vilja' är ett begrepp som används på lite olika sätt och därmed tjänar denna studie att 

söka svar i hur begreppet kan definieras. Dock är det nödvändigt att initialt ha någon form av 

preliminär definition. 'Vilja' kan anses vara människans medvetna kontroll av tanke och handling 

(www.ne.se. Se: vilja), vilket skulle placera 'vilja' som något som ger medvetandets frihet att 

kontrollera den egna varelsen och framhålla en idé om att människan faktiskt kan styra tanke och 

handling. Men å andra sidan kan 'vilja' också anses vara styrd av omedvetna processer och då blir 

viljanden i detta avseende inte fria då de ej medvetet kan kontrolleras (Plato.stanford.edu. Se: 

Free Will), utan viljor blir mer något som ger en riktning för hur människan tänker och handlar i 

mötet mellan den egna varelsens förutsättningar och kontexten. Vad som kan sägas förena dessa 

olika syner på viljan är att det är fråga om en slags summativ funktion i psyket som för människan 

mot en viss tanke eller en viss handling,. Huruvida detta summativa är medvetet och har potential 

att möjliggöra ett val eller endast är styrt av omedvetna processer diskuteras mer ingående i 

avsnitt 2.2.1.  

Med ordet 'etik' avses här värderande reflektion och teori, vilken kan ha olika objekt såsom 

egenskaper, personer och handlingar och vilken intresserar sig för våra egenskaper eller hur vi 

lever och handlar (Andersen, 1997, s. 9-12). Ett exempel på ett uttryck för värderande reflektion 

med ex. en person som objekt är ifall en skulle uttrycka satsen: "Djingis Khan var en ond 

person", där värderingen uttrycks i begreppet 'ont' medan objektet är 'Djingis Khan'. Givet detta 

påstående, att det inom en särskild etisk reflektion finns något som är ont måste det existera i 

relation till något som är riktigt, eftersträvansvärt, eller gott för att vara begripligt och det är detta 

riktiga, eller goda som antas vara det begripliga eller den underliggande förståelsen i en värdering. 

Vad som inom ett visst perspektiv anses vara riktigt, eller rätt vad gäller människans egenskaper 

eller hur vi lever och handlar beskrivs här för enkelhetens skull som 'gott'. Med reflektion som är 

uttryckt i ett mer eller mindre sammanhållet och logiskt system av ställningstaganden avses här 
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etisk teori. Och således åsyftas med ex. 'Murdochs etik' ett sådant system.  Likt beskrivet ovan är 

även handlingar objekt för etisk reflektion och teori. 

'Moral' avses här likt Hermerén och Hansson (www.ne.se. Se: Etik) menar den 

handlings/levnadsmässiga dimensionen, dvs. vad ett subjekt gör och inte gör och vilken har sin 

grund i den etiska reflektionen kring vad som anses vara gott (Andersen, 1997, 9-11), dvs. 

handlande som objekt för den etiska reflektionen. Etiken kan här sägas vara teorin om vad som 

är 'gott' vilket ger perspektiv på handlingen och utgör en värderingsgrund, eller den kan också 

sägas vara  'det goda' vilket handlingen anses sträva mot (www.ne.se. Se: Etik).  

 

2.2 Forskningsöversikt 

 

2.2.1 Vilja, determination och frihet  

 

För att söka teorier kring vad som historiskt kallats viljan är det högst lämpligt att vända sig till 

den västerländska filosofin, då 'viljan' inom dessa discipliner som sagt flitigt nyttjats och 

definierats inom teorier kring människans situation. Det finns inom filosofin ett generellt 

konsensus kring att människor har viljor, men gällande huruvida människan genom en medveten 

kapacitet i vissa lägen moraliskt kan välja tanke och handling råder det oenigheter kring 

(plato.standford.edu, se: Free Will) och här är begreppet 'vilja', och dess mer normativa term 

avseende en 'fri vilja' i fokus.  Till skillnad de historiska diskussionerna kring viljans problem, så 

har det inte funnits ett lika särpräglat intresse för den praktiska, handlingsmässiga (moraliska) 

dimensionen som i dagens aktuella forskningsläge då forskning i modern tid ofta intresserar sig 

för hur vilja relaterar till handling och vissa teoretiker menar att de handlingar som viljemässigt 

reflekteras över och ger uttryck för ett val är uttryck för fria handlingar (www.ne.se, se:Vilja). 

Dock menar Rescher (2014, s. 80) att vad som är den centrala frågan egentligen inte är den 

faktiska handlingens utslag, då vi inte alltid kan kontrollera detta, således är det inte vad vi 

åstadkommer som är fokus, utan snarare vad vi försöker att göra, dvs. vad vår intention är.   

Den största utmaningen mot idén om en fri vilja har historiskt vart deterministiska 

uppfattningar (determinism). Dessa framhåller, på olika sätt, att det inte finns någon medveten 

process utifrån vilken människan medvetet kan fritt kan vilja och handla, då människan är styrd 

av orsak och verkan och såldes beror på sitt arv eller sin miljö (plato.stanford.edu, se: Free Will). 

Detta aktualiserar en viktig idé som är centralt för viljediskussionen, nämligen det moraliska 

ansvaret, vilken intresserar sig för viljans relation till moralen och handlingen. Här kan 

determinismen anses skapa en spänning teoretiskt då determinerade handlingar ej torde vara 

moraliskt valda och således ej kan avkrävas moraliskt ansvar (Frankfurt, 1969, s. 829). En individ 

som inte kan välja att handla annorlunda, som ej "rår på" hur den handlar , anses här svårligen 

som ett föremål för att avkräva moraliskt ansvar. Dock är Harry Frankfurt i detta avseende en av 

de som inom diskussionen kring vilja och frihet som menar att fri vilja är kompatibel med 

determinism och en av dessa som kan benämnas kompatibilister, vilka anser att de logiskt kan 
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förena moraliskt ansvar med determinism. Dessa tänkare, utöver Frankfurt också David Hume 

och John Martin Fischer, menar att såtillvida en person vill utföra, är moraliskt medvetna, eller 

reflekterar kring önskan att utföra determinerade handlingar så finns det olika grad av moraliskt 

ansvar, beroende på till vilken grad de olika tänkarnas villkor är uppfyllda (Double, 2004, s. 482). 

Frankfurts egen kompatibilism (Se avsnitt 2.3.1 för en mer detaljerad presentation av Frankfurts 

viljebegrepp) skisseras tydligt i dennes artikel Freedom of the Will and the Concept of a Person (1971) 

där denne anser att människan har förstahandsviljor som är determinerade, men menar att som 

människliga varelser med reflektiva förmågor kan vi ha andraledssviljor (att vilja att vilja) eller 

tredjeledsviljor (att vilja att vilja att vilja). Dessa högre viljorna anses ligga närmre vårt själv och 

gör att vi kan anses vara fria i vårt bekräftande av de viljor vi har och således också kan vi delvis 

sägas vara moraliskt ansvariga. Detta går Frankfurt djupare in på i en annan tidigare artikel och 

med bakgrund av diskussionen kring att ha olika handlingsalternativ menar han att: om vi 

verkligen vill göra något och ej kan handla annorlunda på grund av detta så är vi moraliskt 

ansvariga, men om det verkligen är så att vi inte har möjlighet att handla annorlunda, ex. om vi 

skulle vara utpressade eller hotade på något sätt så kan vi inte anses moraliskt ansvariga 

(Frankfurt, 1969, s. 839).  

Det har som sagt länge funnits en motsättning mellan deterministiska idéer och idéer om fri 

vilja och den motsättningen är fortfarande aktuell idag. Detta kan ytterst i stort sägas vara 

förankrat i ambitioner att ge mer naturvetenskapliga förklaringar till viljan och således förklara 

den i mer deterministiska orsak och verkan-termer (plato.stanford.edu, se: Free Will). Ett mer 

humanistiskt närmande verkar sträva efter att förklara människans situation och faktiska 

upplevelse av en vilja som fritt väljer och ej är alltigenom betingad och här finns företrädare av en 

strikt fri vilja, vilka kan kallas inkompatiblister, eller libertarianer (Double, 2004, s. 482). Dessa följer 

en kantiansk tanketradition, menar Double, och dessa menar att människan bör handla utifrån 

intentioner och att dessa handlingar ska vara indeterminderade för att vara moraliska, eller 

avkrävas moraliskt ansvar (Double, s. 482). Rescher antar en liknande definition då han menar att 

'fri vilja' ytterst är fråga om att välja och bestämma sig för handlingar som är i linje med de motiv 

en har (Rescher, 2014, s. 81).  

 Spänningen mellan determinister, kompatibilister och inkompatibilister har fått denna nya 

tändning under 2000-talet då det funnits ett närmande mellan olika fält, där det ena ledet 

representerar mer kognitivistiska och neuropsykologiska inriktningar, medan det andra mer tillhör 

filosofiska perspektiv. Och här har publicerats en rad tvärvetenskapliga studier som använder 

medicinska insikter för att problematisera, eller försvara den fria viljan inom filosofin. Nicholas 

Rescher (2014), från en filosofisk hemvist, ger sig inom denna tvärvetenskapiga diskussion i kast 

med att bevisa hur en fri vilja är möjlig och argumenterar för att människans evolutionära 

fördelar inte kan förklaras utan ett medvetande som har drag av fri vilja och kan göra förnuftiga val, 

eftersom det ger en flexibilitet gentemot miljön och möjliggör olika anpassningar. Detta, likt 

andra arter har andra sätt att anpassa sig till miljön, såsom genom biokemiska förändringar (2014, 

s. 101) och här menar Rescher att förnuftigt resonerande och möjlighet att viljemässigt välja är en 

självklart kännetecken för en intelligent moralisk agent. Rescher kopplar förmågan att välja till 

etiken och menar att gott och ont (samt dess gråskalor) är positivt för vår evolution eftersom det 
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ger oss tankestrukturer utifrån vilka vi kan välja olika sätt att vara och handla, vilket antingen 

gynnar eller missgynnar oss. (Rescher, s. 101-103). Rescher pekar även på att förhållandet mellan 

hjärnan och medvetandet snarare borde vara varierande och inte likt den statiska beskrivningen 

(medvetandet som determinerat av lägre komponenter i hjärnan) som vissa medicinska forskare 

beskrivit den som, utan att det undermedvetna ibland kan anses vara agenten vad gäller olika 

handlingar medan det medvetna utför det redan avgjorda valet, medan förhållandet ofta kan vara 

tvärtom (Rescher, 2014. s. 100).      

 De teorier som följer ett mer deterministiskt synsätt, och vilka ofta stödjer sig på de nämnda 

medicinska perspektiven, söker förklaringar av en individs viljanden i individens givna 

förutsättningar. Ett exempel på ett sådant mer tvärvetenskapligt handlingsorienterat perspektiv, är 

hur Richard Double (2004) behandlar socialpsykologen Daniel Wegners och Fysiologen 

Benjamin Libets teorier om att människan har illusionen av att viljemässigt välja moraliskt, dvs. 

att valet redan är determinerat innan det blir medvetet. Enligt Double (2004), menar Wegner att 

vårt medvetna fungerar ungefär som ett psyke under hypnos, ett tillstånd då psyket är extra 

mottagligt för instruktion och handling därefter. På samma vis skulle det medvetna lyda 

undermedvetna processer kallade readiness potentials, vilka ger tydliga utslag innan viljemässiga 

handlingar utförs av det medvetna (Double, 2004, s. 480). Av detta skulle följa enligt Wegner att 

moraliskt ansvar inte existerar, eftersom vi ej kan välja och då inte kan hållas ansvariga för hur vi 

handlar (Double, 2004, s. 481).  

