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1. Inledning 

När vi säger att en entitet orsakar en annan, antas ett kausalt förhållande 

föreligga mellan de båda. Diskussionen gällande specificeringen av dessa 

entiteter, allmänt kallade kausala relata, har i mångt och mycket begränsats 

till debatten om vilken typ av entiteter de måste vara. Den vanligaste 

uppfattningen är att kausalitet är en relation mellan olika händelser, där dessa 

antas vara partikulära entiteter som upptar spatiotemporala regioner.1 Vi kan 

notera, till exempel, David Lewis och Helen Beebee som representanter för 

denna syn.2 Konkurrerande teorier placerar istället sådant som fakta eller 

egenskapsinstansieringar i de kausala relationerna.3  

   Ända sedan, åtminstone, Hume har det funnits en relativ enighet om att 

händelser är den kausala relatan. Den senare tidens splittring kan delvis sägas 

bero på uppmärksammandet av problematiken som uppstår när en frånvaro av 

något sägs orsaka. Huvudproblemet är att frånvaro inte verkar vara något som 

upptar en spatiotemporal region, och därmed inte kan vara partikulärt. 

Genom att göra en distinktion mellan vanlig kausalitet och kausalitet där 

orsaken är en frånvaro, hoppas man undvika problematiken – om de inte är 

företeelser av samma sort, så måste inte nödvändigtvis detsamma gälla för 

båda. Utifrån detta resonemang intas en utav två positioner, den första, som 

representeras av bland andra Beebee4, kan vi kalla för en form av nominalism: 

utsagor av typen ”P orsakar Q” är antingen sanna eller falska, beroende på 

förhållanden i världen, men när orsaken är av typen ”icke-P”, så är utsagan 

                                                 
1 Se Collins (2004: 44-50) för en sammanfattning av diskussionen. 
2 Beebee (2004) 
3 Mellor (2004) 
4 Beebee (2004) 
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alltid falsk. Kausalitet där en frånvaro figurerar som orsak, är något av en 

lingvistisk (och illusorisk) konstruktion, som skiljer sig från vanlig (positiv) 

kausalitet. 

   Det andra förhållningssättet, som vi kan kalla för det realistiska, 

(förespråkandes främst av Mellor)5 innebär helt enkelt att tilldelningen av 

sanningsvärde överensstämmer med våra intuitioner och vårt vardagliga 

språkbruk när det kommer till att något eller frånvaron av något orsakar. 

 

1.1 Syfte 

I denna uppsats ska jag behandla rättfärdigandet av distinktionen mellan 

dessa, antaget, olika typer av kausaliteter. Vad motiverar distinktionen? Om 

det inte är mer än att problematiken för händelse-teorin undviks, så verkar 

den helt och hållet ad hoc. Finns det verkligen skillnader mellan ”P orsakar 

Q” och ”icke-P orsakar Q” så fundamentala att de kan motivera en distinktion 

med så pass betydande konsekvenser, att många utsagor som vi dagligen 

använder automatiskt görs falska? Förhoppningen är att denna fråga, i någon 

mening, kan besvaras genom en undersökning av den realistiska positionen – 

vilket här kommer att innebära en undersökning av hur väl den, så att säga, 

avvikande formen av kausalitet kan beskrivas i termer av den redan 

vedertagna formen av vanlig kausalitet.   Vi verkar intuitivt, i icke-filosofiska 

sammanhang, tala om att P orsakar på samma sätt som icke-P, så om den 

realistiska positionen fångar denna intuition ger det oss goda anledningar att 

föredra den framför den nominalistiska. Men hur väl låter sig dessa 

intuitioner karakteriseras av en definition med en realistisk utgångspunkt? 

                                                 
5 Mellor (2004) 
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2. Frånvaro som orsak 

I allmänhet verkar det som att vi ofta godtar att frånvaron av någonting kan 

vara en orsak till någonting annat, för enkelhetens sak kan vi med ”negativ 

händelse” förstå frånvaron av en entitet, av vilken typ som helst, på detta sätt. 

Vidare kan vi med ”negativ kasaulitet” förstå kausala fall där orsaken i det 

kausala förhållandet är en negativ händelse i denna bemärkelse.  

 

2.1 Exempel och krav 

Vi finner enkelt mängder av exempel på när frånvaron av något antas vara 

orsaken till något annat, ett första är:6 det förmultnande gamla trädet hade 

fallit och förstört ett område med sällsynta blommor. Parkskötaren 

misslyckades med att inspektera trädet, således blev hans försummande 

orsaken till blommornas död. Ett andra exempel: eftersom vintern i London 

var fri från frost, så överlevde en geraniumplanta. Frostens frånvaro orsakar 

plantans överlevnad. Ett tredje exempel: Flora vattnar vanligtvis sina grannars 

orkidéer – men av någon anledning slutar hon plötsligt med det, så orkidéerna 

dör. Intuitivt känner vi att det är de omständigheterna att Flora inte vattnade 

blommorna – frånvaron av en särskild händelse – som orsakar deras död. 

   David Lewis ”deadly void” är ett annat exempel som kanske tydligare visar 

poängen: 
 

”The void is deadly. If you were cast into a void, it would cause you to die in just 

a few minutes. It would suck the air from your lungs. It would boil your blood. It 

would drain the warmth from your body. And it would inflate enclosures in your 

body until they burst. … You are kept alive by forces and flows of energy that 

                                                 
6 Samtliga nästkommande exempel är hämtade ur Stapleton (1994). 
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come from the objects that surround you. If instead of objects, you were 

surrounded by a void, these life-sustaining forces and flows would cease. … [The 

void] is deadly not because it exerts forces and supplies energy, but because it 

doesn’t.”7 
    

Det är alltså frånvaron av vissa livsuppehållande krafter som orsakar död. 

