ANSVAR UTEN FRI VILJE
Av Even Flaatten

Det er vanlig å anta at ansvar forutsetter fri vilje. I boka Responsibility and Control tar
imidlertid John Martin Fischer og Mark Ravizza et annet standpunkt. De hevder at ansvar
ikke avhenger av fri vilje, men av kontroll. Jeg deler mange av Fischer og Ravizzas synspunkter, men stiller meg kritisk til deres oppfatning om at å ta ansvar er en betingelse
for å ha ansvar. Etter mitt skjønn bør en heller utarbeide en sosial teori om ansvar, som
innebærer at en person har ansvar når det sosiale systemet tillegger ham ansvar.
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Min innstilling til problematikkene determinisme/indeterminisme og kompatibilisme/inkompatibilisme er «agnostisk», da jeg ikke kan se at vi har tilstrekkelig gode grunner til å foretrekke noen av alternativene fremfor de andre.
(Svendsen 2013:77)

Selv om Svendsen har en agnostisk innstilling til de ulike
filosofiske retningene, tror han på menneskets frie vilje.
Han begrunner dette med sitt syn på forbindelsen mellom
fri vilje og moralsk ansvar:
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et er vanlig å anta at ansvar forutsetter fri vilje.
Intuitivt vil nok de fleste av oss knytte fri vilje til det
å ha et reelt valg mellom alternativer. Og det er vanlig å
anta at hvis vi er (deterministisk) styrt og ikke har et reelt
valg mellom alternativer, kan vi heller ikke stilles til ansvar
for våre handlinger. I boka Responsibility and Control tar
imidlertid John Martin Fischer og Mark Ravizza (forkortet: F&R) et annet standpunkt. De hevder at ansvar ikke
avhenger av fri vilje, men av kontroll. I denne artikkelen
gjennomgår jeg F&Rs syn, og presenterer noen kritiske
innvendinger til deres arbeid.
Jeg deler mange av F&Rs synspunkter, men stiller meg
kritisk til deres subjektivistiske tilnærming, som innebærer
at å ta ansvar er en betingelse for å ha ansvar. Etter mitt
skjønn bør en heller utarbeide en sosial teori om ansvar,
som innebærer at en person har ansvar når det sosiale systemet (under visse forutsetninger som må klarlegges nærmere) tillegger ham ansvar.
Som en kontrast til F&R presenteres først et mer tradisjonelt syn på forholdet mellom ansvar og fri vilje, hentet
fra Lars Fr. H. Svendsens bok Frihetens filosofi. I motsetning til F&R gir Svendsen uttrykk for at det er en uløselig
forbindelse mellom fri vilje og ansvar.
Svendsens syn på fri vilje og ansvar
Svendsen gjennomgår mange ulike tilnærminger til frihet
og fri vilje (Svendsen 2013).1 Han omtaler kompatibilister, som hevder at fri vilje er forenlig (kompatibel) med
determinisme, og inkompatibilister, som hevder at fri vilje
er uforenlig med determinisme. Han skiller også mellom
filosofiske retninger som forutsetter fri vilje, og retninger
som forutsetter at fri vilje ikke finnes. Han skriver:
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Å handle frivillig er uløselig forbundet med å ha et ansvar
for hva man gjør … Hvis frihet er en egenskap som simpelthen ikke lar seg forene med andre oppfatninger vi betrakter
som uomtvistelig sanne, vil vi også måtte forkaste vårt syn
på moralsk ansvar, siden dette forutsetter frihet. (Svendsen
2013:35)

