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I. Inledning 
 

Natten till den 3:e december 1984 släpptes ett moln av giftgasen metylisocyanat ut från det 
amerikanska företaget Union Carbide Corporations kemikaliefabrik i staden Bhopal i Indien.1 
Boende i kringliggande kåkstäder och grannkvarter till fabriken vaknade och fann sig själva 
och sina familjer brinnande och kvävandes i de skadliga gaserna. I panik sprang de blinda ut 
på gatorna bland liken från dem som redan dött av giftgasen.2 Fler än 7 000 människor dog 
inom ett par dagar, och under de 22 år som har gått har ytterligare 15 000 människor dött på 
grund av exponering för giftgasen. Dessutom har tusentals fler åsamkats kroniska och 
försvagande sjukdomar för vilka behandling i stort sett är lönlöst. Platsen för 
kemikaliefabriken har fortfarande inte sanerats, och på grund av detta fortsätter giftigt avfall 
att förorena miljön och kontaminera vattnet som omgivande samhällen är beroende av.3 
 
Metylisocyanat är en kemikalie som används vid framställning av pesticider och kräver 
konstant tryck och frystemperaturer för att hållas stabil. Negligerade och läckande ventiler, 
tillsammans med tankar i vilka trycket hade minskats i ett försök att skära ned på kostnader, 
orsakade en massiv reaktion vilken ledde till utsläpp av giftig gas i luften.4 Union Carbide och 
The Dow Chemical Company, som år 2001 köpte upp Union Carbide, har offentligt förnekat 
ansvar för läckan och dess resulterande skador. Ingen har hittills hållits ansvarig för det som 
inträffade.5 Amnesty International uppmanar, i en rapport från 2004, människor runt om i 
världen att utöva påtryckningar på Dow Chemical och Indiens regering, för att kräva att 
platsen saneras och att de drabbade samhällena kompenseras. De rekommenderar även 
åtgärder för att kunna hålla företag ansvariga, och proklamerar att Dow Chemical måste 
ställas inför rätta.6  
 
Huruvida Dow Chemical och/eller Union Carbide har ett juridiskt ansvar i detta och därmed 
bör straffas avser jag inte att lägga mig i. Det överlåter jag till dem som är intresserade av och 
har kunskap inom det juridiska området. Det jag är intresserad av är kopplat till vilken eller 
vilka som kan sägas ha ett moraliskt ansvar för det som inträffade i Bhopal. När vi menar att 
ett företag har begått en moraliskt felaktig handling, vilken eller vilka som kan sägas vara 
ansvariga för denna handling. Med andra ord, vilka utgör möjliga agenter som kan vara 
moraliskt ansvariga för handlingen. 
 
Då man talar om att ett företag har handlat fel kan man antingen åsyfta att individerna, alla 
eller kanske bara några, i företaget har handlat på ett moraliskt klandervärt sätt, eller så kan 
man åsyfta att det är företaget som en separat entitet som har handlat fel. Vad man åsyftar 
beror delvis på huruvida man anser att ett kollektiv, i det här fallet företaget, kan vara 
moraliskt ansvarigt. Alltså huruvida det finns kollektiva handlingar som moraliskt kan 
bedömas separat från de handlingar individerna som ingår i kollektivet utför. Om detta är en 
möjlighet skulle det kunna uppstå situationer där samtliga individer i ett kollektiv har handlat 
rätt men där ändå kollektivet som de ingår i har handlat fel. Men i grund och botten beror allt 
detta på huruvida man anser att kollektiv överhuvudtaget kan handla, för kan de inte handla så 
kan de heller inte vara moraliskt ansvariga för sina handlingar (då dessa handlingar inte 
existerar). 

                                                 
1 http://www.commonlanguageproject.net/photos/BhopalSlideshowFinal.htm, 2006-11-27, 9:58 
2 http://www.commonlanguageproject.net/photos/BhopalSlideshowFinal_files/page0001.htm, 2006-11-27, 9:58 
3 http://web.amnesty.org/pages/ec-bhopal-eng, 2006-11-27, 10:13 
4 http://www.commonlanguageproject.net/photos/BhopalSlideshowFinal_files/page0003.htm, 2006-11-27, 9:58 
5 http://web.amnesty.org/pages/ec-bhopal-eng, 2006-11-27, 10:13 
6 Ibid. 
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Huruvida vi anser att kollektiv kan handla eller ej påverkar även vår syn på kollektiv 
bestraffning. Om det är företaget som har handlat fel är det med fördel företaget som bör 
bestraffas, men om kollektiv inte kan handla är det endast individerna i företaget som kan 
vara moraliskt ansvariga för en felaktig handling. Det kanske finns fall där samtliga individer 
i företaget får lida samma konsekvenser oavsett om straffet är riktat mot företaget som sådant 
eller mot individerna. Men om det är så att företaget är ansvarigt men inte individerna, så bör 
de negativa effekter som individerna åsamkas i största mån undvikas. Det kanske är omöjligt 
att straffa ett företag utan att individerna i företaget drabbas, men detta är i så fall en olycklig 
konsekvens som bör undvikas så gott det går. 
 
Det finns flera som har en kollektivistisk syn på moraliskt ansvar och menar att kollektiv, som 
en entitet, kan handla. En av dessa är Torbjörn Tännsjö som även menar att kollektiv därmed 
bör kunna hållas ansvariga för sitt handlande7. Jag kommer att utgå från den argumentation 
som Tännsjö för fram i sina tre texter ”Collective Duties” (ett kapitel ur Tännsjös bok 
”Hedonistic Utilitarianism”), ”Kollektiv skuld” (en artikel i ”Tidskrift för politisk filosofi”) 
och ”The Morality of Collective Actions” (en artikel i ”The Philosophical Quarterly”). Jag 
kommer även att ta hjälp av andra texter då det gäller alternativa synsätt till de som Tännsjö 
för fram. Även om Tännsjö utgår från en konsekvensialistisk syn så avser jag även att 
behandla icke-konsekvensialistiska alternativ. Detta för att jag vill vara öppen för andra 
alternativ än de som ryms inom konsekvensialismen. 
 
Syftet med denna uppsats är därmed att, med utgångspunkt i Tännsjös argumentation, 
utforska rimligheten i att kollektiv kan handla och hållas ansvariga för sina handlingar. 
Uppgiften är därmed tvådelad. Dels avser jag att ta reda på om kollektiva handlingar har 
normativ status (om de kan vara rätt eller fel, och om rätt, till och med obligatoriska), och 
därmed ger upphov till moraliskt ansvar. Dessutom kommer jag att undersöka huruvida 
kollektiv överhuvudtaget kan handla. Svaret på den första frågan är avhängt på svaret på den 
andra frågan. För kan kollektiv inte handla så finns det heller inga kollektiva handlingar som 
kan vara rätt eller fel. Jag kommer dock att börja med den första frågan, huruvida kollektiva 
handlingar kan vara rätt eller fel. Detta eftersom att jag utgår från Tännsjös texter i vilka 
denna fråga är mest central. 
 