Detta exempel visar också att det inte, åtminstone inte alltid, finns gömda 

positiva entiteter, vad de än må vara, som orsakar genom att faktiskt finnas 

eller inträffa, i de fall där det vid första anblick verkar vara en negativ 

händelse som orsakar.8 Det är att något inte finns eller sker som antas orsaka 

och detta är den viktiga och problematiska konsekvensen av vårt vardagliga 

tal om negativ kausalitet som, förhoppningsvis tydligt, impliceras av exemplen 

här berörda. Men vad mer är gemensamt för dessa fall och förmodat för alla 

fall för vilka detsamma gäller? Hur bör en definition av negativ kausalitet, 

som den ges uttryck för, eller i någon bemärkelse beskrivs av vardagligt tal, se 

ut och vilka krav har vi rätt att ställa på den? 

   En potentiell definition måste klara av, framförallt, en särskild uppgift av 

stor vikt, den ska göra en distinktion mellan fall av typen ”icke-P orsakar Q” 

som vi vill ska vara kausala och de fall av samma typ som vi inte vill ska vara 

kausala.  De förra kan vi kalla för fall av sund negativ kausalitet, och de senare 

för fall av osund negativ kausalitet och i denna mening ska definitionen göra 

de sunda fallen, till skillnad från de osunda, till fall av kausalitet enligt sina 

egna kriterier.9 Beroende på olika faktorer så är distinktionen mellan sund och 

                                                 
7 Lewis (2002: 277) 
8 För en sammanfattning av diskussionen kring gömt positivt orsakande, se Persson 
(2002: 129-140). 
9 Beebee gör denna distinktion i Beebee (2004: 295). 
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osund negativ kausalitet inte alltid knivskarp. Vissa fall är dock mer eller 

mindre tydliga instansieringar av respektive typ, till exempel så är de fall som 

hittills diskuterats i hög grad tydligt fall av sund negativ kausalitet – vi känner 

intuitivt ingen vidare tvekan inför att kalla de antagna orsakerna för orsaker. 

När det gäller fall av osund negativ kausalitet så finner vi även här någorlunda 

givna fall. Flora som inte vattnade sina grannars blommor blev orsaken till 

deras död, men Flora vattnade inte heller Herr Smiths blommor – Herr Smith 

som bor på andra sidan jordklotet – och inte vill vi säga att Flora också är 

dessa blommors dödsorsak, trots att detta fall inte skiljer sig från det 

ursprungliga mer än gällande ägare, och avstånd till blommorna. På samma 

sätt vill vi inte heller säga att frånvaron av en hungrig geraniumätande 

koalabjörn är orsaken, eller en orsak till plantans överlevnad.10 

   Låt oss kalla de fall som vi inte utan stora svårigheter kan bestämma som 

sunda eller osunda, för otydliga. Ett exempel på denna typ är följande: Bill 

Gates hade inte donerat en större summa till välgörenhet, så många 

människor som annars skulle ha överlevt, dog istället. Således är han orsaken 

till dessa människors död. Är detta ett exempel på sund eller osund negativ 

kausalitet? Det verkar svårt att avgöra, han är kanske en orsak för vissa 

människor, men inte för andra. Om vi dock ändrar scenariot till att kräva av 

Gates att han donerar alla sina pengar, så verkar det mycket tydligare vara ett 

fall av osund negativ kausalitet – ändrar vi det emellertid till sådant att vi bara 

kräver att han donerar en mindre summa, så verkar det tydligare handla om 

sund negativ kausalitet. En godtagbar definition av negativ kausalitet som 

något, i en metafysisk mening, verkligt måste kunna redogöra för denna 

                                                 
10 Beebee (2004: 295) 
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problematiska skillnad. Den skall åtminstone klara av att skilja sund negativ 

kausalitet från osund, samt på ett eller annat sätt förklara varför det finns fall 

som är otydliga. Dessutom tillkommer, när vi talar om realistiskt disponerade 

definitioner, rimligtvis kravet på att skillnaden mellan sund och sund 

kausalitet ska kunna uttryckas i termer av sanningsvärden, såtillvida att fall av 

det förra, tillskillnad från fall av det senare, görs sanna. 

 

3. Formalisering 

Om vi vill tala om negativ kausalitet som just kausalitet så borde det vara en 

god idé att undersöka möjligheten att beskriva den som något som vi kan kalla 

för ett specialfall av den vanligaste formen av positiv kausalitet, så kallad 

Humeansk kausalitet. Kan negativ kausalitet redogöras för i bekanta termer, 

om positiv och negativ kausalitet tillåts formaliseras genom snarlika 

definitioner så verkar det, i bästa fall, rimligt att negativ kausalitet blir till 

någonting mindre märkligt – de flesta filosofer har trots allt ingenting mot 

tanken på positiv kausalitet som något metafysiskt verkligt.  

   Målet, för realisten, är sålunda att den antydan om kausalitet som ges 

uttryck för i vardagligt tal om negativ kausalitet, korrekt skall karakteriseras 

av en definition som i mångt och mycket motsvarar den Humeanska synen på 

positiv kausalitet.  