Richard Double (2004) argumenterar för att Wegners teorier är giltiga och menar att detta 

borde anammas av filosofin men att de går att förena med teorier om moraliskt ansvar. Detta 

bland annat genom att den i nuet viljemässiga kontrollen kan vara avhängig en tidigare viljemässig 

attityd som vi redan antagit kallad distal ancestor (Double, 2004, s. 483). Double menar vidare i sin 

artikel att filosofins teorier om viljan inte är alltigenom vattentäta och att de borde anses vara 

utmanade av naturvetenskapliga forskningsresultat kring mänskligt medveten vilja och val men att 

de förmodligen kan modifieras utefter dessa resultat (Double, 2004, s. 491).  

Detta spänningsfält är djupt angeläget att fortsätta undersöka. Vad får etiska resonemang kring 

viljebegreppet för roll i ett landskap som förhåller sig till nutida determinstiska teorier som t,ex, 

Libet och Wegner. Dessa vilka anser att våra val och handlingar är determinerade av icke 

medvetna processer i hjärnan, vilka vi upplever som föremål för vilja, reflektion och handlande 

eller har vi möjlighet att moraliskt välja framtiden oberoende av det som är givet likt 

inkompatibilisterna anser? Hur står sig egentligen filosofi och etisk teori i denna nutida diskussion 

kring fri vilja? Finns det risk att filosofin tappar en del av sitt fotfäste då den utmanas på detta 

sätt?  

Min uppsats avser vara ett bidrag till denna diskussion genom att söka svar hos två filosofier 

som finns inom distinkta läger i det filosofiska landskapet inom en postmodern epok (se en mer 

utförlig diskussion kring urval i avsnitt 2.4). Dessa är nödvändigtvis inte självklara kandidater i 

diskussionen då de ej i större utsträckning behandlats specifikt i anslutning till det rådande 

forskningsläget men likaledes uppvisat ett starkt intresse för den mänskliga viljan och dess roll för 

den mänskliga situationen (se avsnitt 2.4.1 för diskussion om tolkningsföreträde). Dessa något 

perifera perspektiv torde kunna kasta ett nytt ljus över den aktuella diskussionen kring människan 
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och hennes vilja. De filosofer som valts för en djupare analys i denna fråga är Simone de 

Beauvoir och Iris Murdoch. Dessa har dessutom ej i nämnvärd omfattning jämförts med 

avseende på viljan och i synnerhet ej i relation till detta forskningsläge, vilket har potential att ge 

nya och intressanta resultat.  

 

 

2.2.2 Forskning kring primärmaterialet 

    

 

Fullbrook & Fullbrook, vilka är delvis verkande vid University of the West of England 

publicerade 1998 ett verk kallat Simone de Beauvoir. A Critical Introduction. Boken ger en översikt 

över de Beauvoirs samling av verk i stort, både filosofiska och fiktiva. Boken är relevant för 

denna studie eftersom den ger en översikt över de Beauvoirs liv samt publicerade tanke och teori 

och är därigenom ett bra referensverk för att fördjupa de Beauvoirs tankar. Boken är mer 

specifikt detaljerad och utförlig vad gäller de Beauvoirs filosofiska gärning vilket även detta ger 

ett välkommen djup till analys och diskussion, då denna studie inte intresserar sig nämnvärt för 

de båda primärförfattarnas skönlitterära, fiktiva verk eller deras biografier.   

Maria Antonaccio vid Bucknell University kan sägas vara den ledande experten på Iris 

Murdochs skrifter och hon publicerade år 2000 en bok kallad Picturing the Human. Boken är en 

extensiv och nyanserad studie av Murdochs filosofiska publikationer. Boken nyttjas i denna 

studie, likt Fullbrook & Fullbrooks (1998) verk för att förankra, fördjupa och ge en bredare 

överblick över den studerade tänkarens publicerade teori.  

Då en presentation gjorts av inledande utgångspunkter, forskningsläget och annan 

primärlitteratur följer här en konkret formulering av studiens syfte och frågeställningar.     
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2.2 Syfte och frågeställningar 

 

 

Studiens syfte är att analysera och jämföra olika perspektiv på 'viljan' utifrån ett fokus på olika 

antropologier. Syftet operationaliseras genom att besvara den övergripande frågeställningen: På 

vilket sätt nyttjas viljebegreppet i argumentationen genom två filosofiska verk representerat av två 

efterkrigstänkare, det ena Iris Murdoch och det andra av Simone de Beauvoir?  

 

För att ringa in studieobjektet och aktualisera metoden bryts frågeställningen ner i dessa 

analysfrågor: 

 

1. Hur definieras 'viljan'  inom de två argumentativa verken? 

 

2. Vilken funktion har viljan i Murdoch och de Beauvoirs resonemang kring etik och moral? 
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2.3 Teori och metod 

 

2.3.1 Teori 

 

Med grund i syfte och frågeställningar beskrivs de rent teoretiska ramar som utgör det 

övergripande perspektivet på materialet och de grundläggande antaganden som ligger till grund 

för metodiken. I analys av texten är det givet att texten närmas utifrån en förförståelse som är 

uttryck för den kontext, de erfarenheter och den världsbild som författaren själv står i, mer 

bestämt: I studien görs antagandet att det inte finns ett objektivt perspektiv som ej springer ur 

vissa intressen (Vikström, 2005, s. 24) och således är jag som tolkare en text skapande av en viss 

tolkning inom det fält jag rör mig inom. Detta eftersom den som analyserar eller läser en text gör 

en tolkning och det är omöjligt att förstå en text utan att ha en förförståelse i form av språklig 

kunskap eller förståelse av världen. Dock är det givet att en inom en vetenskaplig praktik närmar 

en sig texten med vissa frågor, vilket styr tolkningen och ger analysen en riktning (Gilje & 

Grimen, 2007, s. 179) men det tolkande elementet är en viktig insikt som ett hermeneutiskt 

perspektiv bidrar med.   

Det finns givetvis också vissa kontextuella och erfarenhetsmässiga dimensioner i en text hos 

produktionsparten i vad som kan sägas vara en dialog mellan författare och läsare. Här nyttjas 

Vikströms rekommendation att i en analys bör en vara medveten om den kontext som författaren 

finns inom (Vikström, 2005, s. 27). Det är dock inte i denna undersökning ambitionen att 

redogöra vidare för produktionsledet i denna process i analys, utan i denna uppsats kommer 

analysen endast ta i beaktande den tolkning som läsaren av texten gör i analys, och således sträva 

efter att ge skäl för rimliga tolkningar av denna genom att klart hänvisa till den logiska strukturen 

och den framlagda teorin i stort. Med detta förtydligande görs här klart att författaren av texten 

inte kommer att vara en del av studien, utan snarare att en medvetenhet om kontext, perspektiv 

och tidsanda blir en del av arbetet med att tolka texten och att kunna jämföra med perspektiv 

från olika kontexter. Detta är viktigt för studien eftersom ett ord som 'vilja' kan ha en relativt 

skild betydelse mellan olika filosofiska synsätt i tiden.  

Med en hermeneutisk medvetenhet är det även centralt att känna till den givna förförståelsen 

vad gäller det centrala begreppet 'Vilja', och jag avser här ge en kort förklaring. Denna 

föreställning om viljan ligger mycket den nämnda tidiga Frankfurts syn på viljan (1971) 

beskrivning av viljan och är således en form av kompatibilism. De olika viljor en människa kan ha 

ses här som givna, de uppstår i mötet mellan en persons givna förutsättningar och kontexten, 

men vi är likaledes kapabla att välja mellan olika viljor genom våra reflektiva moraliska kapaciteter 

och således är vi också fria. Frankfurt (1971) beskriver följaktligen kärnan i denna teori då han 

separerar människan från andra djur: 
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Many animals appear to have the capacity for what I shall call "first-order desires" or "de- 

sires of the first order," which are simply desires to do or not to do one thing or another. No 

animal other than man, however, ap- pears to have the capacity for reflective self-evaluation 

that is mani- fested in the formation of second-order desires.  (Frankfurt, 1971, s. 7) 

 

Frankfurt hävdar här att människa skiljer sig från andra djur som har enkla begär (direktöversatt 

från desire, vilket nyttjas synonymt med to want, dvs. sv. att vilja genom artikeln) och ej kan 

reflektera över dem. Människan har i kontrast högre led av begär, genom vilka personen kan 

diskriminera bland förstaledsbegären och välja att antingen identifiera sig med eller ej, och i 

denna identifikation uppstår volition (Vad som här kan tolkas som en slags högre vilja).  

Denna position är i mångt och mycket sprungen ur idévärld där viljan är en central aspekt i 

psyket och som ligger nära självet, eller 'personen'. Viljan blir här,  mycket likt den preliminära 

definitionen av 'vilja' som gjordes under definitioner, en slags summativ kraft i psyket närliggande 

dess centrala själv. Detta centrala reglerar de lägre komponenterna av varelsen som är styrda av 

orsak och verkansförhållanden och således är detta en slags determinism, med utrymme för en fri 

aspekt, en slags fri vilja. Denna förståelse av viljan är genom detta sistnämnda intressant eftersom 

den erkänner att det kan finnas orsaks-och-verkanförklaringar till att människor har vissa viljor, 

men erkänner samtidigt att människan till en viss grad är fri att identifiera sig och erkänna vissa 

viljor framför andra. Därav anser jag att detta perspektiv på viljan är fruktbart som en "default-

position" som kan styra analysen, och därav kommer denna mellanposition vara central i 

närmandet av analysmaterialets perspektiv på viljan.  
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2.3.2 Metod  

 

I detta avsnitt redogörs för arbetsprocessen för denna undersökning samt de rent 

utförandemässiga dimensionerna i analysen som springer ur det teoretiska ramverket. Genom 

metoden vill jag söka svar på analysfrågorna:  

 

1. Hur definieras 'viljan'  i de två argumentativa verken? 

 

2. Vilken funktion har viljan i Murdoch och de Beauvoirs resonemang kring etik och moral? 

  

I analysen av två filosofer görs en argumentationsanalys som syftar till att belysa vad dessa 

tänkare menar att 'viljan' är, vilken funktion 'viljan' har i deras filosofi och lyfter sedan detta till en 

diskussion kring dessa teoriers betydelse för rådande debatt kring 'vilja'. Det är här fråga om en 

textorienterad analys, som lämnar författaren en integritet och arbetar med texten som ett 

mysterium, där författarens intentioner, tankar och känslor förblir i skymundan, och de sakliga 

resonemangen analyseras (Vikström, 2005, s. 87).  

Vid studiet av texterna krävs i grunden en insikt om hur en kan argumentera för en rimlig 

tolkning av texten och således görs studien med insikt om att en bör beakta god forskningssed då 

en presenterar en tolkning av materialet genom att vara rättvis vid arbetet med materialet 

(http://www.vr.se). Detta innebär det i studien eftersträvas att göra en generös tolkning av texten 

där en strävar efter behandla texten så koherent och godtagbar som en kan sträcka sig och ta 

hänsyn till dess helhet. Vikström (2005, s. 26) menar att en god tolkning har en cirkulär verkan 

mellan helhet och delar och kan liknas vid en spiral där en successivt under läsningen omprövar 

delarna mot helheten och vice versa och hela tiden fördjupar sin tolkning. Detta har relevans i 

analysen där det kommer att vara på sin plats att ge skäl för "delar" av filosofin och placera in 

dem i de filosofiska ramverket vilket görs genom mer generella avsnitt kring problemställning och 

tes, samt avsnitt som presenterar en snävare analys kring de konkreta analysfrågorna. Vidare 

nyttjas i  denna läsning av filosofiskt och argumentativt material en modell av Ricoeur som 

Vikström (2005, s. 27) framlägger, där en strävar efter att visa en stor öppenhet till texten. Detta 

närmande är nära besläktat med generös tolkning, men en slags inställning att texten har något att 

bidra med en sanning genom vilken den egna världs bilden ifrågasätts, vilket kan benämnas en 

slags medkännande tolkning. Detta kommer, enligt dessas rekommendationer, att kompletteras med 

en misstankens tolkning vilket tjänar till att i analys ifrågasätta texten och ställa den mot andra 

perspektiv (Vikström, 2005, s. 27). Ifrågasättandet av texten, dvs. kritik av den, görs bäst genom 

en metodisk analys. För detta ändamål nyttjas den nämnda argumentationsanalysen som en 

metod för att göra en systematiskt analys av verken och för att kunna vaska fram de 

problemställningar, tes och argument i syfte att kunna åskådliggöra, jämföra och diskutera.        

