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Sammanfattning 
Uppsatsen ämnar jämföra T M Scanlons teori, där skäl är den yttersta grunden för handling, 

med Christine Korsgaards teori, där skälen kommer ur agentens praktiska identitet. 

Uppsatsen diskuterar vilken av dessa teorier som bäst förklarar eller beskriver varför vi 

handlar på ett visst sätt. Scanlon argumenterar att det är skäl och inte exempelvis önskningar 

som avgör hur vi handlar och dessa skäl är universella, och utsagor om dem kan antingen 

vara korrekta eller felaktiga. Korsgaard argumenterar också för att skäl ligger till grund för 

handling, men dessa skäl utgår ifrån en persons praktiska identitet, som består av de 

värderingar som personens olika grupptillhörigheter ger. Uppsatsen påvisar att det finns 

många likheter mellan de båda filosofernas teorier, de viktigaste är att det är genom reflektion 

som man kommer fram till vilka skäl som föreligger samt att det är skäl och inget annat 

såsom önskningar som ligger till grund för handling. De viktigaste skillnaderna är att Scanlon 

menar att utsagor angående skäl kan vara sanna eller falska medan Korsgaard menar att detta 

inte är relevant utan att skäls status som bra eller dåliga är det som är betydelsefullt. Den 

andra viktiga skillnaden är att Scanlon hävdar att skäl är universella och lika för alla medan 

Korsgaard hävdar att skäl visserligen är agentneutrala men utgår från den enskilde och är 



3 
 

därmed olika för olika personer beroende på var och ens kombination av praktiska identiteter. 

Vi har vissa grundläggande praktiska identiteter baserade på vår natur som människor och 

djur och som är lika för alla, och därutöver andra praktiska identiteter som beror på oss själva 

och våra sociala sammanhang. Uppsatsen argumenterar för att Korsgaards teori är en bättre 

förklaringsmodell än Scanlons, och att Scanlon inte fullt ut lyckas bevisa sin teori. Trots att 

Scanlons teori är attraktiv är den svår att tillämpa eftersom det är svårt att finna kunskap om 

skäls sanningshalt, samt att det universella i skäl är svårt att få fram. Korsgaards teori är mer 

flexibel eftersom skäl utgår från en persons identitet, som är olika för olika personer, efter en 

process av reflektivt godkännande, som är agentneutral. Korsgaards modell anser jag därmed 

förklarar på ett bättre sätt hur vi bedömer vilka skäl vi har för att handla på det ena eller andra 

sättet. 

 

Abstract 
The aim of this paper is to compare T M Scanlons’ arguments for reason as the ultimate 

foundation of action, with Christine Korsgaards’ theory of practical identity as grounding our 

reasons for action. It also discusses which of these theories can best explain why we act in a 

certain way. Scanlon states it is reasons and no other things such as desires that make us act, 

and those reasons are universal, and their statements can be either true or false. Korsgaard 

also agree upon reasons as the basis of action, but according to her the reasons are based in a 

persons’ practical identity, consisting of the values given by the persons’ different group 

affiliations. The paper shows there are several similarities between the two philosophers’ 

theories, being the most important that reflection is the method to get to know the reasons for 

action, and that it is reasons and no other things such as desire that is the foundation of our 

actions. The most important differences are that Scanlon argues that statements regarding 

reasons for action can be either true or false, while Korsgaard argues that the veracity of 

reasons are not important, what matters is if the reasons are good or bad. The other important 

difference is that Scanlon argues that reasons are universal and the same for all of us, while 

Korsgaard states that reasons are agent-neutral but emanate from the individual and is 

therefore different for different people depending on the combination of practical identities of 

each of them. We have some fundamental practical identities based upon our nature as 

humans and animals which are the same for all of us, and in addition we have other practical 

identities depending upon ourselves and our social circumstances. The paper argues that 
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Korsgaards’ theory of practical identity as the foundation of reasons for action is better than 

Scanlons’ model, and that Scanlon does not fully prove his theory. Despite the attractiveness 

of Scanlons’ theory, it is difficult to apply as it is hard to find knowledge of the veracity of 

reasons, and that the universality is hard to obtain. The theory of Korsgaard is more flexible 

as reasons are founded in a persons’ identity, which is different for different people, after a 

process of reflective approval, which is agent neutral. Therefore I consider Korsgaards’ 

model to better explain the reasons we have to act in a certain way. 

 

Inledning, syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att jämföra T M Scanlons argument om skäl som grund för 

handling med Christine Korsgaards teori om praktisk identitet som grund för skäl till att 

handla. 

Scanlon presenterar i sin bok What We Owe to Each Other1 från 1998 en grundläggande 

argumentation till förmån för skäl. Andra filosofer har lagt fram annorlunda teorier om vad vi 

grundar vårt handlande på. Det ligger dock utanför uppsatsens avgränsning att presentera alla 

eller ens de viktigaste av dessa teorier, utan jag har valt att presentera Christine Korsgaards 

teori om praktisk identitet som grund för handling och ämnar jämföra den med Scanlons 

argumentation angående skäl i syfte att avgöra vilken av dessa teorier som bäst beskriver våra 

grunder för att handla. 

What We Owe to Each Other som den här uppsatsen delvis bygger på är en bok som 

behandlar en mer omfattande moralteori, vad vi är skyldiga varandra, såsom titeln antyder. 

Den behandlar vad som gör något moraliskt felaktigt och räknas som en kontraktualistisk 

teori. Denna teori ligger dock utanför uppsatsens avgränsning. Endast det som är relevant 

avseende skäl för handling som Scanlon presenterar i boken och i senare skrifter, såsom 

boken Being Realistic about Reasons från 2014 där han vidarutvecklar sin argumentation 

angående skäl, ligger inom uppsatsens avgränsning 

Scanlons argumentation angående skäl för handling kontrasteras mot The Sources of 

Normativity, en publikation baserad på föreläsningar Korsgaard höll på Cambridges 

                                                           
1 Scanlons verk publicerades 1998 på engelska. Själv har jag valt att använda en svensk översättning, Vad vi är 
skyldiga varandra, från 2011. Hädanefter kommer jag att i de löpande referenserna för att tydliggöra så 
mycket som möjligt skriva Scanlon 1998/2011. Sidhänvisningarna syftar då på den svenska upplagan från 2011. 
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universitet 1992. Här utvecklar hon sin teori om att normativa skäl för en agents handlande 

baseras på agentens praktiska identitet. 

Frågeställningen uppsatsen ämnar besvara är följande: : Lyckas Scanlon bevisa att det som 

ligger till grund för handling är skäl som är universella och vars utsagor antingen är sanna 

eller falska, eller ger Korsgaards modell avseende praktisk identitet en bättre förklaring av 

vilka skäl vi har för att handla? 

Min tes är att Korsgaards förklaringsmodell om vår praktiska identitet förklarar våra skäl till 

att handla på ett bättre sätt än vad Scanlons teori om skäl för handling gör. 

Uppsatsen inleds med att presentera de båda filosofernas teorier om skäl som grund för 

handling separat, för att ge en överblick av hur de tänker var och en för sig. Sedan kommer 

jag att övergå till att diskutera de viktigaste likheterna och skillnaderna i de bådas teorier, och 

dess respektive styrkor och svagheter. Här har jag också lagt in ett eget exempel där jag 

försöker applicera de båda teorierna på en verklig situation. Därefter kommer jag att 

argumentera för varför jag själv anser att Korsgaards teori om praktisk identitet är en bättre 

förklaringsmodell och varför. Uppsatsen avslutas sedan med en referenslista. 

 

Bakgrund: Scanlons argument angående skäl 
Scanlon menade i tidigare publikationer att det som motiverar handling är en önskan att 

handla på ett sätt som kan rättfärdigas inför andra, eftersom konceptet önskan tycktes mindre 

problematiskt än konceptet skäl: en persons önskan är ett skäl för en handling som främjar att 

önskningen uppfylls. Dessutom tycktes det honom mindre kontroversiellt: om en människa 

vill något (har en önskan) är det logiskt att handla så att önskningen uppfylls. Men inte alla 

skäl baseras på önskningar. En människa kan ha skäl till att handla på ett visst sätt utan att ha 

en önskan om att uppnå något speciellt, eller kan hon eller han veta hur någonting kan uppnås 

och handla därefter utan att ha en önskan till denna handling: handlingen är ett medel för att 

uppnå ett visst mål. Handlingen baseras alltså på ett skäl snarare än en önskan. Den 

skälgivande kraften måste därför vara något annat än bara önskningar. Scanlon utesluter 

däremot inte att önskningar kan vara skäl, men det finns många andra saker som kan utgöra 

ett skäl utan att vara önskningar. Önskningar förklarar inte heller varför någon ska avstå från 

en handling som är moraliskt felaktig. Vid en senare undersökning om skäl och rationalitet 

kom Scanlon fram till att det är skäl och inte önskningar som ligger till grund för handling. 
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(Scanlon 1998/2011 ss.16-17) Jag ska återkomma senare i uppsatsen till denna skillnad 

mellan önskningar och skäl för handling. 

För att bättre förstå Scanlons argumentation till förmån för skäl börjar jag med att presentera 

några grundläggande karaktärsdrag för dessa skäl. Utgångspunkten är att idén om skäl är 

primitiv och oproblematisk: att försöka förklara vad skäl innebär leder till ett cirkelargument 

- ett skäl är det som talar för något, och att tala för något är att ge skäl för detta något. 

