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Introduktion 
Jag ska i denna uppsats ta upp tre olika filosofers definitioner och användande av begreppet 

rationalitet och analysera, tolka och jämföra dessa. De filosofer jag har läst in mig på skiljer 

sig i det att de argumenterar för olika normativa filosofier. Jag har läst Kant som är deontolog, 

Singer som är utilitarist och Regan som är rättighetsteoretiker. Jag kommer att introducera 

och analysera varje enskild filosofs definition och användande för att sedan jämföra och söka 

efter likheter och skillnader. Jag kommer också att diskutera vad dessa skillnader och likheter 

kan bero på och vad det kan ge för resultat. Mitt fokus kommer att ligga på rationalitet i 

förhållande till normativ etik och undersöka om det finns en koppling mellan rationalitet och 

moral standing. Jag kommer att försöka ta reda på om det är så att rationalitet är en 

nödvändighet för moral standing och om det är tillräckligt för moral standing.   

    Jag har valt de tre filosofer som jag har valt på grund av deras inflytande i debatten kring 

djurs rättigheter och kring hur långt moral standing egentligen sträcker sig. De är alla tre 

portalfigurer och framför allt Singer och Kant är relevanta och tacksamma att ha med i en 

genomgång på gymnasiet.  

 

Syfte: Jämförande studie och analys av tre olika filosofers definitioner och användande av 

begreppet rationalitet i förhållande till moral standing.  

 

Litteratur: Jag har valt att analysera Immanuel Kants Grundläggning av metafysiken och 

utdrag från Lectures on Ethics, Peter Singers Praktisk etik och utdrag från Animal Liberation 

och Tom Regans Djurens rättigheter och Defending Animal Rights.  

 

Frågeställningar:  

 Vad innebär det att vara rationell och vad finns det för olika definitioner av begreppet 

rationalitet i förhållande till normativ etik? Vad skiljer olika definitioner åt och varför? 

 Hur förhåller sig att vara rationell och att vara en moralisk agent (till skillnad från 

moraliskt objekt) till varandra?  

 Vem har moral standing? Är det så att endast rationella varelser har moral standing? 
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Pedagogisk aspekt 

Etik och moral är mycket viktiga i skolan då det direkt knyter an till den värdegrund 

som redan arbetas med från förskolan och sedan ända till gymnasiets slut. Skolan 

jobbar för:  

 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är 

värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen (Läroplan för 

förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010)”. 

 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I 

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-

konfessionell (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011)”.  

 

Men de värden som nämns här ovan måste kunna motiveras och framför allt förklaras så att 

eleverna i skolan kan förstå varför just dessa värden är viktiga. Jag kommer i min uppsats 

undersöka begreppet rationalitet i förhållande till ”moral standing” och just ”moral standing” 

inkluderar de värden man ska jobba med i skolan. Att kunna förklara för eleverna vad som 

menas med att ha ”moral standing” alltså att ha moralisk status och att alla som har detta ska 

behandlas lika är grunden i arbetet med skolans värdegrund. Jag kommer att försöka ta reda 

på om rationalitet påverkar vad som är etisk rätt i behandlandet av varelser.  

 

En annan intressant koppling mellan skolvärlden och rationalitet är skolan kontinuerliga 

arbete för att lära eleverna att tänka kritiskt. Att kunna tänka kritiskt är nära förknippat med 

att vara rationell och därför är det viktigt att lärare som ska lära sina elever att tänka kritiskt 

har en god förståelse av vad det innebär att vara rationell.  
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Moral standing 

Innan en redogörelse för olika filosofers definitioner av rationalitet i förhållande till moral 

standing sker är det kanske nödvändigt att ge en sammanfattning av begreppet ”moral 

standing”. Det är dock inte helt enkelt att ge en koncis och kort sammanfattning av begreppet 

då det, som mycket annat, råder viss oenighet kring hur det exakt bör specificeras. Jag ska i 

vilket fall göra mitt bästa för att så kort och enkelt som möjligt ge en bild av vad som menas 

med ”moral standing”. ”Moral standing” eller ”moral status” (Stanford Encyclopedia likställer 

termerna) är något som en varelse har. Stanford Encyclopedia summerar begreppet på 

följande sätt:  

“An entity has moral status if and only if it or its interests morally matter to some 

degree for the entity's own sake, such that it can be wronged. For instance, an 

animal may be said to have moral status if its suffering is at least somewhat 

morally bad, on account of this animal itself and regardless of the consequences 

for other beings, and acting unjustifiably against its interests is not only wrong, 

but wrongs the animal.” 