 

3.1 Den klassiska definitionen 

Två typer av Humeanska definitioner av positiv kausalitet kommer att 

undersökas. Den första och (måhända med undantag för de senaste 
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årtiondena) mest välspridda definitionen ska jag kalla för den klassiska 

definitionen, och den kan uttryckas så här: 
 

(HD 1A) Vi kan definiera en orsak som ett objekt följt, utan avbrott, av ett annat, 

och där alla objekt som liknar det första, följs av objekt som liknar det andra.11 
    

Denna definition utmärker sig framförallt genom att den tilldelar den kausala 

relationen mellan olika entiteter två särskilda egenskaper. (i) Något som 

möjligen kan kallas för nödvändighet: det gäller för alla entiteter av typerna P 

och Q, att om P orsakar Q så är det så att varenda gång P inträffar, så inträffar 

också Q. I annat fall så är P otillräcklig för Q. Det finns då en annan entitet av 

typen R som egentligen orsakar Q, men som ibland sammanfaller med P, eller 

har P som en delmängd – således är inte P orsaken till Q.12  

   (ii) Kontinuitet: det gäller för alla entiteter av typerna P och Q, att om P 

orsakar Q, så är det så att varenda gång Q följer P, så följer Q utan ens det 

minsta avbrott i tid och rum mellan Ps slut och Qs början. Om det 

förekommer ett rumsligt eller tidsligt avbrott mellan Ps slut och Qs början så 

drar vi slutsatsen att det finns en dold entitet R, vilken Q följer utan avbrott 

och som är orsaken till Q istället för P.13 Detta krav utesluter tydligt att något 

kan orsaka på avstånd, samt att verkan kan komma före orsaken. 

      (i) och (ii) uttömmer (HD 1A) helt och hållet. Allt som uppfyller (i) och 

(ii) uppfyller också (HD 1A) och vice versa. Följaktligen måste vi fråga oss om 

huruvida det som vi hittills har kallat negativ kausalitet uppfyller (i) och (ii), 

och med detta i åtanke kan en definition formuleras som förhoppningsvis är 

                                                 
11 Se Hume (1739: 75), tredje stycket, samt Hume (1739: 77-78). 
12 Ibid. s. 77-78 
13 Ibid. s. 75-76. Notera att min definition av kontinuitet är utformad som sådan att 
den innefattar både Humes ”contiguity” och hans ”succession”. 
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sådan och så lik den Humeanska definitionen av positiv kausalitet att om 

negativ kausalitet, som den allmänt ges uttryck för, uppfyller definitionens 

krav så genereras de fördelar som motiverade projektet från första början: 
 

(HD 1B) ”Något av typen P orsakar något av typen Q” är ett fall av negativ 

kausalitet om och endast om 

(i) Q alltid följer P, 

(ii) i varje fall där Q följer P, så finns det inte ett rumsligt eller tidsligt avbrott 

mellan Ps slut och Qs början, och 

(iii) P är en negativ händelse. 
 

Hur väl uppfyller då vårt, hittills blott intuitiva, begrepp om negativ kausalitet 

de krav som (HD 1B) ställer? 

 

3.11 Nödvändighetskriteriet 

Nödvändighetskriteriet säger att om vi anser att en negativ händelse av typen 

icke-P orsakar något av typen Q, så skall vi finna att varje gång icke-P 

inträffar, så inträffar också Q. Stämmer detta?14 Mitt svar är att det inte gör 

det, det finns generellt sett ingen nödvändighetsrelation mellan orsak och 

verkan, när en negativ händelse avses som orsaken. Att visa att detta faktiskt 

är sant är mycket enklare än att förklara varför det är så. Fallet med den 

överlevande geraniumplantan är ett exempel på sund negativ kausalitet (vilket 

är vad vi vill ska falla under definitionen) – och om vi gör det rimliga 

                                                 
14 Det är inte uppenbart att detta de facto stämmer för positiv kausalitet, J. L. Mackie 
skulle förmodligen säga att vi behöver ta hänsyn till ytterligare kontextuella faktorer 
när vi bestämmer om P är tillräcklig för Q. Men huvudsaken är att det finns sådana 
faktorer med hjälp av vilka en positiv orsak blir tillräcklig för sin verkan, eftersom 
något sådant inte verkar finnas för negativa orsaker. 
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antagandet att inget av stor betydelse skiljer detta fallet från fall av negativ 

kausalitet i allmänhet så kan vi generalisera de slutsatser som dras om detta 

fall i synnerhet till att gälla för negativ kausalitet i allmänhet. Är det då så att 

varje gång vintern i London blir utan frost, så överlever vår geraniumplanta? 

Givetvis inte, även om Londons vintrar för alltid blir frostfria så dör plantan 

förr eller senare ändå. Vare sig den blir uppäten av insekter eller dör av ålder, 

så kommer inte en frostfri vinter alltid att medföra att plantan överlever. 

   Men kan vi utan vidare säga att nödvändighetskriteriet stämmer för positiv 

kausalitet? Flera filosofer hävdar att positiva orsaker, ensamma, de facto inte 

är tillräckliga för att med nödvändighet garantera sin verkan, utan att de är 

beroende av särskilda kontextuella faktorer. J. L. Mackie argumenterar för vad 

han kallar INUS-villkor.15 P är ett INUS-villkor för Q, om P är en otillräcklig 

men icke-reducerbar del av ett icke-nödvändigt men tillräckligt villkor för Q. 

   Vad detta betyder är helt enkelt att givet en händelse (verkan) i världen, så 

kan vi sällan dra säkra och specifika slutsatser om dennas orsak. En 

skogsbrand, till exempel, kan ha många olika orsaker; låt kalla brandens alla 

möjliga och enskilda orsaker för ABC, EFG och NOP. Disjunktionen av dessa 

(ABC eller EFG eller NOP) ger en formel som uttrycker ett nödvändigt och 

tillräckligt villkor för branden. Vidare representerar varje enskild term i 

denna komplexa formel (ABC och EFG och NOP) ett tillräckligt men inte 

nödvändigt villkor för branden. Dessa villkor har i sin tur delar (A och B och 

C, …, osv.) som var och en för sig är otillräckliga, men för villkoret icke-

reducerbara.  

