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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 
Anta att en person slänger ett förbrukat batteri i naturen. Handlingen verkar vara moraliskt 
felaktig – effekterna av batterisyran och tungmetallerna som batteriet kommer att utsöndra 
innebär en skada på miljön, en skada som personen hade kunnat undvika genom att bruka en 
batteriholk. Anta också att nedskräparen försvarar sin handling genom att säga: ”Det spelar en 
obetydlig roll om jag kastar batteriet i naturen eller inte”. ”Obetydlig” bör här förstås på detta 
vis: personens bidrag till den totala nedskräpningen i världen är så litet att det är omärkbart. 
 
Ponera att en annan person, en forskare, arbetar med framställning av kemiska vapen. Även i 
detta fall tycks personen handla omoraliskt – vapnen kommer sannolikt att användas för att 
döda människor, urskillningslöst. Som förklaring till handlandet hävdar forskaren: ”Det 
spelar ingen roll om jag framställer kemiska vapen, för om inte jag gör det så kommer någon 
annan att ta min plats”. Här är argumentet lite annorlunda än ovan, det är inte det att 
forskaren, i sitt handlande, gör en obetydlig skillnad, utan snarare att hans bidrag inte gör 
någon skillnad alls, på grund av hans utbytbarhet – någon annan kunde ha gjort exakt samma 
jobb som han: handlingen är densamma, agenten en annan. 
 
Argument av denna typ är vanliga, och de utgår ifrån en situation där individen underlåter att 
handla, eller handlar på ett sätt som tycks ge dåliga konsekvenser, men rättfärdigar detta 
genom att hänvisa till sitt bidrag som relativt eller helt obetydligt i det totala utfallet. 
Miljöförstöring, vapenframställning, röstning och världssvält är bra exempel på situationer 
där individen kan rättfärdiga sitt till synes felaktiga handlande genom att referera till sin 
obetydlighet eller utbytbarhet i sammanhanget. En avgörande fråga är huruvida handlingar 
kan vara ”omärkbara” eller ”obetydliga” sett till det totala utfallet. 
 
Så här kan vi sammanfatta argumentet som individen (som står i begrepp att handla på ett till 
synes omoraliskt vis) i dessa fall kan använda:  
 
”Trots att min handling kommer att få dåliga konsekvenser, sådana att det vore bättre om 
handlingen inte utfördes av någon, så gör det ingen, eller en obetydlig skillnad om jag är den 
som utför den”.   
 
Jonathan Glover presenterar i sin artikel ”It makes no difference whether or not I do it” ett 
antal argument som skall visa att påståendet under vissa omständigheter rättfärdigar 
individens handling eller underlåtelse. Han gör en uppdelning som motsvaras av de 
ovanstående exemplen, det vill säga två besläktade påståenden: ”Det spelar en obetydlig roll 
om jag gör det eller inte” och ”Det spelar ingen roll om jag gör det eller inte”. Distinktionen 
kommer även att följas i denna uppsats. 
 
M.J Scott-Taggart har i sin artikel ”It makes no difference whether or not I do it - II” lagt 
fram ett antal argument för att motbevisa Glovers slutsatser. 
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1.2 Syfte och frågeställning  
 
I uppsatsen vill jag undersöka om Glovers argument är tillräckligt starka för att rättfärdiga 
individens till synes felaktiga handlande med hänvisning till ”Det spelar en obetydlig roll om 
jag gör det eller inte” och ”Det spelar ingen roll om jag gör det eller inte”. Eftersom 
uppsatsen avser att undersöka två argument, (och ett underargument) så kommer två frågor att 
besvaras.  
 

1. Under vilka omständigheter kan argumentet A: ”Det spelar en obetydlig roll om jag 
gör det eller inte” rättfärdiga en handling av en typ som i vanliga fall betraktas som 
moraliskt felaktig? 

2. Under vilka omständigheter kan argumentet B: ”Det spelar ingen roll om jag gör det 
eller inte” rättfärdiga en handling av en typ som i vanliga fall betraktas som moraliskt 
felaktig? 

 

1.3 Metod 
 
Artiklarna som ligger till grund för uppsatsen kretsar visserligen kring samma problem, men 
har helt olika utformning, av skäl som kommer att vara uppenbara i uppsatsens slut. Glover 
har ställt upp de argument han ämnar bemöta efter numrering. Han kallar det första 
argumentet som utgår ifrån ”obetydlig skillnad” för A, och det andra som utgår ifrån ”ingen 
skillnad” för B. Därefter numrerar han argumenten mot och för A och B från 1-13. Denna 
uppdelning och benämning följer jag i uppsatsen, för tydlighets skull. Det kan dock vara värt 
att nämna att gränsen mellan olika argument och tankegångar ofta är suddig, varför en exakt 
indelning är omöjlig – varje argument har relevans och innebörd för ett eller flera andra. Det 
ska också nämnas att jag när jag presenterar argumenten skriver vem som ”för talan”, till 
exempel: ”Glover: Solzjenitsynprincipen”. 

1.4 Avgränsningar 
 
Uppsatsen kommer att kretsa kring de två texterna ”It makes no difference whether or not I do 
it” 1 och 2, och endast omfatta de två huvudteser som framförs och försvaras samt kritiseras 
av författarna Glover och Scott-Taggart. Glover har i sin artikel presenterat 13 argument mot 
sin uppfattning, och sedan metodiskt bemött varje. För denna uppsats syfte är inte alla 
relevanta, en sållning har således gjorts. De argument som finns med har jag bedömt som de 
intressantaste och mest relevanta för styrkan eller svagheten i respektive författares 
resonemang.  

1.5 Disposition 
 
De argument (och underargument inom parentes) som jag tar med är:  
 
Under argumentet A: 
1. Absoluta och märkbara trösklar  
2. Delbarhetsprincipen (exemplet med de 10 000 bönorna och delbarhetsparadoxen) 
3. Utilitaristiskt optimala punkter (realistiska punkter och två sorters utfall) 
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Under argumentet B: 
4. ”Om inte jag gör det så gör någon annan det”  
5. Sidoeffekter 
6. Solzjenitsynprincipen (blödighetsanklagelsen och bedömning av agenter och handlingar) 
 
Jag har disponerat uppsatsen så att ett argument från Glover presenteras och utvecklas, varpå 
en invändning från Scott-Taggart följer. På detta sätt bemöts varje argument tidigt, och 
läsaren slipper ha flera argument i bakhuvudet när denne sedan läser respektive invändningar. 

1.6 Litteratur 
 
De bägge artiklarna publicerades i samma utgåva av ”The Proceedings of the Aristotelian 
Society” från 1975, i en så kallad ”supplement edition”. Glovers artikel har jag dock använt i 
sin till svenska översatta form från Henrik Ahlenius bok ”Vad är moraliskt rätt?” från 2004.  
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A: ”Det spelar en obetydlig roll om jag gör det eller inte” 
 
Som nämndes i uppsatsens inledning, så är detta argument utformat så att det antyder att 
agentens handlande är obetydligt i jämförelse med problemets omfattning. Att det som i 
exemplet med nedskräpning faktiskt innebär en skillnad håller alla med om, vad argumentet 
säger är att den skillnaden i sig inte har någon betydelse i det större perspektivet. Således gör 
A gällande att problemets omfattning, må det vara nedskräpning eller världssvält, är så enorm, 
att en handling (som ett slängt batteri i naturen) eller en underlåtelse till handling (att inte 
skänka pengar till svältoffer) inte har någon märkbar påverkan på det resulterande utfallet. 

A1. Glover: utfallströsklar 
 
Glover inleder med att förklara att A endast kan rättfärdiga en viss handling eller underlåtelse 
om ”kontextillusioner” inte ligger till grund för handlingsbeslutet. Kan man rädda en 
människa från att drunkna så är det inte relevant för handlingens moraliska värde att det fanns 
tio andra människor man inte kunde rädda. A kan således inte rättfärdiga underlåtelser eller 
handlingar som bygger på storleksillusioner. Men det finns fall där skadan som individen 
åstadkommer tycks vara obetydlig på ett sätt som är oberoende av sådana illusioner. För att 
göra reda för dessa, måste vi först undersöka två olika sorters ”utfallströsklar”, absoluta och 
märkbara.  
 
En absolut tröskel är en skarp brytpunkt mellan två olika möjliga utfall. Glover tar hjälp av 
(det ytterst ovanliga) fall där en persons röst kan avgöra ett politiskt val. Anta att parti P1 har 
1000 röster och parti P2 har 999. Väljaren X vet också om detta, och inser att hans röst endast 
är värd att lägga om han röstar på P2, vilket resulterar i ett oavgjort val. ”Värd” skall här 
förstås konsekventialistiskt: en röst på P1 bidrar inte till ett bättre totalt resultat, vi har redan 
konstaterat att en seger är absolut, en eller två rösters övervikt är irrelevant. Absoluta trösklar 
är viktiga därför att de representerar de moraliskt intressanta fall där individen är direkt 
ansvarig för (och inte bara delaktig i) att ett visst utfall realiseras, genom sin handling eller 
underlåtelse. I ett fall med en absolut tröskel där en persons handling inte gör så att tröskeln 
överträds, så har handlingen inte i någon grad bidragit till utfallet. Detta kan exempelvis vara 
att rösta på ett redan vinnande parti. Notera att absoluta trösklar i denna uppsats inte kommer 
att beröras mer än i anslutning till märkbarhetströsklar. 
 