Svendsen finner det umulig å tenke seg at vi ikke har ansvar
for våre handlinger. Og siden fri vilje er uløselig forbundet
med ansvar, har vi også fri vilje. Han skriver at «ansvar er
mulig bare under forutsetningen av at du er fri» (Svendsen
2013:90), altså er ansvar avhengig av frihet/fri vilje.
Fischer og Ravizzas teori om moralsk ansvar
I likhet med Svendsen mener også F&R at vi (som oftest) har ansvar for våre handlinger. Men i motsetning til
Svendsen mener de ikke at ansvar bare er mulig hvis vi har
fri vilje. De hevder at menIfølge Strawson gir vi nesker har moralsk ansvar,
mange ulike reaksjoner på uavhengig av hvorvidt de
andre menneskers atferd har fri vilje. Svendsen skriver at deres arbeid er kon(takknemlighet, kjærlighet, troversielt, og at han derfor
krenkelse, fortvilelse osv.). ikke går nærmere inn på
Disse reaksjonene kaller deres argument. Jeg er enig
Strawson reactive attitudes. i at F&Rs standpunkt er
kontroversielt, fordi det er
uvanlig å løsrive moralsk ansvar fra fri vilje. Jeg mener likevel at de argumenterer godt, slik jeg har gjort rede for i
min mastergradsoppgave (Flaatten 2012). Jeg vil klargjøre
dette i denne artikkelen.
F&R kaller sin teori for en «semikompatibilistisk teori»
om moralsk ansvar.2 Ifølge Fischer er semikompatibilisme
“the view that holds that responsibility is compatible with
determinism, combined with agnosticism about whether
free will understood in some particular way might not be
compatible with determinism” (Fischer et al. 2007:4).3
Det er viktig å merke seg at F&R ikke hevder at determinismen er sann og at fri vilje ikke finnes, men snarere at
moralsk ansvar finnes uavhengig av determinisme og fri
vilje. Vi trenger altså ikke ta stilling til spørsmål om fri
viljes kompatibilitet med determinisme. Hvis man kan argumentere overbevisende for denne løsrivingen av moralsk
ansvar fra diskusjoner om fri vilje og determinisme, så har
vi kommet videre i en diskusjon som mange mener går på
tomgang.
I tillegg til F&Rs oppfatning om fri vilje er følgende
påstander viktige elementer i deres teori:
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- Moralsk ansvar er basert på reaksjoner på andre
menneskers atferd.
- Kontroll er den viktigste betingelsen for moralsk
ansvar.
- Normal fornuft er en vesentlig betingelse for den for
men for kontroll som kreves for moralsk ansvar.
I det følgende skal jeg gjøre nærmere rede for disse hovedelementene i F&Rs teori om moralsk ansvar.
Reaksjoner på andres menneskers atferd
Når det gjelder det grunnleggende spørsmålet om hva
moralsk ansvar egentlig er, viser F&R til Strawsons essay
«Freedom and Resentment», omtalt som en «milepæl»
(landmark essay) i den filosofiske debatten om ansvar
(Fischer og Ravizza 1998:5). Ifølge Strawson gir vi mange
ulike reaksjoner på andre menneskers atferd (takknem
lighet, kjærlighet, krenkelse, fortvilelse osv.). Disse reaksjonene kaller Strawson reactive attitudes.
Når person A reagerer på person Bs atferd, f.eks. med
krenkelse, vil A klandre B, og B blir mottaker av As reaksjoner. Ifølge Strawson består ansvar i å være mottaker av
– eller kandidat for – en annen persons reaksjoner.
Slike reaksjoner oppstår umiddelbart i samhandling
mellom mennesker, og har en selvinnlysende eksistens. En
person kan ikke la være å reagere på andre mennesker og
deres atferd. Det dreier seg om en disposisjon til å reagere
som er dypt forankret i oss. Den er der. Den kan endres og
justeres, men ikke fjernes:
Inside the general structure or web of human attitudes and
feelings … there is endless room for modification, redirection, criticism, and justification. But questions of justification
are internal to the structure or relate to modifications internal to it. The existence of the general framework of attitudes
itself is something we are given with the fact of human society. As a whole, it neither calls for, nor permits, an external
“rational” justification. (Strawson, 1993:64)