                                                 
15 Mackie (1980: 62-63) 
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   ABC kan tänkas vara en tänd cigarett som fimpas i skogen, vidare kan A 

vara den tända cigaretten som i sig själv är otillräcklig för att orsaka branden 

(mängder av cigaretter tänds varje dag, utan att orsaka skogsbränder), B kan 

vara att cigaretten fimpas, och C att den fimpas just i en skog. Var och en utav 

dessa delar är, utöver att vara otillräckliga för verkan, också icke-reducerbara 

delar av den mer omfattanden händelsen ”en tänd cigarett som fimpas i 

skogen” som, till skillnad från sina delar, är tillräcklig men inte nödvändig 

(EFG och NOP var också potentiella orsaker) för att orsaka en skogsbrand. 

   Den viktiga frågan är nu vad som i allt detta är själva orsaken? Mackie, i 

enlighet med J. S. Mill, skiljer på ”orsak” och ”komplett orsak” (full cause), det 

förra är varje enskild term i den komplexa formeln (ABC eller EFG eller NOP) 

och därmed endast tillräcklig för verkan.16 Det senare är den komplexa 

formeln som helhet, som är både nödvändig och tillräcklig för verkan. 

Nödvändighetskriteriet, som jag har uttryckt det, kräver inte att orsaken både 

är nödvändig och tillräcklig, det räcker att den är tillräcklig, dvs. att verkan 

nödvändigtvis följer orsaken. Följaktligen gäller det att om P, i 

nödvändighetskriteriet, antas vara en mängd INUS-villkor som tillsammans 

utgör ett tillräckligt villkor för Q (dvs. av typen ABC eller EFG, …, osv.) så 

verkar Mackies orsaksbegrepp uppfylla kriteriet. Problemet, som jag ser det, 

är att huruvida det de facto uppfyller kriteriet beror på exakt vad vi väljer att 

kalla för orsak. Om vi inte har andra goda anledningar att välja just en mängd 

INUS-villkor som är tillräcklig för att garantera verkan, så har vi 

uppenbarligen valt precis det som behövs för att kriteriet ska uppfyllas, utan 

                                                 
16 Mackie (1980: 64) 
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någon annan anledning än att kriteriet uppfylls, vilket inte verkar helt 

korrekt. 

   Möjligen finns det andra goda anledningar till valet, kanske överensstämmer 

det med våra intuitioner eller måhända är det att preferera på andra vis. 

Hursomhelst ska jag inte vidare behandla ämnet, det endast är marginellt 

relevant. Huvudsaken är att Mackies orsaksbegrepp de facto uppfyller 

nödvändighetskriteriet. Vidare tänker jag mig att det finns en mera generell 

poäng. Om vi bestämmer att något är en orsak till en verkan, och vi sedan 

upptäcker att detta inte är tillräckligt för att garantera verkan utan andra 

särskilda måhända kontextuella faktorer, så kan det finnas goda skäl för att 

kalla det som från början var tänkt som orsak, tillsammans med de faktorer 

med hjälp av vilka den ursprungliga orsaken garanterar verkan, för orsaken 

istället för något annat. 

   Negativ kausalitet uppfyller alltså inte nödvändighetskriteriet, emedan 

positiv kausalitet, i någon mån, kan sägas göra det. Det verkar således finnas 

en väsentlig skillnad mellan positiv och negativ kausalitet, och jag tror att 

upphovet till denna skillnad ligger i det senares känslighet för andra orsaker 

som ”lägger sig i”. Positiv kausalitet uppvisar inte, i samma grad, denna 

känslighet eftersom den positiva händelsen som orsakar är något som faktiskt 

sker, när den inträffar så följer verkan och inget mer tillkommer saken – det 

finns, i någon bemärkelse, inte plats för andra händelser som förhindrar 

verkan från det utfall som orsaken dikterar. När det gäller negativ kausalitet så 

är det som händer när en negativ händelse, så att säga, inträffar, inte att något 

faktiskt inträffar, utan att något inte inträffar – på så sätt dikteras verkan 

endast indirekt, genom att en eller flera specifika positiva orsaker inte 

föreligger, men den kan fortfarande påverkas av andra positiva orsaker som 
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inte är förhindrade. Vi kan, i en metaforisk bemärkelse, säga att positiva 

orsaker har företräde framför negativa. 

   Negativa orsaker kan alltså sägas orsaka genom att utesluta vissa positiva 

orsaker från att ske och därmed orsaka, men så länge som en negativ orsak 

inte utesluter alla positiva orsaker som kan inträffa och som har en särskild 

verkan, så kan inte den negerade versionen av verkan i fråga följa den 

negativa orsaken med nödvändighet. Vi tänker oss världen i termer av 

nätverksmodellen för kausalitet:17 för varje typ av verkan, Q, finns det ett 

antal orsaker, P1 till Pn, samtliga av olika typer, som alla, hade de inträffat, 

hade haft Q som sin verkan. En negativ händelse, R, förhindrar en eller flera 

utav mängden P1 till Pn från att inträffa, och vi säger att den har icke-Q som 

sin verkan. För att icke-Q ska följa denna negativa händelse med 

nödvändighet så måste det vara så att för varje positiv orsak P1 till Pn som 

orsakar Q, så förhindras denna orsak från att hända av R. Det är följaktligen så 

att Q följer R med nödvändighet enbart när det förhåller sig så i världen att vi 

kan dra slutsatsen att R har inträffat, enbart utifrån kunskapen om att Q 

inträffat, men själva orsaksförhållandet beror på det i världen som ger oss 

rätten att dra den slutsatsen, inte på epistemiska faktorer. 

   I vårt exempel med geraniumplantan så är frost en positiv orsak som har 

plantans död som verkan, en annan positiv orsak som har samma verkan är att 

insekter äter upp den. Vår negativa händelse ”frånvaro av frost” förhindrar en 

utav dessa positiva orsaker från att inträffa, men den förhindrar inte plantan 

                                                 
17 ”Network model of causation”, se Steward (1997) eller ”causal history of events”, se 
Lewis (1986). Begreppet står för universums kausala historia där varje händelse är 
kopplad till åtminstone en annan händelse som dess verkan. Man tänker sig att denna 
historia i princip kan uttryckas genom ett enormt nätverk, eller ”neuralt diagram”. 
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från att bli uppäten av insekter, alltså följer inte verkan nödvändigtvis den 

antagna orsaken. 