För att kritiskt analysera de argumentativa verken nyttjas en argumentationsanalys som är 

inspirerad av främst Grenholms (2006) rekommendationer men som är särskilt tillämpat då 

studiens teoretiska perspektiv är i huvudsak hermeneutiskt. Det är dock min ambition att kunna 
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kritisera texterna genom att jämföra och ställa dem mot varandra och för detta behövs en metod 

för att med precision kunna vaska fram de teoretiska strukturerna som möts i primärmaterialet.  

Initialt tar analysen fasta på de generella dragen i texten, dvs. den generella problemställningen 

verket anses presentera,  och vidare också en tolkning verkets generella tes, vilken kan ses som 

författarens försök till att söka ge ett svar inom det ansedda problematiska området (Grenholm, 

2006, 278-283). Dessa generella drag i texterna presenteras i ett inledande avsnitt av analysen 

(3.1). Nästa moment i denna beskrivande process syftar till att åskådliggöra de resonemang som 

anförs för tesen vilka inbegriper viljebegreppet, detta utifrån de inombördes förhållandena i den 

övergripande argumentationen. Likt Björnsson et al (1994 s. 8) här framhåller, är det viktigt att 

analysen i detta skede tar fasta på huruvida argumenten underbygger tesen eller ej, inte dess 

retoriska kvalitet i isolation. Således, denna förteckning syftar till att systematiskt åskådliggöra de 

argument som drivs för tesen och de motargument som ställs upp mot tesen vilka inbegriper 

viljebegreppet. Den övergripande argumentationen fångas genom översiktliga beskrivningar av 

tes och problemformulering, där materialbeskrivningen också avser att vara bidragande till att 

förstå verken i sin helhet. Detta blir den presenterade argumentationsanalysen i avsnitt 3.2 genom 

3.3. 

Det var tidigare ambitionen att begreppet premiss skulle bli centralt för att kunna diskutera hur 

olika argument för tesen underbyggs, där premisserna kan sägas utgöra grunderna för 

argumenten. På denna skulle Hanssons (2010, s. 67,79-82) och Björnsson et als (1994) 

rekommendationer nyttjas. Här var ambitionen att arbeta med att systematiskt rita förteckningar 

av premisser som underbygger argument för att verkligen komma på djupet i tänkarens 

argumentation. Det var även här ambitionen, i de fall då det skulle på sin plats, att bryta ner ett 

argument för att se huruvida de olika premisserna och mellanleden förde fram en missriktad 

slutsats, det vill säga att de olika premisserna för fram en slutsats som ej var tänkt från början. På 

grund av dessa metoders överflödighet med tanke på studiens syfte, samt svårighet att tillämpa på 

materialet med de omfattningsmässiga ramar som studien måste ta hänsyn till, vart detta svårt att 

inbegripa i analysen och därför övergavs dessa metoder till förmån för ett mer helhetsmässigt 

närmande.   

Eftersom texterna som analyseras är skrivna på engelska tål det slutligen kort att klargöras 

vilka engelska ord i texterna som anses motsvara det svenska 'vilja' såsom det här beskrivits. 

Orden i fråga är dels det engelska substantivet 'Will' (som i frasen 'This is my will'), vilket direkt 

kan översättas till 'Vilja', som i 'detta är min vilja'. Knepigare blir det dock huruvida verbet 'To 

want' kan anses avse en persons 'vilja', eftersom viljan inom vissa perspektiv är något djupare och 

centralt för personen än enbart kortsiktiga begär, vilket jag anser att verbet 'to want' ibland nyttjas 

som. 'Will' kan alltså sägas vara något lite mer förankrat hos en person och oföränderligt över tid, 

medan 'To want' är lite mer uttrycker något lite mer temporärt, något mindre identitetsbetingat  

och något en vill eller vill ha vid ett visst tillfälle. Huruvida detta mindre identitetsbetingade 

viljandet nödvändigtvis är i samklang med personens 'vilja' är diskutabelt och avhängigt 

filosofiska resonemang i stort. Betydelserna beror givetvis på hur man använder orden och i 

analys kommer kontexten ringa in vad filosofen i fråga avser och därav är det inte min avsikt att 

gå in djupare i denna diskussion kring översättningar, utan i analysen kommer jag att vara 
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observant på kontexten inom vilket orden förekommer och således vara öppen för att både 

verbet och substantivet i fråga avser det svenska 'Vilja'.          
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2.4 Material 

 

 

Här presenteras den generella urvalsprinciperna för val av material. Avsnittet innehåller också en 

tematisk beskrivning av de enskilda verkens relevans, upphovsmän och kontext.    

 

  

2.4.1 Urvalsprinciper 

 

Det har först och främst vart centralt att välja material som kan belysa frågeställningarna 

effektivt, och således har alla de valda tänkarna, forskarna vart intresserade av viljebegreppet och 

mer eller mindre erkänt den problemställning som identifierats i denna undersökning. Hos vissa 

av perspektiven är viljan mer perifer och hos andra är den central, men detta torde inte påverka 

behandlingen av perspektiven, utan det blir denna undersöknings uppgift att mediera mellan olika 

perspektiv och försöka vaska fram deras uttrycka syn på viljan och jämföra. För studiens 

filosofiska material har valts två tänkare som intresserat sig för viljan och tillskrivit den tillräcklig 

betydelse för att den ska vara central för deras filosofiska system. Det har vidare vart relevant att 

välja två perspektiv som ligger ganska långt ifrån varandra för att få spridning och undersöka 

intressanta skillnader men vilka finns inom i stort sett samma tidsperiod. Iris Murdoch, 

exempelvis, är en självutnämnd motståndare till existentialism (Murdoch, 2014, s. XV), vilket 

möjliggör för intressanta jämförelser däremellan eftersom de Beauvoir (1976) starkt för fram en 

egen form av existentialism. De båda filosoferna befinner sig ungefär i samma tid, även om deras 

verks ålder skiljer sig ca 20 år, så finns det ändå en intressant näraliggande tidsanda, vilket då 

minskar nödvändigheten att behöva ta hänsyn till vitt skilda betydelser och sammanhang, vilket 

kanske hade vart fallet om Tomas av Aquino, eller Aristoteles hade representerat den ena 

tänkaren. Att de båda tänkarna är 1900-tals tänkare och kan anses finnas inom en postmodern era 

där individuella projekt och sanningar är i fokus, vilket innebär att de är en del av en tidsanda 

som bryter med det moderna projektet vilket strävat efter att uppnå mänsklig frigörelse genom 

rationalitet och utveckling och genom metafysiska eller religiösa allmängiltiga system (www.ne.se, 

se: Postmodernitet. Se även Vikström, s. 25). Det finns en intressant skillnad mellan filosofernas 

kulturella kontext, Iris Murdoch som befann sig inom den anglosaxiska världen och Simone de 

Beauvoir som är en av representanterna för Fransk existentialism, vilket kan vara intressant att 

känna till men troligtvis kommer detta inte att kunna förankras i analysen och tas med i analys 

och diskussion. 

Att de båda tänkarna är kvinnor är ett medveten urvalskriterium. Det syftar till att föra fram 

tänkare som kanske inte haft samma betydelse inom filosofin genom historien, där kvinnliga 

tänkare inte alls haft samma inflytande och där män getts företräde. Det är utan tvekan så att 

Sartre som var man i större utsträckning får representera fransk existentialism, snarare än Simone 

de Beauvoir. Sådana insikter är tätt knutna till ett postmodernt perspektiv inom en tidsanda dit 
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denna studie tillhör, där en kan anse att historiska hegemoniska tankesystem som tjänade till att 

frigöra människan problematiskt nog kunde vara förbundna med ett visst tolkningsföreträde där 

ofta det västerländska manliga perspektivet fick uttolka kunskap och sanning (Vikström, 2005 s. 

26).  Att vara medveten om maktstrukturer inom den akademiska världen och medverka för att 

främja allas lika möjligheter och inflytande oberoende av deras kön är en viktig del i ett 

jämställdhetsarbete och således ämnar denna studie aktivt medverka till detta.  

Att dessa tänkare inte vart självklara kandidater i den aktuella diskussionen kring vilja och 

handling har dessutom potential att ge intressanta perspektiv till den nutida diskussionen. Det 

torde vara motiverat att gå tillbaka lite i tiden för att finna intressanta och utförliga perspektiv på 

viljan eftersom detta fortfarande är ett problemområde som i dagsläget är långt ifrån en samlad 

enad bild och därmed kan en svårligen säga att Murdoch och de Beauvoir är ur tiden och 

uppvisar arkaiska resonemang som ej har relevans. Tänkarnas teorier är givetvis fortfarande 

relevanta inom den rådande diskussionen kring människans upplevda vilja, då deras filosofiska 

teorier ej på något sätt har vederlagts i en aktuell debatt och snarare gott kan lyftas in i en 

diskussion där filosofin är starkt utmanad av mer medicinska perspektiv i den aktuella 

diskussionen.  

 

2.4.2 Primärmaterial 

 

Iris Murdochs verk The Sovereignty of Good publicerades för första gången 1970. Detta var ett av de 

tidiga filosofiska verken hos en författare som inte bara ägnade sig åt filosofi utan även 

skönlitteratur. Murdoch blev inom filosofin känd för att kritisera existentialism och vad hon 

kallade lingvistisk behaviorism (analytisk filosofi) och vad gäller detta kan Murdochs kritik kan i 

stort beskrivas som vara riktad mot en liberal morals syn på individer som autonoma gentemot 

ett allomfattande moraliskt ramverk (Antonaccio, 2000, s. 61-62). Hon vände sig emot filosofer 

som placerade värden hos en voluntaristisk värdeskapande och ensam agent, och ville flytta 

platsen för moralen till ett metafysiskt ramverk som kunde vara en källa för objektiv moral för 

olika individer (Antonaccio, 2000, s. 47-48), men skattade samtidigt individen och den egna 

reflektionen högt likt många liberala tänkare (Antonaccio, 2000, s. 14). En central filosofisk tanke 

hos mycket av Murdochs verk är ett transcendent begrepp kallat det goda, mycket likt en platonisk 

beskrivning av detsamma, där det goda anses vara grunden till varandet och av värden och 

således till kunskap om moral (Antonaccio, 2000, s. 126). Utan dess godas existens finns det 

således inget att sträva mot och inget som kan ge mening åt en objektiv moral.  