Det finnes altså en generell struktur eller et rammeverk
av menneskelige reaksjoner, holdninger og følelser. Ifølge
Strawson kan rammeverkets innhold begrunnes, kritiseres, justeres eller endres på to måter: enten med ståsted
innenfor rammeverket (internt) eller utenfor rammeverket
(eksternt). Strawson forkaster den eksterne varianten,
og hevder at reaksjonene bare kan begrunnes og forsvares innenfor rammen av den generelle strukturen. Dette
rammeverket av holdninger og reaksjoner er noe som vi
er gitt gjennom den realiteten som det menneskelige samfunn er. En kan ikke komme utenfor selve rammeverket og

forsvare reaksjonene fra utsiden. Fischer og Ravizza omtaler Strawsons tanker på denne måten:
A central insight of Strawson’s position is the suggestion that
our questions about the property of the reactive attitudes
should be taken as essentially practical questions, not theoretical ones … Strawson holds that it is these reactive attitudes
and practices themselves that are constitutive of responsibility. Thus, our ascriptions of responsibility do not find their
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ground in the truth of some metaphysical proposition (about, say, a creature possessing contra-causal freedom); rather,
responsibility is grounded in nothing more than our adopting these attitudes toward one another. (Fischer og Ravizza
1993:16)

Strawson advarer mot overteoretisering, som han mener
ikke vil gi noen større innsikt i det som er selvinnlysende
eksisterende. Han advarer både kompatibilister og in
kompatibilister mot å gjøre spørsmålet om moralsk ansvar

vanskeligere enn det egentlig er.
Fischer og Ravizzas svar til Strawson
Selv om F&R understreker at Strawson har hatt stor betydning for deres tenkning, argumenterer de imot ham.
De hevder at å rammes av andres reaksjoner ikke er en
tilstrekkelig betingelse for å være moralsk ansvarlig. De gir
et eksempel der en kvinne faller og knuser en blomstervase
under et epileptisk anfall. En tilskuer som ikke forstår at
hun er syk, reagerer på det han ser ved å klandre henne
for den knuste vasen. Ifølge (F&Rs
Fischer og Ravizza
framstilling av) Strawson er kvinnen
ansvarlig for å ha knust vasen fordi hevder at moralsk
hun blir møtt med reaksjoner. Men ansvar er betinget av
kvinnen er bevisstløs under anfallet. personlig kontroll.
Som bevisstløs kan hun ikke være det
F&R kaller passende mottaker av – eller kandidat for – re
aksjoner (appropriate recipient of – or candidate for – the
reactive attitudes). F&R hevder at en person må være passende kandidat for reaksjoner for å ha ansvar. Kvinnen
er dermed ikke ansvarlig for hendelsen, selv om den andre personen reagerte med å klandre henne for det som
skjedde.
Hvem er så den rette dommer til å vurdere om en aktør
er passende kandidat for reaksjoner – og dermed har ansvar? F&R anvender her en subjektivistisk tilnærming og
skriver at det er aktøren selv som gjør denne vurderingen.
Hvis aktøren ser seg selv som passende kandidat for reaksjoner, så er hun det, og da er hun også ansvarlig. Å se seg selv
som passende kandidat for reaksjoner svarer ifølge F&R
til å ta ansvar. Etter deres syn er derfor det å ta ansvar en
nødvendig betingelse for å ha ansvar.
Subjektivistisk vs. sosial teori om ansvar
Jeg mener at F&Rs syn kan ha noen uheldige konsekvenser. Hvis å ta ansvar er en nødvendig betingelse for å ha
ansvar, kan konsekvensen være at notorisk kriminelle personer som ikke tar ansvar for sine handlinger, heller ikke
kan holdes ansvarlig for handlingene.
Både F&R og jeg tar utgangspunkt i Strawsons oppfatning om at en aktørs ansvar er basert på andre menneskers
reaksjoner på hans atferd. På dette grunnlaget foreslår jeg
at det utarbeides en sosial teori om moralsk ansvar. Jeg
omtaler forholdet mellom Fischer og Ravizzas subjektivistiske teori og en sosial teori slik: «[D]en subjektivistiske
teorien vektlegge[r] at aktøren ser seg selv som passende
kandidat for reaktive holdninger, mens den sosiale teorien
vektlegger at det sosiale systemet4 ser aktøren som passende kandidat for reaktive holdninger» (Flaatten 2012:87).
EVEN FLAATTEN
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Illustrasjon: Barbora Svobodová
delig langt tilbake i tid. Ansvaret for en handling er knyttet
til handlingens årsak, og må da også befinne seg uendelig
langt tilbake i tid. Van Inwagen hevder så at et menneske
ikke kan stilles til ansvar for forhold som har oppstått lenge før det ble født, og at det derfor ikke kan være ansvarlig
for sine handlinger dersom de er kausalt determinert.
I sitt svar til innvendingen fra van Inwagen beskriver
F&R en bilfører, kalt Sally. Sally er en dyktig bilist som
til vanlig har god oversikt over alle relevante forhold ved
bilkjøringen. F&R skiller deretter mellom total kontroll,
som innebærer evne til å bryte med deterministiske forutsetninger, og personlig kontroll, som ikke innebærer slik
evne. Dersom Sallys atferd er determinert, må hun kjøre
akkurat slik hun gjør. Hun kan ikke bryte med dette mønsteret. Hun kunne ikke ha svingt til høyre når hun faktisk
svinger til venstre. Hun kan ikke bryte med de deterministiske forutsetningene, og har derfor ikke total kontroll.
Hvis ansvar var betinget av total kontroll, ville hun heller ikke ha moralsk ansvar. Men F&R hevder at moralsk
ansvar er betinget av personlig kontroll. Sally, som er en
dyktig bilist med personlig kontroll, har derfor ansvar for
sin bilkjøring – selv om det skulle være slik at hun er determinert til å kjøre akkurat slik som hun gjør.