(Scanlon 1998/2011 s.25) Scanlon intresserar sig för vilka objektiva skäl det finns för en viss 

sak snarare än vad en viss person har för skäl för att tro något, detta senare benämner han 

personens operativa skäl. Båda dessa typer är skäl i gängse normativ mening enligt Scanlons 

terminologi. Men han intresserar sig för vad som är goda skäl: vad som verkligen talar för 

saken i fråga och inte en persons operativa skäl för något. Skäl ger upphov till attityder hos 

personen. Att vara en rationell aktör är att agera utifrån de skäl som föreligger. Detta 

benämner Scanlon att personen (aktören) hyser omdömeskänsliga attityder. 

Omdömeskänsliga attityder är de attityder som en idealt rationell person har då han eller hon 

bedömer att det föreligger skäl för att inta dessa attityder, och attityderna upphör då personen 

bedömer att sådana skäl inte längre föreligger. (Scanlon 1998/2011 ss.27-28) 

Skäl är inte rent personliga enligt Scanlon. Visserligen kan olika personer ha olika skäl för 

handling eftersom deras omständigheter och andra aspekter skiljer sig åt. Men det finns något 

som Scanlon kallar universaliteten i omdömen om skäl: ifall mina skäl inte bara är en pro-

attityd utan resultatet av ett övervägande så är riktigheten i mitt omdöme applicerbart på 

andra människor som fäller omdömen om samma sak och använder liknande uppsättningar av 

värderande kategorier. Om två personer som uppfyller detta trots allt kommer fram till olika 

omdömen måste någon av dessa revidera sina skäl. Scanlon ger ingen exakt definition av vad 

han menar med värderande kategorier, men de uppkommer i interaktionen med omgivningen. 

Han skriver att om en person har skäl att göra något, till exempel att uppfylla en önskan, så 

delar andra med samma önskan och vars situation liknar den första personens i relevanta 

avseenden också samma skäl. Om jag fäller omdömen om mina egna skäl blir jag förpliktigad 

till påståenden om andras skäl som de har nu eller skulle ha under andra omständigheter. Vår 

omgivning gör att vi ofta fäller omdömen om samma sak, och Scanlon skriver att det finns 

goda skäl att tänka sig att våra omdömen om skäl är formulerade på så sätt att omgivningen 

både förstår och använder desamma. Vi skapar våra begrepp genom att imitera andra och 

under processen att välja och tillmäta dem skälgivande betydelse är det sannolikt att vi skapar 

likadana eller mycket lika begrepp som omgivningen redan har. (Scanlon 1998/2011 ss.77-
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79) Jag tolkar att de värderande kategorierna uppkommer ur det samhälle och de sociala 

sammanhang en person kommer ifrån. Scanlon skriver att personer har olika skäl beroende på 

olika sociala omständigheter, intressen och målsättningar. 

Problem kan uppkomma om människors skäl står i konflikt med varandra även efter 

noggrann reflektion från båda parter. Skillnader i erfarenhet och information kan då göra att 

de kommer fram till olika slutsatser trots att de uttalar sig om samma situation. (Scanlon 

1998/2011 s. 75) Detta tolkar jag som att personerna inte delar samma värderande kategorier, 

även om Scanlon inte nämner begreppet i detta sammanhang. 

En viktig punkt för Scanlon är vad han kallar en realistisk kognitivism angående skäl. Han 

skriver att påståenden angående skäl för handling kan vara korrekta eller felaktiga, men 

erkänner att de fall där dessa sanningsvärden kan bestämmas är begränsade. Sanningar om 

skäl är enligt honom fundamentala: de kan inte reduceras till eller identifieras med icke 

normativa sanningar eller påståenden om rationalitet som inte själva är påståenden om skäl. 

Ett bevis för att det finns sanningar om skäl för handling menar Scanlon går att hitta i det 

sunda förnuftet. Han tar upp tre exempel: 

1. För en snabbt körande bilförare är det faktum att bilen kommer att skada eller döda en 

fotgängare om föraren inte vrider på ratten ett skäl till att vrida på ratten. 

2. Det faktum att en persons barn dött är är ett skäl för att personen är ledsen. 

3. Det faktum att det skulle vara trevligt att lyssna och dansa till engagerande musik är 

ett skäl till att göra eller fortsätta att göra detta. (Scanlon 2014 s.3) 

Jag delar Scanlons åsikt att det sunda förnuftet stödjer att dessa skäl för handling är 

universella och alltid sanna, för alla. Exemplen är intressanta även ur andra synvinklar. Först 

och främst styrkan hos de olika skälen: att väja för en fotgängare och på så vis undvika en 

olycka är ett betydligt starkare skäl än att vällusten av att lyssna till bra musik är skäl till att 

(fortsätta) att lyssna. Att undvika en olycka är också i hög grad automatisk: det gör man utan 

att tänka eller reflektera över sin handling. Att njuta av musik kan ses som ett mer medvetet 

val: jag känner för att göra detta men kanske har jag starkare skäl till att åka till jobbet eller 

gå ut med hunden. Att komma i tid till jobbet tycks inte ens behöva tas med i beräkningen för 

huruvida jag ska väja för en fotgängare framför bilen. Men det kanske mest intressanta 

exemplet är det andra: att ens barn dött som skäl för att vara ledsen. Detta exempel kan inte 

förklaras utifrån en teori om önskningar. Jag väjar för en fotgängare eftersom jag har en 

önskan att inte skada någon. (Jag kanske även önskar komma i tid till jobbet, och att bilen 
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inte skadas, men dessa önskningar eller skäl tror jag är mer sekundära) Jag dansar till musik 

eftersom jag önskar ha trevligt. Men jag ser ingen form av möjlig önskan när det gäller att jag 

är ledsen över mitt döda barn. Att barnet dött står inte för någon önskan, men är ändå ett skäl 

till mitt sinnestillstånd. 

Scanlon försvarar vad han kallar ”reasons fundamentalism”, att påståenden om skäl kan vara 

sanna eller falska och att dessa utsagor är fundamentala och inte kan reduceras till eller 

förklaras i andra typer av utsagor. För att motivera denna tes diskuterar han två andra typer av 

teorier om skäl: baserade på önskningar respektive rationalism, och argumenterar för dessas 

begränsningar. (Scanlon 2014 s.15-16) 

Scanlon identifierar sju områden som en teori om normativa sanningar borde kunna ge en 

förklaring till: 

1. Relationell karaktär. Hur kan det förstås att skäl är skäl för en agent? 

2. Determinerade sanningsvärden. Kan utsagor om skäl vara sanna eller falska 

oberoende av våra åsikter om dem och kan detta ha oacceptabla metafysiska 

implikationer? 

3. Superveniens. Vilken är relationen mellan fakta om skäl och fakta om händelser och 

orsaker i den naturliga världen; dessa relationer behöver förklaras. 

4. Kunskap. Finns icke reducerbara normativa fakta och hur får vi kunskap om dessa? 

5. Praktisk betydelse. Bedömningar av skäl är annorlunda än exempelvis bedömningar 

av naturliga fakta vid praktiskt resonemang och hur handlingar förklaras. Varför är 

det så? 

6. Styrka. Skäl kan ha olika styrka. Hur ska detta mätas? 

7. Frivillighet. Vissa skäl tycks inte alltid behöva övervägas. (Scanlon 2014 s.4) 

Scanlon diskuterar samtliga av dessa punkter omgående i Being Realistic about Reasons. Det 

ligger dock utanför den här uppsatsens avgränsning att behandla alla dessa punkter mer 

ingående. Jag kommer därför bara att fokusera på de viktiga skillnader som finns mellan 

Scanlons och Korsgaards olika teorier. 

Enligt Scanlon kan ovanstående frågor tyckas kunna besvaras utifrån skäl baserade på 

önskningar, förstått som att skäl är skäl för en viss person som har den relevanta önskningen. 

Han ger två typer av formler för dessa önskebaserade skäl: 
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1. X har skäl att göra A ifall det att göra A främjar uppfyllelsen av någon av X:s 

önskningar 

2. X har skäl att göra A ifall det att göra A främjar uppfyllelsen av någon av de 

önskningar X skulle ha ifall X var medveten om relevanta icke normativa fakta och 

tänkte klart. (Scanlon 2014 s.4-5) 

Enligt Scanlon kan dessa skäl baserade på önskningar förklara flera av de sju områdena ovan. 

Styrkan hos skäl förklaras utifrån önskningar: motivationen att handla varierar utifrån styrkan 

i personens önskningar. Frivillighet förklaras med ifall personen verkligen vill något, då är 

det ett skäl, men om personen inte önskar eller vill detta mål, då är det inget skäl längre. På 

samma sätt kan det finnas skäl som inte är frivilliga: dessa är skäl som ifall man handlar 

utifrån dem uppfylls en önskan som alla människor har. (Eller alla som är fullt informerade 

och tänker klart har, enligt den andra definitionen ovan.) Önskningar som vi har förklarar 

också hur vi kan nå kunskap om våra skäl, eftersom vi (oftast) vet vad vi önskar göra eller 

uppnå. Att göra eller uppnå detta förklarar varför vi har en viss motivation. Scanlon tänker 

sig att en sådan här önsketeori skulle kunna förklara supervenience ifall skäl till handlingar är 

funktioner av naturliga fakta om önskningar och vad som uppfyller dessa önskningar, varför 

skälen för handling förblir desamma så länge dessa naturliga fakta inte ändras. (Scanlon 2014 

s.5) 

Det finns dock svårigheter med att utgå från en teori om skäl baserade på önskningar. Jag har 

redan beskrivit problemet med exemplet där det faktum att ett barn dött är ett skäl för en 

förälder att vara ledsen. Detta exempel på skäl baseras inte i någon önskning. Att barnet dött 

är ett motiv till att vara ledsen, men inte någon motivation. Scanlon tar upp att vissa 

önskningar en person kan ha är dumma eller orimliga. Ger dessa ändå skäl för handling? 

