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Niklas Möller: Thick Concepts in Practice: Normative Aspects of Risk 
and Safety, Stockholm: Division of Philosophy, Department of Phi-
losophy and the History of Technology, Royal Institute of Techno-
logy, 2009

metaetik och tillämpad etik behandlas i allmänhet som öst 
och väst hos Kipling: Aldrig mötas de två. Men de möts faktiskt i 
Niklas Möllers avhandling Thick Concepts in Practice: Normative Aspec-
ts of Risk and Safety, framlagd vid filosofienheten vid KTH 2009. Hu
vuddelen av Möllers sammanläggningsavhandling utgörs nämligen 
av en metaetisk undersökning av begreppen risk och säkerhet – feno
men som i huvudsak intresserat riskforskare och tillämpade etiker. 
Avhandlingen är därigenom ett mycket välkommet bidrag till något 
som har behandlats styvmoderligt inom moralfilosofin: relationen 
mellan metaetik och tillämpad etik. Och inte bara det. Möller lyckas 
också övertygande visa att de kan befrukta varandra. Metaetiken 
kan bidra till den tillämpade etiken genom att tillhandahålla analys
redskap och genom att väcka underliggande moralfilosofiska frågor 
som kanske inte annars uppmärksammas. Den tillämpade etiken 
kan bidra till metaetiken genom att visa hur ofta ouppmärksamma
de normativa begrepp fungerar i verkligheten – den verklighet som 
metaetikern inte lyckas nå i skrivbordslampans sken – och därige
nom utgöra ett korrelat mot vilket metaetiska teorier kan prövas.

Möllers avhandling är emellertid först och främst ett försvar för 
en viss metaetisk uppfattning om risk och säkerhet. Enligt denna 
teori är risk och säkerhet vad som brukar kallas tjocka begrepp, vilket 
innebär att de har både deskriptivt och värderande innehåll. Möl
ler argumenterar vidare mot vad han kallar naturalism beträffande 
dessa begrepp och argumenterar istället för vad han kallar non-
naturalism. För att argumentera mot naturalismen använder han 
sig särskilt av G. E. Moores »öppna frågans argument». För att 
argumentera för nonnaturalism låter han sig inspireras av meta
etiska uppfattningar, särskilt om tjocka begrepp, som har framförts 
av bland andra Bernard Williams, John McDowell och Jonathan 
Dancy.
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Avhandlingen består av en introduktion följd av sex fristående 
uppsatser, varav tre har publicerats i internationella tidskrifter. I de 
tre första uppsatserna, som har Möller ensam som författare, för
svarar han sin metaetiska uppfattning om risk och säkerhet. De tre 
övriga uppsatserna är kortare och behandlar områden som faller 
inom mer traditionell riskforskning: relationen mellan risk och sä
kerhet, huruvida experters råd alltid skall vara vägledande när man 
tar ställning till riskproblem, samt en systematisering av principer 
om säkerhet. En av dessa uppsatser står Möller ensam som förfat
tare till, en har Sven Ove Hansson och Martin Peterson som med
författare, och en har Sven Ove Hansson som medförfattare. Trots 
att avhandlingen består av separata artiklar hänger de tämligen väl 
samman och bildar en fortlöpande argumentation. Jag kommer i 
denna recension att koncentrera mig på de tre inledande uppsat
serna.

Möller hävdar alltså att risk och säkerhet är tjocka begrepp, vil
ket skiljer dem från, å ena sidan, tunna begrepp och, å andra sidan, 
rent deskriptiva begrepp. Distinktionerna är kända i moralfilosofin. 
Tunna begrepp – som rätt, fel och bör – har litet, eller inget, deskrip
tivt innehåll, utan övervägande värderande innehåll: Användningar 
av dem säger inte så mycket om världen och innebär framförallt en 
värdering. Rent deskriptiva begrepp – som vatten, bord och statsmi
nister – har uteslutande deskriptivt innehåll och saknar värderande 
innehåll: Användningar av dem säger något faktiskt om världen i 
ett visst avseende, men innebär inte någon värdering. Tjocka be
grepp befinner sig mitt emellan: De har både deskriptivt och värde
rande innehåll, vilken innebär att användningar av dem både säger 
något väsentligt om världen och värderar den i ett visst avseende. 
Standardexempel i litteraturen är karaktärsegenskaper som mod, 
grymhet och snällhet.