En sosial teori innebærer altså at en person har ansvar når
det sosiale systemet (under visse forutsetninger som må
klarlegges nærmere) tillegger ham ansvar.
En sosial teori om moralsk ansvar er ikke problemfri. Det vil være krevende å utrede forbindelsen mellom
moralsk ansvar og de ulike sosiale systemers fordeling av
ansvar. Hvis en sosial teori om ansvar oppfattes som interessant, står vi derfor foran et betydelig arbeid med å
klarlegge hva dette innebærer.
Kontroll
Ifølge F&R må en person ha en form for personlig kontroll (kalt guidance control) for å ha moralsk ansvar. De
skiller mellom personlig kontroll
Svakhetene i Fischer og og total kontroll (betegnet som
Ravizzas arbeid bør ikke regulative control).
F&R argumenterer imot
være avgjørende for
Peter van Inwagen, som hevvurderingen av deres der at moralsk ansvar (og fri
teori om moralsk ansvar. vilje) ikke er forenlig med kausal determinisme. Van Inwagen
forutsetter at hvis alle handlinger er kausalt determinert,
vil den egentlige årsaken til en handling befinne seg uen18
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Fornuft og respons på grunner
Hva kreves så av Sally for at hun skal ha alminnelig personlig kontroll, som i sin tur er nødvendig for å kunne ha
moralsk ansvar? Ifølge F&R er fornuft den sentrale betingelsen. Den formen for fornuft som de vektlegger, kaller
de reasons responsiveness – en evne til å gi respons på grunner. Det framgår også av deres tekst at grunner kan være
både logiske og moralske, med hovedvekt på moralske.
Evnen til respons består både av mottakelighet for fornuft
og evne til å reagere fornuftig. F&R understreker at vi kan
vite hva som er en riktig handling, men at vi likevel ikke
handler i samsvar med dette. De hevder at det avgjørende
er evnen til å forstå hva som er rett. Hvis vi vet hva som
er riktig å gjøre, utviser vi tilstrekkelig normal fornuft til å
tilfredsstille kravene til personlig kontroll og moralsk ansvar – selv om vi ikke alltid gjør det som er riktig å gjøre.
Ansvar og moral
Jeg er skeptisk til F&Rs bruk av moralske begreper i sin
analyse av ansvar. De skriver at moralsk ansvar omfatter
klanderverdige handlinger, rosverdige handlinger og moralsk nøytrale handlinger. For å klargjøre at slikt ansvar
som F&R omtaler, også omfatter ansvar for moralsk nøytrale handlinger, har jeg i min avhandling foreslått å betegne denne typen av ansvar som personlig ansvar i stedet