En viktig sak bör påpekas. Jag har hittills talat om både moraliskt ansvar och huruvida 
kollektiva handlingar kan sägas vara rätt eller fel. Tännsjö skriver främst om huruvida 
kollektiva handlingar har normativ status eller ej, även om han i vissa delar talar om moraliskt 
ansvar. Då de alternativa synsätt jag presenterar i denna uppsats främst behandlar moraliskt 
ansvar kan det vara värt att förklara hur jag tänker mig förhållandet mellan dessa två. Då 
syftet med denna uppsats delvis är att ta reda på huruvida kollektiv kan hållas ansvariga för 
sina handlingar (om sådana existerar) så är det främst detta jag är intresserad av att behandla. 
Dock så spelar frågan om huruvida kollektiva handlingar har normativ status eller ej en viktig 
roll i detta. Denna fråga ligger till grund för frågan om moraliskt ansvar. 
 
Som jag ser det så kan inte moraliskt ansvar tilldelas vare sig ett kollektiv eller en individ om 
inte kollektivet eller individen utfört en handling som har normativ status. För att kunna vara 
ansvarig för en handling måste handlingen kunna sägas vara fel (eller rätt). Att en handling 
har normativ status är alltså nödvändigt för att den ska kunna sägas ge upphov till någon form 
av moraliskt ansvar. Men att en handling innehar normativ status är även tillräckligt för att ge 
upphov till moraliskt ansvar. Enligt mitt sätt att se på det är alltså normativ status och 

                                                 
7 Tännsjö, Torbjörn (2003), s. 27 
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moraliskt ansvar tätt sammanlänkade, även om de dock innehar vissa skiljda egenskaper. 
Ansvar kan exempelvis fördelas på ett sätt som inte verkar möjligt med handlingars normativa 
status. Någon kan exempelvis inneha en tredjedels ansvar för en viss handling, men det verkar 
inte rimligt att säga att någon har handlat en tredjedels fel. De resonemang jag kommer att 
föra kommer dock inte att förlita sig på dessa skillnader. Jag kommer därför att använda mig 
av ”handlat fel” och ”vara ansvarig” tämligen synonymt, även om jag försöker att vara tydlig i 
de fall jag använder mig av dessa termer. Jag är medveten om att detta i vissa avseenden 
skulle kunna ses som en nackdel, men jag tror inte att det påverkar mina resonemang negativt. 
 
I nästkommande avsnitt kommer jag att redogöra för det problem som Tännsjö försöker lösa 
genom att argumentera för att kollektiva handlingar kan vara rätt eller fel. Jag kommer sedan i 
avsnitt III utforska om det inte är möjligt att härleda ansvaret till individerna, i stället för att 
hålla kollektivet som en entitet ansvarigt. I avsnitt IV tar jag upp ytterligare ett problem som 
Tännsjö söker lösa med att härleda ansvaret till kollektivet. Avsnitt V går sedan över till 
frågan huruvida kollektiv kan handla. Närmare bestämt om kollektiv uppfyller kraven för 
agentskap. I avsnitt VI går jag djupare in i frågan om kraven för agentskap. Uppsatsen 
avslutas sedan i avsnitt VII, där jag redogör för mina slutsatser. 
 
 

II. Vari problemet består 
 

Anledningen till att Tännsjö argumenterar för att kollektiv kan handla, och att dessa 
handlingar kan vara rätt eller fel, är delvis för att bemöta en invändning mot 
handlingsutilitarismen, vilken han förespråkar. Handlingsutilitarismen går i korthet ut på att 
en enskild handling är rätt om den ger de bästa möjliga konsekvenserna. Jag kommer här att 
skissa upp ett exempel för att illustrera det problem för handlingsutilitarismen som Tännsjö 
försöker lösa genom att mena att kollektiv kan handla. Hädanefter kommer jag att referera till 
detta exempel som GASLÄCKAN. 
 
Anta att tre personer befinner sig på ett fabriksgolv där en tank fylld med metylisocyanat är 
belägen. Trycket i tanken håller på att minska och temperaturen stiger. Var och en av de tre 
personerna vet med säkerhet att om de inte gör någonting så kommer det att ske en olycka. 
Tanken kommer att brista vilket leder till att den giftiga gasen släpps ut och tusentals 
människor i det kringliggande samhället kommer att dö. De enda personer som befinner sig i 
fabriken är dessa tre personer. För att undvika den dåliga utgången måste samtliga tre 
personer hjälpas åt. En person måste dra i en spak som minskar temperaturen, samtidigt som 
de resterande två personerna måste vrida på varsin ventil för att öka trycket i tanken. Skulle 
endast en eller två personer agera så skulle inte läckaget kunna undvikas. Alla dessa tre 
handlingar måste utföras samtidigt och avståndet mellan de två ventilerna, samt spaken, är så 
stort att ingen enskild person skulle kunna utföra två av dessa handlingar samtidigt. De tre 
personerna står vid beslutstillfället i varsin säkerhetshytt på ett säkert avstånd från tanken. 
Dessa säkerhetshytter är konstruerade så att ingen av dem riskerar att skadas om gasen läcker 
ut, så länge de befinner sig i sin hytt. Varje person vet om var de andra befinner sig och att 
alla har möjlighet att agera. På grund av avståndet mellan dessa tre säkerhetshytter, och 
avsaknaden av kommunikationsutrustning, så kan personerna inte kommunicera med 
varandra. De personer som agerar och försöker hindra läckaget riskerar dock att skadas då de 
lämnar sin säkerhetshytt. Den enda förhoppning om att de själva inte ska dö om de lämnar sin 
säkerhetshytt är att samtliga personer hjälps åt så att olyckan kan avvärjas. Om de inte agerar 
kommer tusentals oskyldiga människor att lida en fruktansvärd död. Men om de agerar utan 
att båda de andra två personerna agerar, så kommer dessa tusentals människor fortfarande att 
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gå samma öde tillmötes, dock så kommer de dessutom att själva utsättas för samma hemska 
slut. 
 
Alternativen är alltså följande. Antingen agerar samtliga personer och de absolut bästa 
konsekvenserna uppnås, ingen läcka uppstår. Om inte alla tre personer agerar så blir 
konsekvenserna mycket sämre än om alla agerar, tusentals människor dör. Men skillnaden, 
även om den kan tyckas liten i sammanhanget, mellan att en person agerar eller inte, givet att 
inte samtliga tre agerar, är ändå en ytterligare persons död. Konsekvenserna blir alltså sämre 
om endast en eller två personer agerar än om ingen alls av de tre agerar. Om samtliga 
individer agerar så har alla gjort rätt enligt handlingsutilitarismen, eftersom de optimala 
konsekvenserna har uppnåtts. Men det är inte häri problemet för handlingsutilitarismen ligger. 
Anta att ingen av personerna agerar. Enligt handlingsutilitarismen så har var och en handlat 
rätt, trots att de optimala konsekvenserna inte har uppnåtts.  
 