Murdochs verk är intressant i ljuset av forskningsläget och analysfrågorna eftersom det är en 

detaljerad beskrivning av Murdochs etik, där viljebegreppet tydligt ställs i relation till övriga 

moment som idén om det goda eller fokus, vilket tydligt och effektivt har pontential att belysa syftet 

och analysfrågorna. Vidare är Murdoch även en företrädare för en etik med ett objektivt ramverk 

som individen innefattas i och eftersom ett av urvalskriterierna är att få en tydlig spridning och 

hitta intressanta skillnader torde detta verk ha potential att ge ett distinkt bidrag gentemot det 

övriga.  
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Simone de Beauvoirs verk The Ethics of Ambiguity (Orginaltitel Pour une morale de l'ambiguïté) 

publicerades första gången 1947 och var hennes mest formella filosofiska verk (Fullbrook & 

Fullbrook, 1998, s. 35). Beskrivande för de Beauvoirs filosofiska gärning i stort är motståndet 

mot apriori-sanningar och andra universella sanningsanspråk. Istället sökte de Beauvoir definiera 

människans rättmätiga metafysiska relation till världen vilket var människa skulle kunna 

identifiera sig med. de Beauvoir menade att filosofin bör vara grundad i utlåtanden som är öppet 

grundade i individuella utgångspunkter. Sammantaget, de Beauvoir försökte i sin filosofiska 

gärning att identifiera en metafysisk kärna som alla människor delade, något som hon kallade 'det 

mänskliga hjärtats essens' (Fullbrook & Fullbrook, 1998, s. 44). Existentialismen såsom de 

Beauvoir beskriver den anses av densamme vara den etiska teori som bäst beskriver människans 

situation (Beauvoir, 1976) och hennes syn på denna ges en detaljerad beskrivning i det verk som 

ingår i denna studie.  

The Ethics o Ambiguity är Simone de Beauvoirs mest detaljerade och samlade verk kring hennes 

filosofi och är likt The Sovereignty of Good ett verk där viljebegreppet tydligt ställs mot övergripande 

teori som är själva kärnan i filosofens gärning. Detta är optimalt, med tanke på syftet och 

omfattningen av studien, möjliggör ett mer jämförande perspektiv med en större mångfald i 

materialet för att få en större spridning. I relation till övrigt material finns det som vi sett här en 

tydlig emfas på subjektets relation till verkligheten, och vad man kan hävda, en syn på det etiska 

subjektet som centra för vad som kan anses vara gott . Detta verk utkristaliserar sig som ytterligare 

ett distinkt bidrag till diskussionen kring människan och viljans beskaffning.        
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3. Argumentationsanalys 

 

Här kommer argumentationsanalysens resultat att presenteras och kommer så att göras dialektiskt 

mellan de filosofiska verken i avsnitten som berör analysfrågorna, men med en tematisk 

uppdelning utifrån olika moment i analysen. Det inledande avsnittet beskriver analysens resultat 

kring verkens generella problemställning och tes för att med hjälp av analysens inledande faser 

måla en teorimässig bakgrund (Avsnitt 3.1). Därefter följer två avsnitt där viljebegreppet analyseras 

utifrån analysfrågorna (Avsnitt 3.2 samt 3.3).   

 

3.1 Problemställning och tes i primärmaterialet  

 

3.1.1 The Sovereignty of Good 

 

Problemställningen som Iris Murdoch (1971) presenterar i detta verk som är en kollektion av 

olika skrifter är att det finns en otillfredsställande syn inom filosofin på konceptet 'det goda', 

vilket tappat sin dignitet och fått en närmast trivial betydelse (Murdoch, 1971, s. 41). Detta har att 

göra med att en stor del av etiken har frihet som den dominerande mest eftersträvansvärda idén, 

vilken främjar självhävdelse och idén om rätta handlingar, istället för att fokusera på hur psyket 

kan sträva efter att utvecklas och överskrida sig självt genom ultimata begrepp såsom 'godhet' och 

'kärlek' (1971, s. 69).  Idén om 'det goda' har vidare tappat sin laddning och sina konnotationer till 

andra begrepp såsom 'kärlek' och  'verklighet', vilket begreppet i själva verket starkt relaterar till. 

Sådana betydelsemässiga kopplingar, språket och begrepp är väldigt centrala för vår existens, hur 

vi uppfattar världen och således blir språket och begreppen nödvändiga för ett moraliskt 

perspektiv på verkligheten (Murdoch, 1971, s. 33). Angående denna emfas kring begrepp skriver 

Murdoch, vad gäller Hampshires syn på viljan som uteslutande val samt handling och skilt från 

exempelvis förnuftet, att: "Modern ethics analyses 'good', the empty action word, which is the 

correlate of the isolated will, and tends to ignore other value terms" (Murdoch, 1971, s. 8). Här 

menar hon att det goda inom ex. existentialismen blivit ett tomt uttryck föremål för individens val 

i en värld som enbart är föremål för min egen subjektiva uppfattning (Murdoch, 1971, s. 30) och 

förlorat denna koppling till andra centrala begrepp inom en moralisk diskussion. Synen på den 

moderna människan anser Murdoch vara en kantiansk människa, vars vilja skapar det goda, 

skapar värde, och således lämnar det begreppet utan en objektiv laddning (Murdoch, 1971, s. 78). 

Murdoch menar här vidare att tankeströmningarna som berör det goda och dess relation till 

kärlek, befinner sig i en större diskussion kring vilja, tanke och moral som starkt är dominerad av 

självcentrerade perspektiv och vilket förmörkar människans syn på verkigheten i form av 

existentialism och determinism (Murdoch, 1971, s. 46-47).  Detta är givetvis är underförstått 

eftersom begreppet tydligt förekommer inom filosofiska diskussioner, men mer konkret, menar 

Murdoch att denna problematik kring det goda finns inom en dualism mellan en fullständigt fri 

vilja och determinism som inte är nödvändig (Murdoch, 1971, s. 35).  
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Tesen för verket erkänner varken determinism eller fri vilja utan placerar viljan på ett ganska 

distinkt vis och därigenom formulerar en princip där människan bör sträva mot något; 'det goda', 

mycket i en platonisk anda, för att kunna greppa moralen. Murdoch summerar tydligt detta då 

hon skriver:   

 

As there is no philosophical of scientific proof of total determinism the notion is a least 

allowable that there is a part of the soul which is free from the mechanism of empirical 

psychology. I would wish to combine the assertion of such a freedom with a strict and largely 

empirical view of the mechanism itself. Of the very small area of 'freedom', that in us which 

attends to the real and is attracted by the good (1971, s. 73) 

 

Vad Murdoch här menar med 'attention to the real' är ett uttryck för en central idé genom verket 

nämligen: Idén om ett moraliskt perspektiv på verkligheten, vilket jag nu ska redogöra för. 

Murdoch menar att världen är delvis dold för människan genom vad som kan liknas vid en slöja 

av falsk oro och självupptagenhet (1971, s.82) och därmed behöver vi ett slags fokus, ett fokus 

bort från oss själva och ut mot verkligheten (1971, s. 65), vilket kan beskrivas som ett moraliskt 

sätt att se på världen. Detta moraliska sätt att se ligger i försöka se på den upplevda verkligheten 

och andra människor med rättvisa och kärlek (Murdoch, 1971, s. 22), vad Murdoch i en passage 

kallar 'förståelsens realism' (1971, s. 65). Detta är att se, ett seende som är resultat av moralisk 

ansträngning (1971, s.36). Detta menar Murdoch är ett uttryck för frihet, dvs. att se världen i ett 

klart ljus och att motverka illusion (1971, s.23), och denna teori placerar visionen och det inre 

livet som centralt till skillnad från strömningar som behaviorism eller existentialism där det finns 

ett starkt fokus på val och rätta handlingar (1971, s. 81). Angående detta sistnämnda skriver 

Murdoch som följer: "The moral life, on this view, is something that goes on continually, not 

something that is switched of in between the occurances of explicit moral choices. What happens 

in between such choices is indeed what is crucial (1971, s. 36).  Inom detta perspektiv blir istället 

valet och handlingen underställd det övergripande perspektivet på verkligheten, och målet för en 

aktiv moralisk agent är att den ska vara tillräckligt moraliskt aktiv i sin uppfattning av verkligheten 

att den inte behöver välja, att det bara finns en nödvändig handling som kommer av detta moraliska 

seende (Murdoch, 1971, s. 38-39). Detta menar Murdoch ej är att söka efter att välja den rätta 

handlingen, utan det handlar om en livslång strävan efter att vara en bättre människa, och således 

sträva efter perfektion, men samtidigt veta att en är felbar i denna strävan (1971, s. 27).  
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3.1.2 The Ethics of Ambiguity 

 

Vad gäller de Beauvoirs verk The Ethics of Ambiguity så är den generella problemställningen att 

filosofer genom tiderna haft orimliga teorier om den mänskliga situationen. Dessa har förklarat 

människans situation som entydlig istället för flertydlig. Detta antingen genom att separera 

människan från världen genom att ge henne en odödlig själ eller så har de bundit människan till 

världen och sett henne som oskiljaktig från den och alltigenom beroende av dess förutsättningar 

(Beauvoir, 1976). Därmed menar de Beauvoir att filosofin misslyckas då den definierar 

människan som endera helt oberoende av världen, så kallat "a pure inwardness" (1976, s. 8), eller 

som helt beroende av världen samt vad som är här och nu, så kallat "a pure externality" (1976, s. 

8). Misslyckandet ligger i att detta ej överrensstämmer med människans faktiska upplevelse av sin 

situation.          

Tesen, och tillika svaret på det identifierade problemet utläses som följande: För att 

människan ska nå kärnan av sin varelse och kunna vara sant fri och sant moralisk måste hon se 

sin situation i dess sanna ljus: En situation av tvetydlighet.  Denna tvetydlighet hanteras bäst genom 

att människan vill att hon ska vara fri (1976, s. 23-24), och människan söker frihet när hon slutar 

definiera sig som ett varande i världen. När människan avidentifierar sig med varandet och istället 

befinner sig avlägsnad från världen, men med insikten att hon själv skapar varande då hon vecklar 

ut sitt varande (Beauvoir, 1976). Med detta menar Beauvoir att människan inte primärt är ett givet 

ting eller varande utan att i första hand en 'spontatnitet' som rör sig mot annat varande och 

således 'ett brist på varande' eller en rörelse bort från varande. Närmare bestämt, de Beauvoir 

menar att det är omöjligt att vara medvetna om det inte finns något att vara medveten om (något 

objekt för vårt medvetande, inkluderat den egna varelsen) och därigenom är vi i första hand en 

brist på varande  (Fullbrook & Fullbrook., 1998, s. 102). de Beauvoir beskriver detta brist på 

varandes relation till den moraliska friheten som: "To will oneself free is to effect the transition 

from nature to morality by establishing a genuine freedom on the original upsurge of our 

existence" (1976, s. 25), och med detta menas att vår grundförhållningssätt bör vara att identifiera 

sig som denna fria existens (1976 s.25) genom en obundenhet i relation till varandet och då vi är 

fria att välja varandet så är vi också sant moraliska, då frihet föregår värden och betydelse: 

människan måste ha sitt eget fria projekt och dess olika mål för att vara moralisk. (1976, s. 26). 

Moral blir här att handla utifrån vissa ändamål som vi själva ställer upp och som 

överrensstämmer med våra värderingar, och är således en fråga om att behålla en slags moralisk 

integritet och vara trogen vår subjektiva mening för tillvaron. Detta snarare än att moralens 

ändamål skulle vara en yttre, objektiv måttstock i form av etiska system eller en högre makt. I 

linje med detta skriver de Beauvoir: "If he agrees not to be in order to exist genuinly, he will 

abandon the dream of inhuman objectivity. He will understand it is not a matter of being right in 

the eyes of god, but of being right in his own eyes"  (1976, s14). Generellt menar de Beauvoir att 

hennes teori, vilken är starkt förankrad i en existentialism är en god modell för att fånga 

människans tvetydlighet (1976, s. 9) 
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3.2 Analysfråga 1: Hur definieras viljan i de två argumentativa verken? 