En märkbarhetströskel, å andra sidan, ser vi när en persons handling gör en knappt märkbar 
skillnad. Personen påverkar en situation i en viss riktning, men har inte någon avgörande, och 
kanske inte ens en urskiljbar roll i resultatet. Kanske kan vi kalla det för en ”vågförstärkande” 
roll, till skillnad från den ovan nämnda vågmästarrollen. Glover tar upp exemplet med en 
nationell el-brist, där en person som trots bristen använder sina element, kan ge upphov till ett 
elavbrott på en hundradels sekund. Detta resultat i sig är försumbart, men vid ett utspritt 
användande kommer effekten snabbt att bli märkbar, det är med andra ord fråga om en 
gradskillnad. Statistiskt kan vi definiera märkbarhetströskeln såhär: anta att verkligheten är en 
svagt sluttande linje. En märkbarhetströskel utmärks av ”den distans mellan två punkter på 
sluttningen som krävs för att vi ska uppfatta dem som separata”.1 En absolut tröskel skulle i 
jämförelse se ut som ett trappsteg, antingen är punkten ovan eller under steget. 
  

                                     
1 Glover, Jonathan (2004), s.329 
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Låt oss säga att märkbarhetströskeln i el-bristfallet ligger på hundra handlingar (av 
elementanvändande). Om endast en person verkligen använder sina element, så överträds inte 
tröskeln, och det totala utfallet påverkas inte, bortsett från möjliga sidoeffekter. Alltså kan 
konsekventialisten godta att denna person handlar på detta vis, givet att färre än 99 andra 
personer handlar likadant.  
 
Glover skriver att ett skäl för att en person verkligen ska rösta i ett val där utgången är given 
(och inte ligga på sofflocket) måste hänvisa till andra överväganden än hur önskvärt det är att 
P1 vinner, eftersom detta redan uppfyllts. En absolut tröskel i el-bristfallet hade kanske 
funnits om en person haft ansvar för en reaktor, och han med ett enda knapptryck kunde 
försätta nationen i mörker. 
 
Märkbarhetströskeln är viktig för Glover, den representerar den minsta märkbara skillnaden 
mellan ett utfall och ett sämre utfall. Den verkar också ge upphov till en sorts moraliskt 
vakuum för utilitarismen; så länge tröskeln inte överträds (av x stycken likadana handlingar) 
så är den till synes omoraliska handlingen acceptabel. Individen tycks vara rättfärdigad i en 
handling beroende på hur andra människor handlar i relation till honom. Det finns alltså inget 
mala in se med att använda el i tider av nationell brist. Det viktiga är att det inte finns 
tillräckligt många andra som använder el till den grad att handlingarna tillsammans överträder 
tröskeln för ett sämre totalt utfall. 

A2. Scott-Taggart: trösklar och utilitaristiskt optimala punkter 
 
Trots den statistiska definitionen av de båda trösklarna, så bör jämförelsen förstås metaforiskt, 
och inte bokstavligt, anser Scott-Taggart. Detta eftersom det skulle bli en ytterst godtycklig 
sak att avgöra i vilken skala sluttningen skall visas, storleken på grafen och andra 
kontextspecifika faktorer. Dessutom skulle det innebära att Glover blundar för en empirisk 
verklighet: när ekonomer t.ex. definierar ett begrepp som ”existensminimum” drar de en skarp 
gräns på en annars kontinuerlig sluttning. De skapar alltså en absolut tröskel, i den meningen 
att en person med en inkomst som överstiger existensminimum och en som tangerar den kan 
ligga mycket nära varandra, men ändå stå på olika ”trappsteg”. Detta visar att Glovers 
distinktion är semantisk snarare än statistisk, och av begränsad nytta2. Jag tycker att Scott-
Taggart har en poäng med att märkbarhetströsklarna har en viss godtycklighet över sig, men 
samtidigt går det inte att förneka att vi i verkligheten tycks ha dessa trösklar, under vilka ett 
visst antal handlingar faktiskt inte orsakar ett sämre utfall. Dessutom haltar Scott-Taggarts 
analogi något vad beträffar de absoluta trösklarna: ett val är ju konstruerat så att den med flest 
röster vinner, oavsett med vilken marginal detta sker – när tröskeln är överträdd så kan man 
inte ”vinna mer”. Ett existensminimum har inte den egenskapen att allt som händer ovan 
gränsen är obetydligt eller omärkbart.  
 
Varför införde Glover trösklarna? För att göra reda i de situationer där en viss skada kommer 
att realiseras om inte en viss mängd människor agerar på ett visst sätt, och där ju fler 
människor som inte agerar på detta sätt leder till desto större skada. Men detta går att 
undersöka med en betydligt bättre, mindre godtycklig metod, menar Scott-Taggart. Vi inför 
metoden för ”utilitaristiskt optimala punkter”, som förkortas till UOP3. Scott-Taggart 
använder ett exempel med världssvält, men låt oss för stringensens skull hålla oss till el-
bristfallet och försöka tillämpa UOP där istället.  

                                     
2 Scott-Taggart, M.J. (1975), s.194 
3 Ibid. s.195 
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Anta att det finns en idealisk optimal punkt på en utilitaristisk skala, som vi kan kalla Oi. Oi 
är den punkt på skalan där den ”skada” S1 som ska undvikas, eller tas bort (akuta elavbrott, 
med upplopp, plundring, uteblivna inkomster, utebliven ”lycka” osv.), är balanserad med, 
eller ”möter” den skada S2 (köldproblem, mörker, kallt vatten, uteblivna inkomster, utebliven 
”lycka” osv.) som drabbar de personer som skulle kunna handla för att ta bort eller undvika 
S1. Med ”skulle kunna handla” skall här förstås de åtgärder som personer skulle kunna vidta, 
såsom att hålla elementen och lamporna avstängda, duscha i kallare vatten, använda värmeljus 
etc. Där skillnaden på skalan är som minst mellan S1 och S2 (där skadorna är balanserade) 
återfinner vi Oi.4            
 
Jag tycker att UOP-metoden har klara fördelar, den är mycket enkelt utformad, och behöver 
bara ett fåtal variabler för att kunna användas. Att märka ut det bästa utfallet som en optimal 
punkt, och sedan märka ut de faktorer som måste ”samsas” för att det bästa utfallet ska kunna 
uppnås, känns som en rationell metod, och det gör utilitarismens utfallsberäkning överskådlig, 
om än bara på ett teoretiskt plan. 
 
Men: Oi kan i praktiken, i ett öppet fall, inte nås, det kommer alltid att finnas de som 
underlåter att följa sina ransoneringar, som inte bryr sig om S1 inträffar, och de som ursäktar 
sig med A: ”Det spelar en obetydlig roll om jag använder el eller inte”. Denna grupp, som 
författaren kallar ”de moraliskt försumliga” (”the morally derelict”), innebär huvudbry för 
Glover och utilitarismen. Vi börjar med det första av två möjliga utfall i vårt el-bristexempel: 
 
Utfall 1: Oi uppnås, det vill säga akuta elavbrott med påföljder undviks. Detta trots att de 
moraliskt försumliga inte har respekterat sina ransoneringar, de har använt sina element mer 
än lovligt. Detta innebär, med nödvändighet (eftersom Oi är en fixerad punkt) att alla ”goda 
utilitarister” som faktiskt respekterat ransoneringen, tvingats strama till sina ransoner 
ytterligare – för varje moraliskt försumlig person som bryter mot ransonen finns en ökad 
skada som måste fördelas på den övriga befolkningen. Och de extra insatser som de 
ransonlydiga tvingas tillta för att uppnå Oi blir proportionellt större för varje enskild individ, 
kanske tvingas nu de lydiga att hålla sina element avstängda (det vill säga – de tvingas frysa) 
ännu lite längre tid varje dag. Och därigenom har de moraliskt försumliga skadat dem som är 
”goda utilitarister”. Därför kan A inte vara ett rättfärdigande! Tröskelindelningen är 
misstagen: även om en person som handlar fel är ensam eller i en grupp som ligger under den 
så kallade tröskeln, så bidrar han/de till att skada dem som handlar rätt.5 
 
Jag tycker att Scott-Taggart har en intressant invändning mot Glovers resonemang här. Givet 
att vi accepterar UOP-metoden, så tvingas vi se på varje handling som inte syftar till att uppnå 
det bästa utfallet, som en handling som motverkar att det bästa utfallet uppnås. Vi får alltså en 
sorts nollsummespel, där varje handling antingen bidrar till att uppnå den optimala punkten, 
eller så bidrar den till att inte uppnå punkten. De senare handlingarna betraktar jag som 
moraliskt förkastliga, och de finner inget stöd i argumentet A, eftersom de i ljuset av UOP-
metoden inte kan gömmas bakom en smärttröskel. Varje sådan handling, oavsett vilken den är 
i ordningen av likadana handlingar, får ett negativt resultat.  
 
Å andra sidan, så behandlar inte Scott-Taggart de fall där det faktiskt finns en ”buffert” av 
möjliga handlingar innan ett sämre utfall nås. Genom att introducera UOP-metoden, så väljer 

                                     
4 Ibid. s.195 
5 Ibid.s.195-196 
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han helt enkelt att förneka att handlingar kan ligga under märkbarhetsgränsen, något som inte 
är självklart från ett utilitaristiskt perspektiv. Däremot är invändningen lättare att förstå om 
man tar Scott-Taggarts kantianska hållning i beaktning: en deontologisk teori kan naturligtvis 
inte tillåta ett visst antal till synes förkastliga handlingar, för att sedan förbjuda resten. Scott-
Taggart tycks alltså säga att även handlingar som vi skulle benämna som omärkbara inte är 
det: ingen (i detta fall omoralisk) handling är så liten att dess effekter inte negativt påverkar 
agentens omgivning, som tvingas kompensera för de effekter som uppstår. Det kan således 
tyckas som att vi har att göra med en konflikt kring huruvida en handling kan vara omärkbar, 
vilket Glover tycker, och Scott-Taggart förnekar. 
 