   Denna förklaring ger förvisso utrymme till att vissa negativa händelser 

nödvändigtvis följs av en särskild verkan, eftersom vi kan tänka oss negativa 

händelser som utesluter alla P1 till Pn och som har Q som sin verkan, men 

sådana fall är bara tillfälligheter, vi kan inte, givet att vi vet att någonting är 

en negativ orsak, utan vidare dra slutsatsen att dess verkan följer med 

nödvändighet. Det är hursomhelst en okomplicerad sak att skapa ett sådant 

exempel. Betänk Sisyfos som är dömd till att för all evighet rulla en stor sten 

uppför en kulle, varefter stenen sedan rullar ner igen och processen upprepas. 

Antag att den enda anledningen till att Sisyfos uppehåller sig med detta arbete 

är att Hades önskar så – Sisyfos skulle absolut aldrig göra det om han inte 

tvingats. Är Hades vilja sådan så måste Sisyfos rulla sin sten, och rullar Sisyfos 

sin sten så önskar också Hades det. Den negativa händelsen att Hades inte vill 

att Sisyfos ska rulla sin sten har nödvändigtvis den verkan att Sisyfos inte 

rullar sin sten. Sålunda är det inte nödvändigtvis så att det inte finns en 

nödvändighetsrelation i negativ kausalitet, men generellt så finns det inte det 

och det borde egentligen räcka med att endast en del fall av sund negativ 

kausalitet misslyckas med att uppfylla nödvändighetskriteriet för att det 

överhuvudtaget skall bli för strängt för att godtas.  

 

3.12 Kontinuitetskravet 

Vidare till det andra kravet: är det så att varje gång en negativ händelse av 

typen P följs av något av typen Q som sägs vara Ps verkan, så följer Qs början 

utan avbrott Ps slut? Åter är svaret nekande och beroende på vad jag kallat 

negativ kausalitets grundprincip, det är att något inte inträffar som antas 
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orsaka, inte att något faktiskt inträffar. Mer specifikt verkar problematiken 

här tillkomma genom kravet på att verkan ska initieras utan avbrott efter Ps 

slut. När Ps frånvaro avslutas så inträffar P, eftersom Ps frånvaro kan 

formuleras som icke-P, och dess slut som icke-icke-P, vilket är ekvivalent 

med P. I exemplet med parkskötaren som inte inspekterade trädet vilket 

orsakade att några sällsynta blommor dog, så ska verkan ”att blommorna dör”, 

utan avbrott följa slutet på orsaken ”att parkskötaren inte inspekterar trädet”. 

Blommorna ska således dö endast när parkskötaren faktiskt inspekterar trädet, 

men när han väl gör det så kommer de givetvis inte att göra det. 

   Detta resonemang bygger på att relatan är händelser, eftersom enbart 

händelser kan sägas börja och sluta. Det verkar, till exempel, inte som att 

faktum, eller egenskapsinstansieringar, har en början och ett slut – vilket 

förvisso betyder att kontinuitetskriteriet inte kan uppfyllas trots ett byte av 

relata-typ. Därmed verkar slutsatsen rimlig, att vi helt och hållet måste överge 

hoppet om en klassisk humeansk definition av negativ kausalitet. 

   Anledningen till att problematiken inte uppstår för positiv kausalitet är i 

stort densamma som gällande skillnaden mellan positiv och negativ kausalitet 

när det kom till nödvändighetskravet. Positiva orsaker har, i någon mening, 

företräde framför negativa. 

   När en verkan ska följa slutet på en positiv orsak så har orsaken redan 

inträffat och initierat den kausala kraften, genom vilken orsaken kan ge 

upphov till Q även när den avslutats.18 Att den sedan slutar har då ingen 

                                                 
18”Kausal kraft” bör här ses som en metafor för nödvändighetsförhållandet mellan 
orsak och verkan, det är inte en faktisk entitet som i sig ger upphov till Q, det hade 
gjort P, i relevanta avseenden, till den kausala kraftens orsak, och den kausala kraften 
hade istället varit Qs orsak, men den hade självt behövt en kausal kraft för att vara Qs 
orsak, vilket leder till en form av Bradley-regress. 
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betydelse eftersom förutsättningarna för Qs initierande redan har aktualiserats 

(av, eller genom, P). När en negativ orsak, så att säga, inträffar, så initieras 

ingen sådan kausal kraft överhuvudtaget – däremot kan vi tala om att en eller 

flera sådana krafter blockeras, helt enkelt hindras från att ske. Förmodligen är 

det just detta förhindrande som verkar få oss att tro att negativ kausalitet 

skulle vara någon form av kausalitet, att den skulle ha förmågan eller 

egenskapen att orsaka, men uppenbarligen handlar det inte om en förmåga av 

samma typ som vi finner hos positiv kausalitet, eftersom den inte, i någon 

bemärkelse, är utanför själva orsaken. Med detta syftar jag på hur positiva 

orsaker verkar ha en förmåga, det som jag har kallat kausal kraft, som 

möjliggör att de kan göra en skillnad i världen efter det att de avslutats. 

Negativ kausalitet verkar inte ha en sådan förmåga, och det är i grund och 

botten därför som den misslyckas med att uppfylla kontinuitetskravet. 

   Skillnaden mellan positiv och negativ kausalitet när det gäller kontinuitet 

kan sammanfattas på följande vis:  
 

För negativ kausalitet, icke-P orsakar Q:  

(i) när en negativ orsak icke-P slutar, så gäller P,  

(ii) men icke-P antas orsaka Q genom att förhindra den positiva orsaken P, som 

orsakar icke-Q, från att inträffa, 

(iii) så när icke-P avslutas så följer inte Qs början, utan istället icke-icke-Ps (P) 

början som vidare ger upphov till icke-Q. 
 