Scanlon menar att denna invändning i viss mån upphävs i den andra definitionen av formler 

för önskebaserade skäl; att personen är välinformerad och tänker klart. Men att vara 

välinformerad och tänka klart skulle kunna vara önskningar som personen inte har just nu 

men skulle ha under andra omständigheter, vilket undergräver tesen om motivation att 

uppfylla önskningar. Scanlon skriver att önsketeorin kan förstås på två olika sätt vilket kan 

skapa förvirring om det inte klart framgår vilken tolkning som tillämpas. För det första kan 

teorin ses som substantiella normativa utsagor om vilka skäl människor har. Människan har 

skäl att göra det som främjar hennes önskningar, men detta lämnar enligt Scanlon många 

andra frågor obesvarade. Har hon metafysiska tvivel angående icke reducerbara normativa 

sanningar kan en teori som själv är av den sorten inte avhjälpa problemet. Istället för att ge 
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generella förklaringar om normativa sanningar reduceras perspektivet till empiriska problem: 

hur man bäst handlar för att uppnå ett visst mål. Inte heller svarar teorin för hur kunskap om 

normativa sanningar kan uppnås. (Scanlon 2014 s.5) Det andra sättet som önsketeorin kan 

förstås på är ett reduktivt påstående: P är ett skäl om det hjälper till att förklara hur 

handlingen A främjar uppfyllelsen av en önskan som en agent har. Att förstå teorin på detta 

sätt gör att det metafysiska tvivlet om icke reducerbara normativa sanningar kan besvaras 

genom att hävda att fakta om skäl för handling är en sorts naturliga fakta. Den 

epistemologiska frågan kan besvaras genom att påstå att sanningar om påståenden angående 

skäl för handling går att uppnå via vanliga typer av empiriska studier. Men Scanlon ser 

problem även för denna tolkning. Han menar att den leder till att fakta om önskningar saknar 

inneboende normativ betydelse. Den handlingsgivande kraften av skäl verkar reduceras till 

något rent kausalt och förklarande. Om fakta angående skäl identifieras med icke normativa 

fakta försvinner normativiteten. (Scanlon 2014 s.7) Scanlon sammanfattar problemet på 

följande sätt: 

It seems, then, that desire theories face a dilemma: either they begin with a normative claim 

about reasons for action, in which case they do not explain the features of reasons that may 

seem puzzling; or else they make a reductive claim, which eliminates normativity 

altogether. (Scanlon 2014 s.8) 

Han menar att teorin inte kan förklara det som gör skäl för handling speciellt om 

utgångspunkten är att handlingar baseras i agenters önskningar. Antingen förklarar teorin 

ingenting alls eller försvinner det normativa någonstans på vägen. 

Ett annat sätt att förklara sanningar om skäl för handlingar är genom de teorier som baseras på 

idén om rationalitet. Formeln ser ut på följande sätt: 

1. Det är ett faktum att p är ett skäl för en person att göra a när och eftersom rationalitet 

kräver att en sådan person räknar med detta faktum till förmån för att göra a. (Scanlon 

2014 s.8) 

Själva formeln nämner bara idén att agenten behandlar något som skäl, inte några slutsatser 

angående vilka skäl agenten kan ha. I många sammanhang betyder rationell att handla utifrån 

de skäl personen har, men Scanlon menar att om rationell tolkas på så sätt förklaras inte 

påståenden om skäl i termer av rationalitet utan utgår endast utifrån personens egna skäl. 

Detta anser Scanlon vara alltför banalt. Han föredrar istället de teorier där konceptet 

rationalitet inte består i eller är beroende av materiella koncept av vilka skäl personer har. 
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(Scanlon 2014 s.8-9) Korsgaard utgår från individen som grund för skäl, vilket Scanlon 

motsätter sig, som vi ska behandla senare i den här uppsatsen. 

 

Bakgrund: Korsgaards teori om praktisk identitet som skälgivande 
Korsgaard menar att skäl för handling grundas i varje människas praktiska identitet. Men vad 

innebär detta? En persons praktiska identitet är inte oberoende av andra människor, tvärtom. 

En person behöver vara en del av ett samhälle och olika grupper. Den praktiska identiteten 

utgörs delvis av särskilda band och åtaganden gentemot andra. Människan kan ses som ett 

djur som behöver leva i ett samhälle, och detta är en normativ identitet. Eftersom människan 

är av reflektiv natur, det vill säga hon kan fråga sig om hennes begär och önskningar 

verkligen är bra eller rimliga och ifall de bör omfamnas eller förkastas, så måste hon också 

betrakta någonting som normativt. Detta något är enligt Korsgaard uppfattningen om praktisk 

identitet som normativt för personen i fråga. Om personen inte har någon normativ 

uppfattning om sin identitet har hon eller han heller inga skäl för handlingar och eftersom 

personens medvetande är reflektivt kan han eller hon inte handla överhuvudtaget. (Korsgaard 

1992 ss. 90-93) Från detta drar Korsgaard följande slutsats: 

Since you cannot act without reasons and your humanity is the source of your reasons, you 

must endorse your own humanity if you are to act at all. It follows from this argument that 

human beings are valuable. (Korsgaard 1992 ss. 90-93) 

Mänskligheten är med andra ord källan till skäl för handling. Moraliteten hos en handling kan 

inte vara oberoende av individen. Detta är en viktig skillnad jämfört med det Scanlon 

försöker bevisa, nämligen att skälens normativa status är av ett mer oberoende slag. 

Korsgaard skriver att mänskligheten, som grundas i människors reflexiva natur, bör ses som 

ett mål i sig själv. Den mänskliga naturen är källan till vårt värde och är i sig själv ett värde. 

Detta menar hon ger upphov till moraliskt förpliktande. Eftersom jag värderar min 

mänsklighet som värdefull måste jag också erkänna din mänsklighet som värdefull. Denna 

mänsklighet är det som gör både mina och dina önskningar till normativa skäl. Kritiken som 

riktats mot detta är att även om jag erkänner dina önskningar som normativa skäl för dig 

innebär inte detta att de behöver vara normativa skäl för mig. För att jag ska förplikta mig 

gentemot någon annan krävs något ytterligare. Jag förpliktigar mig mot mig själv eftersom 

jag är medveten om mig själv. Så om någon annan ska få mig att förpliktiga mig gentemot 

honom eller henne måste denna personen få mig att bli medveten om honom eller henne, eller 
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som Korsgaard uttrycker det, krypa under huden på mig. (Korsgaard 1992 ss. 93-94) 

Korsgaards argument angående detta kommer jag att gå in på lite närmare längre fram i 

uppsatsen. 

Moralen är ytterst grundad i den mänskliga naturen som vi såg tidigare. Korsgaard skriver att 

värden och skyldigheter utgår ifrån våra egna moraliska känslor och dispositioner, och 

handlar mer om vad som är bra än om att hitta en sanning. Inte bara våra dispositioner utan 

snarare våra egna motiv och impulser som kommer från dessa är vad som är normativt. 

Korsgaard utgår från Kants tankar då hon utvecklar sin teori om den praktiska identiteten. 

Kant menar enligt Korsgaard att vi behöver visa att specifika handlingar är riktiga och 

specifika mål är goda. Impulser passerar ett sorts normativitetstest innan vi kan betrakta dem 

som skäl för handling. Detta test har inte med sanning eller kunskap att göra, utan är ett 

reflekterande godkännande. Moralen är grundad i den mänskliga naturen, och det är gentemot 

sådana dispositioner som handlande måste bedömas. (Korsgaard 1992 s. 77) 

Även om Korsgaard utgår från Kants teorier har hon lagt till vissa modifikationer. Hennes 

mål är att visa varifrån skyldigheter kommer, däremot inte vilka skyldigheter vi har och hur 

vi förhandlar mellan dem. Inte heller hävdar hon att alla skyldigheter har med moral att göra 

eller att skyldigheter inte kan komma i konflikt med varandra. Hon fokuserar på fyra punkter: 

1. Att autonomi är källan till skyldigheter, och speciellt för vår förmåga att förplikta oss 

själva. 

2. Vi har moraliska skyldigheter. Med det menar hon skyldigheter gentemot 

mänskligheten som sådan. 

3. Eftersom vi kan förplikta oss själva kan vi också bli förpliktigade av andra människor. 

4. Vi har skyldigheter gentemot andra levande ting. (Korsgaard 1992 s. 78) 

Korsgaard menar att människan har en självmedvetenhet på så sätt att vi kan reflektera över 

oss själva. Vi kan ta ett steg tillbaka och se på oss själva utifrån, och ur flera olika perspektiv. 

Istället för att bara agera kan vi reflektera och ifrågasätta det vi gör, vilket djur inte kan göra. 