Innan vi går över till nästa tänkbara utfall så skall vi titta vidare på ytterligare skäl som Glover 
ger för tröskelindelningen, som gäller fördelningen av ansvar på ett kollektiv. Detta för att vi 
ska kunna göra reda i de fall där kollektivet ”handlat” fel, och faktiskt bidragit till ett sämre 
totalt utfall. Vi åsidosätter alltså Scott-Taggarts kritik och UOP-metoden för en stund, och 
återvänder till Glovers trösklar. 

A3. Glover: Delbarhetsprincipen och de 10 000 bönorna 
 
Låt oss titta vidare på el-bristexemplet. Vi har redan antagit att 100 personer som sätter på 
sina element tillsammans överträder märkbarhetströskeln, vilket gör det totala utfallet sämre 
än om ingen (eller 99 personer) skulle ha nyttjat sina element. En person som använder 
elementen när tröskeln inte är nådd använder en viss mängd el, men mängden är inte 
tillräcklig för att resultera i ett sämre totalt utfall. Dock kan skadan som varje person i en 
grupp (som tillsammans överträder tröskeln) åsamkar inte sägas vara noll, utan måste 
bedömas som delar i en märkbar enhet.6 Detta kan vi om inte annat konstatera eftersom en 
liten mängd el med nödvändighet har nyttjats hos dem som använder sina element. Vi kan nu 
formulera delbarhetsprincipen: 
 
DP: I de fall där skada är en gradfråga, är handlingar som ligger under märkbarhetströskeln 
att bedöma som skadliga i den mån de har del i den totala mängd handlingar som krävs för att 
nå märkbarhetströskeln.7 Om 100 handlingar krävs för att nå tröskeln, och X utför en sådan 
handling, så har X en hundradel av skulden i den märkbara skadan. 
 
Den som förnekar principens giltighet erbjuds följande exempel:  
 
Anta att det i en liten by finns 100 bybor. Varje bybo äter varje dag en tallrik med 100 bönor. 
En dag stormas byn av 100 banditer, och varje bandit tvingar under vapenhot en bybo att 
överlämna sin tallrik med bönor. Efter anfallet ger sig de mätta banditerna av, och var och en 
av dem har vållat en bybo en märkbar skada, och för varje bybo finns det en och endast en 
bandit som har förorsakat skadan. En tid senare kommer banditerna tillbaks till byn, denna 
gång med en ny moralisk hållning, där delbarhetsprincipen förnekas. De tilltvingar sig 
bybornas bönor, men denna gång tar varje bandit bara en böna från varje bybo. På detta sätt, 
resonerar banditerna, kan ingen enskild bandit sägas vara skyldig till någon stöld, eftersom en 
böna ur varje tallrik (så länge märkbarhetströskeln ligger över en böna) kan inte ha åsamkat 
märkbar skada för någon enskild bybo8. 

                                     
6 Glover, Jonathan (2004), s.330 
7 Ibid. s.330 
8 Ibid. s.330 
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A3.1. Delbarhetsparadoxen 
 
Den som inte går med på att delbarhetsprincipen är riktig måste nu hävda att banditernas 
andra räd inte var moraliskt felaktig för någon enskild bandit. Således har inte något fel 
begåtts, eftersom en skada under märkbarhetströskeln inte tillmäts något värde. Vän av 
ordning måste alltså sluta sig till delbarhetsprincipens riktighet – banditernas agerande är lika 
förkastligt i det andra fallet som i det första, ansvarsstrukturen har bara förändrats. Men här 
uppstår ett intressant problem: principen tycks bygga på att tröskeln uppnås, att kvoten fylls. 
Vad kan vi säga i de fall när bara en person faktiskt nyttjar sina element, och inga andra 
”fyller på” upp till tröskeln? Glover presenterar ett argument för att principen bör beaktas 
också i dessa fall, och ett emot. Med ”beaktas” menas helt enkelt huruvida vi kan tillmäta en 
handling under märkbarhetströskeln negativ nytta.  
 
1. Att inte beakta delbarhetsprincipen i fall där märkbarhetströskeln inte uppnås, är att ge 
upphov till en paradox: Noll minus noll är noll, men givet att vi struntar i principen så tycks 
tillräckligt många nollvärden (så många som krävs för att nå tröskeln) tillsammans plötsligt få 
ett negativt värde. Om ingen enskild handling under tröskeln har en negativ nytta, vilken 
handling är det då som ger aggregatet av handlingar detta värde när tröskeln väl nås?    
 
2a. Att beakta delbarhetsprincipen i fall där märkbarhetströskeln inte uppnås, är absurt för en 
konsekventialist: varför ska en person, om han vet att ingen annan kommer att handla på ett 
visst sätt, inte göra det själv, när tröskelvärdet inte uppnås? Det totala utfallet kommer inte att 
påverkas, och han kan därför i lugn och ro använda elementet, givet att han vet att ingen 
annan kommer att göra det. 
  
2b. Dessutom, (1) misstar sig vad beträffar konsekventialistisk kontext: en handling kan visst 
ha noll-nytta samtidigt som flera likadana handlingar kan ha ett negativt värde när de 
överskrider tröskeln. Nyttan hos en enskild handling är nämligen beroende av andras 
beteende/handlingar. Således kan ett noll-värde hos en handling ändras till ett faktiskt värde i 
en kontext där andra handlingar av samma typ förekommer, just på grund av att de 
förekommer9. 
 
Glover sluter sig till (2). Detta eftersom han anser att (2b) åtminstone kan bortförklara (1) så 
till den grad att (2a) ter sig som ett mindre kostsamt alternativ att acceptera. Det kan vara värt 
att notera att delbarhetsprincipen uppenbarligen är tänkt att tillämpas endast i stängda fall, 
såsom situationen med de 100 banditerna ovan. Detta eftersom principen utgår från att det går 
att dela ut ansvar efter skadans storlek dividerat med antalet upphovsmän. I en öppen situation 
inser vi snabbt att alldeles för många variabler, olika mängd ansvar och så vidare omöjliggör 
en ansvarsfördelning – åtminstone med den matematiska precision som delbarhetsprincipen 
innebär. 

 

A4. Scott-Taggart: det andra utfallet med delbarhetsprincipen som grund 
 
Med delbarhetsprincipen uppställd kan vi nu återvända till Scott-Taggarts andra tänkbara 
utfall i el-bristexemplet, som ska visa att A är ett skenargument och inte alls rättfärdigar den 
moraliskt försumlige. I det första utfallet kompenserade de ”goda utilitaristerna” för det 

                                     
9 Ibid.s.330 
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slösande som de moraliskt försumliga stod för, och den idealiska optimala punkten Oi kunde 
nås. Att varje moraliskt försumlig person tvingar de lydiga att offra ännu mer av sina egna 
nyttigheter, ser Scott-Taggart som ett bevis på att märkbarhetströskeln är misstagen, och att A 
inte kan vara ett rättfärdigande, eftersom varje person som agerar utifrån A som rättfärdigande 
försätter alla de övriga i en litet tyngre situation, ett sämre utfall. Alltså gör varje individ en 
liten men betydande skillnad! Nu till det andra tänkbara utfallet: 
 
Utfall 2: Oi uppnås inte, på grund av de uteblivna insatserna från de moraliskt försumliga och 
uteblivna kompensationsinsatser från de goda utilitaristerna. Vems är ansvaret för 
misslyckandet? Vi får här anledning att pröva Glovers delbarhetsprincip. Anta att det finns 
100 stycken moraliskt försumliga individer som alla struntat i el-ransoneringen. Anta också 
att de alla använt sina element en timme för mycket. Enligt principen kan vi nu fördela 
skulden – varje moraliskt försumlig individ bär en hundradels ansvar för misslyckandet att 
uppnå Oi10. 

A4.1. Delbarhetsprincipen och ”realistiska optimala punkter” 
 
Men är det verkligen klart att de 100 moraliskt försumliga är att beskylla för misslyckandet? 
Givet utilitarismens beräkningsmetod, och givet att vi lever i en värld där det faktiskt finns 
människor som använder A som rättfärdigande, kan vi då inte hävda att de goda utilitaristerna 
är kausalt ansvariga för att Oi inte uppnås? I beräkningen av den optimala punkten borde ju 
uteblivna insatser från moraliskt försumliga personer räknas med, och eftersom utilitaristerna 
visste att dessa individer fanns, så var ju de själva de enda som kunde ha bidragit med extra 
insatser för att uppnå Oi!  
 
Ett möjligt svar från utilitaristen är detta: eftersom det är otänkbart att de goda ska få bära de 
försumligas bördor, så måste vi räkna om i kalkylen och med UOP-metoden införa en ny 
variabel – den ”realistiska optimala punkten” Or, som vi beräknar såhär: 
 
Anta att det finns en optimal punkt på en utilitaristisk skala, som vi kan kalla Or. Or är den 
punkt på skalan där den ”skada” S1 som ska undvikas, eller tas bort (akuta elavbrott, med 
upplopp, plundring, uteblivna inkomster, utebliven ”lycka” osv.), är balanserad med, eller 
”möter” den skada S3 (köldproblem, mörker, kallt vatten, uteblivna inkomster, utebliven 
”lycka” osv.) som drabbar de personer som kommer att handla för att ta bort eller undvika S1.  
 
Skillnaden blir alltså att Or är ett sämre resultat än Oi, eftersom vi nu bara kan räkna med de 
personer som faktiskt kommer att handla, och inte de som kontrafaktiskt ”skulle kunna”. 
Notera att S3 är en större skada än den tidigare S2, eftersom färre personer delar större 
bördor. Och här kommer Scott-Taggarts poäng: A (”Det spelar en obetydlig roll om jag gör 
det eller inte”) är (i alla stängda fall) alltid ett skenargument, det vill säga det ser rimligt ut, 
men bär på en nödvändig motsägelse: För varje ökning av moralisk försummelse måste Or 
omdefinieras, och med varje enskild ökning är det både fallet att a) nyttan för de mottagande 
minskar, och b) påfrestningen för de givande ökar11. I Scott-Taggarts exempel är de 
mottagande de svältande och de givande alla goda utilitarister, men även i ett vårt el-bristfall 
där givare och mottagare på sätt och vis är samma person uppstår motsägelsen, givet att den 
idealiska punkten Oi inte kan uppnås.  