För positiv kausalitet, P orsakar Q:  

(i) när en positiv orsak P slutar så gäller icke-P,  

(ii) men när P slutar, så har en kausal kraft redan initieras genom vilken P kan ge 

upphov till Q, 
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(iii) att icke-P gäller när Q påbörjas har ingen betydelse eftersom icke-P inte har 

någon kausal kraft genom vilken den skulle kunna få inflytande över Q.  
 

Ps slut ger upphov till icke-P, men icke-P är betydelselös eftersom P redan 

inträffat. Icke-Ps slut ger upphov till P, men Ps verkan har företräde framför 

icke-Ps verkan, alltså följer Ps verkan istället för icke-Ps verkan. Med andra 

ord så betyder detta att om negativ kausalitet ska uppfylla kontinuitetskravet 

så blir ”frånvaron av en frostig vinter i London orsakar geraniumplantans 

överlevnad” sann endast om en frostig vinter orsakar att geraniumplantan dör, 

vilket givetvis är raka motsatsen till hur vi vill att det ska vara. Sålunda kan 

inte heller kontinuitetskriteriet ingå i en definition som korrekt karakteriserar 

negativ kausalitet och eftersom inget mer tillkommer (HD 1A) än dessa två 

kriterier, så överger vi den helt för gå vidare till nästa Humeanska definition, 

den kontrafaktiska. 

 

3.2 Den kontrafaktiska definitionen 

En kontrafaktisk definition av kausalitet bygger på det förhållande mellan 

olika entiteter som uttrycks av kontrafaktiska villkorssatser, av typen ”hade P 

inträffat (istället för det som faktiskt inträffade), så skulle Q ha inträffat”. 

Dessa satser är problematiska därför att de alla är trivialt sanna då försatsen är 

falsk, således är både ”hade P inträffat, så skulle Q ha inträffat” och ”hade P 

inträffat, så skulle icke-Q ha inträffat” sanna. Uppgiften som bland andra 

Nelson Goodman tar sig an är att definiera ett sanningskriterium som väljer ut 

relevanta betingelser, dvs. andra sanna satser, som gör en kontrafaktisk 
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villkorssats sann och den liknande villkorssatsen med en negerad eftersats 

falsk.19 

   Detta problemkomplex tillkommer även potentiella kontrafaktiska 

definitioner av kausalitet, vi behöver dock inte nödvändigtvis tala om 

sanningsvärden, däremot så talar vi med fördel om inträffanden av för- och 

eftersatser i en liknande mening och i detta kan vi notera hur en definition av 

denna typ verkar te sig som särskilt lämplig för negativ kausalitet: 
 

(HD 2A) Ett första objekt sägs vara orsaken till ett andra objekt om och endast 

om, om det första objektet inte hade varit, så hade det andra inte heller 

existerat.20  
 

Den kontrafaktiska villkorssatsen häri uttryckt säger att det första objektet, P, 

faktiskt inträffade och det gjorde även det andra objektet, Q. Men satsen säger 

också att om P inte hade inträffat så hade inte Q heller inträffat, vilket, 

uttryckt i andra termer, motsvarar att om den negativa händelsen icke-P hade 

inträffat, så hade icke-Q inträffat. Sålunda kan vi genom att utgå ifrån positiv 

kausalitet och kontrafaktiska villkorssatser tilldela en negativ händelse en 

relation till en annan händelse som i stort är likadan som den som vi kallar för 

en kausalitetsrelation mellan en positiv händelse och en annan händelse. För 

att formulera en definition av negativ kausalitet som genererar denna relation 

behöver vi bara byta ut försatsen i villkorssatsen i (HD 2A) mot dess motsats. 

Beebee gör precis detta för att konstruera sin kontrafaktiska definition av 

negativ kausalitet: 
 

                                                 
19 Goodman (1947: 113-128) 
20 Hume (1739: 73-78) 
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(HD 2B) ”Frånvaron av en händelse av typen A orsakar händelsen b om och 

endast om, hade en händelse av typen A inträffat, så hade inte b inträffat.”21 (Min 

övers.) 
 

Det verkar som att (HD 2B) gör alla nämnda fall av sund negativ kausalitet till 

faktiska fall av orsakande. Hade, till exempel, parkskötaren inte glömt att 

inspektera trädet så hade de sällsynta blommorna överlevt, hade vintern varit 

frostig så hade geraniumplantan dött, och hade Flora vattnat blommorna, så 

hade de överlevt.22  

   Relationen mellan orsak och verkan som här uttrycks är misstänkt lik det 

nödvändighetskrav som (HD 1B) ställde. Den stora skillnaden är dock att 

kravet ställs på en positiv orsak och huruvida den garanterar en verkan avgör 

direkt om den negerade versionen av samma orsak garanterar den negerade 

versionen av samma verkan. Ett icke-kontrafaktiskt grundschema för 

resonemanget kan sålunda formuleras på nedanstående vis: 
 

Icke-P orsakar Q, om och endast om i varje fall där P inträffar, så inträffar också 

icke-Q. 
 

Följaktligen gäller det motsatta schemat (P orsakar Q, om och endast om i 

varje fall där icke-P inträffar så inträffar också icke-Q) för positiv kausalitet. 