Detta kallar Korsgaard för reflektiv granskning. Det som granskas är skäl för eller emot 

något. Om en impuls utvärderas på detta sätt kan personen avgöra om det finns skäl för en 

viss handling. (Korsgaard 1992 ss. 78-79) Ett exempel på detta kan vara att jag känner mig 

hungrig. Jag får lust att gå till kylskåpet och äta en bit pizza som blivit över. Men så stannar 

jag upp och tänker efter. Det kanske inte är så bra att äta nu när det bara är en timme kvar till 

lunchen? Eller borde jag äta ett äpple hellre än pizza? 
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Korsgaard hänvisar tillbaka till Kants teorier för att sedan utveckla sin egen teori. I korthet 

argumenterar Kant så här angående ovanstående problem enligt Korsgaard: På grund av vår 

mentalitets reflektiva struktur anser vi oss ha fri vilja och måste därmed fatta våra egna 

beslut. Innan vi handlar måste vi ha fattat ett beslut. Beslutsprocessen består av att den 

önskan vi känner görs om till ett skäl för handling. Vi gör det då till vår maxim att handla 

utefter denna önskan. Eftersom skäl härstammar från principer måste den fria viljan ha en 

princip. Men eftersom viljan är fri kan ingen utomstående lag påtvingas den vilket gör att den 

måste ha sin egen lag eller princip för att vara autonom. Det kategoriska imperativet ger svar 

på hur vi bör välja att handla: vi bör handla efter den maxim vi vill ska kunna upphöjas till 

lag, och detta är lagen om fri vilja. Däremot finns det inget som säger vad en lag måste vara. 

(Korsgaard 1992 ss. 80-81) 

Korsgaard följer Kant såhär långt – eftersom vi har vår fria vilja, så måste vi ha en lag. Den 

lagen är det kategoriska imperativet, som bara säger att vi ska ha en lag. Kant själv tänkte sig 

att vi nu kommit fram till moralen, men där håller Korsgaard inte med – även om en lag 

måste vara universell, så kan den till exempel vara universell över en enda agents liv. 

(Korsgaard 1992 ss. 81-82) Korsgaard har ytterligare argument för att vi måste bry oss om 

andra än oss själva, men de kommer jag in på längre fram.  

Korsgaard skriver att när du själv överväger olika önskningar finns det något som står över 

alla dina önskningar, något som är du, och detta du väljer vilken önskan du ska agera utifrån. 

Den princip eller lag du agerar utefter är den som ger uttryck för dig själv. Korsgaard 

definierar detta med uttrycket praktisk identitet på följande sätt: 

The conception of one’s identity in question here is not a theoretical one, a view about what 

as a matter of inescapable scientific fact you are. It is better understood as a description 

under which you value yourself, a description under which you find your life to be worth 

living and your actions to be worth undertaking. So I will call this conception of your 

practical identity. Practical identity is a complex matter and for the average person there 

will be a jumble of such conceptions. (Korsgaard 1992 s.83) 

Med andra ord är det sättet en person tänker om sig själv, vad som är med eller emot 

personens värderingar. Konceptet om praktisk identitet tolkar jag som ett ganska informellt 

koncept, det finns i personens bakgrund och beslut utgår från detta men det är inget som 

personen aktivt måste reflektera över vid varje enskilt beslut, utan personligheten avgör vad 

som är det bästa handlandet för individen i en given situation. Visserligen bygger den 

praktiska identiteten på hur vi kan reflektera över oss själva och vad vi i enlighet med vår 
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personlighet och självbild kan godkänna eller inte, men jag tänker mig att tillämpningen i de 

flesta fall, när det gäller vardagliga beslut, är ganska informell. Till exempel är en av mina 

praktiska identiteter den av en universitetsstudent. Att vara just det ger mig skäl att skriva den 

här uppsatsen. Men det är inte så att jag reflekterar över min identitet som student när jag 

skriver nu, identiteten ligger mer i bakgrunden av medvetandet trots att mitt skäl till att skriva 

den här uppsatsen är just att jag har denna praktiska identitet så som jag tolkar Korsgaard. En 

annan av mina praktiska identiteter är den av en annans persons sambo. Denna identitet är 

skälgivande då jag umgås med sambon, men det är inget jag tänker på: jag visar honom 

omsorg och kärlek eftersom jag vill göra det och det faller mig naturligt att göra så att han 

mår bra. Däremot vid viktiga eller svåra beslut krävs en omfattande självrannsakan. Vilka 

konsekvenser får det för mig och familjen om jag byter jobb? Är det värt de extra pengarna 

att ha en halvtimmes längre resväg och vem går i så fall ut med hunden på morgonen? 

Korsgaard argumenterar att en individ är del av olika grupper samtidigt, som alla ger upphov 

till skäl och skyldigheter. Dina egna skäl uttrycker din identitet och natur, och grundas på 

reflektivt godkännande, medan dina skyldigheter grundas i vad den identiteten förbjuder, 

reflektiva avslag. Men det är koncepten vi har om oss själva som är viktigast för oss och 

ställer upp ovillkorliga förpliktelser. Bryter du mot detta förlorar du din integritet och 

identitet.(Korsgaard 1992 ss. 83-85) 

En handling eller maxim består av två delar, själva handlingen och dess avsikt. Dessa två 

delar måste relatera till varandra på ett sådant sätt att helheten kan göras till lag. En god 

maxim är därmed i sig själv en normativ enhet. Korsgaard tar upp ett exempel från Platon 

som innehåller tre scenarion, eller maximer.  

1. Jag behåller mitt vapen eftersom jag själv vill ha det.  

2. Jag återlämnar inte ditt vapen eftersom jag själv vill ha det.  

3. Jag återlämnar inte ditt vapen eftersom du blivit galen och det finns risk att du 

skadar någon. 

Handlingen i nummer 2 och 3 är densamma, och avsikten är detsamma för nummer 1 och 2. 

Ändå är bara nummer 2 en dålig maxim beroende på helheten, hur handlingen är kombinerad 

och relaterad. (Korsgaard 1992 ss. 86-87) 

Korsgaard skiljer mellan moraliska begrepp (concepts) och moraliska uppfattningar 

(conceptions). Ett moraliskt begrepp menar hon är det normativa problemet som uppkommit 
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på grund av vår reflektiva natur, exempelvis vad som är bra och vad som är dåligt. Moraliska 

uppfattningar däremot är principer ämnade att lösa de moraliska problemen, och Korsgaard 

menar att den praktiska identiteten är det som medlar mellan dessa båda, hur något går från 

ett problem till en lösning. Om värden associeras till hur vi tänker om oss själva på ett 

grundläggande plan, så är vissa sätt att betrakta sin identitet bättre än andra. (Korsgaard 1992 

ss. 88-90) 

Korsgard skriver att många tänker sig praktiska skäl som privata eftersom de antar att 

reflektion är en privat aktivitet, liksom medvetenhet. Men detta är inte helt korrekt, skriver 

hon, och drar paralleller till det Wittgenstein kallade privat språk. Ett sådant språk är inte 

kommunicerbart, utan kan vara exempelvis en sensation, som personen inför sig själv 

benämner på ett visst sätt men inte förklarar inför andra. Men Wittgenstein menar enligt 

Korsgaard att ett sådant språk inte kan existera, det krävs minst två för att ett språk ska ha en 

mening. Idén om ett privat språk är inkompatibelt normativiteten av betydelse. Samma sak 

gäller för privata skäl: skäl är relationella eftersom skäl är ett normativt begrepp. Att R är skäl 

för A är att mena att man borde göra A därför att R, och här krävs två, en för att påstå något 

och en annan för att utföra detta. Dessutom krävs möjligheten att göra fel eller handla 

irrationellt, relationen är inte kausal. Korsgaard menar att denna relation där det krävs två 

gäller både mellan olika personer och inom en själv: det reflektiva medvetandet hos en 

människa har två delar, det tänkande jaget och det agerande jaget. När det gäller språk är 

problemet inte att det är privat utan att det inte går att kommunicera med andra. Men 

Korsgaard intresserar sig för en annan aspekt än många språkfilosofer som studerar meningen 

hos ord och språk: hon poängterar hur svårt det är att ignorera ord och språk. Det är svårt att 

höra ett språk man förstår som rent ljud: vi lyssnar och reagerar på det vi hör. Att tala är ett 

sätt som vi kan göra andra medvetna om oss eller krypa under huden på dem. Svårigheten 

ligger inte i att ha skäl för att ta andras skäl i åtanke, utan snarare måste vi ha ett skäl att inte 

ta dessa andras skäl i åtanke. (Korsgaard 1992 ss. 94-97) 

Kritik har riktats mot hur Korsgaard använder Wittgensteins argumentation angående privat 

språk. Bland annat Joshua Gert skriver att hon blandar ihop Wittgensteins definition av vad 

som är privat i betydelsen icke kommunicerbart med sin egen teori där privat istället kan 

definieras som agentrelativt. Gert menar att Wittgensteins teori på inget sätt stödjer 

Korsgaards teori, tvärtom lägger han fram argument som påvisar att Wittgenstains teori om 

privat språk undergräver Korsgaards teori om den praktiska identiteten. Dessa argument går 

ut på att Wittgenstein inte ansåg att en princip eller regel måste tillämpas innan handlingen 
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utförs vilket Korsgaards teori går ut på, samt att Wittgenstein försökte ta bort fokus från 

första persons perspektivet medan Korsgaard betonar just första persons perspektivet. (Gert 

2015 ss. 439-448) Själv anser jag att Korsgaard drar en parallell till enbart en del av 

Wittgensteins teori. Även om Gert skulle ha rätt i sin kritik att Wittgensteins teori i sin helhet 

undergräver Korsgaards tycker jag ändå att parallellen om icke kommunicerbart språk och att 

praktiska skäl inte är privata fungerar. 