Varje person kan sanningsenligt säga att eftersom ingen annan agerade, så hade hans 
utförande av att vrida på ventilen eller dra i spaken resulterat i sämre konsekvenser. Han hade 
också dött, utöver de tusentals människor som ändå annars skulle ha gått samma öde 
tillmötes. Detta skulle betyda att enligt handlingsutilitarismen så har var och en av de tre 
individerna handlat rätt, men resultatet har blivit långt ifrån optimalt. Detta är ett problem för 
handlingsutilitarismen eftersom att var och en av individerna kan sägas ha handlat rätt utan att 
de bästa konsekvenserna har uppnåtts. Men Tännsjö skriver8 att bara för att 
handlingsutilitaristen bör hävda att var och en har handlat rätt, så leder det inte nödvändigtvis 
till att ingen har handlat fel. Det finns någon i detta exempel som har handlat fel enligt 
Tännsjö, nämligen kollektivet av de tre personerna. 
 
Detta verkar kanske rimligt vid första anblick, men om ansvaret kan härledas till individerna 
är det kanske onödigt att anta att det finns något ytterligare, kollektivet, som har handlat fel. 
Kan någon individ sägas vara ansvarig så har vi en annan förklaring till varför de bästa 
konsekvenserna inte har uppnåtts, en förklaring som inte behöver befatta sig med ointuitiva 
antaganden om förekomsten av kollektiva entiteter. Frågan är då huruvida Tännsjös 
resonemang verkligen leder till att ingen individ kan sägas vara ansvarig. 
 
 

III. Kollektivt och individuellt ansvar 
 

Varje individs bidrag i GASLÄCKAN är nödvändigt för att resultatet ska bli det bästa, och då 
ingen individ handlar så skulle ingen enskild individs handling göra någon skillnad. Varje 
individs inaktivitet är därmed ett tillräckligt villkor för att resultatet inte blir det bästa. Det 
räcker alltså att endast en individ är inaktiv för att det kollektivet företar sig inte ska lyckas. 
Varje individs handling är alltså nödvändig, men inte tillräcklig, för att lyckas. Men det är inte 
helt uppenbart varför ingen individ kan sägas vara ansvarig i denna situation. 
 
Enligt min tolkning av Tännsjös resonemang så skulle hans rättfärdigande av att ingen individ 
kan hållas ansvarig kunna illustreras som följande. Om frambringandet av ett gott resultat, G, 
kräver att samtliga personer i en grupp var och en utför en handling, x, och om för få personer 
handlar för att en viss individs, A, bidragande handling av att x:a ska påverka eller bidra till 
G, så har A inga moraliska skäl för att handla på det relevanta sättet. Anta att ingen handling 
som A kan utföra skulle göra någon skillnad i relation till utfallet G. Då kan inte A vara 

                                                 
8 Tännsjö, Torbjörn (2003), s. 25 
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moraliskt ansvarig för att G inte utfördes. Detta kan vara sant om varje individ i en viss grupp. 
Deras gemensamma misslyckande medför misslyckandet av G, men ingen individs 
misslyckande spelar någon roll för att frambringa G. Gruppen är ansvarig för misslyckandet 
av G, men ingen medlem av gruppen är ansvarig. Å andra sidan är det också sant att om alla 
andra handlade medan A inte handlade, så skulle A ensam vara ansvarig för misslyckandet av 
G.9 
 
Resonemanget ovan visar dock inte varför kollektivt ansvar inte kan reduceras till individuellt 
ansvar. Med andra ord, det visar inte varför misslyckandet av G inte kan förklaras med 
hänvisning till individerna. Man skulle kunna tolka GASLÄCKAN på följande sätt:10 
 
(a) Delat individuellt moraliskt ansvar. Varje agent har en intention att inte lämna sin 
säkerhetshytt oavsett vad de andra gör. Om detta är fallet så är varje agent individuellt 
ansvarig för utgången. Det föreligger delat individuellt moraliskt ansvar. 
 
(b) Delat individuellt moraliskt ansvar. Varje agent har en intention att agera, om och endast 
om de andra agerar. Varje agent har därmed intentionen att göra vad de andra gör, de vill 
alltså undvika en situation där alla andra agerar men inte de själva (eller att endast de själva 
agerar). Varje agent är individuellt ansvarig för utgången. Det föreligger även här delat 
individuellt moraliskt ansvar. 
 
(c) Gemensamt moraliskt ansvar. Varje agent kommer att agera om de andra gör det. Men 
varje agent har inte som ett individuellt mål att inte agera, om de andra inte agerar (till 
skillnad från [b]). Varje agent kommer att göra vad de avser oberoende av de andra, om de 
andra inte agerar. Men om de andra agerar, så kommer alla att agera, och ha som gemensamt 
mål att förhindra läckan. Alla vet att de andra har som mål (eller åtminstone önskan) att 
förhindra läckan, och alla vet att alla vet detta, och så vidare. Man skulle kunna hävda att 
givet dessa önskningar och trosföreställningar så skulle rationella agenter förhindra läckan11. 
Vid denna tolkning kommer rationella agenter att agera för att undvika den dåliga utgången 
och kan gemensamt tillskrivas individuellt moraliskt ansvar för att säkra ett gott resultat. 
 
Vad betyder då gemensamt moraliskt ansvar? Detta ska förstås som ansvar som uppstår från 
gemensamma handlingar. Tanken är hämtad från Suemas Miller & Pekka Makelas artikel 
”The Collectivist Approach to Collective Moral Responsibility” där de skriver följande. 
 
”…a joint action can be understood thus: two or more individuals perform a joint action if 
each of them intentionally performs an individual action but does so with the (true) belief that 
in so doing they will jointly realise an end that each of them has. [...] Each member of the 
group is individually morally responsible for the outcome of the joint action, but each is 
individually responsible jointly with the others.”12 
 
Det föreligger alltså en skillnad mellan delat individuellt moraliskt ansvar och gemensamt 
moraliskt ansvar. Gemensamt moraliskt ansvar uppstår, i likhet med delat individuellt 
                                                 
9 På detta sätt resonerar Miller och Makela kring Russell Hardins exempel som är analogt med GASLÄCKAN, 
och då även analogt med det exempel som Tännsjö brukar. Hardin argumenterar, i likhet med Tännsjö, för att 
kollektivt ansvar inte kan reduceras till individuellt ansvar. Se vidare: Miller, Seumas & Makela, Pekka (2005), 
s. 643 
10 Dessa tolkningar gör Miller och Makela av Hardins exempel, de menar att Hardins exempel inte är tillräckligt 
utförligt beskrivet. Se vidare: Miller, Seumas & Makela, Pekka (2005), s. 644 
11 Vilket Miller och Makela gör. 
12 Miller, Seumas & Makela, Pekka (2005), s. 636 
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moraliskt ansvar, då flera individer var och en medvetet utför en individuell handling men, 
tillskillnad från delat moraliskt ansvar, sanningsenligt tror att de tillsammans kommer att 
realisera ett mål som var och en strävar efter. 
 