Fast emedan negativ kausalitet förlitar sig på att det finns en 

                                                 
21 Beebee (2004: 294) 
22 De hade måhända fortfarande kunnat bli uppätna av insekter, men jag tror att 
påståendet i vardagligt tal ändå skulle betraktas som sant, kanske för att vi gör en 
smärre indexering av verkan sådan att den blir "inte-dött-av-uttorkning”. Notera att 
detta inte kan rädda negativa orsaker från att misslyckas med att uppfylla 
nödvändighetskravet eftersom att om Flora glömmer att vattna blommorna så 
garanterar det ändå inte att de ”dör-av-uttorkning”, någon annan hade helt enkelt 
kunnat vattna blommorna istället. 
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nödvändighetsrelation mellan en positiv orsak och dess verkan, så förlitar sig 

positiv kausalitet på att en motsvarande relation också gäller mellan en 

negativ sats och en annan sats, men vi känner till problematiken med att 

hävda en sådan relation. Till exempel: att jag badade i Storsjön orsakade min 

förkylning om och endast om det är så att om jag inte hade badat i Storsjön, så 

hade jag inte heller blivit förkyld. Men hade jag inte badat i sjön så hade jag 

ändå kunnat bli förkyld, till exempel genom att bada i en annan sjö. Däremot 

kan vi inte säga det samma om den negativa versionen: att jag inte badade i 

Storsjön orsakade att jag inte blev förkyld om och endast om det är så att om 

jag hade badat i Storsjön, så hade jag blivit förkyld. Givet att mitt badande i 

Storsjön innebär samma sak i alla nämnda fall, så är det faktiskt så att jag hade 

blivit förkyld om jag hade badat. 

   Problemen för positiv kausalitet verkar fundamentala, eller åtminstone så 

rigorösa att de kan undvikas enbart genom omfattande omformuleringar och 

tillägg. Om negativ kausalitet inte drabbas av dessa problem – vilket möjligen 

är fallet – så tycks det indikera att negativ kausalitet skiljer sig från positiv på 

ett sätt som bäst beskrivs som grundläggande. Emedan vi måhända, 

åtminstone inte i termer av den kontrafaktiska definitionen (och förmodligen 

inte i termer av någon definition överhuvudtaget) kan definiera negativ 

kausalitet som en särskild typ av positiv kausalitet, så skulle det ändå mycket 

väl kunna vara så att den kontrafaktiska definitionen korrekt kan 

karakterisera, åtminstone, negativ kausalitet. 

   Även denna uppgift blir dock problematisk. Beebee noterar hur (HD 2B) är 

alldeles för vid.23 Den misslyckas med att göra en distinktion mellan sund och 

                                                 
23 Beebee (2004: 295) 
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osund kausalitet och gör sålunda alla fall av typen ”icke-P orsakar Q” till fall 

av negativ kausalitet, trots att vi har sett hur vi intuitivt bara vill utse vissa 

utav dessa fall till faktiska fall av negativ kausalitet. Flora blir till exempel, 

kontra vad vi intuitivt känner är rätt, orsaken också till några blommors död 

på andra sidan jordklotet eftersom om hon hade vattnat dem, så hade de inte 

dött.  

 

3.3 Abnormalitetskriteriet  

Vi har redan övergett hoppet om att jämföra positiv och negativ kausalitet på 

basis av den kontrafaktiska definitionen i dess enklaste form (som den 

beskrivs i HD2A), så det tillkommer, tror jag, inga särskilda problem om vi 

söker efter ytterligare tillägg som måhända är irrelevanta i diskussioner 

gällande positiv kausalitet. De krav som ålagts potentiella definitioner 

uttrycker tydligt vikten av en diskriminerande funktion: för att en definition 

överhuvudtaget skall vara aktuell så måste den klara av att göra samma 

åtskillnad mellan olika fall av typen ”icke-P orsakar Q”, som vi intuitivt 

känner är lämplig. Vad (HD 2B) behöver är sålunda ett tillägg, eller ett 

kriterium, med hjälp av vilket definitionen som helhet klarar av att skilja på 

sund och osund kausalitet. Ett sådant tillägg görs av H.L.A. Hart och Tony 

Honoré i form av vad vi kan kalla ”abnormalitetskriteriet”: 
 

” A deviation from … man-made norms will very often be an omission, i.e. a 

failure to act in some way expected or required by the norm. … [N]egative  

statements like ’he did not pull the signal’ are ways of describing the world, just 
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as affirmative statements are, but they describe it by contrasts not by comparison 

as affirmative statements do.”24 
 

Här föreslås alltså att huruvida en entitets icke-handlande avviker från 

normalt beteende, eller från någon norm, avgör om icke-handlandet (och 

därmed frånvaron av händelsen i vilken handlandet hade kunnat figurera), 

skall klassas som en (negativ) orsak eller inte. Vi skiljer på att misslyckas med 

att genomföra det som vanligtvis genomförs från misslyckandet med att 

handla i enlighet med någon norm.25 Det förra alternativet blir aktuellt i till 

exempel fallet med geraniumplantan, en frostfri vinter i London är en 

ovanlighet, därför görs frånvaron av frost till en orsak. I fallet med 

parkskötaren som glömde att inspektera trädet däremot, så räcker det inte 

med att han bara misslyckas med att göra vad han vanligtvis gör. Beebee 

tänker sig att parkskötaren precis hade börjat på sitt nya jobb och därför aldrig 

tidigare inspekterat några träd, men även då skulle vi förmodligen vilja säga 

att hans försummande var orsaken till blommornas död.26 Här blir det senare 

alternativet relevant, parkskötaren misslyckas med att handla i enlighet med 

en eller flera normer, det verkar till exempel rimligt att anta att det finns en 

norm som kräver av oss att vi, till vår förmåga, gör det som vårt arbete fodrar, 

och på så vis görs också hans misslyckande till en orsak. 