                                     
10 Scott-Taggart, M.J. (1975), s.196 
11 Ibid. s.196-197 
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A5. Sammanfattning argument A 
 
Vi kan nu för tydlighets skull sammanfatta Glovers ståndpunkt vad avser argumentet A, ”Det 
spelar en obetydlig roll om jag gör det eller inte”. Det är rättfärdigat när (a) ökningar under 
tröskelvärdet som aggregat inte orsakar en märkbar skada, och det är inte acceptabelt när (b) 
dess rimlighet bygger på förkastandet av delbarhetsprincipen. 
 
Scott-Taggart menar att distinktionen mellan absoluta och märkbara trösklar bara bidrar till 
förvirring när det skall utredas om A kan rättfärdiga moraliskt felaktiga handlingar. Dels för 
att distinktionen är godtycklig, i den meningen att vi ofta själva bestämmer vad en absolut 
tröskel är, på en annars kontinuerlig skala. Dels också för att märkbarhetströskeln lämnar ett 
moraliskt tomrum, alla omoraliska handlingar som inte märkbart påverkar det totala utfallet är 
acceptabla med hänvisning till A. Istället bör konsekventialister använda sig av UOP-
metoden, som visar att trösklarna är misstagna, och dessutom blottlägger det faktum att varje 
individuell försumlig handling ökar påfrestningen för omgivningen, det vill säga försämrar 
det totala utfallet, oavsett vilka påhittade smärtgränser man kan komma fram till.  
 
Jag tycker att UOP-metoden verkar rimlig som konsekventialistisk beräkningsmetod, och den 
blottlägger den inneboende motsägelse som ”det spelar en obetydlig roll om jag gör det eller 
inte” bär på, i alla stängda fall. Metoden visar att varje person som använder sig av detta 
argument för att rättfärdiga en handling eller en underlåtelse, både minskar nyttan och ökar 
bördan, något som måste sägas göra en betydande skillnad. Alla som inte handlar så att den 
optimala punkten uppnås, handlar för att den inte ska uppnås, kanske man kunde säga. 
Samtidigt kan man inte blunda för det faktum att det finns handlingar som (givet att inte 
tillräckligt många andra handlar likadant) inte märkbart försämrar utfallet, ta till exempel 
personen som använder ett element när ingen annan gör det. Här blir konflikten en mellan en 
konsekventialistisk teori och en deontologisk, där den senare lägger vikt vid hur ett utfall nås, 
och den förra enbart vid att den nås. Kanske kan man då säga att Scott-Taggarts kritik delvis 
kommer ”utifrån”, vilket gör den mindre effektiv, då den förutsätter att skillnader i utfall är 
märkbara oavsett hur små de är, medan en utilitarist enbart koncentrerar sig på märkbarhet i 
det totala utfallet. 
 
Svaret på vår första fråga ”under vilka omständigheter kan argumentet A: ”Det spelar en 
obetydlig roll om jag gör det eller inte” rättfärdiga en handling av en typ som i vanliga fall 
betraktas som moraliskt felaktig?” kan då besvaras på följande vis. A rättfärdigar en dylik 
handling om och endast om det är möjligt för en handling att vara omärkbar, vilket Glover 
anser, och jag, precis som Scott-Taggart, inte anser.  
 

B: ”Det spelar ingen roll om jag gör det eller inte” 

(C: ”Om inte jag gör det så kommer någon annan att göra det”) 
 
A handlade om huruvida utförandet eller underlåtandet av ännu en handling gick att 
rättfärdiga med hänvisning till handlingens obetydlighet i mängden likadana handlingar. B 
och C, å andra sidan, stipulerar att handlingen är fixerad, i den meningen att den kommer att 
utföras oavsett vem agenten är. Och här har vi då skillnaden, B säger att agenten är utbytlig, 
och just detta gör honom till en lika god kandidat som någon annan att utföra handlingen.  
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B1. Glover: ”Om inte jag gör det så kommer någon annan att göra det” 
 
Vi har nu kommit till tes nummer två, vilket enligt Glover kan delas upp i minst två 
underargument: 
 
C. Om inte jag gör det så kommer någon annan att göra det. 
D. En person gör ingen skillnad.  
 
Det är C som är intressant för denna uppsats syfte, och vi kommer endast att beröra D när det 
är relevant för argumentationen kring just C. 
 
Kan man vara rättfärdigad i att tacka ja till ett jobb som lönnmördare, torterare eller bödel 
med ovanstående argument? Låt oss undersöka några av de argument som läggs fram som 
skulle kunna kasta tvivel på C:s möjlighet till rättfärdigande av tesen B – ”det spelar ingen 
roll om jag gör det eller inte.” Först och främst adopterar vi Glovers exempel med forskaren F 
som överväger om han ska acceptera ett arbete som framställare av kemiska vapen. Vi kan 
formulera B* och C* såhär: 
 
B*: Det spelar ingen roll om F framställer kemiska vapen eller inte. 
C*: Om inte F framställer kemiska vapen så kommer någon annan att göra det. 
 
Låt oss här för tydlighets skull stipulera att det alltså inte är huruvida handlingen är god eller 
dålig i sig som skall undersökas – utan snarare vilket rättfärdigande det egentligen innebär för 
utförandet av en handling att någon annan hade utfört den om man själv inte gjort det. Ett sätt 
att argumentera emot rättfärdigandekraften hos C är att hänvisa till så kallade sidoeffekter. För 
att få reda på vilka sidoeffekter som skulle kunna uppstå om F tar jobbet eller inte, måste vi 
”öppna upp” exemplet. Det vi vill ha reda på är detta: Är F:s accepterande av jobbet bättre än 
de möjliga alternativ där han tackar nej, sett till det totala utfallet? C* kan nämligen inte i sig 
visa att det totala utfallet, det vill säga alla konsekvenser, inte kommer att vara sämre om F 
accepterar jobbet än om han inte gör det. Accepterandet och användandet av C leder således 
inte automatiskt fram till det bästa möjliga utfallet.  
 
Låt oss illustrera detta resonemang såhär: Anta att F är väldigt intresserad av samhällsnyttig 
forskning, och att han, om han tackar nej till jobbet som vapenframställare istället kan jobba 
med ett projekt som syftar till att ge folk i fattiga länder bättre tillgång till rent vatten. De 
effekter som denna forskning skulle kunna ha på det totala utfallet tycks vara bättre än om han 
hade tackat ja till vapenjobbet, som en annan, mindre samhällsnyttig forskare lika gärna skulle 
kunna ha tagit. Man kan fråga såhär: Vilken (om någon) nytta går världen miste om ifall F 
accepterar jobbet? Om nyttan som F skulle kunna ha uppnått på annat håll är större än den han 
kan uppnå med vapenframställning, så kan det finnas skäl att förneka att C* kan rättfärdiga 
agenten.12  
 
Men, påpekar Glover, även fast vi kan hitta många fall där F borde neka jobbet, så kan vi 
stipulera andra omständigheter där slutsatsen blir att han borde acceptera det istället. Allt 
hänger på vilka sidoeffekter vi tar med i beräkningarna: är sidoeffekterna bättre om han nekar 
bör han neka jobbet, är de sämre bör han acceptera jobbet, ett trivialt påstående.  
 

                                     
12 Glover, Jonathan (2004), s.332-334 
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Låt oss istället titta på effekterna på F själv om han accepterar jobbet. F vet att de vapen han 
tillverkar kommer att användas i strid, och sannolikt kan komma att döda ett antal människor. 
Han kan inte utesluta att några av dem som dödas av hans vapen är oskyldiga. Han förklarar 
sina handlingar (sitt arbete) med C*, och säger dessutom att han tycker att arbetet är fel, men 
att han behöver pengarna och att han arbetar med mindre effektivitet än någon hade gjort som 
inte hade dessa moraliska skrupler. Således, menar F, är det rättfärdigat att han jobbar med 
framställningen av kemiska vapen, därför att en annan i hans plats hade bidragit till att fler 
vapen skapades (på grund av högre effektivitet), och att potentiellt fler människor dog. Det 
tycks alltså finnas goda skäl för F att tacka ja, eftersom hans anställning kommer att bidra till 
minsta möjliga dödande. Anta vidare att F har en stor familj, att de är mycket fattiga, och att F 
inte kan få något annat jobb. Är F nu rättfärdigad med hänvisning till C*? Denna fråga, som 
inte enkelt låter sig besvaras, återkommer vi till dessa i nästa avsnitt. Vad som kan konstateras 
är att hänsyn ofta kan behöva tas till sidoeffekter, och att vi i många öppna situationer kan 
finna sidoeffekter som ”olämpliggör” en handling som i ett stängt fall tycktes kunna 
rättfärdigas med C. Men vi kan också tänka oss en rad öppna situationer där agenten finner att 
hans omoraliska handlande inte skulle ha värre sidoeffekter än vad ett vägrande skulle ha haft, 
därför är sidoeffekter endast att se som invändningar mot rättfärdigandekraften hos C när de 
är tillräckligt relevanta för att förkasta argumentet B – ”att jag gör det gör ingen skillnad”, det 
vill säga, när de visar att det faktiskt gör en skillnad att jag gör det. 

