
Tentamen Samhällsfilosofi 

2021-12-14 

Besvara följande frågor. Vänligen lämna in Glorias del och Roberts del separat. 

Maxpoäng: 

Totalt 40p. För E krävs 20p. För D krävs 24p. För C krävs 28p. För B krävs 32p. För A krävs 36p. 

) 

) 

Glorias del (Halldenius) 

1. Vad är "frihet från dominans"? Redogör för begreppet (2p) och beskriv vilka för- och 
nackdelar begreppet har jämfört med andra frihetsbegrepp (4p). Varför kan frihet från 
dominans inte vara ett liberalt frihetsbegrepp (2p)? 

2. Vilket förslag har Dworkin på en rättvis resursfördelning? Redogör kort för hans förslag (2p) 
och beskriv hur hans position skiljer sig från Nozicks position å ena sidan (2p), och Rawls 
position å andra sidan (2p). Vilket problem försöker Dworkin lösa med distinktionen mellan 
"ren otur" och "spekulationsotur" och hur skulle denna lösning fungera (2p)? 

3. Kan en liberal försvara en moralisk lydnadsplikt gentemot staten? Redogör för Halldenius 
argumentation i frågan. (4p) 

(Maxpoäng i Glorias del: 20p) 

) 

) 

Roberts del (Wolff) 

4. Redogör för Rousseaus tankar om hur ett demokratiskt samhälle bör se ut (2p). Rousseaus 
system har kritiserats av bland annat den feministiska filosofen Mary Wollstonecraft. Hur 
lyder denna kritik (2p)? 

5. Beskriv skillnaden mellan Hobbes och Lockes ide om att alla människor är jämlika (2p). Vilka 
premisser utgår Hobbes respektive Locke ifrån när de beskriver tillvaron i naturtillståndet 
(2p)? Beskriv på vilket sätt Hobbes och Locke argumenterar för att tillvaron i naturtillståndet 
till slut skulle vara outhärdligt (4p)? 

6. Vad menas med att sociala kontraktsteorin är en voluntaristisk teori (2p)? Redogör för minst 
två olika voluntaristiska strategier att rättfärdiga staten på (2p). Välj ut en av dessa 
voluntaristiska strategier och argumentera varför denna strategi är problematisk som ett 
rättfärdigande av staten (4p). 

(Maxpoäng i Roberts del: 20p) 

Lycka till I 

/Robert & Gloria 
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OBS! Lägg svaren i separata konvolut. 

Glorias del (Halldenius) 

l. Vad är skillnaden mellan positiv och negativ frihet (2p)7 Vad är för- och nackdelar med det 
positiva (2p) respektive med det negativa frihetsbegreppet (2p)? På vilka grunder avvisar 
lsaiah Berlin positiv frihet (2p)? 

2. Vilken teori har Rawls om rättvis fördelning? Redogör kort för hans teori (2p) och beskriv hur 
hans position skiljer sig från Nozicks position å ena sidan (2p) och Dworkins position å andra 
sidan (2p). Vilket problem uppkommer med Dworkins teori som inte uppkommer för Rawls 
teori (2p)7 

3. Vilken konflikt finns mellan liberalismen och demokrati och hur kan konflikten lösas? Måste 
en liberal nödvändigtvis vara demokrat? (4p) 

) 
Roberts del (Wolff) 

l. Redogör för Rousseaus syn på den "naturliga/vilda" människan (2p). Hur argumenterar 
Rousseau för att tillvaron i naturtillståndet med tiden blir ohållbar (2p)? 

2. Vad innebär demokrati som majoritetsstyre och vad finns det för problem med detta (2p)? 
Redogör för Platons alternativ till en demokratisk stat (2p). Vilken kritik kan riktas mot 
Platons system? Presentera minst två olika problem (4p). 

3. På vilket sätt menar rättviseteoretiker som H.L.A. Hart att vi är skyldiga att lyda staten (2p)7 
Hur skiljer sig rättviseteoretikernas argument från argumentet om implicit samtycke (2p)7 
Argumentera på vilket sätt det är problematiskt att hävda att vi har en skyldighet gentemot 
staten baserat på iden om rättvisa (4p). 

) 