Tesen att risk och säkerhet är tjocka begrepp, snarare än rent 
deskriptiva, är, om jag förstår saken rätt, kontroversiell inom 
riskforskning och tillämpad etik. Det hade därför varit värdefullt 
om Möllers argumentation för denna uppfattning hade varit mer 
grundlig – det hade också gjort att hans bidrag till forskningen hade 
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blivit tydligare. Över huvud taget saknar jag en mer generell dis
kussion av fenomenet tjocka begrepp och olika teorier om dem som 
hade kunnat ge relief åt Möllers bidrag på området. Det ligger väl 
dock i sammanläggningsavhandlingens natur att sådana diskussio
ner får stryka på foten.

En anledning att tro att risk och säkerhet är tjocka begrepp, som 
antyds i avhandlingen, skulle kunna vara att de involverar begrep
pet skada (›harm›). Enligt standarduppfattningen är risk, enkelt 
uttryckt, en funktion av sannolikheten att en viss skada uppstår 
och hur allvarlig denna skada är. Säkerhet betraktas som motsatsen 
till risk. Eftersom skada kan förefalla vara ett värderande begrepp 
– kanske är det ett tjockt begrepp? – så kan det också verka rimligt 
att säga att risk är ett tjockt begrepp. En annan anledning att tro att 
risk är ett tjockt begrepp är, som Möller noterar, att det faktum att 
en handling är riskfylld kan utgöra ett skäl att inte utföra den.

En fullständig undersökning av om, och på vilket sätt, risk är ett 
tjockt begrepp hade förmodligen krävt mer utförliga diskussioner 
av relationerna mellan risk, skada och värde, samt mellan risk, ska
da och skäl. Ett möjligt alternativ till Möllers uppfattning är tanken 
att risk och säkerhet inte är tjocka begrepp, men att de är normativt 
relevanta. Enligt en sådan uppfattning skulle inte risk ha en nödvän
digt värderande komponent, utan skulle snarare vara rent deskrip
tiv, men det faktum att något är riskfyllt skulle ofta vara relevant 
för dess värde och för hur vi bör handla. Kanske skulle begreppet 
därmed vara i samma kategori som lycka och njutning – begrepp 
som enligt vissa teorier inte har något normativt innehåll, men som 
ofta är relevanta för hur värdefullt något är.

I lejonparten av avhandlingen försvarar Möller istället en speci
fik uppfattning om risk och säkerhet, uppfattade som tjocka nor
mativa begrepp. De två uppfattningarna om tjocka termer som han 
betraktar som huvudalternativ – vad han kallar ›naturalism› och 
›nonnaturalism› – ges lite olika beskrivningar. Jag uppfattar emel
lertid den skillnad han är ute efter på följande sätt. Naturalism är 
uppfattningen att risk är ett tjockt begrepp där det deskriptiva och 
värderande innehållet kan åtskiljas. Enligt naturalismen skulle man 
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alltså kunna ange det deskriptiva innehållet i begreppet risk utan 
att referera till dess värderande innehåll. Annorlunda uttryck kan 
man veta vilka deskriptiva egenskaper företeelser måste ha för att 
det skall vara korrekt att applicera termen ›riskfyllt›, och motsva
rande termer, på dem utan att känna till deras relevanta värde. Non-
naturalismen är uppfattning att naturalismen är falsk: Det deskrip
tiva och det värderande innehållet är omöjliga att skilja åt, och man 
kan inte beskriva begreppets deskriptiva innehåll utan att referera 
till dess värderande innehåll. De är, för att använda Möllers uttryck, 
»intertwined». Man kan inte veta vilka deskriptiva egenskaper fö
reteelser måste ha för att det skall vara korrekt att applicera ›risk
fyllt› på dem utan att också känna till deras relevanta värde. Möller 
beskriver ofta skillnaden mellan naturalism och nonnaturalism 
på annat sätt: »The locus of disagreement in the current discus
sion is whether descriptive criteria are sufficient for picking out 
the extension of a thick concept» (2009: 32). Denna beskrivning 
är dock problematisk eftersom en naturalist och en nonnaturalist, 
som båda är realister, rimligen kan vara överens om att något måste 
ha en viss värdeegenskap för att det skall vara korrekt att applicera 
›riskfyllt› på det. Både naturalism och nonnaturalism (i Möllers 
mening) har föregångare i litteraturen och det hade varit värdefullt 
om dessa teorier hade diskuterats i större utsträckning.