B2. Scott-Taggart: inledande kommentarer 
 
Vi minns att vi i avsnittet med det första argumentet A (”det gör en obetydlig skillnad om jag 
gör det eller inte”) introducerade UOP-metoden, för att beräkna kostnader och nyttor i ett 
önskat utfall. Vi kommer strax att få anledning att titta vidare på denna metod, men först drar 
vi oss till minnes vad vi i inledningen kallade för den överhängande tesen som uppsatsen 
undersöker: 
 
”Trots att min handling kommer att få dåliga konsekvenser, sådana att det vore bättre om 
handlingen inte utfördes av någon, så gör det ingen, eller en obetydlig skillnad om jag är den 
som utför den”.   
 
Vi såg i Glovers exempel ovan att F insåg att framställningen av kemiska vapen var moraliskt 
förkastlig, men att andra skäl ändå borde kunna rättfärdiga hans agerande. Men leder inte 
detta tänkande till en paradoxal inställning? Det tycks finnas en motsägelse i C, i alla stängda 
fall, detta kan vi om inte annat se om vi skriver såhär (Låt X vara en person, och låt H vara en 
omoralisk handling): 
 
”Om X gör H, så gör X fel, men om jag gör H så gör jag inget fel”.  
 
För att göra reda i situationen behöver vi först och främst bestämma var den idealiska 
optimala punkten Oi finns. Denna kan vi finna genom att upprepa en del av huvudargumentet: 
”… det vore bättre om handlingen inte utfördes av någon…”. Oi återfinns alltså (i den värld) 
där handlingen överhuvudtaget inte utförs. Världen vore en bättre plats om handlingen 
undveks, handlingens undvikande är således vår optimala punkt.13 (Här skulle nog inte Glover 
hålla med, och det är uppenbart att han inte tycker att handlingar under märkbarhetströskeln 
leder till en ”sämre värld”, varför de är tillåtliga, under tröskeln). Låt oss vidare konstatera, att 
om Oi inte uppnås, så finns det någon eller några som är ansvariga för detta misslyckande. 

                                     
13 Scott-Taggart, M.J. (1975) s.200 
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Scott-Taggart påpekar här att en viktig distinktion måste göras mellan primärt och sekundärt 
ansvar. Primärt ansvar har den som är det ”kausala instrumentet” genom vilket ett samhälle 
åsamkar en skada S på sig självt. Primärt ansvar för ett mord har således mördaren. Sekundärt 
ansvar, däremot, fördelas på hela samhället; det är det ansvar som vi alla mer eller mindre 
delar för att någon har kunnat åsamka S; vi har så att säga alla i större eller mindre 
utsträckning bidragit till att skapa och bibehålla det ”samhällsklimat” i vilket S kunde ske.14 
Kanske kunde man, mycket förenklat, säga att en pojke som slår en kamrat har primärt ansvar 
för skadan, och att hans far, som regelbundet agar sin son, har ett sekundärt ansvar för skadan, 
genom sitt negativa inflytande och dåliga exempel. 
 
Det står nu klart att F, om han accepterar jobbet, har ett primärt ansvar för att Oi inte uppnås. 
Det sekundära ansvaret har samhället, i det avseendet att vi använder vapen för att lösa våra 
konflikter, och så vidare. Varför är ansvarsuppdelningen viktig? Därför att vi nu tydligt kan se 
att den som använder sig av C för att rättfärdiga sin handling själv aktivt bidrar till att 
motverka att Oi kan uppnås. Den ovan nämnda frasen, ”Om X gör H så gör han fel, men om 
jag gör H så gör jag inte fel”, kan bara gälla i en öppen situation, där vi kan visa på en 
moraliskt signifikant skillnad mellan mig och X. Men eftersom fallet är stängt, så är det per 
definition inte möjligt att hitta sådana skillnader, och därmed leder C till en motsägelse.15 
 
Hur kan Glover svara på detta? Troligtvis genom att hålla fast vid att vi under 
märkbarhetströskeln enligt utilitaristisk definition inte når ett sämre utfall, och att vi, när vi 
överträder tröskeln med tillräckligt många handlingar inte är rättfärdigade. Scott-Taggart 
skriver att Glovers utväg blir att säga, att givet att inga sidoeffekter finns, så är det i sådana 
omständigheter acceptabelt att utföra en handling som det vore fel av alla (andra) att 
utföra.16  
 
Jag tycker här att det återigen verkar som en fråga om huruvida vi accepterar utilitarismen 
eller pliktetiken. För en (handlings)utilitarist är frågan alltid: hur bör jag handla för att nå det 
bästa utfallet? För en pliktetiker är den snarare: hur bör jag handla för att vara god? Men jag 
tycker ändå att Scott-Taggart har en poäng när han säger att, givet att vi accepterar att det vore 
bäst om ingen utförde en viss handling (vilket Glover ju gör), så gör sig varje person som 
ändå utför handlingen (bortsett från möjliga sidoeffekter) skyldig till en motsägelse. 

B3. Glover: Solzjenitsynprincipen 
 
Vi har nu konstaterat att sidoeffekter kan ge goda skäl för att undvika att utföra en handling 
som agenten normalt skulle kunna ha hänvisat till C - ”om inte jag gör det så kommer någon 
annan att göra det”. Detta för att vi kan se att det finns flera tänkbara utfall där jag skulle 
kunna ha utfört något annat som skulle bidra mer till nyttan. Parallellt har vi också sett att 
exempel som visar på att C är en rättfärdigande förklaring är möjliga, där sidoeffekterna är de 
bästa tänkbara för det totala utfallet. Glover diskuterar en del andra tänkbara invändningar 
mot B och C, och konstaterar att ”absoluta förbud” kanske kunde vara en metod. Dessa skulle 
helt sonika stipulera vad som var moraliskt tillåtet och inte. Kanske kunde ett förbud i vårt 
aktuella exempel lyda: ”Arbeta aldrig med framställning av kemiska vapen”. Ganska fort 
inser man dock att ett koherent system med förbud både blir relativistiskt betingat, och enormt 
stort. Det blir dessutom ett problem att rangordna förbud när flera kommer i fråga. Absoluta 

                                     
14 Scott-Taggart, M.J. (1975) s.200 
15 Ibid. s.200-201 
16 Ibid. s.201 
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förbud kan vi således kassera. Däremot finns det en variant av detta förbudssystem som är 
betydligt mer intressant, den som Glover kallar ”Solzjenitsynprincipen”. 
 
Solzjenitsynprincipen kan sägas ge uttryck för en sorts ”gyllene medelväg”, där en 
konsekventialistisk moralfilosofi kombineras med vissa absoluta förbud17. Konsekventialism 
och deontologi sammanvävda i harmoni, således. Att principen är döpt efter Alexandr 
Solzjenitsyn beror på att Glover använt sig av ett litet stycke som återfinns i en av den ryske 
författarens böcker, som Glover menar illustrerar denna medelväg. Vi förkortar principen 
något: 
 
Solzjenitsynprincipen: Låt lögnen komma till världen, till och med styra världen, men inte 
genom mig.18 
 
Det kan vara värdefullt att försöka undersöka vad detta något poetiska stycke egentligen 
säger. Först och främst bör vi dock göra en viktig uppdelning. Eftersom Solzjenitsynprincipen 
krockar med vad Glover kallar en strikt konsekventialism, men ändå ska ha ett visst mått av 
konsekventialistisk grund, så kallar vi den konsekventialism där Solzjenitsynprincipen ingår 
för en mildrad konsekventialism. Låt oss för tydlighetens skull ställa upp dessa två former. 
 
Strikt konsekventialism: En person X bör handla så att konsekvenserna av hans handling H 
bidrar till det bästa totala utfallet. 
 
Mildrad konsekventialism: En person X bör handla så att konsekvenserna av hans handling H 
bidrar till det bästa totala utfallet, om och endast om H inte strider mot Solzjenitsynprincipen. 
 
Vi har alltså att göra med en konflikt mellan två former av konsekventialism, där den senares 
giftermål med Solzjenitsynprincipen nu skall prövas. Men, som sagt, låt oss först försöka 
undersöka principen så att det tydligare framkommer vad den innebär. Notera att Glover själv 
inte ger någon ytterligare definition än den som han citerar direkt ur Solzjenitsyns bok.19 Det 
som står klart är att principen enligt Glover tycks vara ett sätt att hålla sina egna händer rena - 
han skriver att en person kan anse att ett visst utfall är dåligt, men använda sig av 
Solzjenitsynprincipen för att hävda att han inte behöver vara den som åstadkommer det. Det 
finns två punkter som kanske kan avslöja vad Glover tänkt sig mer specifikt, en har vi redan 
berört: 
 
1. Solzjenitsynprincipen kan inkorporeras i en mildrad konsekventialism. 
 
2. Utfall som nåtts genom tillämpandet av Solzjenitsynprincipen, via mildrad 
konsekventialism, kan skilja sig från utfall som nåtts genom tillämpandet av strikt 
konsekventialism 
 
Låt oss precisera (2). Till att börja med tycks den handla om öppna fall, eftersom beaktandet 
av specifika omständigheter är nödvändigt för att säga vilka skillnader i utfall som föreligger. 
Detta till skillnad från (1), som rör sig inom domänen för stängda fall. Detta återkommer vi 
till nedan. Kanske kan vi nu formulera en mer universell princip ur den information som 
Glover gett: 

                                     
17 Glover, Jonathan (2004), s.338 
18 Ibid. s.338 
19 Solzjenitsyn, Alexandr, ”Den första kretsen” 
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Solzjenitsynprincipen*: Om det bästa utfallet kräver att agenten handlar på ett sätt som 
hamnar i konflikt med agentens moraliska uppfattning, så bör han avstå från att handla. 
 