Poängen med dessa tolkningar av GASLÄCKAN är att exemplet inte demonstrerar icke-
reducerbarheten av kollektivt ansvar till individuellt ansvar, vilket Tännsjö menar att det gör. 
GASLÄCKAN visar inte att ansvaret för utgången inte kan härledas till individerna. Men det 
finns en viktig sak att notera här. Tännsjö skulle inte acceptera detta resonemang. Detta 
eftersom att intentionerna inte spelar någon roll för en konsekvensialist då det gäller att 
avgöra om en handling är rätt eller fel. Men detta visar ändå att det går att härleda ansvaret till 
individerna så länge man inte är en övertygad konsekvensialist. 
 
Det finns dock ytterligare ett argument för att kollektivt ansvar inte kan reduceras till 
individuellt ansvar. En enskild individs handling gör inte någon skillnad i GASLÄCKAN 
(individens handling påverkar inte huruvida läckan uppstår eller ej), givet att inte alla andra 
agerar. Därmed kan den enskilda individen inte tillskrivas individuellt moraliskt ansvar. 
(Skulle alla andra agera förutom individen kan individen så klart tillskrivas individuellt 
moraliskt ansvar.) Argumentet skulle kunna ställs upp enligt följande. 
 

1. En enskild individs handling gör ingen skillnad för utgången av situationen i 
GASLÄCKAN, givet att inte alla andra agerar. 

 
2. För att kunna tillskrivas individuellt moraliskt ansvar måste en individs handling 

påverka utgången. 
      ________________________________________________________________________ 

 
3. En enskild individ kan inte tillskrivas individuellt moraliskt ansvar i GASLÄCKAN, 

givet att inte alla andra agerar. 
 
Dock så kan man ifrågasätta den andra premissen. Man skulle kunna hävda att moraliskt 
ansvar kan tillskrivas, åtminstone i princip, under följande omständigheter13. En agent utför 
medvetet en handling som har en ogynnsam utgång, och ett av följande är gällande: (a) 
handlingen är ett nödvändigt villkor för utgången; (b) handlingen är ett tillräckligt villkor för 
utgången; (c) handlingen är ett nödvändigt och tillräckligt villkor för utgången; och (d) 
handlingen är en nödvändig del av ett i en rad av tillräckliga villkor för utgången. Tännsjö 
skulle dock inte acceptera (b) ovan eftersom om det finns mer än ett tillräckligt villkor, med 
andra ord att utgången är överdeterminerad, så gör handlingen ingen skillnad. Därmed kan 
moraliskt ansvar inte tillskrivas, enligt Tännsjös sätt att argumentera. 
 
I GASLÄCKAN yttrar sig detta då det är tillräckligt att en person inte agerar för att gasen ska 
läcka ut, och då fler än en person är inaktiva så är utgången överdeterminerad. Det spelar 
ingen roll om en person agerar så länge minst en ytterligare person inte agerar. Eftersom varje 
persons inaktivitet är ett tillräckligt villkor för den dåliga utgången, så gör ingen individs 
agerande någon skillnad så länge någon annan avstår från att agera. Men det verkar inte helt 
klart att detta ger att personerna inte kan hållas ansvariga. 
 
Anta att två personer samtidigt och oberoende av varandra vrider på två olika ventiler som gör 
att en tank fylld med metylisocyanat börjar läcka och orsakar att tusentals människor dör. 

                                                 
13 Se vidare: Miller, Seumas & Makela, Pekka (2005), s. 645 
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Endast en av dessa två personers handlingar är tillräcklig för att döda dessa tusentals 
människor, därmed gör ingen av de två personernas enskilda handlingar någon skillnad för 
utgången. Men ingen kan väl undvika klander genom att hävda att hans handling inte gjorde 
någon skillnad. Detsamma borde väl i så fall även kunna gälla i GASLÄCKAN, då ingen 
agerar för att förhindra att gasen läcker ut. 
 
Tännsjö kommenterar själv denna typ av resonemang. Problemet, menar Tännsjö, är att om en 
individs medverkan i något en samling av individer företar sig inte innebär någon skillnad för 
utgången, men där mycket värde kan vinnas av att individen inte medverkar, så går bra 
konsekvenser förlorade om individen medverkar som annars kunde ha uppnåtts om individen 
inte hade medverkat. Om vi går med på att det i så fall är bättre att individen inte medverkar, 
så måste vi ge upp idén om att ansvaret för konsekvenserna som uppstår bör distribueras 
individerna emellan, skriver Tännsjö.14 
 
Det ligger något i detta sista resonemang, åtminstone för en konsekvensialist, även om jag kan 
tycka att moraliskt ansvar borde kunna tillskrivas individen trots att handlingen endast är ett 
tillräckligt villkor för utgången. Men om detta endast är ett problem för utilitarismen så 
kanske det är den teorin som behöver modifieras eller överges. Detta verkar dock lite för 
lättvindigt. Jag återkommer till detta i slutet av nästa avsnitt eftersom det finns mer som är av 
betydelse för detta. Det verkar dock vara möjligt för en icke-konsekvensialist att härleda 
ansvaret till individerna i GASLÄCKAN. Med hänvisning till individernas intentioner kan 
man påvisa att individerna har ett moraliskt ansvar för utgången av situationen. Tännsjö för 
även en annan argumentationslinje i vilken han invänder mot Derek Parfit. Tännsjö menar att 
lösningen på Parfits problem, precis som lösningen på GASLÄCKAN, är att individerna 
tillsammans, kollektivet, handlar fel15. Så även om man kan förklara GASLÄCKAN med 
hänvisning till individuellt ansvar så kanske det finns andra exempel som inte kan förklaras på 
samma sätt. 
 
 

IV. Omärkbara skillnader 
 
Ett stort antal människor i en liten by i Indien lider av intensiv törst då det vatten som de 
tidigare använde som dricksvatten har kontaminerats på grund av en olycka i en närliggande 
kemikaliefabrik. Ett lika stort antal altruister har alla varsin flaska med vatten. De kan välja att 
hälla dessa flaskor med vatten i en tankbil, som kommer att köras till byn där vattnet sedan 
fördelas lika mellan samtliga människor i byn. Genom att hälla sin flaska med vatten i 
tankbilen, så skulle var och en av altruisterna möjliggöra för varje människa i byn att dricka 
något mer vatten – kanske bara en extra droppe. Även för en väldigt törstig människa skulle 
varje extra droppe vatten göra väldigt lite nytta. Denna ytterligare effekt på varje människa 
kanske till och med är omärkbar.16 
 
Anta att skillnaden inte går att uppfatta. Betyder detta att var och en av oss kan avstå från att 
hälla i våra sejdlar i kärran? Tännsjö menar att det gör det. I motsats till Parfit menar Tännsjö 
att någons lidande inte kan bli omärkbart bättre eller sämre.17 Han skriver: 
 