Ett terminologiskt problem med Möllers sätt att använda ›natu
ralism› och ›nonnaturalism› är att det inte överensstämmer med 
hur dessa termer normalt används i metaetiken. Naturalism är där 
uppfattningen att moraliska egenskaper består i naturliga egenska
per, vilket ibland betraktas som egenskaper som uttömmande kan 
karakteriseras i nonmoraliska termer. Nonnaturalismen är upp
fattningen att moraliska egenskaper består i nonnaturliga egenska
per. Naturalism i Möllers mening är förenlig med nonnaturalism 
i standardbetydelsen, eftersom det inte finns något i den först
nämnda uppfattningen som säger att den värderande komponenten 
måste bestå i en naturlig egenskap. Nonnaturalism i Möllers me
ning är förenlig med naturalism i standardbetydelsen eftersom det 
inte finns något i den förstnämnda uppfattningen som säger att den 
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värderande komponenten måste bestå i en nonnaturlig egenskap. 
(Det skall dock erkännas att de flesta filosofer som försvarar non
naturalism – i Möllers mening – förmodligen också är nonnatura
lister i standardbetydelsen.)

Ett likartat problem är att naturalism och nonnaturalism, i stan
dardbetydelsen, oftast betraktas som realistiska teorier som säger 
att det finns värdeegenskaper. Men naturalism och nonnaturalism 
i Möllers mening är förenliga med nonkognitivism eftersom värde
komponenten i ett tjockt begrepp enligt dessa uppfattningar inte be
höver bestå i en värdeegenskap utan kan bestå i en nonkognitiv at
tityd. Den position Möller ger namnet ›naturalism› har följaktligen 
försvarats av nonkognitivister, såsom R. M. Hare. (Faktum är att det 
traditionella sättet att beskriva tjocka begrepp, som Möller ansluter 
sig till, i termer av deskriptivt och värderande innehåll, stämmer bätt
re överens med nonkognitivism än med realism, eftersom en realist 
anser att det värderande innehållet i en tjock term är deskriptivt.)

Naturalism och nonnaturalism i Möllers mening är följakt
ligen helt andra uppfattningar än naturalism och nonnaturalism 
så som dessa ståndpunkter normalt uppfattas, och det hade kanske 
varit bäst att ge dem andra namn. Detta gäller särskilt som Möller 
i en av uppsatserna verkar vilja argumentera mot naturalism och 
för nonnaturalism även i standardbetydelsen. Det innebär att det 
i vissa sammanhang inte är omedelbart klart exakt vilken uppfatt
ning Möller argumenterar för eller emot, även om det naturligtvis 
framgår när läsningen framskrider.

Vilka argument framför då Möller för sin metaetiska uppfatt
ning om risk och säkerhet? I den första uppsatsen i avhandlingen 
argumenterar han främst genom att analysera olika typer av sce
narier som aktualiserar frågor om risk. Han menar att man i dessa 
fall inte kan avgöra vilka deskriptiva egenskaper som bestämmer 
vad som gör att något innebär en risk, och hur stor risk det utgör, 
utan att ha kunskap om dess relevanta värde. Tvärtom är kunskap 
om dess relevanta värde nödvändig för att man skall ha kunskap om 
vilka deskriptiva egenskaper som gör att företeelsen ifråga innebär 
en risk av ett visst slag.
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Möller använder sig av ett stort antal exempel som vittnar om 
god bekantskap med litteraturen och blick för komplexiteten i olika 
fall där risk står på spel. Generellt sett lyckas han göra troligt att 
den deskriptiva och värderande komponenten i riskbegreppet är 
svåra att skilja åt. Men några av de exempel han använder sig av 
illustrerar, tror jag, att det på ett tidigare stadium borde ha varit 
klarare exakt vad det är som gör skada till ett tjockt begrepp – vad 
är det i begreppet som är värderande?