Vi kan undersöka denna tolkning med hjälp av exemplet från ovan, där F funderade över om 
han borde acceptera jobbet som framställare av kemiska vapen. Om vi antar att sidoeffekterna 
stipulerar att F bör ta jobbet, så kommer tillämpandet av Solzjenitsynprincipen att hamna i 
konflikt med det bästa utfallet. Detta eftersom F kan gå med på (han har så att säga inte aktivt 
motarbetat) att kemiska vapen framställs, till och med att de ”styr världen”, men inte att han 
måste vara den som aktivt deltar för att detta skall ske. Att vara anhängare av 
Solzjenitsynprincipen är alltså att acceptera att ”ondska” förekommer, men att inte 
personligen vilja utföra moraliskt dåliga handlingar som man skulle ha accepterat om en 
annan utförde. Denna anklagelse, som Glover stödjer, kallar Bernard Williams för 
”blödighetsanklagelsen”, och han ger ett exempel på en situation där den ovan nämnda 
konflikten mellan strikt och mildrad konsekventialism kan uppstå. Williams vill visa att 
utilitaristen, med endast det bästa utfallet i sikte, ”tappar” det som vi andra skulle kalla för vår 
moraliska identitet, eftersom han bokstavligt talat är redo att gå över lik för att nå utfallet. 

B3.1. Blödighetsanklagelsen 
 
En man är på besök i en liten by i Sydamerika, där han får veta att militären fångat in 20 
indianer som protesterat mot regeringens politik. Militärgruppen, som har för avsikt att avrätta 
samtliga indianer, ger den besökande mannen ett erbjudande: skjut en indian, så släpps de 19 
andra fria. Alternativet, om han nekar erbjudandet, är att alla dör. Mannen måste således 
antingen döda en indian för att rädda 19 andra från samma öde, eller se på när samtliga 20 
dödas. 
 
För en utilitarist är det uppenbart att mannen bör skjuta en av indianerna, eftersom 19 liv 
måste uppväga ett. Att rädda 19 eller låta 20 dö, är ett enkelt val, sett till det totala utfallet. 
Men för Williams är det inte självklart att man bör acceptera erbjudandet, endast en strikt 
konsekventialist kan göra den kalla analys som krävs för att avfärda den som tvekar att skjuta 
som ”blödig”. Själva det faktum att man känner starkt mot att behöva döda en människa, och 
att man känner starkt mot vad som händer ifall man avvisar erbjudandet, utgör 
”känslomässiga uttryck för tanken att det vore fel att acceptera”. Dessa uttryck, fortsätter 
Williams, formar till viss del vår moraliska relation med omgivningen, och ger oss en 
uppfattning om vad vi ”kan leva med” för handlingar. Som utilitarist måste man åsidosätta 
dessa tankar, de hamnar ”utanför ens moraliska jag”, och det betraktelsesätt som utilitaristen 
har bidrar till att individen förlorar känslan av sin moraliska identitet – han förlorar sin 
integritet.20 
 
Det är inte helt klart för mig vad Williams menar, men han tycks säga att utilitaristen, i jakten 
på det bästa utfallet, förlorar allt det som kan kallas en personlig moral. Argumentet skall nog 
inte tolkas psykologiskt, snarare är det den moraliska ”frikoppling” som utilitaristen har från 
varje specifik situation som Williams vill belysa. Eftersom vi alltid kan tänka oss fall med två 
hemska alternativ, där ett är marginellt bättre sett till utfall, så måste vi anta att utilitaristen 
även skulle döda fem indianer för att rädda 15. Var denna gräns bör och kan dras ligger 
förstås utanför uppsatsens ramar, men det intressanta är att utilitaristen, i jakt på det bästa 
utfallet, verkar kunna förvandlas till ett redskap, friställd från det ansvar som varje moralisk 

                                     
20 Glover, Jonathan (2004), s.339-340 
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handling vanligtvis medför. Man kan till exempel fråga sig hur den strikte konsekventialisten 
ställer sig till följande modifierade ”blödighetsfall”: 
 
En man är på besök i en liten by i Sydamerika, där han får veta att militären fångat in 20 
indianer som protesterat mot regeringens politik. Militärgruppen, som har för avsikt att avrätta 
samtliga indianer, ger den besökande mannen ett erbjudande: skjut 19 indianer, så släpps den 
siste fri. Alternativet, om han nekar erbjudandet, är att alla dör. Mannen måste således 
antingen döda 19 indianer för att rädda en från samma öde, eller se på när samtliga 20 dödas. 
 
Har besökaren ansvar för att döda de 19 indianerna för att kunna rädda en som annars hade 
blivit dödad av soldaterna? Den strikte konsekventialisten kan antingen svara ja, vilket 
resulterar i en räddad indian, och en man som precis dödat 19 för att rädda denne. Att någon 
skulle ha ansvar att göra detta ser jag dock som absurt, det är inte normativt rimligt, och det 
verkar inte längre handla om moral, utan mer om en kall beräkning utan förankring i 
verkligheten. Eller så svarar konsekventialisten nej, varpå vi måste fråga oss var detta nej 
uppstår på vägen mellan dödandet av en och 19 indianer. Vi hamnar alltså i en sorts 
Soritesparadox, som konsekventialisten nog helst vill slippa. Och det är en mycket svår 
moralisk fråga, den om hur långt vi personligen bör gå för att nå det bästa utfallet. Dessvärre 
finns här inte utrymme att försöka besvara den. Jag lämnar därmed Williams argument, för att 
återgå till Glovers resonemang kring denna situation. 
 
Williams, menar Glover, har viss kraft i sitt argument, men han misstar sig på tre punkter. 
 
1. En utilitarist kan mycket väl ha motsägelsefulla känslor inför en situation, några av vilka 
han senare avskriver som anomalier, när han väl fattat beslut om vilken handling som bör 
utföras för att det bästa utfallet skall nås. Till exempel kan man tycka att en avrättning av en 
brutal mördare är stötande, när man begrundar att den innebär en mycket smärtsam 
upplevelse. Samtidigt kan man inse att mördaren, om han låts leva, skulle fortsätta mörda, 
inlåst eller inte, och att det bästa utfallet dikterar att avrättningen bör äga rum. Glover menar 
att ”jag förlorar inte min integritet genom att bestämma mig för att min första respons 
[bestörtning över en grym metod] var överdriven”21. 
 
2. Williams verkar tycka att vi enkelt kan skilja mellan känslor som har moralisk vikt, och 
känslor som inte har det. Jag antar att Glover med detta menar att de ”känslomässiga uttryck 
för tanken att det vore fel att acceptera” som Williams talar om, inte nödvändigtvis är känslor 
som har moralisk vikt, vad nu detta betyder. Han kan också syfta på den känsla ”av vad vi kan 
eller inte kan leva med”22. Om det skall tolkas konsekventialistiskt, så är det möjligt att endast 
de känslor som går att knyta till handlingar som bidrar till det bästa utfallet är att se som 
moraliskt relevanta, andra känslor är då ”misstagna” i det avseendet att agenten trodde att de 
var relevanta, men misstog sig, eftersom han inte hängde upp sin bedömning på vad som 
skulle bidra till det bästa möjliga utfallet. Det är för mig oklart om Glover menar detta, varför 
argumentet är svårt att bedöma. Vi övergår till den sista invändningen. 
 
3. Solzjenitsynprincipen tycks förutsätta att handlingar och underlåtelser skiljer sig åt 
moraliskt. Denna, som Glover kallar den, ”dubiösa doktrin” är förvisso omhuldad på många 
håll, men bygger på ett misslyckande att skilja på handlingar och agenter, något vi skall 
undersöka strax. Först bara, ska vi titta på en förklaring av detta påstående, med förankring i 

                                     
21 Ibid. s.340 
22 Ibid. s.340 
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indianexemplet. Om vi antar att besökaren i byn erbjuds att skjuta en indian, och får veta att 
indianen kommer att skjutas av en soldat om han inte gör det själv, så stipulerar 
Solzjenitsynprincipen att han bör avvisa erbjudandet, trots att konsekvenserna blir de samma 
– indianen blir skjuten. Nedan ska vi titta på hur Glover invänder mot denna distinktion. 
  

B3.2. Att bedöma handlingar och att bedöma personer 
 
Det verkar som att många som försvarar Solzjenitsynprincipen har misslyckats med att tydligt 
skilja på personer och handlingar, menar Glover. Hur ska vi förstå detta? Först och främst 
genom uppdelningen av två moraliska perspektiv: Agentens, som väljer mellan olika 
handlingsalternativ, och moralkritikerns, som fäller omdömen om den moraliska kvaliteten 
hos människors karaktärer. Det är sant att vi kan beundra människor som handlar efter till 
exempel Solzjenitsynprincipen, men detta är inte samma sak som att säga att vi beundrar 
Solzjenitsynprincipen. När vi beundrar ett antal handlingar hos en och samma person, börjar 
vi beundra hans karaktär. Men detta innebär inte att vi tycker att handlingarna är riktiga! 
Analogt med detta, menar Glover, är det faktum att vi kan invända mot en moralisk 
uppfattning, samtidigt som vi beundrar den person som handlar enligt densamma. Att inte 
förstå denna distinktion är att inte kunna skilja på ”beundransvärda karaktärsdrag” och ”en 
hållning som ger överdriven vikt åt att bevara dessa”.23  
 
Med detta verkar Glover mena, att en person som anammat Solzjenitsynprincipen ofta kan 
handla beundransvärt, eftersom de förbud han satt upp för sig själv (till exempel ”döda ingen 
oskyldig människa”) allt annat lika, faktiskt syftar till att ”förbättra världen”. Men när 
principen kommer i konflikt med ett beräknat utfall som faktiskt skulle förbättra världen (att 
döda en indian för att rädda 19 andra), på bekostnad av personens principfasthet, då är 
Solzjenitsynprincipen en självisk och blödig princip.  
 
Innan vi övergår till Scott-Taggarts argumentation, bör vi notera att exemplet med de 20 
indianerna är ett stängt fall – den stackars besökaren har två val, att skjuta eller att inte skjuta, 
och båda valen har väl definierade resultat, eller utfall. Detta kan vara värt att ha i beaktande 
när vi nu tittar på invändningar mot Glovers resonemang. 