 

 

3.2.1 Beauvoirs viljestyrda subjekt 

 

För Simone de Beauvoir är 'viljan' mångbottnad och nyttjas i många olika sammanhang. I The 

Ethics of Ambiguity diskuteras 'viljan' många gånger i anslutning till människans kapacitet att välja 

och det är med avseende på verket i sin helhet, att valet och viljan är tätt sammanknutet eller till 

och med synonymt då valet anses vara viljemässigt; att välja är således att vilja. Detta kan 

exemplifieras då de Beauvoir likställer ett val av att inte välja med ett negativt viljande: "If man 

has one and only one way to save his existence, how can he choose not to choose in all cases? 

How is bad willing possible?" (Beauvoir, 1976, s. 32). På samma vis används viljebegreppet då 

hon diskuterar hur människan ibland tenderar att fly sitt tillstånd av frihet: "One can choose not 

to will himself free. In laziness, heedlessness, capriciousness, cowardice, impatience" (Beauvoir, 

1976, s. 25) och här verkar valet åter vara nära knutet till viljan, men verkar också i denna kontext 

som om viljan är föremål för valet, vilket jag avser att redogöra för här.  

Under den inledande delen av boken introducerar de Beauvoir idén om människans rätta 

disposition bör vara "to will oneself free" (Beauvoir, 1976, s. 24) och här finns en viktig nyckel till 

förståelsen av de Beauvoirs syn på 'vilja'. Likt sagts ovan, verkar det i vissa formuleringar som om 

de Beauvoir inte nödvändigtvis menar att människan genom viljan väljer, utan snarare att valet 

förgår viljan, vilket skulle placera de Beauvoir inom en tankevärld där viljan exempelvis är 

underordnad förnuftet (www.ne.se. Se: Vilja). Men detta är inte helt och fullt riktigt då viljan 

verkar användas på olika sätt eller inom olika dimensioner. Det val som diskuteras är fråga om en 

grundläggande disposition, och denna grundläggande disposition är viljemässig. Den grundläggande 

dispositionen består i att antingen vilja sig själv fri, eller att fly denna frihet. Att vilja sig själv fri 

används synonymt med att välja att vilja vara fri eller att välja att inte vilja vara fri och således är 

det klart att valet i detta fall inte är separerat från viljan, utan att valet är ett uttryck för vilja. 

Denna grundläggande viljemässiga disposition då vi väljer/vill frihet styr riktningen av viljans 

innehåll (Beauvoir, 1976, s. 25-27). Att det är fråga om en grundläggande disposition som blir 

styrande blir tydligt då de Beauvoir diskuterar olika slags personer som springer ur dessa 

grundläggande dispositioner och identifierar negativa verkningar av en disposition som inte söker 

frihet vilket tar sig uttryckt i detta fall, i en typ av person som de Beauvoir kallar 'den seriöse': 

"The serious man wills himself to be a god, but he is not one and knows it" (Beauvoir, 1976, s. 

52). de Beauvoir menar att grundläggande val av disposition bör söka frihet, något som kan 

beskrivas som om välja att vilja sig själv fri, vilket de Beauvoir kallar "original choice" (Beauvoir, 

1976, s. 40). Denna goda vilja är alltså en vilja som bekräftar människans frihet och denna frihet 

måste aktivt sökas om och om igen eller så flyr människan frihetens grundläggande storhet. Men 

åter, det är alltså inte så att detta ursprungliga val ej är uttryck för vilja och separerat från viljan, 

utan att vilja sig själv fri och att välja att vilja sig själv fri används synonymt. Detta ursprungliga 
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val är ett uttryck för slags en högre vilja vilket uttrycks i den sista meningen i detta segment där de 

Beauvoir diskuterar viljan över ett spann av tid:  

 

I can not genuinly desire an end today without desring it through my whole existence, insofar 

as it is the future of this present moment and insofar as it is the surpassed past of days to 

come. To will is to engage myself to preservere in my will (Beauvoir, 1976, s. 27) 

 

Med ordet end i detta citat åsyftar de Beauvoir de ändamål vi som människor väljer och som anses 

skänka oss värde, mening och moral. Här klargörs att ett genuint ändamål är i samklang med hela 

varelsen, eller hela den enskilda totala existensen, vilket de Beauvoir menar är att hålla fast vid sin 

vilja. 'Att vilja' blir här alltså att vara sin vilja trogen. Viljan blir vidare här en slags reglerande 

ihärdighet, som ger innehåll till strävandet mot våra ändamål: "It is through this end that it sets 

up that my spontaneity confirms itself by reflecting upon itself. Then, by a single movement, my 

will, estabishing the content of the act is legitimized by it." (1976, s. 26). Dock här verkar det åter 

som att de Beauvoir menar att viljan är underkastad andra delar av varelsen, i detta fall vad hon 

kallar 'spontanitet'. Men detta är snarare en reflekterande funktion som beskrivs, medan 'vilja' 

utgör ihärdigheten och det som bidrar med innehåll och vägen mot målet som springer ur den 

grundläggande dispositionen att vilja sig själv fri. de Beauvoir beskriver tydligt hur även den 

reflektiva funktionen spontanitet, vilken utser de ändamål en bör sträva mot, är underkastad den 

ursprungliga viljemässiga dispositionen. Ifall människan ursprungligen väljer att inte vilja vara fri 

så är "the spontaniety of the subject is then merely a vain living palpitation" (Beauvoir, 1976, s. 

25). Det är tydligt att strävan mot ändamålet anses vara viljemässig och uttryck för ett val av att 

vilja frihet, medan självaste antitesen till frihet är flykt från denna: "To convert my flight into will, 

I must assume my project positively" (Beauvoir, 1976, s. 26).       

Intressant är här hur de Beauvoir om än, långt ifrån lika konkret, diskuterar olika led av viljor, 

vilket har en viss likhet med Frankfurts (1971) resonemang om viljans olika led. Det ligger ganska 

nära till hands att jämföra resonemang om att  välja att identifiera sig på ett visst sätt, som fri 

(Andraledsbegär) för att sedan önska att sträva mot ett mål som har sin källa i en sådan 

identifikation (andraledsbegär). Utifrån de Beauvoirs teorier så går det ju att föreställa sig rent 

konkret att olika begär redan existerar i det existerande subjektet, vissa mer ofria och vända mot 

subjektets givna förutsättningar (att vilja definiera sig som en given roll man fått för 

bekvämlighetens skull ex.) medan det finns mer överskridande böjelser som vill söka denna frihet 

och göra upp med vad som är givet (Beauvoir, 1976, s. 31) och således välja att identifiera sig som 

fri gentemot detta och söka något "eget". Dessa skulle kunna anses vara generella kategorier av 

förstaledsbegär, om än hos en komplex varelse som människan, många vilka endast skulle vara 

mänskliga förstaledsbegär och vilka inte skulle delas med andra arter. Men likaledes går det att 

säga att andraledsbegären i dessa teorier blir de grundläggande dispositionerna: Dvs. att vilja sig 

själv fri eller att vilja sig själv ofri gentemot det givna, vilka skulle vara bestämmande för personen 

i fråga och således antyda en identitet. Men givetvis så presenterar de Beauvoir en lite annan syn 

på det andra ledet eller befäster en syn som inte Frankfurt presenterat. För de Beauvoir är detta 

föreslagna andra led väldigt avgörande för den enskilda existensens framtida form: "Freedom is 
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then revealed and he must decide upon his attitude in the face of it. Doubtless, this decision can 

always be reconsidered, but the fact is that conversions are difficult because the world reflects 

back upon us a choice which is confirmed through this world which it has fashioned." (Beauvoir, 

1976, s. 40). Medan det för Frankfurt (1971) är fråga om att reflektivt identifiera sig eller inte, 

vilket antyder en frihet över tid, och som något som ständigt verkar ligga till hands.  

 

3.2.2 Murdochs integrativa antropologi 

 

 

Murdoch lägger fram en vitt skild syn på viljan från båda dessa tänkare. Viljan ses här inte som 

central för varelsen även om den ses som en stark aspekt av den. Murdoch avvisar exempelvis 

tydligt idén om viljan som en central del av varelsen då hon beskriver viljan som otjänlig i fråga 

om vissa känslor och ger den liten betydelse för vårt medvetande: "Where strong emotions of 

sexual love, or of hatred, resentment or jealousy  are concerned, 'pure will' can usually acheive 

little. It is small use telling oneself 'stop being in love, stop feeling resentment, be just'" (1971, s. 

54). 'Vilja' och 'förnuft' anses vidare ej vara fullt skilda från varandra (1971, s. 39), och därför 

problematiserar Murdoch själva 'viljan' som något isolerat. Människan ses här som en varelse där 

olika fakulteter är integrativa med andra, istället för att människan ska ses som en kombination av 

delar som vilja eller förnuft. Viljan är således "embedded in the entire complex of consciousness" 

(Antonaccio, 2000, s, 147). Murdoch menar att vilja är något som är integrativt med visionen 

genom att viljan lyder det och håller varelsen under kontroll. Med detta menar dock inte Murdoch 

att 'vilja' inte har funktioner som karakteriserar den, då hon menar att viljan är en stor del av det 

energisystem som dämpar självcentreringen och illusionen, viljan har i synnerhet en positiv 

funktion för människan då den har potential att styra människan enligt moralen genom en slags 

dämpande funktion (1971, s. 65. Viljan ses alltså hos Murdoch som en kraft som kontrollerar och 

håller människan i sitt önskade tillstånd, med vilket hon menar att vilja är medveten kontroll över 

vår varelse, vilket blir tydligt då hon skriver om olika medvetna krafter människan bestitter: "Is 

the via negativa of the will, its occasional ability to stop a bad move, the only or most considerable 

conscious power that we can exert?" (1971, s. 67). Här bör även läggas märke till att Murdoch 

menar att viljan endast utgör en 'occasional ability' och således karakteriserar viljans medvetna 

kontroll som mer eller mindre avhängig andra faktorer. Antonaccio (2000, s. 146-147) menar att 

inom Murdochs etik ses viljan som avhängig gränserna för moralisk kunskap och vision.  

Antonaccio (2000) menar å andra sidan att viljan ibland kan ha en förvånansvärt framstående 

roll inom Murdochs etik, trots att hon så tydligt polemiserar mot 'voluntaristiska' teorier och att 

relationen mellan viljan inom Murdochs etik ej skall förstås som linjär. Murdochs integrativa syn 

på viljan öppnar upp för att även viljan influerar förnuftet och även visionen, där ett exempel på 

detta är hur viljan ibland anses föra oss iväg i en viss riktning innan vi moraliskt tagit ställning 

genom vår vision vilket ger resultat vilka ibland är alltigenom positiva i ljuset av visionen (2000, s. 

149) och här verkar viljan motivera handling. En annan aktiv funktion av viljan är dock genom 

att den till stor del ligger till grund för vad Murdoch kallar 'imagination', vilket är ett slags reflexivt 
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'görande', där viljan kan sägas vara grunden till ett slags personligt drömmande (mitt val av ord) 

kring folk och händelser som ger reflektionen kring dessa nyanser och variationer (Antonaccio, 

2000, s. 151).  'Vilja' används alltså på flera olika sätt inom Murdochs etik, men vad som förenar 

de olika beskrivningar är att viljan på något sätt är en aktiv men integrativ del som influeras av 

andra delar av varelsen, men vilken föregår eller kontrollerar viss aktivitet, antingen handlingar, 

eller aktivt drömmande, fantiserande kring ting eller händelseförlopp.       