                                                 
14 Tännsjö, Torbjörn (1998), s. 56 
15 Tännsjö, Torbjörn (1989), s. 223 
16 Inspirerat av Parfits variant av ett exempel utformat av Jonathan Glover. Se vidare: Parfit, Derek (1984), s. 76 
17 Tännsjö, Torbjörn (1989), s. 221 
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”…from the point of view of hedonistic utilitarianism, there cannot be any imperceptible 
hedonistic differences. For, according to hedonistic utilitarianism, a hedonistic difference is 
defined in terms of noticeable differences.”18 
 
Men även om dessa begrepp historiskt sett har definierats i termer av märkbara skillnader, så 
kanske de bör generaliseras för att inkludera även omärkbara skillnader. Tännsjö menar dock 
att åtminstone en klassisk hedonist saknar logisk grund för att göra detta.19 
 
Precis som i GASLÄCKAN skulle alltså Tännsjö även här mena att var och en har handlat 
rätt om varje individ avstår från att hälla i vatten i tankbilen, trots att de bästa konsekvenserna 
inte har uppnåtts. Tännsjös svar är detsamma, det är kollektivet som har handlat fel och det är 
därför konsekvenserna inte blir de bästa. Ingen av individerna är därmed ansvariga för det 
dåliga resultatet om de avstår från att hälla i sin flaska med vatten i tankbilen. Men detta 
verkar konstigt. Finns det inget annat alternativ där man kan hålla individerna ansvariga? 
Måste man anta att det finns något ytterligare, ett kollektiv, som har handlat fel och är 
ansvarigt? Om man som Parfit accepterar förekomsten av omärkbara skillnader så behöver vi 
inte göra det.  
 
Tännsjö invänder även mot ett annat argument för att man bör hälla i vattnet i tankbilen. Det 
räcker inte med att fråga huruvida min handling kommer att skada andra människor, man bör 
även fråga huruvida min handling kommer att vara en del av ett knippe handlingar som 
tillsammans kommer att skada andra människor. Tännsjö invänder mot detta genom att säga 
att detta inte visar att min handling fortfarande inte kan vara felaktig. Tännsjö menar att bara 
för att två personer konstituerar en grupp som tillsammans bör göra någonting, så följer det 
inte att var och en bör göra sin del.20 Bara för att alla altruister tillsammans bör hälla i sina 
flaskor med vatten i tankbilen så leder det inte till att varje individ bör hälla i sin flaska, varje 
individs handling att hälla i sin flaska kan fortfarande vara fel. 
 
Om exempelvis två personer, A och B, bör utföra den kollektiva handlingen att A förhindrar 
ett utsläpp av metylisocyanat, och att B (som befinner sig bredvid A) tar av sig sin gasmask 
och tar ett djupt andetag, så följer det inte logiskt att B bör ta av sig sin gasmask och ta ett 
djupt andetag. (Tänk om A inte utför sin del.) Tännsjö förnekar dock inte att det finns vissa 
fall där det krävs exakt två personer för att utföra en viss sammansatt handling som bör 
utföras, och att var och en bör utföra sin del. Man kan kanske säga att under 
omständigheterna, närhelst den ena gör sin del så bör den andra göra sin. Tännsjö menar att 
om den ena inte gör sin del så är inte den andra skyldig att göra sin. Han skriver att ingen 
vettig moralisk princip kan ta oss automatiskt från vår kollektiva skyldighet till vår 
individuella skyldighet.21 
 
Jag tror att Tännsjö tänker sig följande. Individerna har inte samma alternativ som kollektivet 
och därmed kan inte något alternativ som kollektivet bör utföra automatiskt leda till att 
individerna bör utföra något av de alternativ som de står inför. Individerna och kollektivet har 
olika alternativmängder. Om exempelvis kollektivet antingen kan utföra handling A eller B, 
så kan individen antingen välja att delta i kollektivets ansträngning att utföra A eller B, vilket 
kan benämnas handling C, eller så kan individen välja att inte delta, handling D. Inget av de 
alternativ som kollektivet står inför (A och B) är därmed detsamma som de alternativ som 
                                                 
18 Tännsjö, Torbjörn (1989), s. 222 
19 Ibid. 
20 Ibid., s. 223 
21 Ibid. 
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individen står inför (C och D). Så även om alternativ B bör utföras, så leder det inte 
automatiskt till att individen bör utföra varken C eller D. 
 
Detta resonemang kan jag i stort hålla med Tännsjö om. Men jag anser fortfarande att 
förekomsten av omärkbara skillnader ändå är högst rimlig. Det kanske är inkonsekvent av en 
klassisk hedonist att tala om omärkbara skillnader, men för alla andra kanske det är en höst 
rimlig tanke. Men Parfits syn, att någons lidande kan bli omärkbart bättre eller sämre, leder 
till ointuitiva slutsatser menar Tännsjö. Anta att jag har två alternativ. Hälla i vatten i 
tankbilen så att många människor får lite mer, eller ge vattnet till en väldigt törstig person. 
Skulle de många människorna vara ett riktigt stort antal så skulle jag, enligt Parfit, hälla i 
vattnet i stället för att ge det till den törstiga personen. Detta verkar ointuitivt menar 
Tännsjö.22 
 
Men även Tännsjös syn, att omärkbara skillnader inte existerar (enligt den hedonistiska 
definitionen), kan sägas leda till ointuitiva slutsatser. Låt mig exemplifiera23. Vi antar att (A) 
någons lidande inte kan bli omärkbart bättre eller sämre, och det är rimligt att anta att (B) 
åtminstone så dåligt som och inte värre än är, då det är fråga om lidande, transitiva relationer. 
Så, enligt (B), om någons lidande i Utgång (2) är åtminstone så dålig som den var i Utgång 
(1), och hans lidande i Utgång (3) är åtminstone så dålig som den var i Utgång (2), så måste 
hans lidande i Utgång (3) vara åtminstone så dålig som den var i Utgång (1). 
 
Om ett hundra altruister häller i sin flaska med vatten i tankbilen så kan varje människa i byn 
dricka åtminstone en tiondels flaska med vatten. Vi kallar detta för Utgång 100. Om nu 
ytterligare en altruist häller i sin flaska med vatten i tankbilen så skulle varje människa i byn 
kunna dricka lite mer vatten, vi kallar detta för Utgång 101, men denna ytterligare mängd med 
vatten är så liten att den är omärkbar. Enligt (A) så kan ingens lidande, i det här fallet törst, bli 
omärkbart bättre eller sämre. Varje människas törst i Utgång 101 måste vara åtminstone så 
dålig som i Utgång 100. Anta vidare att ytterligare en altruist häller i sin flaska (Utgång 102). 
Som tidigare kan ingen av människorna märka skillnaden. Enligt (A) så kan ingens törst bli 
omärkbart bättre eller sämre. Varje människas törst i Utgång 102 måste vara åtminstone så 
dålig som i Utgång 101. På detta sätt kan man fortsätta tills 1000 altruister har hällt i sin 
flaska med vatten i tankbilen. Vid denna utgång, Utgång 1000, skulle varje människa i byn 
kunna dricka en hel flaska med vatten. Men enligt (A) och (B) så är varje människas törst i 
Utgång 1000 åtminstone så dålig som i Utgång 100. Att de dricker en hel flaska med vatten 
istället för en tiondel kan inte göra något för att släcka varje människas törst. Eftersom denna 
slutsats är absurd så måste man förkasta antingen (A) eller (B). Parfit förkastar därmed (A)24, 
vilket jag själv anser är det mest rimliga.  
 