Ett enkelt exempel som Möller använder sig av handlar om hur 
man avgör vad som är en relevant skada. Enligt standarduppfatt
ningen om risk är det en funktion av sannolikheten att något in
träffar och hur allvarlig skadan av det är. För att avgöra om en viss 
trafiklösning X innebär högre eller lägre risk än en annan trafiklös
ning Y, så måste man alltså bland annat avgöra vad som skall anses 
vara relevanta skador och vilka skador som är allvarligare än andra. 
Möller visar att det är svårt att avgöra vad de relevanta skadorna 
består i och hur allvarliga de skall anses vara – skall både fysisk och 
psykisk skada räknas, hur skall de vägas mot varandra, etc.? Men 
han menar också att fastställandet av vad som utgör de relevanta 
skadorna förutsätter en värdering – för att till exempel avgöra om 
både fysiska och psykiska skador är relevanta, och vilka skador som 
är mest allvarliga, måste man ta ställning till vilka skador som är 
minst önskvärda.

Utgör sådana exempel argument mot naturalism och för non
naturalism (i Möllers mening)? Det verkar bero på vad det är som 
gör risk till ett tjockt begrepp. Ett alternativ är, som nämnts, att 
risk är ett tjockt begrepp eftersom det involverar begreppet skada, 
vilket kan betraktas som ett, åtminstone delvis, värderande be
grepp. Problemet är då att Möllers exempel inte tydligt visar att det 
deskriptiva och det värderande innehållet i begreppet skada inte går 
att skilja åt. Det säger nämligen ingenting om relationen mellan det 
deskriptiva och värderande innehållet, vilket är stötestenen mellan 
naturalism och nonnaturalism. Det visar snarare att det värderan
de innehållet i risk – alltså skada enligt detta alternativ – är svårt 
att fixera och att man måste avgöra vad det relevanta begreppet om 
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skada är för att avgöra risken med ett visst förfarande. Men både 
naturalister och nonnaturalister kan hålla med om det. Ett annat 
alternativ är att vad som gör risk till ett tjockt begrepp inte är att 
det involverar begreppet skada, utan att det har ett annat värde
rande innehåll. Problemet är då att Möller, så vitt jag kan se, inte 
tydligt anger vad det är i begreppet skada som gör det till ett tjockt 
begrepp.

I de två följande uppsatserna står G. E. Moores den öppna frå
gans argument i centrum, ett argument som med fog kan sägas 
vara ett av startskotten för metaetiken och som har stötts och blötts 
i närmare hundra år. Den första av dessa uppsatser utgörs av ett 
försvar av den öppna frågans argument och bildar därmed en bak
grund till den efterföljande uppsatsen.

Den öppna frågans argument har använts för att visa att natu
ralism – i standardbetydelsen – är felaktig. Anta att en naturlist fö
reslår att ›gott› betyder samma sak som ›orsaka njutning› och att 
›gott› därför refererar till samma egenskap som ›orsaka njutning›. 
Om detta stämmer så skulle gott bestå i en naturlig egenskap. Men 
anta nu att vi frågar: »Är allting som orsakar njutning verkligen 
gott?» Frågan verkar vara öppen i bemärkelsen att det inte är själv
klart att vi skulle besvara den med klart »Ja» eller »Nej». Argu
mentets förespråkare menar att detta visar att ›gott› och ›orsaka 
njutning› inte har samma mening och därför inte refererar till sam
ma egenskap. De menar också att detsamma gäller alla naturalistis
ka förslag på vad gott, och andra värdetermer, betyder. De drar där
för slutsatsen att naturalismen är falsk. Ett standardargument mot 
öppna frågans argument är att det finns termer som inte har samma 
språkliga mening men ändå referera till samma egenskap. Termer 
som refererar till naturliga sorter (›natural kinds›) är typexempel. 
Termen ›vatten› har rimligen en annan mening än ›H2O› – en 
person kan veta vad den första termen betyder utan att veta vad 
den andra betyder – men refererar ändå till samma naturliga sort. 
Vissa naturalister har argumenterat för att moraliska termer fung
erar på samma sätt: En term som ›gott› kan referera till samma 
egenskap som en naturlig term, som ›orsaka njutning›, även om 
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det inte har samma mening. Följaktligen kan egenskapen gott vara 
identisk med en naturlig egenskap. Även denna typ av naturalism 
har debatterats flitigt i metaetiken.