Slutligen för att göra en kort jämförelse mellan primärfilosoferna; skillnaden mellan de 

Beauvoir och Murdoch blir tydlig med avseende på viljans plats i mellanmänskliga frågor och de 

emfaser de gör. de Beauvoir menar att människan i konkurrens med andra kan liknas vid 

konkurrerande viljor och handlingar som sker till resultat av olika val (Beauvoir, 1976, s. 99), 

medan Murdoch framhåller att människor relaterar till andra människor genom deras syn på dem 

vilket viljan och handlingen gentemot den andre ej är avhängig (Murdoch, 1971, s. 17), dvs. det 

yttre kan bestå medan en individs uppfattning förändras.  

 

 

 

3.3 Analysfråga 2: Vilken funktion har viljan i Murdoch och de Beauvoirs 

resonemang kring etik och moral? 

 

 

 

Då Murdoch och de Beauvoir har ganska skilda definitioner av viljan och dess beskaffning hos 

den mänskliga varelsen och således olika antropologier är det närmast ofrånkomligt att viljans 

plats inom etiken och moralen kommer att ha en ganska skild betydelse. Den stora skillnaden 

ligger främst i huruvida viljan kan anses vara en pålitlig källa till moral, mål och mening, eller om 

den enbart är sekundär och bistående en annan mer central funktion hos varelsen. Men likt vi har 

sett finns det hos Murdoch ingen avsikt att dela in människan i olika inre fakulteter, utan då viljan 

diskuteras i sin enskildhet bör det klargöras att detta behandlas som något som är integralt med 

förnuft eller vision. Människan är för Murdoch (1971) är en varelse som med hela sitt väsen bäst 

eftersträvar moral genom en medveten uppfattning av verkligheten i ljuset av fokus på 'det goda' 

vilket är dels som ett ramverk genom vilket våra uppfattningar ställs mot och även som en 

perfektion att eftersträva i vår etiska reflektion kring personer, handlingar och sinnesstämningar 

(Antonaccio, 2000, s. 98). Antonaccio (2000, s. 151) menar att 'fokus', 'vision' och 'vilja' inom 

Murdochs etik kan förklaras genom att fokus (på det goda) är det överställda eftersträvansvärda 

sinnestillståndet, medan moralisk vision och vilja är olika dimensioner av fokus. Vilja och vision 

har ett ömsesidigt inflytande på varandra inom fokus, ibland influerar viljan visionen genom 

fokuset och ibland influerar visionen viljan.  

Likt det togs upp mot slutet av förra avsnittet menar Murdoch (1971) att viljans funktion 

ibland ligger i dess via negativa, dvs som en faktor som negerar egna handlingar som ej är 

önskvärda av en individ. Samtidigt menar Murdoch att "Will is the natural energy of the psyche 
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which is sometimes employable for a worthy purpose" (Murdoch, 1971, s. 68), där hon återigen 

benämner viljan som en psykets energi, men samtidigt beskriver den som inom ett sammanhang 

av viss oförutsägbarhet. Här anses viljan ibland vara positiv och som en medvetandets kontroll 

men vilket inte alltid är fallet eftersom människan anses vara underkastad andra faktorer som 

påverkar utgången av vissa handlingar. Detta skulle tala för att viljan har en sekundär betydelse 

för människans strävan efter etik och moral. Centralt är vidare här hur Murdoch skriver hur viljan 

är 'employable for a worthy purpose'. Det värdiga i detta fall blir här något som är objektivt 

värdigt, vad som är gott. Således menar Murdoch att vad som är gott (det goda) bör vara den rätta 

punkten för fokus av uppmärksamheten (1971, s. 68). Likt vad vi känner från en platonsk 

tradition vilken Murdoch ofta refererar till (Antonaccio, 2000, s. 22) är det goda ej direkt 

observerbart och definierbart, utan det är riktningen mot vilken vi bör sträva. Det goda är för 

Murdoch delvis den transcendenta perfektionen mot vilken vi bör sträva och mot vilken vi kan 

fela och likt det beskrevs i avsnitt 2.4.2 kopplar Murdoch ihop det goda med kärlek. Mer specifikt 

menar hon att om det finns ett ord som bäst kan beskriva det goda så är det kärlek, men säger 

samtidigt att det goda alltid bör vara det överskridande och överordnade begreppet och därmed vill 

hon ej reducera det goda till kärlek (1971, s. 99). Begrepp anses vara viktiga för den moraliska 

visionen, som är en del av fokus. Murdoch ser inte bara värdet av storhetsbegrepp som det goda för 

att stödja den moraliska visionen, utan ser värdet av sekundära normativa begrepp för att tolka 

verkligheten på ett medvetet sätt. Begrepp såsom 'kärlek' som en norm för den etiska 

reflektionen, eller begrepp för att beskriva andra människor som får dem att framstå i en positiv 

dager är även dessa centrala för visionen (Antonaccio, 2000, s. 90).  

Viljemässiga handlingar blir i detta sammanhang en kraft att hålla självet i schack och hindra 

det från att begå handlingar som bryter med visionen och strävandet mot det goda, men vilja är 

dock inte den enda medvetna kraften en människa kan utöva. Murdoch menar att det finns en 

annan medveten kraft som ej kan benämnas vilja utan som närmast beskrivs som den kapacitet 

religionsutövaren nyttjar vid bön. Detta beskriver Murdoch som en slags moralisk kontemplation 

(1971, s. 67) vilken är besläktad med det moraliska seendet eller är ett slags moraliskt seende men 

som är svårt att tillämpa i vardagliga situationer då en reflekterar kring andra människor och de 

handlingarna (1971, s. 68). Detta visar dock att Murdoch inte bara sätter viljan som sekundär och 

som en negerande kraft i relation till det goda, utan faktiskt öppnar för att det finns andra 

medvetna delar av psyket som skiljer sig och kanske är mer centrala för varelsens moral än viljan.  

Likt tidigare diskuterats inplacerar i kontrast de Beauvoir (1976) viljan som central för vad 

som är etiskt gott. de Beauvoir går så långt som att hävda att viljan är en förutsättning för moralen: 

"To will oneself free is to effect the transition from nature to morality by establishing a genuine 

freedom on the original upsurge of our existence" (Beauvoir, 1976, s. 25). Med detta utläses att de 

Beauvoir menar att vilja sig fri, dvs. att erkänna sig som frihet, är att röra sig bort från det som är 

givet (fakticitet) och ej föremål för vilja/val till att gå in i frihet genom att nyttja den 

överskridande förmågan endast mänskliga varelser besitter: att röra sig bort från det egna 

varandet. Denna frihet gentemot varandet är den enda sanna etiska hållningen enligt de Beauvoir: 

"Ethics is the triumph over facticity" (1976, s. 44). de Beauvoir menar att det är endast i distans 

gentemot varandet och i rörelsen mot annat varande som vi kan skapa varandet 
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förutsättningslöst: "Every man is originally free, in the sense that he spontaneously casts himself 

into the world" (Beauvoir, s. 25), med detta sagt är människan i grunden fri endast i egenskap av 

att välja mål och mening, men är endast ytterst fri i sin förmåga att ändra det givna, snarare än att 

drömma om att så gör (Fullbrook & Fullbrook, 1998, s. 106). Detta 'att stöpa sig själv in i 

världen' eller 'att kasta sig själv in i världen' benämner, likt tidigare beskrivet, de Beauvoir (1976) 

även 'to disclose being', dvs. 'att blottlägga varandet'. Med 'spontanitet' som de Beauvoir 

behandlar i detta sammanhang åsyftas medvetandets natur, och de projekt medvetandet väljer att 

ägna sig åt. Detta medvetandets projekt strävar mot meningsfulla ändamål och ger mening till 

vårt sätt att leva och verka (moral): "human spontaneity always projects itsel toward something" 

(1976, s. 25). Men, säger de Beauvoir, gällande denna spontanitetens meningsfullthet: "But in 

order for this meaning to justify the transcendence which discloses it, it must itself be founded, 

which it will never be if I do not choose to found it myself" (1976, s. 25) och det är i detta egna 

'grundandet' av den egna 'spontatniteten'  där den ursprungliga dispositionen kommer in, vilken 

är viljemässigt och vilket definierar vårt själva varande: nämligen att vilja sig fri, då endast frihet, 

enligt de Beauvoir, kan ge en sann mening till våra strävanden.  

Friheten anses av de Beauvoir vara viljemässig, dvs. hela kriteriet för moral, det mänskliga 

medvetandets rörelse mot ett objekt, ett ändamål och annat varande vilket skänker mening är 

viljemässigt, detta är vad Fullbrook & Fullbrook pekar på då de skriver att de Beauvoirs ideal 

består i att den mänskliga situationen böjer sig efter "wilful exertions of freedom", vilket triggar 

ny överskridande mening och handling (1998, s. 106)  

Murdoch menar gällande en sådan syn på etik och moral, där moralen beror på den subjektiva 

viljans frihet att: "If the will is to be totally free the world it moves in must be devoid of 

normative characteristics, so that morality can reside entirely in the pointer of pure choice" (1971, 

s. 40) där hon alltså menar att moralen i ett sådant synsätt skulle vara alltigenom avhängig den fria 

viljans val. Detta menar Murdoch leder till en falsk övertro på viljan vilken gör att människan 

tappar sitt rätta fokus (Antonaccio, 2000, s. 194). Bland annat, menar Murdoch att ett sådant 

fokus på viljan gör att centrala moraliska begrepp som 'rätt" och 'gott' tappar sin mening (blir 

tomma) och menar att det är otillfredställande att tro att det moraliska subjektet skulle kunna 

orientera sig i en sådan tillvaro "tom" på mening (1971, s. 40). Om de Beauvoir (1976) anser att 

det spontana och viljemässiga valet är högst centralt för moralens själva grundstomme, dvs. 

friheten, menar Murdoch (1971) att ett moraliskt subjekt inte ska behöva välja. Detta menar 

Antonaccio (2000, s. 89) är en Murdochs identifierad motsättning mellan 'activity of vision' och 

'activity of the will', där den senare representerar en mer 'behaviourist-existentialistiskt perspektiv. 

Murdoch menar att istället för att subjektet väljer vad som är gott följer av ett fokus på det goda 

(activity of vision) och det moraliska (sanna) perspektivet på verkligheten en lydnad gentemot 

denna verklighet vilket ger mening till centrala moraliska begrepp och gör dem självklara: "'This is 

A B C D' (Normative descriptive words) and an action will follow naturally. As the empty choice 

will not occur the empty word will not be needed" (1971, s.41). Murdoch var, likt vi sett, i stort 

en stark motståndare till subjektivism och voluntarism (etiska perspektiv som betonar viljans 

betydelse) och förespråkade istället strävan mot fullkomlighet, eller perfektion (rörelsen mot 'det 

goda') genom kognitionen och reflektionen (Antonaccio, 2000, s.115). Inom ett sådant perspektiv 
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blir viljans roll att lyda en moralisk verklighet, medan de Beauvoir menar att världen inte blir 

meningsfull för oss utan att vi fritt väjer våra mänskliga projekt och följaktligen våra ändamål.  

de Beauvoir vänder sig emot den ståndpunkt som Murdoch förespråkar, att existentialismen 

inte har någon tro på intersubjektivitet och allmängiltighet och att verkligheten skulle vara 

alltigenom solipsistisk. Hon menar att det är endast genom en värld det finns andra fria moraliska 

subjekt som tillvaron kan få mening och såedes är existentilismen ej en etik av det "personliga 

infallets anarki" (1976, s. 156): "To will that there be being is is also to will that there be men by 

and for whom the world is endowed with human significations. One can reveal the world only on 

a basis revealed by other men", "the ends which it gives itself [det fria subjektet] must be unable 

to be transcended by any reflection, but only the freedom of other men can extend them beyond 

our life"  (1976, s. 71). Här vill de Beauvoir visa på nödvändigheten av andra fria subjekt för att 

den egna tillvaron ska vara meningsfull, då en människa anses ej kunna förstå verkligheten utan 

mänskligt meningsskapande, och således är människan ej ett isolerat subjekt utan relation till 

andra. Människans subjektiva meningsskapande sker här i en social kontext, i relation till andra 

fria subjekt. Enligt Fullbrook & Fullbrook (1998, s. 108) trodde de Beauvoir på ett symmetriskt 

förhållande mellan olika subjekt som hon kallade intersubjektivitet, där alla partier i ett socialt 

sammanhang går med på att utgöra både subjekt och objekt (att en individ utgör en rörelse mot 

det andra subjektet likväl som ett objekt för ett annat subjekt) och således uppnå ömsesidigt 

utbyte av varandras subjektiva och jämlika värden och mening. 