 

Dr. Nancy S. Hancock summerar i sin artikel ”Theories of moral standing” begreppet 

på följande sätt:  

“The moral standing of a being restricts the permissible range of conduct for 

moral agents (beings capable of acting from moral reasons and/or of striving for 

moral improvement) with respect to those beings. Since a rock has no moral 

standing, I need not consider the effects of my actions on that rock. What I am 

morally permitted to do to the rock is not limited. But, since my little brother does 

have moral standing, the range of conduct open to me is limited by considerations 

of the effects my actions have on my little brother – e.g. whether my action causes 

him pain or interferes with his exercise of some right. What I am morally 

permitted to do to my little brother is limited by his moral standing (1)”. 

 

Det som gör det svårt att enkelt och koncist sammanfatta termen är att om man har moral 

standing eller inte beror på diverse olika faktorer som skiljer sig åt beroende på vilken 

utgångspunkt man har tagit. Som vi kommer att se i denna uppsats kan uppfattningen om till 

vilka och i vilken utsträckning moral standing kan tillskrivas varelser variera och det är därför 

svårt att ge en enhetlig definition. Hur som så anser jag att ovan givna definitioner tillräckligt 

utförliga för det som kommer diskuteras i denna uppsats.  
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    I denna uppsats kommer jag att använda termen ”moral standing” och om det inte passar i 

sammanhanget kommer jag att använda den svenska ”moralisk status” som skall tolkas som 

samma sak.   
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Analys  
Den här delen utgör den större delen av uppsatsen och här kommer jag att gå igenom varje 

filosof enskilt, en i taget. Jag kommer att börja med Kant då han är tidigare än de andra och 

även den som går ut hårdast med sin definition av rationalitet och vad det ger för resultat, 

sedan följs han av Singer och jag avslutar med Regan då han anammar bitar från de båda 

föregående men kommer fram till andra slutsatser. I slutet har jag även med en kort del om 

Kenneth Goodpaster som tar upp och fullföljer en idé som Regan spekulerar om i sin bok 

Djurens rättigheter. Jag har valt att fokusera på ett antal centrala begrepp som ligger till grund 

för de olika resonemang som kommer att redogöras för, några av dessa delar de tre filosoferna 

men några är de ensamma om. Dessa kommer att stå som underrubriker för att göra det lätt att 

följa med i texten och få en överblick.  

Kant  

Immanuel Kant var som känt är en rationalist. Kant använder, i Grundläggning av sederna 

metafysik, rationalism när han pratar om den filosofiska skolan som står i motsats till 

empirismen. När han skriver om det som andra och då även jag kallar ”att vara rationell” 

använder han istället ”att vara förnuftig”. Detta är inte så konstigt då de två termerna verkar 

vara intimt förknippade om inte egentligen synonymer, med hänvisning till 

nationalencyklopedin: Rationalitet = det som bygger på förnuftet 

(http://www.ne.se/rationalitet). Kant skriver alltså om förnuftiga varelser i den mening som 

andra (inklusive mig själv) kanske skulle kalla rationella varelser.  

Den goda viljan som den objektiva grunden för moralen 

Kant börjar redan i sitt företal till Grundläggning av sederna metafysik att stipulera: 

 ”Var och en måste instämma i att en lag måste ha absolut nödvändighet om den 

ska gälla moraliskt, dvs. som grund för förpliktelse; att budet »du skall icke ljuga» 

inte bara är giltigt för människor, medan andra förnuftsvarelser inte behöver bry 

sig om det; att det förhåller sig likadant med alla övriga egentliga sedelagar; att 

således förpliktelsens grund här inte får sökas i människans natur eller i 

förhållandena i den värld i vilken hon har satts, utan enbart a priori i det rena 

förnuftets begrepp (Kant 1997, s. 11)”.  