B4. Scott-Taggart: Att bedöma handlingar och att bedöma personer 
 
När det gäller Glovers argument om misslyckandet att skilja på bedömningar av handling och 
agent, så skriver Scott-Taggart att detta inte så lätt låter sig göras. Agenten är på sätt och vis 
en del av handlingen. Bernard Williams har argumenterat mot (i synnerhet) 
handlingsutilitarismen i denna uppfattning. Argumentet ser kortfattat ut såhär: 
Handlingsutilitarism har ingen egen, distinkt plats som moralfilosofi om den inte handlar om 
hur en individ bör handla när han ställs inför ett visst moraliskt problem. Denna 
”överläggning” måste i sin tur med innefatta bedömningar av moraliska agenter, varför en 
uppdelning mellan agenter och handlingar bara skenbart låter sig göras.24 Scott-Taggart 
menar att Glover tycks ha missat de relationer som finns mellan handling och agent, och att 
agenten inte kan skiljas från sin handling, eftersom han ingår i handlingen på ett sätt som 
skulle göra handlingen annorlunda om någon annan utförde den. 

                                    
 

 
23 Ibid. s.341-342 
24 Ibid. s.203 
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Jag tycker att Scott-Taggart och Williams har en poäng här. Eftersom vi aldrig kommer att få 
se handlingar utan ”handlare”, så blir ämnet rent teoretiskt, men visst är handlaren en stor del 
av sin handling. Glover tycks mena att vi klart och tydligt kan bedöma och avgränsa vad som 
är en handling och vad som är en agent. Jag är inte säker på att en sådan uppdelning i 
bedömningen så enkelt låter sig göras. 

B4.1. En annan tolkning av Solzjenitsynprincipen 
 
Låt oss se om det finns ett annat sätt att tolka Solzjenitsynprincipen. Hur Glover avsett den att 
användas kunde vi se ovan: (1) i en form av mildrad konsekventialism, sådan att den (2) 
ibland får andra utfall än en strikt konsekventialism skulle ha fått. Vi upprepar principen: 
 
Solzjenitsynprincipen: Låt lögnen komma till världen, till och med styra världen, men inte 
genom mig. 
 
Och den mer universella tolkningen:  
 
Solzjenitsynprincipen*: Om det bästa utfallet kräver att agenten handlar på ett sätt som 
hamnar i konflikt med agentens moraliska uppfattning, så bör han avstå från att handla. 
 
Om en person medger att ett felaktigt agerande pågår, som han inte uttryckligen försöker 
stoppa, så ”gömmer han sig i folkmassan”, och accepterar tyst vad som händer, så länge han 
själv inte behöver utföra några omoraliska handlingar. Det är med andra ord en sorts 
självbedrägeri vi talar om. Att gömma sig i folkmassan, eller att vara en i folkmassan, i sin 
tur, måste väl vara att göra en obetydlig skillnad för ett givet dåligt utfall.25 Men Glover har ju 
uppfattat Solzjenitsynprincipen som en invändning mot B och C: ”Det spelar ingen roll om 
jag gör det eller inte, för om inte jag gör det så gör någon annan det”, och inte som en 
invändning mot A: ”Det spelar en obetydlig roll om jag gör det eller inte”. Det tycks alltså 
som att Glover har missriktat sin invändning mot B och C istället för mot A, detta eftersom 
man i en folkmassa är en medlem som, enligt Glovers terminologi, kan agera för att påverka 
ett utfall i en viss riktning, det vill säga man kan med sin handling närma kollektivet 
märkbarhetströskeln.26 
 
Vi har redan nämnt att (1), det vill säga ”Solzjenitsynprincipen kan inkorporeras i en form av 
mildrad konsekventialism” rör sig inom domänen för stängda fall. Detta eftersom vi med (1) 
kan söka finna de fall där mildrad och strikt konsekventialism skiljer sig åt, allt annat lika (om 
det finns en distinktion mellan mildrad och strikt konsekventialism så måste skillnaden gå att 
finna i ett stängt fall). Och skillnaden är ju enligt Glover utfallsbetingad, i den betydelsen att 
den strikta konsekventialismen endast har att göra med totalt utfall, medan den mildrade kan 
involvera den enskilda handlingens konsekvenser, och dessas roll i utfallet. Låt oss nu studera 
Scott-Taggarts argument mot hur Glover tolkat Solzjenitsynprincipen, och byggt sina 
argument på denna feltolkning. 
 
Låt oss för närvarande anta att ”gömma sig i massan”-tolkningen är riktig. Vi kan för 
enkelhets skull skilja på Scott-Taggarts tolkning och Glovers tolkning av principen, genom att 
kalla den senares för ”Gloverprincipen”. Enligt gällande tolkning är alltså Gloverprincipen 
riktad mot argumentet ”Det spelar ingen roll om jag gör det eller inte, eftersom om inte jag 

                                     
25 Scott-Taggart, M.J. (1975) s.205 
26 Ibid. s.205 
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gör det kommer någon annan att göra det”, och Solzjenitsynprincipen riktad mot ”Det spelar 
en obetydlig roll om jag gör det eller inte”. Vi har ovan sett att Glover accepterar påståendet C 
”Om inte jag gör det så gör någon annan det”, och vi har också sett att C, för varje stängt fall, 
är paradoxalt, enligt argumentet ”Om X gör H så gör han fel, men om jag gör H så gör jag 
inte fel”. Paradoxalt är det, eftersom vi i ett stängt fall inte har möjlighet att titta på specifika 
omständigheter - ”X” och ”jag” är moraliskt ekvivalenta, och ändå har vi olika 
rättfärdiganden inför en omoralisk handling.  
 
Med detta sagt, kan vi nu konstatera om (1) att:  
 
a) Det finns en uppdelning mellan mildrad konsekventialism och strikt konsekventialism om 
och endast om argumentet C ”Om jag inte gör det så gör någon annan det” äger kraft att 
rättfärdiga.  
 
b) C äger inte kraft att rättfärdiga. 
 
Alltså:  
 
c) Det finns ingen uppdelning mellan mildrad och strikt konsekventialism 
 
Om det inte finns en uppdelning mellan strikt och mildrad konsekventialism (och 
Solzjenitsynprincipen skulle ju enligt Glover ingå i den mildrade, som inte finns), så finns det 
hittills ingen konflikt mellan Solzjenitsynprincipen och konsekventialism. 
 
I (2), det vill säga Glovers argument att ”mildrad konsekventialism kan få andra utfall än 
strikt konsekventialism”, har vi att göra med öppna situationer. Detta eftersom vi för att kunna 
bedöma när Solzjenitsynprincipen krockar med strikt konsekventialism, måste känna till om 
sidoeffekterna talar för att en viss person bör utföra en viss ”dålig” handling; en handling som 
genererar det bästa utfallet, men strider mot Solzjenitsynprincipen. Och eftersom det rör sig 
om öppna fall, menar Scott-Taggart, så kommer oenigheten mellan Solzjenitsynprincipen och 
konsekventialism utgöras av frågan kring huruvida det gör en obetydlig skillnad eller inte om 
jag gör det, vilket vi nästan helt och hållet kan få reda på genom att titta på de fakta som finns 
i en given situation. Alternativ får vägas mot varandra, operativa effekter uppskattas och så 
vidare. I fallet med tillverkning av kemiska vapen ser vi då, att när vi öppnat situationen, och 
tagit i beaktning alla de fakta som kan ha bäring på forskaren F:s handlingsbeslut, så finner vi 
att om det totala utfallet är värre om han tar jobbet, så bör han inte ta jobbet, enligt bägge 
doktriner.27 
 
Alltså: Om F kan väntas göra en skillnad (om än ”obetydlig”) när han tillverkar kemiska 
vapen, så finns det ingen konflikt mellan tillämpningen av Solzjenitsynprincipen och av 
konsekventialism. Det som kan skilja sig, anser Scott-Taggart, är tron på att en enda människa 
kan göra en skillnad, vilket Solzjenitsyn själv har demonstrerat. Det Glover försöker försvara 
är utilitaristens tendens att hela tiden glida bort från det som behöver göras – eller undvikas – 
för att nå den optimala punkten Oi, och (bort)förklara sitt beteende genom att hänvisa till den 
obetydliga skillnad ännu en felaktig handling innebär för det totala utfallet.28 Men genom att 
visa att varje handling som är felaktig subtraherar ett visst värde från Oi, som måste fyllas i av 

                                     
27 Scott-Taggart, M.J. (1975) s.207 
28 Ibid. s.207-208 
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andra, mer godhjärtade personer, så menar Scott-Taggart att det spelar en betydande roll om 
jag gör det eller inte.  
 