I och med att varje person eller agent bygger upp sin egen praktiska identitet kan det ibland 

verka som att skäl skulle vara agentrelativa. Men så är inte fallet utan Korsgaard menar att 

skäl uppkommer efter praktiskt resonerande, som är agentneutralt. Vasilis Politis sammanfattar 

detta på följande sätt: 

Korsgaard's central claim is that practical reasons are not agent-relative, and hence they are 

not based in something peculiar to the agent, in particular his or her desires. Rather, 

practical reasons are agent-neutral, and hence they are (other things being equal) 

universally binding. However, Korsgaard argues, on explicitly Kantian inspiration, that 

agent-neutral practical reasons have their source not in the nature of things, but in the 

nature of practical reasoning itself. We rationally construct agent-neutral values; we don't 

discover them. (Politis 1997 s 425) 

Skäl har alltså inte sin utgångspunkt i en persons önskningar, och inte heller i sakernas natur. 

Istället är det det praktiska resonemanget som ligger till grund för skäl, och detta praktiska 

resonerande är agentneutralt, varför även skälen blir agentneutrala. Tidigare har vi sett att allt 

går tillbaka till vår mänsklighet, vilken är universell. Vid ett första påseende kan denna 

agentneutralitet ses som motsatt till den praktiska identiteten, men jag tolkar den praktiska 

identiteten som något som individen bygger upp utifrån olika principer. Dessutom kan 

personliga intressen ligga till grund för uppbyggnaden av en persons praktiska identitet. 

Exempelvis tycker jag om att läsa och skriva skönlitteratur. Inget i mitt reflekterande jag 

motsätter sig detta, tvärtom blir författare något som är en praktisk identitet som jag vill 

uppnå (just nu är nog aspirant till författare eller blivande författare min praktiska identitet). 

Denna min praktiska identitet är densamma som hos andra blivande författare, vi utgör en 

relativt universell grupp trots att vi kanske inte känner varandra. Däremot har jag praktiska 

identiteter som är mer grundläggande och som ges företräde vid konflikt. Viktigast är min 

identitet som del av mänskligheten, som är universell och står över alla andra identiteter och 

ges företräde vid intressekonflikter. Jag ser det som att det är själva processen att gå från 

impulser och annat såsom intressen till att komma fram till skäl för handling som är det 

essentiella i Korsgaards teori. Själva processen är agentneutral även om var och en av oss har 
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en individuell uppsättning praktiska identiteter, vissa mer universella och grundläggande än 

andra. 

Ett lite annorlunda exempel på hur skäl för handlande fungerar tar Korsgaard upp då hon 

argumenterar för våra skyldigheter gentemot djur. Djur kan känna saker såsom smärta. 

Smärta tycks vara ett normativt faktum, och det tycks inte kunna finnas invändningar mot den 

såsom exempelvis njutning kan vara omdiskuterat i vissa fall. Men djur har smärtupplevelser, 

innebär det då att de har en normativ aspekt, någon sorts moral? Korsgaard besvarar detta 

genom att hävda att det smärtsamma hos smärta består av det faktum att det är en känsla vi är 

benägna att bekämpa. Naturen gav oss smärtan för att vi ska ta hand om oss själva, inte som 

ett skäl för handling. Vår perception är att vi har skäl att ändra något för att undvika smärta, 

men smärta i sig själv är inte ett skäl för handling. Även om smärtan i sig själv inte är ett skäl 

för handling kan man säga att den har funktionen att den visar oss att vi har ett skäl för 

handling. (Korsgaard 1992 ss. 101-105) Ett exempel: om jag lägger jag handen på en varm 

platta påvisar smärtan att plattan skadar mig, och det ger mig skäl att ta bort handen. 

Korsgaard skriver att djur precis som människor har självbevarelsedrift, de agerar för att 

överleva varför de försöker undvika smärta, äter för att överleva och så vidare. De vet inte på 

ett mer intellektuellt plan att de behöver äta för att överleva, men de känner att de vill äta och 

agerar därefter. De har skäl att äta men vet inte om det. Naturen och djuren är designade för 

att överleva, behålla sin fysiska identitet, varför de reagerar på skäl de inte är medvetna om 

för att behålla denna identitet. Människan är ett djur vars natur är att konstruera en praktisk 

identitet som är normativ för henne. Förpliktelse är det reflexiva förkastandet av något som 

hotar din identitet. Smärta är en oreflekterad förkastelse av något som hotar din identitet. Så 

smärta är perceptionen av ett skäl och därför kan det verka normativt. Skillnaden mellan 

människa och djur är därmed liten: människan värderar sig själv och det gör djuren också, 

bara det att djuren inte gör det på samma intellektuella sätt som människan. Filosofer såsom 

Aristoteles har hävdat att en människa förutom mänsklig natur även har en djurisk natur och 

om hon inte värderar sin djuriska natur kan hon heller inte värdera något annat som bygger på 

detta. Men Korsgaard hävdar som tidigare framgått att den andre måste krypa under skinnet 

på mig för att göra mig medveten om henne eller honom. Men skriket av ett djur i smärta har 

just denna effekten på en människa, på samma sätt som om en person skulle ropa på hjälp. 

Ljudet av ett djur i smärta är förståbart även för en människa, och precis som människan inte 

kan ignorera om någon talar på ett språk hon förstår, kan hon heller inte ignorera djuret. 

Människan har därmed förpliktelser gentemot djur. (Korsgaard 1992 ss. 101-106) Jag tänker 
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mig också att den mest grundläggande praktiska identiteten, mänskligheten, innebär att bry 

sig om andra kännande varelser. 

 

Likheter och skillnader mellan Scanlons skäl och Korsgaards 

praktiska identitet 
För att argumentera för min slutsats behandlar jag här några skillnader jag anser särskilt 

viktiga i Scanlons och Korsgaards teorier, samt argument för och emot de olika positionerna. 

Påpekas bör dock att teorierna på inget vis är varandras motsatser, utan de har en hel del 

gemensamt. För att påvisa detta börjar jag med några exempel på likheter, innan jag går över 

till skillnader och vad som talar för respektive emot de olika argumenten. Avsnittet avslutas 

med ett exempel där jag försöker visa hur de bådas teorier kan appliceras och dess styrkor 

och svagheter utifrån ett praktiskt exempel. 

 

Likheter: 

Kants betydelse 

En likhet mellan Korsgaard och Scanlon är att de båda i någon mån utgår från Kants teorier. I 

Korsgaards fall är detta tydligt: som jag redan behandlat bygger hennes teori om praktisk 

identitet i hög grad på Kants teori om det kategoriska imperativet. I övrigt har Korsgaard 

skrivit och föreläst mycket om Kant. Scanlons relation till Kant är mindre uppenbar. Scanlon 

skriver själv att hans argument angående rätt och fel samt idén att en handlings riktighet 

bestäms av principer som ingen rimligen kan avvisa i viss grad liknar Kants kategoriska 

imperativ. Han använder dessutom en strategi för sin argumentation som liknar Kants i 

dennes skrift Grundläggning av sedernas metafysik: utgångspunkten är en karaktäristik av 

den skälgivande kraften hos omdömen om rätt och fel, varefter denna karaktäristik används 

som nyckel för att förstå innehåll och resonemang om hur vi kom fram till dessa omdömen. 

Men Scanlons idéer om skäl som grund för vårt intresse för handlingars riktighet är olik 

Kants: Scanlon försöker beskriva skälen i substantiella termer och klargöra varför vi anser 

dem övertygande. Kant försökte förklara den speciella auktoriteten hos moraliska krav 

eftersom de enligt honom är grundade i villkor för rationellt handlande, medan Scanlon 

fokuserar på den särskilda tyngd och auktoritet som kraven på möjligt rättfärdigande inför 

andra har. (Scanlon 1998/2011 s.16-17) 
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Krävs reflektion för att komma fram till svar 

Både Scanlon och Korsgaard är överens om tillvägagångssättet för att nå kunskap angående 

skäl för handling. De anser att denna kunskap kan nås genom reflektion. 

Scanlon beskriver en process eller metod hämtad från Rawls som han kallar reflektivt 

equilibrium för att nå denna kunskap, men att vi troligen inte kommer att lyckas komma fram 

till alla sanningar. Men själva processen att leta efter reflektivt equilibrium kan få oss att 

upptäcka andra principer på vägen. (Scanlon 2014 ss. 77-80) Denna metod liksom övrig 

argumentation om hur vi kommer fram till kunskap avseende skäl för handling ligger dock 

utanför den här uppsatsens avgränsning. 

Korsgaard betonar tydligt att det är vår självreflektion som ger oss kunskap om vad vi ska 

anse vara skäl för handlingar, som redan behandlats tidigare i uppsatsen. Hon anger inte 

någon specifik metod, utan just den självreflektiva processen är det som gör oss till 

människor, denna förmåga att kliva ut ur oss själva och betrakta oss själva och våra 

handlingar utifrån. Det är detta som skiljer oss från djuren. Denna process som leder fram till 

att godkänna skäl för handlande är agentneutral, densamma för alla människor. 

Skäl för handling och inte önskningar 

Både Scanlon och Korsgaard tar ställning gentemot önskningar som grund för handling. 

Önsketeorin är utbredd inom området, och båda ser förtjänster med den, men anser att det 

inte räcker med önskningar som förklaring för alla handlingar. Önskningar kan ge upphov till 

skäl men det finns skäl som inte baserar sig i önskningar. Här tycks de båda överens, men 

sedan skiljer sig idéerna om skäl för handling som vi senare ska titta på. 