for moralsk ansvar.5 Ettersom uttrykket moralsk ansvar er
så godt innarbeidet i den filosofiske litteraturen, har jeg
imidlertid ikke fulgt opp dette forslaget i praksis.
Jeg er også skeptisk til F&Rs anvendelse av begrepet
grunner i forbindelse med moralsk ansvar. Jeg mener det
kan være uheldig å diskvalifisere personer fra ansvar på
grunnlag av deres moralske evner – altså evner til å respondere på moralske grunner. En konsekvens av det kan være
at psykopater og amoralske personer ikke kan holdes ansvarlig for lovbrudd og rettsstridige handlinger. Etter mitt
skjønn blir et slikt ansvarsbegrep for snevert, og det kan
ha meget uheldige konsekvenser for vårt rettssamfunn.
Moralske kvalifikasjoner må enten utelates fra betingelser
for ansvar, eller de må trekkes inn på en begrenset måte –
for å samsvare med folks alminnelige oppfatning om hvem
som kan stilles til ansvar for sine handlinger. I stedet for
å anvende moralske kvalifikasjoner i bedømmelsen av ansvar, mener jeg at en persons realitetsforankring og evne til
å trekke de nødvendige praktisk-logiske slutninger ut fra
realitetene må legges til grunn. Og i stedet for å bruke uttrykket respons på grunner som ifølge F&R (og andre) har
en moralsk komponent, mener jeg at vi kan bruke betegnelsen normal fornuft. Altså: En person må ha normal fornuft for å ha alminnelig personlig kontroll og moralsk ansvar
for sine handlinger. Dette innebærer et ansvarsbegrep som
omfatter de fleste mennesker, men ikke svært små barn og
alvorlig mentalt syke personer.

teori om moralsk ansvar blir likevel oversett i mange sammenhenger hvor den burde ha hatt en naturlig plass.6 Jeg
tror det er noen trekk ved deres arbeid som bidrar til dette:
- Teorien er uvanlig. Det er få andre filosofer som
unnlater å trekke inn fri vilje i en teori om ansvar. På
grunn av den uvante tilnærmingen kan teorien også
være vanskelig å forstå.
- Begrepene er uvanlige og vanskelig tilgjengelige.
Uttrykk som guidance control, reasons responsiveness
og appropriate recipient of reactive attitudes er ikke
lette å forstå.
- Deres tenkning er ikke veldig stringent. Noen av de
sentrale begrepene er definert på en omtrentlig måte,
og noen argumenter mangler presisjon.
Perebooms kritikk
Den vanligste kritikken av F&Rs teori er trolig knyttet til
deres aksept av determinismen. En av kritikerne er Derk
Pereboom, som hevder at klander ikke er legitimt dersom
all atferd er styrt av en deterministisk kausal prosess:
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Aktørbasert og situasjonsbetinget ansvar
Definisjonen ovenfor kan brukes til å skille mellom personer med og uten ansvar, men den kan ikke brukes for å
skille ut ansvarlige personer som ikke har ansvar i enkeltsituasjoner, slik som den omtalte kvinnen med epileptisk
anfall. Hun forutsettes å være en moralsk ansvarlig person,
men uten ansvar for sitt anfall – og for atferden sin under
anfallet.
Man kan skille mellom aktørbasert og situasjonsbetinget ansvar. F&R legger hovedvekten på den førstnevnte
type. De drøfter den type kontroll som kreves for aktørbasert ansvar, men ikke hva slags kontroll som kreves for den
andre typen av ansvar, dvs. i situasjoner hvor ansvarlige
aktører ikke har ansvar. Ved en eventuell videreutvikling
av deres teori er det behov for å gjøre nærmere rede for
hvordan en slik situasjonsbetinget mangel på ansvar kan
oppstå.
Reaksjoner på Fischer og Ravizzas arbeid
F&Rs arbeid er blitt kritisert av mange av deres kollegaer,
og har dermed fått en viss oppmerksomhet. Men deres
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The intuition is that if all of our behavior was “in the cards”
before we were born, in the sense that things happened before we came to exist that by way of a deterministic causal
process, inevitably result in our behavior, then we cannot
legitimately be blamed for our wrongdoing. (Pereboom
2001:89)