   Den kontrafaktiska definitionen tillsammans med abnormalitetskriteriet ger: 
 

(HD 2C) ”Frånvaron av en händelse av typen A, orsakar b om och endast om 

                                                 
24 Hart och Honoré (1985: 38)  
25 Hart och Honoré gör uppenbarliga själva denna distinktion, emedan detta inte 
uppmärksammas av Stapleton och Beebee. Se Stapleton (1994: 122-123) samt Beebee 
(2004: 295-296). 
26 Beebee (2004: 296) 
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(i) hade en händelse av typen A inträffat, så hade inte b inträffat, och 

(ii) frånvaron av en händelse av typen A avviker antingen från normalt beteende, 

eller från en moralisk, rättslig, kunskapsteoretisk, eller annan norm.”27 (Min 

övers.) 
 

Denna definition verkar åtminstone generellt klara av att skilja sund 

kausalitet från osund, men det är emellertid så att problematiken med de 

otydliga fallen blir ännu mer framträdande. Det är inte bara så att 

otydligheten inte redogörs för, utan den gör dessutom alldeles för många fall 

som uppfyller dess kriterier till otydliga och relativa trots att de intuitivt inte 

verkar vara det. Definitionen förlitar sig vidare på ett begrepp om normalt 

beteende utan att specificera vad detta egentligen betyder, vilket – utöver att 

rent generellt relativisera vad som är och inte är en orsak - ger upphov till att 

olika regelbundenheter (som potentiellt kan utgöra normalt beteende) kan 

vara kopplade till en aktör på ett sådant sätt att frånvaron av en händelse 

(eller beteende) kan vara en orsak i relation till en av regelbundenheterna, 

men inte vara en orsak i relation till en annan. Antag till exempel att Flora 

ibland får för sig att börja göra goda gärningar, sådana som att tvätta sina 

grannars bilar eller vattna deras blommor, men att hon efter ungefär en 

månad slutar med det. Så när hon efter trettio dagar slutar att vattna sina 

grannars blommor och dom dör, är det för henne ett normalt eller onormalt 

beteende?28  

 

 

                                                 
27 Ibid. s. 296 
28 Ibid. s. 297 
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4. Slutsatser och sammanfattning 

Utifrån att negativ kausalitet verkar bero på normativa och relativa faktorer, 

drar Beebee slutsatserna att negativ kausalitet inte kan vara något metafysiskt 

verkligt samt att alla uttalande som gör anspråk på att vara om negativa 

kausala fall är falska.29 Min analys av skillnaderna mellan positiv och negativ 

kausalitet pekar på att det de facto finns stora, möjligen fundamentala, 

skillnader mellan de båda. Men slutsatsen att det ena, till skillnad från det 

andra, kan figurera i sanna uttalanden om kausala fall, kan inte, tror jag, ses 

som rättfärdigad av mitt resonemang. En sådan slutsats vilar förmodligen 

istället på huruvida antagandet att det faktiskt krävs vissa särskilda likheter 

mellan de båda typerna för att tillskriva dem samma metafysiska status – dvs. 

att kausalitet måste vara (ungefär) detsamma i alla fall, är rimligt. Jag tycker 

förvisso att det är ett rimligt antagande, men det är inget som jag kommer att 

argumentera för här. 

   Däremot så tror jag att Beebees slutsatser är förhastade av en annan 

anledning. Beebee säger uppenbarligen någonting om negativ kausalitets 

metafysiska status, nämligen att eftersom vad som är en negativ orsak bestäms 

av normativa faktorer, och dessa inte har en plats i metafysiken, så kan inte 

heller negativ kausalitet ha en plats där. Jag nämnde tidigare, gällande 

nödvändighetskriteriet för den klassiska definitionen, att förhållandet mellan 

orsak och verkan beror på det i världen som ger oss rätten att dra vissa 

slutsatser, inte på det epistemiska faktumet att vi faktiskt kan dra dessa 

slutsatser. På samma sätt, tror jag, kan det förhålla sig här, att huruvida 

någonting är en orsak eller ej beror på det i världen, vissa faktiska 

                                                 
29 Ibid. s. 307 
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förhållanden, som ger oss rätten att, t ex, kalla ett beteende för normalt (eller i 

enlighet med någon norm). Om begreppet ”normalt beteende” skulle vara 

relativt, vilket det verkar vara, så motsvaras det inte nödvändigtvis av 

någonting som är relativt i världen – tanken på något metafysiskt relativt är 

överhuvudtaget märklig. Detta tänker jag kalla för uppsatsens första slutsats, 

att utan en vidare undersökning av relationen mellan till synes relativa 

begrepp och de metafysiska förhållanden som i någon bemärkelse kan sägas 

utgöra begreppens mening eller referens, så verkar inte Beebees främsta 

argument mot den kontrafaktiska definitionen av negativ kausalitet, giltigt. 

   Förhoppningsvis har jag också visat hur negativ kausalitet misslyckas med 

att definieras av en klassisk humeansk definition, oavsett vilken typ relatan är 

av, detta är uppsatsens andra slutsats. Komplikationer uppstod i samband med 

båda utav definitionens kriterier (nödvändighet och kontinuitet), när det kom 

till det senare så verkade det som att händelser – antaget den enda typ av 

relata som överhuvudtaget kan börja och sluta – inte klarade av kriteriet, 

eftersom att en avslutad negativ händelse blir till en positiv händelse, och att 

positiva händelser, som jag kallade det, hade företräde framför negativa. 

   Den tredje slutsatsen rör den kontrafaktiska definitionen och hur den visade 

sig möta större framgångar; tillsammans med abnormalitetskriteriet lyckades 

den – dock inte helt utan problem – i hög grad korrekt karakterisera negativ 

kausalitet, såtillvida att den skiljde på sund och osund kausalitet. 

Huvudinvändningen här var att kontrafaktiska definitioner av positiv 

kausalitet drabbas av svårigheter i form av bland annat problemet med de 

relevanta betingelserna, och huruvida dessa svårigheter i någon mån kan sägas 

vara fundamentala eller ej, avgör rimligtvis hur optimistiska vi kan vara till 

möjligheten att definiera negativ och positiv kausalitet i liknande termer. 
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