Scanlon argumenterar emot önsketeorin och att det är önskningar som är den motiverande 

kraften för att handla. Han menar att skäl bättre förklarar grunden för handling än önskningar. 

Vidare menar han att skäl är en tillräcklig källa till motivation. Omständigheter gör att våra 

tankar och beteenden kan vara olika vid olika tillfällen. Styrkan i motivationen kan variera 

och ett visst skäl kan ges större eller mindre betydelse beroende på hur vi känner oss, vad vi 

upplevt och så vidare, men våra skäl är enligt honom de främsta motiverande faktorerna. 

(Scanlon 1998/2011 ss.40-42) Sarah Marshall kritiserar detta och menar att länken mellan att 

skapa åsikter och utvärdera skäl och dessas utgångspunkt för handling är svag. Enligt 

Marshall lyckas inte Scanlon argumentera tillräckligt väl för att det inte finns andra viktiga 

motiverande krafter än skäl, såsom viljan att tro något, önskningar etcetera. Enligt henne 

finns det många fall där ytterligare faktorer behövs för motivation, och att Scanlon inte lyckas 

bevisa att önskningar inte spelar någon viktig roll för motivation. (Marshall 2003 s.20). 
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Korsgaard skriver även hon att det är skäl och inte önskningar som ligger till grund för 

handlingar. Impulser, önskningar och liknande passerar en process av reflektivt godkännande 

där personen värderar ifall impulsen, önskningen eller vad det nu kan vara kan vara ett gott 

skäl till att utföra en handling. Processen hur Scanlon och Korsgaard kommer fram till ifall 

ett skäl är gott eller inte är med andra ord olika, men de utgår båda från att skäl är tillräckligt 

för handling. Däremot förklarar Korsgaard tydligare hur en önskan eller impuls kan utgöra 

grunden för ett skäl. Därför borde Marshalls kritik inte kunna riktas mot Korsgaards teori om 

praktisk identitet på samma sätt, eftersom Korsgaard tycks mer öppen för olika typer av 

”input” som senare transformeras till skäl.. 

Andra menar att det inte måste vara antingen eller. Robert Merrihew Adams skriver att 

önskan och värde har en större självständig betydelse än vad Scanlon påstår. Han 

argumenterar att den konceptuella rollen av skäl och önskningar är självständiga utan någon 

hierarki emellan sig. De behöver alltså inte stå i något motsatsförhållande mellan sig. (Adams 

2001 ss. 568-570) Vidare skriver Adams att Scanlon inte behandlar alla olika former av 

önskningar tillräckligt ingående. Exempelvis impulsrelaterade önskningar menar Adams att 

dessa inte är så rationella som Scanlon tolkar dem, och inte särskilt starkt knutna till 

beslutsfattande. Även mer djupa önskningar menar Adams inte förklaras tillräckligt väl av 

Scanlon. Adams tar upp exemplet med en person som hyser en djupgående önskan om 

rikedom. Personen handlar på så sätt att denna djupa önskan tillfredsställs. Adams menar att 

personen då handlar utefter sin övergripande önskan och inte utifrån skäl. (Adams 2001 ss. 

573-574) 

Även Korsgaard är kritisk till önskningar som grund för handling och föredrar skäl. Men 

kanske går Adams argument bättre att inkludera i Korsgaards teori om praktisk identitet än i 

Scanlons teori. Det skulle kunna gå att hävda att i en viss persons självbild utgör välstånd en 

viktig komponent. Personen utvärderar sina skäl för handling och godkänner de handlingar 

som leder till välstånd. Ingen av de grupper personen tillhör förbjuder detta, varför handlingar 

som leder till välstånd ges reflektivt godkännande. 

Själv tänker jag att det är svårt att själv veta om man handlar utifrån skäl eller önskningar. 

Många praktiska beslut fattas utan alltför mycket medveten reflektion, och då är det svårt att 

avgöra om grunden för handlandet var skäl av mer kognitiv natur eller önskeuppfyllande. En 

önskan kan ge upphov till ett skäl att göra något, och ett skäl kan leda till en önskan. Här ser 

jag den praktiska identiteten som en attraktiv teori, då grunden för mitt handlande ligger i den 
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jag anser mig (vilja) vara, och då blir det mindre viktigt anser jag att avgöra om det är skäl 

eller önskningar som ligger till grund för hur jag faktiskt handlar. 

 

Skillnader: 

Påståenden om skäl som sanna eller falska 

Som jag skrivit i bakgrunden är en viktig tes i Scanlons resonemang att påståenden om skäl 

kan vara antingen sanna eller falska (korrekta eller felaktiga). De kan heller inte reduceras till 

icke normativa sanningar. Grundinställningen verkar vara att det sunda förnuftet stödjer att 

påståenden om skäl för handling alltid är sanna eller falska, och han tog upp flera exempel 

som stödjer detta som jag tidigare har tagit upp. Påståendet att jag har skäl att väja med bilen 

för att undvika att köra på en fotgängare är exempelvis alltid sant. Men trots att just dessa 

exempel verkar rimliga, räcker detta som bevis för att påstå att utsagor om skäl alltid har 

samma status? Här skulle det gå att hitta andra exempel på olika personers skäl som kan ha 

olika sanningsstatus trots att personerna och situationen är relativt lika, och alltså kan anses 

dela samma värderande kategorier. 

Samma person kan ha skäl både för och emot en handling samtidigt, och då går det inte att 

”skylla” på de värderande kategorierna som olika personer har. Ett exempel: Jag har skäl att 

sitta uppe länge på kvällen för att skriva på den här uppsatsen för att få den klar fortare. Jag 

har också skäl för att gå och lägga mig tidigt på kvällen för att vara utsövd och kunna jobba 

med uppsatsen på morgonen. Båda dessa påståenden om skäl för handling är sanna, men 

motsägelsefulla. Jag kan inte handla utifrån båda utan måste bestämma mig för ett 

handlingsalternativ. Kanske går det att säga att mitt huvudsakliga skäl är att skriva klart 

uppsatsen så snabbt som möjligt för att ha den klar i tid. Detta är ett gott (sant) skäl. Om jag 

ska sitta uppe eller vila och gå upp tidigt är bara vägar för att uppnå ett syfte jag har skäl att 

uppnå. Jag anser att Scanlon främst intresserar sig för statusen hos ett enskilt skäl och ofta ur 

en enskild persons perspektiv. Dock tar han upp problematiken om oförenliga skäl. När det 

gäller oförenliga skäl såsom i exemplet ovan skriver Scanlon att ett skäl kan vara pro-tanto: 

det är övertygande om det inte uppvägs av andra, bättre skäl. Det ursprungliga skälet förlorar 

dock inte sin status som skäl eller värderas sämre: det som händer är att ett eller flera andra 

skäl är bättre. Ibland kan relationen vara mer komplex då det ena skälet inverkar på statusen 

hos det andra skälet. Scanlon menar att handlande baseras på ett generellt ramverk av skäl 

och principer och det praktiska tänkandet är att räkna ut vilka överväganden som är relevanta 

i ett visst fall genom att tolka, anpassa och modifiera detta ramverk. (Scanlon 1998/2011 
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ss.56-61) Jag ser två problem med detta. För det första: om ett påstående om ett skäls status 

har ett givet sanningsvärde verkar detta komplexa ramverk av principer och relationer snarare 

peka mot utsagors relativitet och mer närma sig Korsgaards idéer. För det andra tycker jag 

inte att Scanlon tillräckligt klart förklarar hur man praktiskt ska tillämpa detta system av 

principer för avvägningar av skäl. 

Scanlons vidare argumentation bygger på att presentera två andra populära teorier om skäl: 

de baserade på önskningar och de baserade på idéer om rationalitet. Sedan argumenterar han 

emot dessa två typer och menar att de inte kan förklara för alla de sju områdena han 

identifierat som viktiga för normativa sanningar. Enligt honom kan hans teori bättre besvara 

dessa kategorier. Resonemanget har vissa svaga punkter. Först och främst, hur valdes dessa 

sju kategorier ut, kan det finnas andra viktiga aspekter som han inte tagit med och som hans 

egen teori kanske inte kan ge förklaringar till? För det andra, ger hans teori verkligen bra 

förklaringar för alla dessa aspekter, och gör de det på ett mer förtjänstfullt sätt än exempelvis 

rationalitetsteorin och önsketeorin? 

Viktigt att poängtera är dock att trots att Scanlon anser att utsagor angående skäl kan vara 

sanna eller falska inser han att det är svårt att skaffa kunskap om dessa sanningsvärden, och 

menar att de fall där detta kan göras är starkt begränsade. Frågan är då hur relevant det är ifall 

påståenden angående skäl antingen är sanna eller falska om det oftast inte går att få vetskap 

om detta. 