Jag avser dock inte att utveckla Parfits argumentation kring detta. Det jag vill uppnå är att visa 
att Tännsjös synsätt leder till ointuitiva slutsatser, slutsatser som jag själv anser är värre än de 
som Tännsjö försöker påvisa att Parfits synsätt leder fram till. Huruvida man accepterar 
omärkbara skillnader eller inte verkar dock vara centralt för huruvida man behöver tala om att 
kollektivet har handlat fel eller inte om ingen altruist häller i sin flaska i tankbilen. Så även 
om det inte är en lösning för en klassisk hedonist så verkar accepterandet av förekomsten av 
omärkbara skillnader kunna undgå att befatta sig med kollektiva handlingars normativa status. 
 

                                                 
22 Tännsjö, Torbjörn (1989), s. 225 
23 Även detta exempel är inspirerat av Parfit. Se vidare: Parfit, Derek (1984), s. 78f 
24 Parfit, Derek (1984), s. 79 
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Det borde även gå att anamma samma resonemang som på GASLÄCKAN. (a) Om varje 
agent har en intention att inte hälla i sin flaska oavsett vad de andra gör så är varje agent 
individuellt ansvarig för utgången. (b) Om varje agent har en intention att agera, om och 
endast om de andra agerar (om varje agent därmed har intentionen att göra vad de andra gör) 
så är varje agent individuellt ansvarig för utgången. (c) Om varje agent kommer att agera om 
de andra gör det, men inte nödvändigtvis avstå från att agera om de andra inte agerar (varje 
agent kommer att göra vad de avser oberoende av de andra, om de andra inte agerar) så 
kommer rationella agenter att agera för att undvika den dåliga utgången och kan gemensamt 
tillskrivas individuellt moraliskt ansvar för att säkra ett gott resultat. På detta sätt kan vi även 
här härleda ansvaret till individerna. 
 
Precis som i förra avsnittet verkar Tännsjös argumentation hamna i att en hedonistisk 
utilitarist har goda skäl för att anta att en kollektiv handling kan vara rätt eller fel. Det verkar 
dock finnas alternativ för en icke-utilitarist. Men finns det några alternativ för en 
konsekvensialist, eller är det nödvändigt att anta att kollektiva handlingar har normativ status. 
Denna diskussion avser jag inte att utveckla något ytterligare. Detta eftersom det inte ryms 
inom syftet för denna uppsats. Ett möjligt alternativ som kan nämnas, och som kanske kan 
komma runt en del problem som tagits upp ovan, är den teori som Donald Regan utvecklar i 
sin bok ”Utilitarianism and Co-operation”25. Allt jag hittills har gått igenom, huruvida en 
kollektiv handling kan vara rätt eller fel och om kollektiv kan hållas ansvariga, spelar dock 
ingen som helst roll om det inte finns något sådant som kollektiva handlingar. 
 
 

V. Kollektiv och agentskap 
 

Man skulle kunna hävda26 att eftersom ett kollektiv inte har några trosföreställningar och 
önskningar, så kan det inte handla. Vi kan inte förklara kollektivets handlingar med 
hänvisning till vad det tror och vad det vill uppnå. Tännsjö invänder mot detta med att säga att 
kollektiv visst har önskningar och trosföreställningar. Nämligen aggregatet av önskningar och 
trosföreställningar hos individerna som utgör kollektivet. Tännsjö menar att vi kan förklara 
kollektivets handlingar med detta aggregat av trosföreställningar och önskningar.27 Men om 
det egentligen finns några genuina kollektiva handlingar eller ej beror på om kollektiv 
uppfyller kraven för agentskap. Tännsjö argumenterar för att de gör det28. 
 
Tännsjö tar upp Donald Davidsons definition av en agent som lyder som följande. En man är 
en agent av en handling om vad han gör kan beskrivas under en aspekt som gör den avsedd.29 
Med andra ord, om hans beteende kan ges en intentional beskrivning. 
 
Tännsjö menar att det självklart finns kollektiva handlingar i den mening att individer 
medvetet samarbetar i något avseende, eller kollektivt fattar ett beslut. Sådana handlingar 
menar Tännsjö att det är självklart att de kan vara rätt eller fel. Men Tännsjö argumenterar 
också för att det finns kollektiva handlingar där inget medvetet samarbete äger rum. Tännsjö 
menar att det aggregat av motiv som kollektivet innehar är förklaringen, alltså konjunktionen 
av individernas motiv. Motivet är följande: att A vill bidra, att B vill bidra, att C vill bidra, 

                                                 
25 Se vidare: Regan, Donald H. (1980) 
26 Som Earl Conee gör. Se vidare: Tännsjö, Torbjörn (2003), s. 26 
27 Tännsjö, Torbjörn (2003), s. 26 
28 Tännsjö, Torbjörn (1989), s. 226f 
29 Ibid., s. 226 
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och så vidare. Om det är på grund av detta aggregat av intentioner som komplexet av 
händelser inträffar, så är detta komplex av händelser en kollektiv handling.30 
 
En invändning mot detta, som Tännsjö själv nämner, är att dessa intentioner som beskrivs inte 
innehas av en person, och om de inte gör det, så är det inte fråga om agentskap.31 Men 
Tännsjö skriver:  
 
”Is not a person simply an entity capable of having intentions? If this is so, then the 
‘collectivity’ [...] may well be a person. Or, perhaps a person is, by definition, a human being. 
In that case our collectivity is not a person. But in that case it is not a very plausible claim, 
that only persons can perform, and be responsible for, actions.” 32 
 
Davidsons definition av en agent åsyftar dock människor (”en man”), men Tännsjö menar att 
denna definition endast framhåller tillräckliga kriterier för agentskap, och att vi i princip även 
borde kunna tala om grupper av människor.33 Han skriver sedan: 
 
”This view of collective action may seem overly permissive. After all, on my account, a 
collective action such as my writing this essay and Brutus’ killing Ceasar is allowed. I do not 
claim that this kind of action is a proper object of moral evaluation, however. My point is 
only that there are no ontological or methodological reasons against such a classification. 
We may assess the normative status of this action, if we please. But obviously there is little 
point in doing so; such a moral evaluation is not likely to have any morally significant effects. 
The actions performed by other collectives, however, such as the votes cast by a certain 
electorate, say, are proper objects of moral evaluation.”34 
 
Personligen har jag något svårt att hänga med i detta resonemang. Jag tycker dock att det 
verkar vara något konstigt med det. För det första så har jag svårt att acceptera denna 
”tillåtande” syn på kollektiva handlingar, där Tännsjös skrivande och Brutus dödande kan 
sägas vara en kollektiv handling. För det andra så verkar det godtyckligt utifrån detta 
resonemang varför vissa kollektiva handlingar skulle vara korrekta objekt för moralisk 
utvärdering och andra inte. Jag förstår inte riktigt den distinktionen. 
 