I komparativt syfte, vad gäller Frankfurts syn på viljan i relation till primärlitteraturen så har vi 

i avsnitt 3.2 sett att det finns vissa intressanta närmanden mellan de Beauvoir och Frankfurt med 

avseende på att det kan anses finnas olika viljemässiga nivåer, vilket är föreställningar som ej 

återfinns hos Murdoch, där viljan beskrivs som endimensionell och som en del av varelsen som 

ofta är maktlös inför andra funktioner i människans varelse. Om de Beauvoir talar om viljan och 

valets betydelse för etiken och att överskrida det givna och vara fria gentemot det, så talar 

Frankfurt om något mycket snarlikt: "Besides wanting and choosing and being moved to do this 

or that, men may also want to have (or not to have) certain desires and motives. They are capable 

of wanting to be different, in their pref- erences and purposes, from what they are" (1971, s. 7). 

Att Frankfurt skriver att människan är förmögen att vara annorlunda i sina preferenser och syften 

från vad de är och att det är detta som möjliggör moraliskt ansvar, är en besläktad idé med de 

Beauvoirs idé om att ställa sig på avstånd från varandet vilket skulle vara nödvändigt för etik. 

Vidare, de Beauvoirs idéer om en grundläggande disposition, ett ursprungligt viljemässigt val, 

vilket skulle styra den meningsskapande viljemässiga spontaniteten som sträcker sig mot 

ändamålet vittnar om olika nivåer, likt Frankfurt diskuterar. Ett ursprungligt val som är inom de 

Beauvoirs etik negativ kan närmast liknas vid en flykt från frihet och detta påverkar 

spontaniteten: "One can choose not to will himself free" (1976, s. 25) och om detta är fallet: "The 

spontaneity of the subject is then merely a vain living palpitation, its movement towards the 

object is a flight, and itself is an abscence" (1976, s. 25-26).  

Det tål dock att sägas att det föreligger ett enormt dike mellan dessa två teorier vad gäller 

synen på viljans plats inom filosofin som är svårt att överbygga. Då Frankfurt (1971) ser viljor 

som avhängiga givna förutsättningar (då det inte finns ett obegränsat antal olika sätt att vara, utan 
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att vi är tvingade att välja mellan de viljor vi har), förespråkar de Beauvoir en viljans frihet från 

givna förutsättningar där valet och viljan ej är underkastad deterministiska förhållanden: 

"Doubtless, every one casts himself into it (the world) on the basis of physiological possibilities, 

but the body itself is not a brute fact. It expresses our relationship to the world, and that is why it 

is an object of sympathy or repulsion. And on the other hand, it determines no behaviour" (1976, s. 

41). Den stora skillnaden ligger i att Frankfurt hävdar att den individuella mänskliga varelsen är 

och detta varande är på förhand givet och detta är det enda vi kan förhålla oss till, medan de 

Beauvoir anser att vi kan överskrida och ej är bundna till det givna. 
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4. Slutsats 

 

 

4.1 Etiken och viljan, samma begrepp men olika antropologier   

 

Frågeställningen, och tillika studiens operationaliserade syfte, söker belysa hur viljebegreppet 

nyttjas i argumentationen i två filosofiska verk som lägger fram olika etiska teorier. Studiens fokus 

har vart på de olika tänkarnas antropologier, dvs. deras olika sätt att beskriva den mänskliga 

varelsen och inplacera henne i en etisk kontext. Likt studien visat företräder Iris Murdoch, vad jag 

kallar, en mer integrativ antropologi, där viljan är mer integrerad med andra delar av varelsen. 

Murdochs vilja har mångskiftande funktioner och definitioner men där den på olika sätt utgör en 

kraft av agens, någonting som har kapacitet att göra. Märk väl att agensbegreppet kan vidgas i 

fråga om Iris Murdochs resonemang, eftersom hon menar att agens (vilken ges mening av etiken) 

eller agerande både kan ske introspektivt, i reflekterande och i fantasin: "Murdoch describes 

imagination as active, even as a form of willing: 'But if we admit active imagination as an 

important faculty, it is difficult to see this as an exercise of will. Imaginig is doing" (Antonaccio, 

2000, s. 151). I detta citat ser vi hur Murdoch verkar mena att en typiskt karakteristiska för viljan 

är dessa kapacitet av att göra. Detta är också sant i fråga om de tidigare fallet i avsnitt 3.2.2 där 

viljan av Murdoch ibland anses kasta sig iväg i ett viss riktning av göranden, utan att den 

moraliska kontemplationen hänger med.  

Vad som kan verka paradoxalt, är att vi också sett hur Murdochs beskrivit viljans via negativa 

som ett dämpande av yttre göranden och disciplinerande. Att detta "dämpande" kan beskrivas 

som agens är givetvis förenligt med att inre aktivitet i Murdochs filosofi tillika kan räknas som 

etisk agens. Denna viljans sekundära roll, i jämförelse med hur viljebegreppet nyttjas hos en 

filosof som de Beauvoir, kan förklaras utifrån Murdochs hela etiska teori, där det goda ligger 

utanför självet och är något som vi måste blicka mot i vårt moraliska fokus för att kunna nå en 

moraliskt verklighet.  

Studien har också visar hur Simone de Beauvoir, till skillnad från Murdoch, har en antropologi 

av åtskillnad. Denna antropologi lägger emfasen hos människans vilja som något enskilt och 

väldigt centralt för den mänskliga varelsen och dess orientering i en etisk verklighet. Viljan är en 

nyckel för att kunna uppnå frihet genom att överskrida vad som är givet i de Beauvoirs 

antropologi. Det är den grundläggande dispositionen, eller det ursprungliga valet som ibland 

beskrivs som att välja frihet eller att ej göra det, vilket är detsamma som att 'att vilja frihet' eller att 

'inte vilja frihet'. Utifrån denna grundläggande disposition skjuter människan, enligt de Beauvoir, 

ut mot andra objekt i hennes subjektiva projekt, vilka ger hennes tillvaro mening. Detta är en 

filosofi som sätter subjektet och självet som "fokus", i kontrast till Murdoch, men märk väl att jag 

nu lånar ett Murdochs begrepp för att jämföra, det finns ingenting i The Ethics of Ambiguity som 

pekar på att de Beauvoir talade om ett kontemplationens fokus, utan här nyttjar jag fokus såsom 

det används i folkmun. För de Beauvoir utläses det som att vi bör vi rikta vårt etiska fokus mot 
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vår subjektiva meningsfulla verklighet, om än som ett moraliskt subjekt i en tillvaro som endast 

blir meningsfull i närvaron av andra. Emfaserna på var den etiska kärnan eller tyngdpunkten, 

moraliska verkligheten ligger är vitt skild. de Beauvoirs etiska tyngdpunkt skulle kunna förklara 

hennes antropologi av åtskillnad, där en i sökandet efter en länk mellan existensen och världen 

(vilket som vi sett var en del av de Beauvoirs filosofiska gärning) måste finna något slags 

moraliskt nav genom vilket människan kan orientera sig. För Murdoch är ett sådant 'nav' inte i 

form av en enskild fakultet hos människan, utan olika fakulteter samverkar och strävar mot det 

moraliska navet, eller i ljuset av det moraliska navet. Häri ligger den stora skillnaden och det 

verkar finnas ett mer eller mindre förklarligt samband mellan viljebegrepp, etiska resonemang och 

den övergripande antropologin hos de olika tänkarna.                      

 

4.2 Determinism och fri vilja, grundproblematiken och dess överskridande 

 

Vi har sett hur det finns olika bilder av den mänskliga varelsen, hur dess olika fakulteter relaterar 

till varandra samt vad detta har för betydelse för etik och moral, både vad gäller med medicinska 

insikter medan andra är strikt filosofiska. Samtidigt som det föreligger en mångfald av 

antropologier så befinner sig dessa inte självklart på olika ändar av ett logiskt kontinuum av 

determinism å ena sidan och fri vilja å andra, vilket i synnerhet kan problematiseras genom att de 

filosofiska perspektiven överskrider vad en kan mena är den grundläggande problematiken vilken 

avser just determinism eller fri vilja. Men som vi ska se, intressant nog, finns det hos Murdoch en 

polemik mot denna problematik i sig. Murdoch problematiserar själva problematiken genom sin 

perspektiv kring viljans sekundära roll. 

Vad som intressant med den grundläggande problematiken är att den i diskussionen kring 

viljebegreppet, dess frihet eller bundenhet genom perspektiven som mötts, ofta förutsätts och 

knyts an till. Denna studie visar dock att primärfilosoferna (i synnerhet Murdoch) många gånger 

rör sig på en nivå där det kan vara svårt att inplacera de båda tänkarna i olika läger utifrån 

grundproblematiken. Tänkarna återknyter dock till problematiken själva vid några tillfällen. 

Således, kan en endast se tendenser i materialet och inga renodlade, typiska karikatyrer. Å andra 

sidan, det mer typiska perspektivet vore de Beauvoirs existentialistiska närmande, vilket för fram 

ett perspektiv som delvis i polemik mot deterministiska tankegångar vill fastslå att människan 

besitter just en fri vilja, där viljans ideella strävan är att söka frihet. Således kan en mena att de 

Beauvoir betonar medvetandets eller existensens potential till kontroll och möjlighet att fritt 

gentemot det givna, ändra eller "skapa" tillvaron i enlighet med vad människan "vill". Kring 

frihetsbegreppet och dess relation till medvetenhet och val vill jag uppehålla mig en stund.  

Likt tidigare diskuterat, definierar Rescher (2014) den fria viljan som ett av kännetecknen för 

en intelligent varelse: "An intelligent agent exer- cises free will whenever one of its choices is 

ultimately under the control of its thought" (s. 79). Vad som här är intressant är hur förenliga 

delar av de Beauvoirs teorier verkar vara med Reschers tvärdisciplinella och moderna försvar för 

en fri vilja. En av grundpremisserna Rescher lägger till grund för sin försvar för den fria viljan att 

det ligger de flesta människors upplevelse av verkligheten att uppleva sig som fri, (jmfr. att vilja sig 
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fri), med en fri vilja. På detta vis menar han att bevis för fria viljan inte är lika enkelt som att 

besvara en direkt objektivt observerbart faktum (såsom huruvida en viss art av buske har ludna 

blad, mitt exempel), utan att den fria viljan ligger i vår upplevelse av den, och i vår upplevelse av 

att andra människor har den (2014, s. 87-88). Om den fria viljan är svår att objektivt ge evidens 

för, men delvis kan förklaras utifrån vår subjektiva uppfattning om hur vi relaterar till den givna 

världen och hur andra människor relaterar till densamma, så finns det ett väldigt starkt närmande 

mellan vad Rescher (2014) för fram och de Beauvoirs (1976) existentialism.  Ett visst närmande 

finns också gällande Reschers teorier om etiken i relation till evolution.  