Korsgaards åsikter skiljer sig helt och hållet från Scanlons. Enligt henne utgår ett skäls 

moraliska status utifrån våra känslor och dispositioner, och det är viktigare att titta på vad 

som är bra respektive dåligt än att söka dess sanningshalt. Var och en reflekterar över sina 

skäl och godkänner eller förkastar dem, men detta godkännande beror inte på om skälen är 

sanna eller falska, utan utgår istället från individens praktiska identitet. De olika grupper som 

var och en är medlem av ger upphov till skäl och skyldigheter, men de uttalar sig inte om ifall 

något är sant eller falskt, bara hur en medlem bör reflektera. Jag tänker mig att varje 

människa har en unik kombination av dessa grupper, vilket kan ge upphov till vissa 

intressekonflikter, och en viss social grupps värderingar kanske ges företräde. Men detta 

behöver inte betyda att en annan av dina gruppers ”normer” skulle vara falska, bara att den 

reflexiva processen anser att ett visst skäl ges företräde i den givna situationen. Korsgaard 

skriver att om en person bryter mot vad den praktiska identiteten förbjuder riskerar personen 

att förlora sin integritet och identitet. Denna känsla anser jag att en person upplever då hon 
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eller han handlar på ett visst sätt i överenskommelse med vissa värderingar, trots att hon eller 

han därigenom tvingas gå emot andra värderingar. 

Normativa skäl som universella eller personliga 

Detta är en av de viktigaste skillnaderna mellan Korsgaards och Scanlons teorier. På sätt och 

vis kan man säga att hela utgångspunkten för respektive teori skiljer sig här. Scanlon menar 

att det genom en mer opersonlig reflektion går att upptäcka sanningar, medan Korsgaard lutar 

mer mot en inre reflektion där skäl och moraliska principer kan urskiljas inifrån. Scanlons 

utgångspunkt är att skäl inte kan ses som rent personliga utan är universella: två personer 

med samma värderande kategorier bör fälla samma omdöme om skäl för handling. Korsgaard 

däremot menar att en persons skäl för handling grundas i personen själv: den jag är är det 

som ger mig skäl till att handla på det ena eller andra sättet. Här går det att invända att om två 

personer i samma situation har likadana praktiska identiteter borde de därför ha samma skäl 

om man applicerar Korsgaards teori. Med denna tolkning uppkommer samma problem som 

för Scanlon: är det rimligt att flera personer kan ha precis samma praktiska identitet?  

Vi kan ha olika åsikter om vilken av dessa utgångspunkter som verkar mest rimliga. För att 

bättre kunna analysera detta ska jag försöka bryta ner och värdera de olika delarna i 

argumenten. 

Vi såg tidigare att Scanlon menar att samma slutsats om skäl för handling uppnås om två eller 

flera personer har lika eller liknande värderande kategorier. Men hur rimligt är det egentligen 

att denna situation uppkommer? Är vi inte alla olika, med olika erfarenheter och attityder? 

Finns det överhuvudtaget några exempel på människor med tillräckligt lika värderande 

kategorier? Alla har vi olika personligheter, vi kommer från olika platser, har olika 

utbildning, vi har uppfostrats olika. Vi är män eller kvinnor, yngre eller äldre, vi har olika 

temperament och fysiska attribut. Listan kan göras hur lång som helst. En invändning mot 

detta skulle kunna vara syskon av samma kön. Syskon växer oftast upp i samma familj och 

ges liknande möjligheter. Föräldrarna gör allt för att skapa rättvisa mellan dem. De bor i 

samma hem, åker på semester till samma platser och så vidare. Men även syskon kan vara 

starkt olika. Genetiskt finns olikheter, likaså kan intressena skilja sig varför de ägnar sig åt 

olika saker och därmed skapar olika erfarenheter. Ofta delar de inte samma vänkrets, och har 

olika lärare i skolan. Även om föräldrarna försöker behandla dem lika är detta inte lätt, 

kanske inte heller önskvärt. En annan viktig skillnad är att de har olika position inom 

familjen. Att vara exempelvis storasyster är en annan roll än att vara lillasyster, mellanbarn 

och så vidare. Med andra ord anser jag denna möjliga invändning som svag. Något 
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annorlunda är fallet med enäggstvillingar. Dessa delar samma genetiska uppsättningar och 

samma position inom familjen i avseende på ifall de är yngre eller äldre än eventuella andra 

syskon. Ifall de håller ihop och gör det mesta tillsammans (detta behöver inte vara fallet men 

om vi för resonemanget utgår från att det finns sådana tvillingpar) bör deras erfarenheter vara 

likartade. Går det då att säga att de har samma värderande kategorier? Jag lutar mot det: 

Scanlon skriver inte att de värderande kategorierna måste vara exakt likadana, bara liknande. 

Därmed menar jag att det visst kan finnas personer med tillräckligt likartade värderande 

kategorier. Men då blir min följande invändning: Är det relevant ur filosofisk synvinkel något 

som bara tycks förekomma såpass sällan? Att något fåtal personer kan ha alla dessa likheter 

är teoretiskt möjligt, men i och med att detta infaller såpass sällan finns en svaghet i Scanlons 

teori. Att finna universaliteten i omdömen om skäl är en tilltalande tanke, men svår att 

tillämpa i de flesta fall. Dessutom måste personerna med liknande värderande kategorier fälla 

omdömen om samma sak, vilket eventuellt begränsar de teoretiskt möjliga fallen ännu mer. 

Svaret på denna invändning anser jag ligga i hur begreppet värderande kategorier bör tolkas. 

För att bli applicerbart mer än undantagsvis krävs att begreppet definieras på så sätt att fler 

fall hamnar inom ramen för detta begrepp. Scanlon förklarar inte närmare den exakta 

betydelsen av värderande kategorier och vad som måste vara liknande och till vilken grad för 

att universalitet i omdöme ska kunna appliceras, vilket jag anser vara en svaghet i hans 

argumentation. 

Det kan tyckas som att Korsgaard inte letar efter universella skäl, då hon säger att skälen 

kommer från varje persons praktiska identitet. Den man är avgör om något är ett skäl eller 

inte, och hur starkt detta skälet är. Denna teori är mindre teoretisk och mer praktisk än 

Scanlons teori. Den praktiska identiteten är uppbyggd av personens självbild och vad 

personen anser korrekt, bra, nödvändigt och så vidare efter en reflektiv process. Agentens 

eget perspektiv vid beslutsfattande står i fokus. Dock är inte varje person helt självständig: 

den praktiska identiteten grundas i olika grupptillhörigheter och människan är alltid en del av 

ett samhälle. En människa är med i många olika grupper samtidigt och varje grupp ger 

upphov till skäl och skyldigheter. Exempelvis kan en viss person tillhöra en viss etnisk grupp, 

professionell grupp, religiös tillhörighet, familjegrupp, könsidentitet och så vidare, listan kan 

göras lång. Här blir problemet det motsatta gentemot Scanlons: om var och en har en 

individuell grund som skäl för handling, och en unik blandning av grupptillhörigheter, vad 

för slags teoribildning kan man skapa utifrån detta? Det kan tyckas att var och en gör som de 

vill utan någon större filosofisk eller normativ relevans. Men jag tror att Korsgaard menar att 
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det är vår mänsklighet som ger oss vår normativitet, och denna mänsklighet är universell 

även om den inte behöver vara exakt likadan mellan olika individer. 

Självreflektionsprocessen som avgör ens skäl är också universell. 

 

Ett exempel: Skäl då jag skaffade hund 
För att illustrera det ovanstående resonemanget avslutar jag denna sektion med ett eget 

exempel: hur jag gick till väga då jag skaffade hunden Trantor för ungefär ett år sedan. Att 

skaffa hund är alltså den handling som exemplet utgår ifrån. 

Först och främst var handlingen baserad på skäl och inte önskningar: det handlade inte om en 

önskan såsom ett barns tankar av typen ”om jag ändå finge en hund...”, och inte heller 

oreflekterade känslor om hur mysigt det skulle vara att bli mottagen av en glad hund då jag 

kom hem från jobbet var avgörande, även om sådana känslor skulle kunna ligga till grund för 

andra skäl. Nej, istället var tankegångarna mer åt det logiska hållet: med en hund tar jag mig 

för (förbinder mig) att motionera mer vilket är bra, risken för inbrott minskar då det finns en 

hund som vaktar huset, av erfarenhet vet jag att jag mår emotionellt bra av att ha en hund. Så 

här långt följer exemplet de likheter jag pekat ut mellan Scanlons och Korsgaards teorier: det 

är skäl och inte önskningar som ligger till grund för min handling att skaffa en hund, samt 

beslutet att handla togs efter att ha reflekterat över de skäl som förelåg. 

Det intressanta börjar då vi jämför de skillnader som finns mellan Scanlons och Korsgaards 

teorier och applicerar dessa på anskaffandet av Trantor. Vi adopterade Trantor då han redan 

var vuxen, drygt ett år gammal, från en organisation som tar hand om och omplacerar 

övergivna eller av andra anledningar hemlösa hundar. Ingen vet vad han varit med om 

tidigare eller exakt vilka hundraser han har i sig. Ungefär tjugo år tidigare skaffade jag mig 

en annan hund, Fanny. Fanny köptes som liten valp av en uppfödare efter att noggrant ha åkt 

runt och pratat med olika uppfödare av berner sennenhundar och tittat på olika föräldrar. Hon 

hade full stamtavla och vi visste allt om henne från födseln och hela hennes liv. Hur 

övervägde jag då de skäl som gjorde att jag adopterade Trantor istället för att köpa en valp 

som jag hade gjort med Fanny?2 

                                                           
2 När jag köpte Fanny i slutet av 90-talet var jag heller inte medveten om problemet med övergivna hundar, 
antagligen för att det inte var lika vanligt med detta fenomen på den tiden och i Sverige jämfört med 
nuförtiden och i Spanien där jag nu bor, eller att jag helt enkelt saknade kunskap om detta. Men då Trantor 
adopterades kunde jag jämföra skälen som fanns både för att köpa en valp och för att adoptera en vuxen 
hund. 
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Det fanns skäl både för att köpa en valp och för att adoptera en vuxen hund. Några snabba 

exempel på skäl för att köpa en valp: genom rasstandard och genom att ha känt andra hundar 

av samma ras går det att få en klar uppfattning om hur hunden blir som vuxen. Det är lättare 

att uppfostra och utbilda en hund som man haft sedan valptiden. Det är möjligt att delta i 

olika aktiviteter och tävlingar (eftersom blandrashundar och hundar utan papper inte tillåts 

tävla i alla grenar, och utställningar är förstås inte heller möjliga). Genom att köpa en hund av 

uppfödare främjas ett avelsarbete som syftar till att få fram så bra hundar som möjligt. Jag 

kan själv avla på hunden jag köpt om jag vill. Några exempel på skäl till att adoptera en 

vuxen hund: i och med att hunden är vuxen är det lättare att bedöma dess karaktär. Man 

undviker den ganska arbetssamma valptiden. Man hjälper en hund som lever under relativt 

dåliga förhållanden till ett bättre liv. Det finns även skäl emot båda dessa alternativ men de 

ovan nämnda kan räcka för att förklara mitt exempel. 