Tännsjö utvecklar inte diskussionen kring kollektiv och agentskap mer än detta35, och jag 
anser att han lämnar den allt för snabbt. Då hela diskussionen kring kollektiva handlingar och 
huruvida de har normativ status eller ej hänger på denna fråga, så anser jag att man bör 
utforska den lite djupare. Rent spontant känns det som att Tännsjös krav för agentskap är allt 
för svaga. Om de tillåter att kollektiv kan vara agenter så borde kraven vara för låga. Men ett 
sådant resonemang håller inte då det förutsätter vad som ska bevisas. Finns det kollektiva 
agenter och är de i så fall moraliskt ansvariga agenter? Jag kommer härvid att lämna Tännsjö 
ett tag för att utforska detta lite mer. 
 
 
 
 

                                                 
30 Tännsjö, Torbjörn (1989), s. 227 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Åtminstone inte i de artiklar som jag har läst och som jag utgår ifrån i denna uppsats. 
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VI. Agentskap, personskap och moraliskt ansvarigt agentskap 
 
Michael McKenna skriver i sin artikel ”Collective Responsibility and an Agent Meaning 
Theory” att företag kanske är de bästa kandidaterna för att vara en separat entitet, då det är 
fråga om kollektivs ontologiska status. Det vill säga ett fall där ett kollektiv inte är reducerbart 
till de individer som utgör kollektivet. Han menar att företag har många av de kvaliteter som 
vi tillskriver korrekt fungerande individuella rationella agenter. De har trosföreställningar och 
önskningar, tillsammans med utförliga medel för att anskaffa sig och utvärdera 
trosföreställningar och harmonisera önskningar; uttryckta principer och mål, vilka kan förstås 
som värderingar och aspirationer; beslutsprocedurer, inklusive medel för överväganden; samt 
mekanismer som spelar rollen som en exekutiv funktion i utövandet av handlingar. Dessutom 
kan ett företags intressen ses som särskiljda från sina medlemmars intressen.36 Det mesta kan 
jag hålla med om, men jag ställer mig lite frågande till huruvida företag egentligen kan sägas 
inneha trosföreställningar och önskningar. Visst kan jag se en svag förekomst av 
trosföreställningar och önskningar i företag, men frågan är om de innehas av företagen eller 
individerna. McKenna menar dock att andra kollektiv, så som de som förekommer i exemplen 
i tidigare avsnitt, lätt kan förstås som enbart ett aggregat37. 
 
McKenna menar att om det finns gemensamma intentioner, de aggregat som Tännsjö nämner, 
som inte är reducerbara till en konstellation av individuella intentioner, så måste den icke-
reducerbara gemensamma intentionen orsakas av ett icke-reducerbart kollektiv. Annars skulle 
medlemmarna av ett kollektiv som i sig självt är en logiskt reducerbar grupp, orsaka en 
gemensam intention som inte är reducerbar till ett komplex av individuella intentioner. 
Kollektivet självt skulle inte vara något mer än ett aggregat av sina medlemmar, men det 
skulle orsaka gemensamma intentioner som är mer än aggregat av medlemmarnas 
individuella intentioner. McKenna antar detta som en rimlig princip: Om det finns icke-
reducerbara gemensamma intentioner så finns det icke-reducerbara kollektiv som är agenter 
av dessa gemensamma intentioner, och de kollektiva handlingar som härrör från dessa 
intentioner.38 En princip som låter högst rimlig i mina öron. Men individualister menar, i 
motsats till kollektivister, att gemensamma kooperativa aktiviteter och de gemensamma 
intentioner som driver dem är reducerbara till individuella agenter och en välplacerad 
sammanlänkad uppsättning av ömsesidigt beroende intentioner.39 Något som jag anser låter 
mer rimligt än förekomsten av kollektiva intentioner och entiteter. 
 
McKenna åsidosätter sedan frågan om kollektiv och gemensamma intentioner och fokuserar 
på frågan om relationen mellan agentskap och personskap, och sedan relationen mellan 
personskap och moraliskt ansvarigt agentskap. Blott agentskap är ett nödvändigt men inte 
tillräckligt villkor för personskap, och personskap är ett nödvändigt men inte tillräckligt 
villkor för moraliskt ansvarigt agentskap. För att fastställa att icke-reducerbara kollektiv är 
moraliskt ansvariga agenter, så är det inte tillräckligt att visa att de är icke-reducerbara agenter 
som agerar med icke-reducerbara intentioner. Det måste först visas att de är icke-reducerbara 
personer, och sedan att de är icke-reducerbara moraliskt ansvariga agenter. Dock så menar 
vissa att det inte alls behöver vara så att en icke-reducerbar kollektiv agent först måste vara en 
fullödig moralisk person för att kunna vara moraliskt ansvarig.40 
 

                                                 
36 McKenna, Michael (2006), s. 18 
37 Ibid., s. 19 
38 Ibid. 
39 Ibid., s. 20 
40 Ibid., s. 21 
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Vad krävs i så fall för att inneha personskap? Vilka är de nödvändiga och tillräckliga 
villkoren? Man skulle kunna hävda att det som skiljer personer från icke-personer är deras 
självmedvetenhet. Personskap kräver att man innehar förmågan att kunna vara medveten om 
sina egna handlingar. Eller, att tillskillnad från andra intentionella agenter så kan endast 
personer bry sig om de önskningar som leder dem till handling. Det finns också Rawls tanke 
om den potentielle förhandlaren i ursprungspositionen, någon kapabel att önska sig vissa 
grundläggande nyttigheter i livet och att utvärdera optimala och suboptimala utgångar under 
osäkra förhållanden.41 
 
Även om vi tillåter att åtminstone vissa företag är icke-reducerbara kollektiv, verkar det inte 
som om dessa företag kan tillgodose de högre kraven på personskap, menar McKenna. Han 
menar att den definition av agentskap som Tännsjö använder sig av i sin argumentation inte är 
tillräcklig för att agenter, som handlar utifrån skäl, ska tillgodose de krav som ställs för 
personskap. Är företag kapabla att vara självmedvetna på det sätt som definierades ovan? Kan 
de reflektera över sig själva och ge skäl för sig själva? Kan de bry sig om de önskningar eller 
motiv som leder dem till handling? Har företag rätt till liv? Kan ett företag vara en 
förhandlare i Rawls ursprungsposition? McKenna menar att svaret på vissa av dessa frågor 
kanske är affirmativt, och han argumenterar inte för motsatsen. Dock så framhåller han vikten 
av en försiktig skepticism. Sådana kollektiv måste vara väldigt sofistikerade för att dessa 
påståenden ska vara trovärdiga. Vi bör inte påföra några intentionella system högre grader av 
intentionalitet än vad som krävs för att förklara det relevanta beteendet hos systemet, skriver 
McKenna, och jag håller med.42 Jämför med Ockhams rakkniv: man ska inte anta fler ting än 
nödvändigt. 
 