Möller menar att den öppna frågans argument – rätt uppfattat – 
visar att även denna typ av naturalism är felaktig. Han börjar med 
att anta att om denna typ av naturalism är korrekt, så utgör mora
liska egenskaper – eller vad han kallar »moraliska sorter» (›moral 
kinds›) – naturliga sorter och figurerar därmed i systematiska ve
tenskapliga förklaringar på det sätt som naturliga sorter anses göra. 
Han argumenterar sedan för att moraliska egenskaper inte uppfyl
ler detta krav. Huvudargumentet är, om jag förstår det rätt, att det 
inte finns någon konsensus bland moralfilosofer om att moraliska 
egenskaper utgörs av naturliga sorter som kan figurera i sådana för
klaringar. Under argumentationens gång gör Möller en mängd vär
defulla observationer i anslutning till den öppna frågans argument. 
Det gäller särskilt hans penetrerande och uppslagsrika kritik av Da
vid Brinks version av naturalism.

Några skeptiska funderingar inställer sig emellertid. Jag ställer 
mig tveksam till om naturalister av den typ Möller kritiserar verk
ligen anser att moraliska egenskaper – eller moraliska sorter – ut
gör naturliga sorter. Det förefaller tvärtom vara en tankegång som 
många av dem implicit eller explicit har förnekat. (Till den senare 
kategorin hör Geoffrey SayreMcCord.) Därmed behöver de heller 
inte anse att moraliska egenskaper – eller moraliska sorter – figure
rar i förklaringar på det sätt som naturliga sorter gör. Det är också 
svårt att se varför de skulle vara förpliktade till denna uppfattning 
– man kan, som till exempel Hilary Putnam observerat, hävda att en 
term fungerar som en naturlig sortterm utan att den referera till en 
naturlig sort – och det är inte heller något Möller argumenterar för.

Vidare är det svårt att se att det faktum att det inte finns någon 
konsensus bland moralfilosofer skulle vara ett avgörande argument. 
För att avgöra vilka naturliga egenskaper moraliska termer refere
rar till räcker det inte, enligt denna typ av naturalism, att rådfråga 
sin kunskap om termernas språkliga mening. Man måste under
söka vilka naturliga egenskaper som bäst förklarar den funktion 
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som moraliska egenskaper fyller, vilket inte kräver att man visar att 
dessa egenskaper utgör naturliga sorter och ingår i grundläggande 
vetenskapliga förklaringar.

I den efterföljande uppsatsen applicerar Möller den öppna frå
gans argument på begreppen risk och säkerhet. Han vänder sig sär
skilt mot den nämnda standarduppfattningen om risk: Risk är en 
funktion av sannolikheten att något skall inträffa och hur allvarlig 
skada det skulle medföra. Möller kallar detta begrepp om risk för 
›riskp›. Vi kan nu ställa frågor som liknar dem som finns i öppna 
frågans argument: »X innebär lägre riskp än Y, men innebär verk
ligen X lägre risk än Y?» Möller menar att sådana frågor är öpp
na, vilket innebär att det inte är möjligt att ge en reduktiv analys 
av begreppet risk. Han argumenterar också, delvis med stöd från 
den förra uppsatsen, att detta gäller även om vi uppfattar termen 
›risk› i analogi med naturliga sorttermer. Han drar slutsatsen att 
begreppet risk inte endast har ett deskriptivt innehåll utan också ett 
värdeinnehåll som inte fullständigt kan förstås i naturliga termer. 
Om detta argument stämmer, är det ett argument för att risk och 
säkerhet är tjocka begrepp. Det är emellertid inte ett argument mot 
naturalism och för nonnaturalism (i Möllers mening), eftersom 
det inte har några implikationer för relationen mellan de deskriptiva 
och de värderande komponenterna i begreppen ifråga. Det är dock 
ett argument mot naturalism (i standardbetydelsen) om risk och 
säkerhet, men inte nödvändigtvis för nonnaturalism (i standard
betydelsen) om dessa begrepp.