Rescher menar att en varelses förmåga att reflektera över olika val i relation till överlevnaden, 

där överlevnaden blir måttstocken ger upphov till föreställningar om gott och ont, vilket 

egentligen grundar sig i negativt och positivt. I linje med detta skriver han vad gäller viljans roll i 

detta val: "And just here of course 'the will' enters in, since the opportunities for appropriate or 

inappropriate proceedings, for good and bad action, always arise here, and the will is free to 

choose, be it wisely and properly or not. Freedom is freedom to do things that are foolish, ill- 

advised, counterproductive." (Rescher, 2014, s. 102). Här menar alltså Rescher att viljan har 

funktionen som den avgörande domaren när valet står mellan att göra vad som är ont (negativt) 

och gott (positivt). Men givet så borde negativt och positivt, gott och ont vara avhängigt den 

mänskliga kulturen, omgivningen, de olika förutsättningar som finns, eftersom Rescher (2014), 

likt diskuterats i 2.2.1, också pekar på att den reflektiva kapaciteten i hjärnan som är förmögen att 

välja är utifrån ett evolutionärt perspektiv anpassningsbar och flexibel. Således placerar även 

Rescher (2014), likt de Beauvoir (och till viss mån även Murdoch betonar individens egna 

introspektiva aktivitet), uttolkaren av moral och de projekt vi väljer i våra liv hos den enskilda 

aktören att avgöra vad som är rätt och fel för att sedan välja. Denna vilja och val är alltså 

avhängig var vi står i nuet menar Rescher. Något som även de Beauvoir uttrycker: " The objects 

of consciousness and the concrete goals comprising a persons project of being, however, are a 

matter of their individual situation and choice" (Fullbrook & Fullbrook, 1999, s. 102). Eftersom 

rätt och fel är avhängig vår miljö, enligt Rescher, är det inte långt att tänka sig att rätt och fel 

också är avhängigt vår sociala miljö, likt de Beauvoir (1976) hävdar, vilken torde ha påverkat 

evolution genom tiden. 

En stor skillnad perspektiven emellan består dock i den objektiva tendens Reschers (2014) 

teorier får, där en kan tänka sig att det finns något som är mer rätt, eller mer fel utifrån 

evolutionär synpunkt, där vissa beteenden är mer anpassade för omgivningen där en då närmar 

sig ett mer naturvetenskapligt resonerande kring naturlagar som vi ej är föremål för valet och 

vilka vi ej kan rå på. Vad som blir problematiskt är att detta skulle inskränka etiken och diktera 

hur vi bör välja, t.ex. då det gäller liv och död ifall målet är överlevnad. Huruvida detta skulle 

kunna vara kompatibelt med de Beauvoirs resonemang kring att bryta sig loss från det givna, 

strukturer och övergripande system, även om det kanske främst avser sociala strukturer, lämnar 

jag därhän.  

Detta visar dock, att teorier besläktade med de Beauvoirs fortfarande utgör ett av de stora 

försvaren av den fria viljan i modern tid och att det föreligger gemensamma tankegångar som är 

återkommande i denna diskussion, vilket skull tala för att samma grundproblematik fortfarande 
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stöts och blöts och att de Beauvoirs teorier erbjuder perspektiv på vilja och val som i dagens 

forskningsläge är intressanta. 

Var Murdochs teorier står i ett landskap av fri vilja och determinism är en befogad fråga. 

Murdochs övergripande teori förhåller sig inte i polemiskt förhållande till determinismen på 

samma sätt som Rescher (2014) och de Beauvoir (1976), medan Frankfurt (1971) kan som bekant 

i detta avseende ta en kompatibilistisk mellanposition. Vad frihet beträffar, så finns 

frihetsbegreppet inom Murdochs etik, men frihetens grund kan här kan sägas vara flyttad från 

idén om val (likt samtliga av de nämnda tänkarna betonar) till idén om kunskap (Antonaccio, 

2000, s. 113). Dvs. inom Murdochs etik är det inte specifikt viljan som bör vara fri, utan det är 

den moraliska aktören i sin helhet som ska eftersträva frihet genom att i ljuset av det objektiva 

ramverket som definierar vad som är eftersträvansvärt kunna nå moralisk kunskap och således ha 

en slags moralisk auktoritet. Genom att ha en sådan kunskap kan individen få en moralisk 

auktoritet (giltighet) som är bortom val och ställa sig kritiskt gentemot mänskliga värden och 

eftersträva perfektion (det goda). Det är alltså i sin moraliska kunskap och sin sanna uppfattning 

av verkligheten som individen är fri att göra etiskt auktorativa (giltiga) utlåtanden kring andra 

människor handlingar och sinnestillstånd (Antonaccio, 2000, s. 114). Således är det mer eller 

mindre begripligt hur Murdoch ställer sig gentemot frihet, och analysen har visat viljans roll hos 

individen, vilken har en underordnad funktion i detta fall. Vad som är mindre klart är hur 

Murdoch förhåller sig gentemot deterministiska uppfattningar. Då Murdoch menar att viljan är 

beroende av det moraliska fokuset och verkligheten i ljuset av detta, gör detta då att hon närmar 

sig någon slags determinism, där viljan är determinerad av en verklighet som vi kan ha en mer 

eller mindre rättvis uppfattning av?   

Murdoch polemiserar också mot "determination". Men då Murdoch inte placerar viljan i 

centrum är det inte främst en viljans determination hon ser som problematisk, utan det 

problematiska ligger just i perspektiv som sätter viljan i centrum för moralen (Antonaccio, 2000, 

s. 144). Detta anses ger upphov till falsk tro som tömmer ut psykiskt energi i det upplevda självet 

(Antonaccio, 2000, s. 144). Således vänder hon sig mot en tro som istället för att kritisera och 

reflektera över skeenden i ljuset av fokus (frihet), flyr in i det subjektiva och förlitar sig fullt på att 

den egna sanningen är den enda rätta, vars grundläggande disposition blir en slags språklig 

determinism utan kritisk medvetenhet och etiska begrepp att sträva mot (Antonaccio, s. 194). 

Denna disposition blir deterministisk då den betingar individen att ständigt söka sig mot självet 

istället för mot det goda och perfektionen. Intressant här är hur Murdoch på ett sätt lyckas vända 

hela terminologin av frihet och determinism mot hela den identifierade problematiken kring 

determinism och fri vilja. Murdoch problematiserar grundproblematiken i sig och i synnerhet 

idéer om en fri suverän vilja. Detta ger intressanta implikationer för en väldigt gammal diskussion 

kring determinism och fri vilja och talar emot att det går att placera tänkare i olika läger eller i ett 

logiskt kontinuum. Även fast Murdoch tenderar att röra sig bortom grundproblematiken som 

forskningsläget åskådliggör, vilket ju också, på ett sätt, är sant för de nämnda kompatilibilstiska 

perspektiven som ser fri vilja och determinism som förenlig, så har hon ändå perspektiv som ger 

intressanta jämförelser med viljecentrerade perspektiv.  
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Slutligen vill jag lyfta Doubles (2004) diskussion kring epifenomen (bakgrundsförklaringar) som 

påverkar fenomenenen (ageranden), vilka han kallar distal causes. Dessa distal causes som utmanar 

deterministiska medicinska teorier är till viss del kompatibla med Murdochs (1971) övergripande 

resonemang kring reflekterande vision och fokus, men kan problematiseras utifrån Murdochs idé 

om 'perfektion' och 'det goda'. Double (2004) tar själv ett exempel med en bankrånare som gör 

ett beväpnat rån och skjuter en säkerhetsansvarig som försöker stoppa honom på platsen. Denna 

bankrånare må ha gått igenom scenariot tidigare, huruvida han skulle skjuta vakten eller lösa 

situationen på något annat sätt givet att han trots vaktens agerande avsåg att genomföra rånet. 

Bankrånaren bestämmer sig dock på förhand för att skjuta ifall vakten försöker stoppa honom 

och det är denna överläggande distal cause som får rånaren att agera. Är det möjligt att rent 

principiellt likna Murdochs (1971) resonemang kring det moraliska seendet som är avgörande för 

hur en kommer att agera i en viss situation, vid Doubles distal causes? Jag är frestad att ge ett 

jakande svar, men det är inte så enkelt även om det finns vissa närmanden i form av ett tidigare 

reflekterande som vid en viss situation ger vissa utslag. Likheterna stannar där eftersom Murdoch 

troligtvis aldrig skulle godta det etiskt goda i att vända sig bort från det goda och mot något som är 

direkt till skada för andra människor. Double (2004) menar dock inte nödvändigtvis att det skulle 

finnas något etiskt gott i alla distal causes, vad han dock menar är att vi rent teoretiskt faktiskt kan 

avkräva någon ansvar för ett visst sätt att agera trots att agerandet var determinerat av 

bakomliggande orsaker, ifall de hade sin grund i etisk reflektion kring hur en ämnade att agera 

(Double 2004) och det för oss till mina avslutande ord.  

Genom sina teorier tror sig Double kunna överbygga både motsättningar mellan libertarianer, 

kompatibilister och determinister genom att hitta premisser som alla kan enas om och vilka 

filosofin kan modifieras efter och menar samtidigt att hans teorier inte är vattentäta då det inte 

finns några enkla svar. Detta menar han att andra teoretiker som sysslar med filosofi borde 

erkänna i ljuset av de medicinska forskningsresultaten (2004, s. 491). Angående detta sistnämnda 

vill jag säga något om möjlig vidare forskning.                      

              

4.3 Förslag på vidare forskning 

 

En tidig upplaga av denna uppsats syftade till att undersöka den direkta relevansen av filosofiska 

teorier gentemot medicinska determinstiska perspektiv som presenterats i slutet på 90-talet och 

början av 2000-talet av Liber och Wegner (Double, 2004). Här var meningen att medicin 

(fysiologi och psykologi) skulle jämföras på samma nivå som filosofiskt material för att kunna se 

vari skillnaderna, utmaningarna och möjliga beröringspunkter består. Detta för att kunna säga 

något mer substantiellt om, mycket likt vad Double (2004) utlyser, huruvida vissa filosofiska 

perspektiv är utmanade, kanske till och med vederlagda. Han menar att de kan behöva modifieras 

för att vara aktuella i ett tvärvetenskapligt forskningsläge där moraliskt ansvar och medvetet val är 

utmanat. Hur en sådan studie skulle kunna utföras på ett tvärvetenskapligt sätt med djupare 

insikter från olika discipliner vet jag inte och frågan är hur fruktbar en sådan jämförelse skulle 

kunna vara och vilka fält det skulle "befrukta" med ytterligare insikter. I dagsläget verkar dessa 
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tvärvetenskapliga diskussioner på sina håll vara dagsaktuella men med några år på nacken av 

artiklar och avhandlingar kring frågan att döma. Jag har dock svårt att se huruvida något slutgiltigt 

sagts och jag ser det som ett väldigt viktigt fält att fortsätta undersöka för att bättre förstå 

grunden för människans orientering i en etisk verklighet. Denna studie blir ett bidrag i denna 

diskussion, inbegripande filosofiskt material av skiftande karaktär och kontext.  

Slutligen, frågan kring människans fria vilja och naturens lagar kring orsak och verkan och 

splittringen kring frågorna verkar ligga i olika disciplinära angreppssätt och försanthållanden. Om 

så är fallet, ser jag det som viktigt att diskussionen fortskrider på högre akademiska nivåer. En 

studie som denna som är ganska begränsad i sin omfattning kan endast röra sig så djupt i 

landskapet som ramarna avgör, och därav utlyser jag fler lite mer omfattande studier som har 

denna komparativa tvärdisciplinella karaktär. Det är dock min förhoppning att denna uppsats ska 

vara ett bidrag till att aktualisera dessa centrala frågor kring människans beskaffning i relation till 

begrepp som 'viljan', 'valet', 'friheten' och hur detta förhåller sig till frågor kring rätt och fel.               
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