Låt oss nu säga att både Scanlon och Korsgaard skulle kunna acceptera samtliga av dessa 

skäl. I båda fallen handlade jag efter skäl då jag skaffade hund. Trots det fattade den 15-åriga 

Frida beslutet att köpa en valp medan den 35-åriga Frida beslutade sig för att adoptera en 

vuxen hund. Hur kan dessa olika handlingar tolkas utifrån Scanlon respektive Korsgaard? 

Scanlon menar att om två olika personer fäller omdömen om skäl bör resultatet av denna 

process vara detsamma för dessa båda personer förutsatt att de hyser liknande värderande 

kategorier. Blir resultatet olika bör skälen revideras. Men i exemplet fäller samma person, 

nämligen jag själv, olika omdömen angående skäl för handling. Vad skulle Scanlon kunna 

anse om detta? Jag tänker mig att han skulle kunna hävda att jag vid 15 respektive 35 års 

ålder innehar olika värderande kategorier. Visserligen är jag samma individ, men under 20 

års tid har mina värderande kategorier förändrats. Detta är en möjlig tolkning, men är det den 

bästa? En annan tolkning skulle kunna vara att jag vid endera tillfället inte handlade utifrån 

de skäl som faktiskt förelåg. Skulle något av de skäl jag nämnt kunna vara falskt? Jag tror 

inte det. Däremot kan olika skäl ha olika styrka, vilket Scanlon skulle kunna försöka förklara 

utifrån sina värderande kategorier eller situationen. 

Korsgaard skulle kunna argumentera på ett annat sätt. Våra skäl för handling bygger på vår 

praktiska identitet. Men denna praktiska identitet är en sammanslagning av olika sociala 

roller och identiteter som varje människa har. Jag tänker mig att den praktiska identiteten är 

mer dynamisk än exempelvis Scanlons förklaringsmodell. Jag kan under mitt liv lägga till 

ytterligare identiteter och modifiera dem jag haft tidigare. Genom den process där jag 
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reflektivt godkänner mina skäl för handling kan mina värderingsgrunder vara annorlunda vid 

olika skeenden i livet och därav fattar jag olika beslut vid olika tidpunkter. Det här är rätt för 

mig här och nu. Detta anser jag förklarar problemet på ett mer realistiskt sätt: teorin behöver 

inte interpreteras på något speciellt vis för att kunna appliceras som jag kände att jag var 

tvungen att göra för att anpassa situationen till Scanlons teorier. Korsgaards teori ger mig 

dessutom ytterligare skäl att adoptera en hund: min praktiska identitet bygger på min 

mänsklighet, och bland de skyldigheter jag har som människa finns skyldigheter mot andra 

levande varelser. Att ”rädda” en hund blir därmed ytterligare ett viktigt skäl som Korsgaard 

poängterar i sin teori. 

 

Slutsats 
Jag har i den här uppsatsen försökt visa att Scanlons och Korsgaards teorier har en hel del 

gemensamt. I fråga om vissa grundläggande idéer såsom att det är skäl och inte önskningar 

som ligger till grund för handling verkar de helt överens. I andra aspekter skiljer de sig från 

varandra. Men vissa skillnader som vid första anblick tycks stora visar sig i själva verket vara 

mindre. Korsgaards teori tillåter större skillnader i skäl beroende på individen, men trots detta 

är teorin agentneutral och baseras i det yttersta på vår mänsklighet, vilken är universell. En av 

de största skillnaderna mellan teorierna anser jag vara hur jag som person kommer fram till 

vad som är eller vad jag borde betrakta som skäl för mitt handlande. Borde jag titta på skälen 

i sig och avgöra om de är korrekta och inte kan avvisas av andra? Eller borde jag se till den 

jag är och bedöma om ett visst handlande går ihop med den jag anser mig vara eller om det 

finns något i mina värderingar som förbjuder handlandet? Med andra ord: ska jag betrakta 

skälen utifrån eller inifrån? 

Syftet med uppsatsen var att jämföra Scanlons och Korsgaards teorier om skäl för handling, 

och närmare bestämt besvara frågan ifall Scanlon lyckas bevisa att det som ligger till grund 

för handling är skäl som är universella och antingen sanna eller falska, eller ifall Korsgaards 

förklaringsmodell om praktisk identitet bättre beskriver hur vi bedömer de skäl vi har för att 

handla. 

Ur ett teoretiskt perspektiv är Scanlons teori attraktiv. Att skäl är universella och inte relativa 

ger en förhoppning om att kunna hitta och utvärdera dessa skäl, trots att Scanlon reserverar 

sig för att det kan vara mycket svårt att finna kunskap om dem. Men att det finns något som 

är oberoende av dig och mig är attraktivt ur teoretiskt perspektiv anser jag. Men samtidigt är 
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det svårt att bevisa om det inte går att påvisa universella skäl som inte är beroende av andra 

omständigheter. Scanlon går tillbaka till sunt förnuft och visar på exempel där påståenden om 

skäl är universella. Men är sunt förnuft verkligen ett tillräckligt starkt argument? Går det inte 

att med sunt förnuft bevisa andra teorier också? Jag anser att universaliteten hos skäl är mer 

av en utgångspunkt för ett resonemang än en objektiv slutsats. 

Korsgaard hävdar istället att skäl är agentneutrala men att våra skäl samtidigt bygger på vår 

praktiska identitet, som formats av vår mänsklighet och det samhälle vi lever i och de grupper 

som vi tillhör. Genom att inkludera alla dessa variabler anser jag att det är omöjligt att kunna 

betrakta skäl på det neutrala sätt som Scanlon vill göra. Samtidigt ger Korsgaard en bättre 

förklaring till att skäl kan variera, utan att bortse från den universella dimensionen. 

Människan är inte en egoist som handlar efter eget välbefinnande, utan hon har formats av de 

identiteter hon tillhör och utefter detta reflekterar hon över vilka skäl hon bör beakta. 

Korsgaard behandlar ifall skäl för handlande är bra eller dåliga, inte huruvida de kan vara 

sanna eller falska. Sanningsvärdet tycks inte intressera henne, utan hon fokuserar på den 

process av reflektivt godkännande som människan utför för att skapa klarhet i vilka skäl som 

finns och huruvida de är goda eller inte. Det öppnar för möjligheten att skäl kan ha olika 

status beroende på andra omständigheter. 

Scanlon menar att utsagor om skäl alltid har samma status och är sanna eller falska. Men 

utöver problemet att nå kunskap om detta som redan behandlats finns svårigheten att bedöma 

skäl eftersom det för denna bedömning krävs att de olika aktörerna har samma eller liknande 

värderande kategorier. Jag har tidigare argumenterat att detta är svårt att uppnå. 

Sammanfattningsvis menar jag att Scanlons teori är mer attraktiv om den hade gått att 

tillämpa på ett bättre sätt, det vill säga om det vore möjligt att få kunskap om utsagor 

angående skäls sanningshalt, och om det universella i omdömen om skäl inte krävde liknande 

värderande kategorier. Korsgaards teori är på många sätt mer flexibel eftersom skäl inte 

behöver ha ett sanningsvärde och den sociala identiteten eller identiteterna som varje 

människa har är en del av den agentneutrala tankeprocess som leder fram till individens 

reflektiva godkännande av skäl för handling. Denna process anser jag tillräckligt universell 

för att teorin ska vara attraktiv och inte bara handla om individens önskan att uppnå något, 

utan om en kognitiv process för hur skäl kan värderas, skäl som i sista hand utgår ifrån vad 

som gör oss till människor. 
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Jag anser därmed att Korsgaards teori om praktisk identitet som grund för skäl för handlande 

är en bättre förklaringsmodell än Scanlons, och att Scanlon inte fullt ut lyckas bevisa sin 

teori. 

Intressant för vidare forskning vore att jämföra ännu fler teorier med varandra, och då också 

teorier som inte bygger på att skäl är det som ligger till grund för handlande, utan att 

handlande istället utgår från något annat: detta kan vara önskningar eller något helt 

annorlunda som inte tagits upp i den här uppsatsen. Uppsatsens snäva avgränsning till enbart 

två teorier begränsar dess betydelse för det filosofiska samtalet, men skulle kunna 

kompletteras med ytterligare teorier för att öka dess relevans. 
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