Möller argumenterar för sin uppfattning genom att undersöka 
olika typer av fall som han menar tyder på att risk har en värde
rande komponent. Han argumenterar genomgående noggrant och 
med god blick för de faktiska problem som uppstår när man tar 
ställning till olika riskscenarier. Ibland kan man emellertid undra 
om de fall han tar upp visar exakt vad som avses.

Ett exempel är epistemisk osäkerhet (›epistemic uncertainty›). 
Anta att vi har att ta ställning till två tekniska lösningar, X och Y 
(till exempel två brokonstruktioner). Anta att X har lägre riskp än Y, 
men att Y är en beprövad metod i vilket fall Y innebär lägre episte
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misk osäkerhet. Möller menar att det är en öppen fråga om X verk
ligen innebär mindre risk än Y. När jag läser om sådana exempel 
frågar jag mig om de verkligen visar att risk och säkerhet har ett 
visst värdeinnehåll. De verkar snarare visa att det är svårt, kanske 
omöjligt, att ge en reduktiv analys av begreppet risk. Detta betyder 
emellertid inte att begreppet har ett värdeinnehåll, eftersom ett be
grepp rimligen kan vara oanalyserbart utan att det beror på att det 
har ett visst värdeinnehåll.

Ett annat exempel utgörs av orättvis fördelning av risk. Anta att 
X och Y innebär samma riskp men att X, i motsats till Y, betyder att 
få människor ställs inför livshotande risker. Innebär X och Y verk
ligen samma risk? Möller antyder att svaret är »Nej» och att det 
visar att risk har ett värderande innehåll. En rimligare uppfattning, 
synes det mig, är att säga att X och Y medför samma risk, men att X 
innebär en kränkning av något slag av enskilda individer och att X 
därför ur moralisk synvinkel är sämre än Y.

I en av de avslutande uppsatserna argumenterar författarna mot 
den gängse uppfattningen att säkerhet skall uppfattas som mot
satsen till risk. De föreslår också en noggrann analys av säkerhet 
som betyder att detta begrepp delvis blir fristående från begreppet 
risk. Utan att vara insatt i riskforskning, tror jag att uppsatsen är 
ett väsentligt bidrag till klargörandet av de grundläggande begrep
pen inom detta fält. Motsvarande tror jag också gäller de två avslu
tande uppsatserna. Den första av dessa uppsatser väcker emellertid 
frågor om sammanhanget mellan avhandlingens olika delar – sam
manläggningsavhandlingens ständiga akilleshäl. Det är nämligen 
inte helt uppenbart på vilket sätt Möllers tes om säkerhet som ett 
tjockt begrepp kommer till sin rätt i den analys av begreppet som 
föreslås, även om den är förenligt med analysen. Analysen refererar 
nämligen inte explicit till något värdeinnehåll, långt mindre till ett 
värdeinnehåll som inte låter sig expliceras i naturliga termer.

Sammanfattningsvis: Niklas Möllers avhandling är ett betydel
sefullt bidrag till ett försummat område – förhållandet mellan me
taetik och tillämpad etik. Ett av avhandlingens viktigaste företrä
den är att den övertygande visar att metaetik och tillämpad etik kan 
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recension

befrukta varandra på ett sätt som lovar gott för framtiden. Invänd
ningarna jag anfört ovan överskuggar på intet sätt dessa förtjänster. 
Avhandlingen har vissa brister beträffande terminologisk klarhet 
och argumentativ precision, men det är möjligen en konsekvens av 
att den behandlar områden som så sällan strålar samman. Kanske 
kan vi metaetiker äntligen vara till lite nytta?

—√|

Caj Strandberg