I sitt svar til Pereboom skiller Fischer mellom klander og
moralsk ansvar. Han gir et eksempel der en kvinne blir
utsatt for vold i ekteskapet gjennom mange år. Til slutt
dreper hun sin mann i fortvilelse. Fischer mener at hun
er moralsk ansvarlig for drapet, men at hun likevel ikke er
moralsk klanderverdig tatt i betraktning de tragiske omstendighetene som handlingen ble foretatt under (Fischer
et.al.2007:186).
Jeg vurderer innspillet til Pereboom annerledes enn
Fischer. Jeg legger vekt på betydningen av ordet legitimitet.
Pereboom knytter legitimitet til årsak: Legitim klander må
etter hans syn rettes mot den opprinnelige årsaken til en
gal handling. Og hvis den opprinnelige årsaken ligger uendelig langt tilbake i tid, kan vi ikke klandres. Jeg avviser
imidlertid Perebooms argument, fordi hans oppfatning av
legitim klander ikke er den eneste mulige:
[L]egitimitet kan også forstås på en annen måte …
Legitimitet kan ha referanse til mange ulike tankesystemer

Jeg svarer bekreftende på dette spørsmålet, og foreslår
å bruke en sosial tilnærming for forståelsen av legitim
klander.
Avslutning
Jeg er enig i deler av kritikken mot F&Rs arbeid. Deres
tenkning er til dels lite stringent. Og jeg er skeptisk til
noen deler av deres teori, bl.a. oppfatningen om å ta ansvar som en betingelse for å ha ansvar.
Jeg mener imidlertid at svakhetene i F&Rs arbeid ikke
bør være avgjørende for vurderingen av deres teori om moralsk ansvar. Vi bør heller spørre om vi kan gi tilslutning til
de grunnleggende trekkene i teorien: at en aktørs ansvar er
basert på andre menneskers reaksjoner hans atferd, og at
ansvar er betinget av visse former for kontroll og fornuft.
Jeg mener vi kan gi støtte til disse synspunktene. I stedet
for å avvise F&Rs teori bør vi derfor oppfordre filosofer til
å bidra til videreutvikling av den.

NOTER

LITTERATUR

Svendsen skriver både om frihet, frivillighet og fri vilje. Jeg benytter
bare uttrykket «fri vilje» i denne artikkelen, bortsett fra når jeg siterer
eller parafraserer andres tekster.
2
En kan merke seg at F&R mener det finnes mange former for ansvar,
men at de bare omtaler moralsk ansvar. Andre former for ansvar uttaler
de seg ikke om. I denne artikkelen brukes imidlertid kortformen ansvar
synonymt med moralsk ansvar.
3
I denne og en annen referanse i artikkelen vises det til Fischer alene,
for øvrig viser alle referanser til Fischer til hans samarbeid med Ravizza.
4
Jeg antar at det finnes et vidt spekter av sosiale systemer som kan definere ansvar – fra smågrupper til internasjonale samfunn.
5
Enten den omtalte formen for ansvar kalles moralsk ansvar eller
personlig ansvar, har den en distinkt karakter som må skilles fra andre
ansvarstyper. Slik det er beskrevet av F&R, har moralsk ansvar en individuell karakter som må skilles fra kollektivt ansvar. Moralsk/personlig
ansvar må også skilles fra mer avgrensede, spesifikt definerte ansvarstyper som juridisk ansvar.
6
Lars Fr. H. Svendsens Frihetens filosofi er et eksempel på en bok hvor
Fischer og Ravizzas arbeid ikke er tatt med.
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og mange ulike sosiale grupperinger. Legitimitet forstått på
denne måten befinner seg i en sosial kontekst eller en sosial setting. En kan derfor spørre seg om det kan gis legitim
klander, dersom denne klanderen er tankemessig og/eller
verdimessig forankret i et tankesystem som har legitimitet
innen den sosiale settingen som man befinner seg i. (Flaatten
2012:55)
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