Personskap är endast ett nödvändigt villkor för moraliskt ansvarigt agentskap, det är inte 
tillräckligt.43 McKenna menar att en icke-reducerbar agent måste uppfylla extremt höga krav 
för att anses vara en moraliskt ansvarig agent, krav som är högre än de redan höga kraven för 
personskap.44 Han skriver att det kan finnas pragmatiska skäl för att se företag som agenter. 
Men han skriver även att om det finns sådana agenter, så finns det skäl att misstro att de kan 
vara moraliskt ansvariga agenter. I sådana fall är individuella agenter de enda som blir kvar 
som möjliga kandidater för ansvarstagande.45 
 
Jag håller med McKenna då han skriver att han starkt misstänker att det finns individuella 
personer som är indirekt ansvariga då företag handlar fel, även om företag bäst förstås som 
icke-reducerbara kollektiv. Dessa är individuella personer som, på grund av försumlighet, har 
låtit företagets entitet av vilken de är medlemmar av att övergå till en agent i vilken det inte 
finns någon individuell person vid spakarna som styr skeppet. Därför kanske det inte finns 
någon som direkt kan sägas vara ansvarig för ett företags handlande, eftersom det inte finns 
någon ansvarig agent som är företaget som styr sig självt. Men i sådana fall är det troligt att 
det finns en liten samling av individuella agenter som bär ansvar för att ha misslyckats med 
att forma ett mindre kollektiv inom företaget, ett kollektiv som skulle kunna styra företaget 
och som kan analyseras i termer av relationer mellan individer inom kollektivet.46 I så fall 
skulle det finnas faktiska individuella personer som kan hållas ansvariga då den moraliska 
katastrofen förlöper. McKenna förespråkar en normativ princip för utformningen av företag 

                                                 
41 McKenna, Michael (2006), s. 22 
42 Ibid., s. 22f 
43 Ibid., s. 23 
44 Ibid., s. 24 
45 Ibid., s. 21 
46 Ibid., s. 32 
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som föreskriver att företaget arrangeras så att dess intressen och mål, dess värderingar, och 
dess ”själv” som en ”person”, inte kan lösgöras från de individer som utgör det. På detta sätt 
kommer det alltid att finnas någon moraliskt ansvarig agent att klandra (eller hylla), någon 
som moraliskt kan förpliktiga sig som en fullfjädrad medlem i vårt moraliska samhälle.47 
 
McKenna menar inte att det är metafysiskt omöjligt att en icke-reducerbar kollektiv agent kan 
komma att uppfylla de höga kraven på moraliskt ansvarigt agentskap som han tecknar upp. 
Det enda han menar är att det är skeptiskt om det finns något sådant kollektiv.48 Om det ens 
finns icke-reducerbara kollektiv så verkar den troligaste kandidaten vara ett företag. Men även 
om vi accepterar förekomsten av ett sådant kollektiv så verkar det vara mycket svårt för detta 
kollektiv att uppfylla de krav som ställs på moraliskt ansvarigt agentskap. Enligt detta så 
verkar Tännsjös syn på kollektiv som separata entiteter vara alldeles för tillåtande. De 
kollektiv som Tännsjö nämner verkar åtminstone vara långt ifrån att uppfylla de krav på 
moraliskt ansvarigt agentskap som McKenna beskriver. 
 
 

VII. Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats har varit att, med utgångspunkt i Tännsjös argumentation, utforska 
rimligheten i att kollektiv kan handla och hållas ansvariga för sina handlingar. Till att börja 
med resonerade jag kring huruvida kollektiva handlingar har normativ status eller ej. Det jag 
har kommit fram till är att det finns alternativ till att hävda att kollektiva handlingar kan vara 
rätt eller fel. Det verkar vara möjligt att härleda ansvaret till individerna och då försvinner 
nödvändigheten med att hävda att den kollektiva handlingen var rätt eller fel. Dock så verkar 
Tännsjö ha en poäng i att det för en konsekvensialist är motiverat att tala om kollektiva 
handlingars normativa status. Men även detta kan kanske ifrågasättas. Det finns kanske till 
och med alternativ för en konsekvensialist. Personligen anser jag att dessa alternativ bör 
väljas före att acceptera att kollektiva handlingar har normativ status. Ansvar borde kunna 
tillskrivas även då en handling endast är ett tillräckligt villkor för utgången, det verkar 
åtminstone stämma överens med våra intuitioner, och i så fall behöver vi inte tilldela 
kollektivet moraliskt ansvar. 
 
Jag undersökte därefter huruvida kollektiv uppfyller kraven för agentskap. Efter att ha tagit 
upp Tännsjös argumentation samt McKennas resonemang, så anser jag att Tännsjös krav för 
agentskap är för svaga. Det verkar krävas mer än de krav Tännsjö ställer för att ett kollektiv 
ska kunna sägas vara en agent, och framförallt för att vara en moraliskt ansvarig agent. Precis 
som McKenna skriver så kanske det är möjligt att det finns kollektiva agenter, men om det i 
så fall gör det så verkar företag vara de mest lovande kandidaterna. De kollektiv som jag 
behandlat i exemplen i denna uppsats verkar däremot kunna förklaras som enbart aggregat av 
individer. 
 
Övergripande skulle man kunna sammanfatta detta med att det krävs ytterligare övertygelse 
för att jag ska acceptera att det finns kollektiva handlingar. Då man enligt Ockhams rakkniv 
inte ska anta fler ting än nödvändigt så anser jag att man inte bör anta att det finns några 
kollektiva entiteter (åtminstone inte moraliskt ansvariga sådana). Det finns alternativa, 
individualistiska, förklaringar till de exempel som jag behandlat, och det verkar skeptiskt om 
kollektiv kan uppfylla kraven för agentskap, därför bör man heller inte anta kollektiva 
handlingars existens. Men även om jag inte bevisat kollektiva handlingars icke-existens, så 
                                                 
47 McKenna, Michael (2006), s. 32 
48 Ibid. 
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bör man nog som McKenna förordar anta en viss skepticism. Om inte för att kollektiva 
handlingar existerar så åtminstone för att de kan ha normativ status och vara rätt eller fel. Som 
McKenna skriver i sin artikel:49  
 
”…any nonreductive thesis should be regarded as a last resort after all good attempts at 
making do without the added conceptual machinery have failed.” 

                                                 
49 McKenna, Michael (2006), s. 20 
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