Med detta sagt, vilken är då ”Gloverprincipen”, det vill säga Glovers tolkning av 
Solzjenitsynprincipen? Det vi vet, är att införlivandet av denna i en ”mildrad” 
konsekventialism skall kunna ge andra resultat än de som fås genom tillämpandet av en strikt 
dito. Och Scott-Taggart menar, att den enda tänkbara principen som genom frasen ”Låt 
lögnen komma till världen, men inte genom mig” vid tillämpning kan få resultat skilda från 
strikt konsekventialism, men fortfarande ha en konsekventialistisk grundstomme, är denna 
princip: 
 
Gloverprincipen: Om en prima facie plikt har fastställts i ett stängt fall, gör då inget annat än 
vad som har bestämts prima facie, även när fallet öppnas för andra moraliskt relevanta 
faktorer.29 
 
Denna tolkning, anser Scott-Taggart, är den enda vi kan extrahera från Glovers resonemang, 
givet att den mildrade konsekventialismen denne talat om, ger andra resultat när situationen 
har öppnats för sidoeffekter, och givet att mildrad konsekventialism inte kan rubbas från sitt 
ursprungliga, prima facie fastställda beslut när dessa nya data introducerats. Från stängt till 
öppet fall så finns det en inkoherens i Glovers argumentation, vilket lett honom till en felaktig 
uppdelning av två sorters konsekventialism. Detta för att bemöta den egenkonstruerade 
invändning han kallar Solzjenitsynprincipen. Problemet är att han tänkt att denna skall bemöta 
B och C ”Det spelar ingen roll om jag gör det, eftersom om inte jag gör det så gör någon 
annan det”, när den snarare, i Scott-Taggarts tolkning (”att gömma sig i folkmassan”) angriper 
A ”Det spelar en obetydlig roll om jag gör det eller inte”. Skillnaden kan tyckas trivial, men är 
avgörande. Detta eftersom B och C bygger på det i alla stängda fall defekta argumentet ”Om 
X gör H så gör han fel, men om jag gör H så gör jag inte fel”. A däremot, kan bara avgöras 
med ytterligare fakta och sidoeffekter, när teorin övergår i praktik - det vill säga i ett öppet 
fall - varför Solzjenitsynprincipen hamnar i konflikt med konsekventialism endast om 
huruvida en person kan göra en skillnad eller inte (det som vi ovan kallade argument D), och 
inte som Glover tror, om huruvida en person på grund av sin blödighet överlåter de 
omoraliska handlingar han trots allt accepterar till någon annan att utföra.30  

B5. Sammanfattning argument B och C 
 
Jag tycker att Scott-Taggart lyckas visa på inkoherensen i Glovers argumentation. Precis som 
för argument A har vi sett att vi kan tillämpa UOP-metoden för att visa att varje person som 
handlar fel aktivt bidrar till att förhindra att det bästa utfallet uppnås. Den distinktion som 
Glover gjorde mellan mildrad och strikt konsekventialism, med Solzjenitsynprincipen som 
skillnad, var felaktig och byggde på en missuppfattning, anser jag. Dock bör det nämnas att 
det krävs ett förkastande av Glovers märkbarhetströsklar för att Scott-Taggarts argument ska 
kunna accepteras, något som det är långt ifrån självklart att utilitarister accepterar. 
 
 
Den andra frågan som ställdes i uppsatsen kan vi nu försöka besvara:  
 

                                     
29 Ibid. s.207-208 
30 Ibid. s.208 
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Under vilka omständigheter kan argumentet B: ”Det spelar ingen roll om jag gör det eller 
inte” rättfärdiga en handling av en typ som i vanliga fall betraktas som moraliskt felaktig? 
 
B rättfärdigar en dylik handling när sidoeffekterna stöder att handlingen bör utföras, menar 
Glover. Jag är beredd att hålla med om att sidoeffekter kan stipulera att en viss (normalt 
ansedd) dålig handling bör utföras, men detta är givetvis helt och hållet kontextberoende. 
Däremot håller jag inte med Glover om att argumentet C – ”Om inte jag gör det så gör någon 
annan det” äger kraft att rättfärdiga en sådan handling, detta eftersom jag håller med Scott-
Taggart att ett sådant rättfärdigande skulle leda till en inkoherent och normativt orimlig 
moralisk teori. 
 

2. Sammanfattning och slutsatser 

2.1. ”Det spelar en obetydlig roll om jag gör det eller inte” 
 
Vi har sett att Glover introducerade absoluta och märkbarhetströsklar för att skilja på utfall 
som orsakas av en specifik handling (som en vinst med en enda röst i ett val) och utfall som 
behöver en viss mängd handlingar för att realiseras. Denna indelning leder fram till 
delbarhetsprincipen, som säger att en agent som handlar felaktigt samtidigt som tillräckligt 
många andra handlar likadant (det vill säga uppnår märkbarhetströskeln) har ett ansvar som 
motsvarar hans del i den totala skadan. Däremot har agenten inget ansvar när 
märkbarhetströskeln inte uppnås, handlingen är då enligt konsekventialistisk definition inte att 
beakta som felaktig. Att så är fallet kan vi se när vi betänker kontextbundenheten hos varje 
handling; om bara jag använder el så gör det ingen märkbar skada och jag bör heller inte 
skuldbeläggas. Men om jag tillsammans med tillräckligt många andra använder el så 
”felaktiggör” kontexten (de andra handlingarna) per automatik min handling.  
 
Mot denna tröskelindelning, och mot delbarhetsprincipens relevans, ställer Scott-Taggart upp 
metoden för utilitaristiskt optimala punkter. Metoden syftar till att göra reda för de situationer 
där en viss skada kommer att realiseras om inte en viss mängd människor agerar på ett visst 
sätt, och där ju fler människor som inte agerar på detta sätt leder till desto större skada. En 
fixerad idealisk optimal punkt stipuleras, en punkt som motsvarar det bästa tänkbara utfallet. 
Denna punkt Oi står att återfinna där skadan som ska undvikas S1 är balanserad mot skadan 
S2 som drabbar de personer som skulle kunna handla för att undvika S1. Men eftersom det 
alltid kommer att finnas moraliskt försumliga personer som inte bryr sig om att uppnå den 
bästa utfallet Oi, så måste konsekventialisten (om han inte vill överta de försumligas bördor) 
introducera den realistiska optimala punkten Or, där S1 balanseras mot S3, den skada som 
drabbar de personer som faktiskt kommer att handla för att undvika S1. Or kommer alltså att 
vara ett sämre resultat eftersom större bördor fördelas på färre personer. Och här kommer då 
Scott-Taggarts poäng: För varje ny moraliskt försumlig person krävs en omdefiniering av Or, 
och för varje ökning av moraliskt försumliga är det både fallet att a) nyttan för de mottagande 
(”beneficiaries”) minskar, och b) ansträngningen på de givande ökar.  
 
Således såg vi att en stor del av konflikten bestod i att avgöra huruvida handlingar som kallas 
för omärkbara eller obetydliga faktiskt inte gör någon skillnad, eller om de (på grund av själva 
det faktum att de överhuvudtaget utförs) gör en, om än så liten, skillnad.  
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2.2. ”Det spelar ingen roll om jag gör det eller inte, (för om inte jag gör 
det så gör någon annan det)” 
 
Glover tittade här på så kallade sidoeffekter, och fann att de både kan tala för och emot en till 
synes omoralisk handling, beroende på hur situationen ser ut i ”öppet” tillstånd. Vi kan alltså 
extrahera det något triviala påståendet: Om sidoeffekterna skulle vara bättre om agenten inte 
handlade, så bör han inte heller handla. Någon särskilt stor teoretisk vikt har därför inte 
beaktandet av sidoeffekter; det är bara i specifika, öppna fall vi kan bedöma vilka sidoeffekter 
som kan uppstå och hur vi bör handla när dessa väl är kända. 
 
Med Solzjenitsynprincipen lanserade Glover en egenkonstruerad invändning mot ”strikt 
konsekventialism” och dess ”vägledande” princip ”det spelar ingen roll…”, genom att 
stipulera att a) principen ingår i en mildrad form av konsekventialism och b) tillämpandet av 
principen kan få skilda resultat från tillämpandet av den strikta formen. Konflikten uppstår när 
beräkningen av det bästa totala utfallet stipulerar att agenten bör utföra en handling som han 
inte vill utföra, men väl kan tänka överlåta till någon annan: ”Låt lögnen komma till världen, 
men inte genom mig”. Genom Bernard Williams ”blödighetsanklagelse” visade Glover att 
principen lägger för stor vikt vid att agenten ska ha ”rena händer”, så mycket att det totala 
utfallet blir sämre (20 indianer dödas av soldater istället för en av turisten). 
 
Scott-Taggart började med att konstatera att vi även i dessa fall kunde precisera en optimal 
punkt. Denna punkt motsvarar det utfall där handlingar av en viss typ inte utförs 
överhuvudtaget, varför vi tvingas säga att varje person som utför en dylik handling har ett 
direkt ansvar för att den optimala punkten inte kan nås. Att då försvara sitt handlande genom 
att säga ”om inte jag gör det så gör någon annan det” är, i alla stängda fall, likadant som att 
säga ”Om X gör H så gör han fel, men om jag gör H så gör jag inte fel”. Detta är förstås 
orimligt, i ett stängt fall saknas alla de parametrar som skulle kunna rättfärdiga mig och 
ogiltigförklara X att utföra H: jag och X är ekvivalenta.  
 
Vidare menade Scott-Taggart att Solzjenitsynprincipen tycks vara riktad mot argumentet som 
utgår från en obetydlig skillnad (enligt ”gömma sig i folkmassan”-tolkningen), och inte mot 
det aktuella argumentet som utgår från ingen skillnad på grund av utbytbarhet. De två 
ledtrådarna vi fick, att a) principen kunde införlivas i en mildrad konsekventialism och att b) 
resultat från denna kunde skilja sig från en strikt dito, kan nu undersökas. (a) tycks handla om 
stängda fall, och distinktionen mellan en mildrad och en strikt konsekventialism hänger på att 
”om inte jag gör det så gör någon annan det” är ett rättfärdigande argument. Ovan såg vi att så 
inte var fallet, och att det alltså i alla stängda situationer inte kan finnas en sådan distinktion. 
(b) däremot, kan endast avgöras med hjälp av ytterligare fakta, det vill säga när ett fall öppnas 
upp. Enligt Scott-Taggart kommer således konflikten mellan Solzjenitsynprincipen och 
konsekventialism utgöras av frågan om huruvida agentens handlande gör en obetydlig 
skillnad. Resultaten kan skilja sig åt, men detta beror endast på det faktum att anhängare av 
principen har en större tro på skillnaden som en person kan göra, medan konsekventialisten 
använder ursäkter om trösklar för att undvika att behöva göra det som krävs för att uppnå den 
optimala punkten eller det bästa utfallet. 
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