Som sann rationalist tillskriver Kant alltså moralens giltighet och duglighet på ren a priori 

kunskap, eller förnuftskunskap och att den inte endast gäller för människan utan för alla 

förnuftiga varelser.  
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   Kant stipulerar vidare, det första han säger i del ett av boken, att ”Det går inte att tänka sig 

någonting i hela världen, eller ens utanför den, som utan inskränkning skulle kunna anses vara 

gott förutom en god vilja (Kant 1997, s. 17)”. Med detta menar Kant att den goda viljan ligger 

till grund för allt som sedan kan komma att kallas gott. Goda ting som ihärdighet, förstånd, 

kvickhet och beslutsamhet kan alla förvandlas till onda och skadliga ting när viljan som styr 

dem inte är en god vilja utan en ond sådan. Den goda viljan måste finnas där som ”ett 

korrektiv (Kant 1997, s. 17)” annars blir saker som makt, ära och rikedom lätt till övermod 

och hybris. Kant menar att den goda viljan är något gott i sig och här skiljer sig hans filosofi 

från konsekventialismen i avseendet att ”Den goda viljan är inte god genom det som den får 

till stånd eller uträttar, inte genom sin duglighet att uppnå ett uppställt mål, utan endast genom 

viljandet, dvs. i sig (Kant 1997, s. 18)”. Kant menar att denna goda vilja är något som man 

med förnuftet måste anse som intrinsikalt gott men att ”förnuftet inte är nog dugligt att säkert 

leda viljan (Kant 1997, s. 20)”. Det är på grund av detta som han för in begreppet ”plikt” då 

det enligt honom innehåller begreppet god vilja men med vissa ”subjektiva inskränkningar”. 

    Kant menar att plikter är något vi kommer fram till helt a priori, alltså utan erfarenhet. Det 

är på så sätt förnuftet kan ge upphov till och kräva av oss saker som vi inte genom erfarenhet 

har funnit exempel på i världen. Kant tar upp ”ren redlighet i vänskap” som exempel. Han 

menar att detta kan krävas av oss ”även om det till denna dag aldrig skulle ha funnits någon 

redlig vän (Kant 1997, s. 33)”. Han menar att detta är möjligt ”eftersom denna plikt såsom 

plikt över huvud taget föregår all erfarenhet och ligger i idén om ett förnuft som bestämmer 

viljan på aprioriska grunder (Kant 1997, s. 33)”.  

Det Kategoriska imperativet 

Kant menar att det enda sättet att förnuftigt förhålla sig till moralen är genom maximer. 

Genom förnuftet kan man a priori komma fram till vad man som moralisk agent är 

förpliktigad till. Plikterna baseras på det kategoriska imperativet som baseras på förnuftets 

insikt och hänsynstagande till alla förnuftiga varelser och plikten som utförs är endast god om 

den görs för sin egen skull annars är det endast som bäst, vad Kant kallar, ett hypotetiskt 

imperativ. Med maxim menas att din handling ska kunna uppföras till allmän lag och gälla för 

alla förnuftiga varelser, ett så kallat kategoriskt imperativ. Kant skriver: ”Plikten är en 

handlings nödvändighet av aktning för lagen (Kant 1997, s. 24).” Det är med förnuftet man 

kommer fram till maximer som hänvisar till objektiva lagar som jag genom förnuftet är 

förpliktigad att följa även om det inte går i linje mina subjektiva böjelser. Man ska handla i 

enlighet med det goda för det godas skull inte för de effekter sådant handlande har. Man ska 
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helt enkelt fråga sig själv om du vill att den maxim du är på väg att handla efter skall bli 

allmän lag, ”Kan du också vilja att din maxim blir allmän lag? (Kant 1997, s. 27)”. Senare i 

boken formulerar Kant den första principen i sitt kategoriska imperativ på följande sätt: 

”Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag 

(Kant 1997, s. 46)”. 

Förnuftet och viljan (Autonomi)     

På detta sätt, menar Kant, har alla förnuftiga varelser moral standing, och man ska handla så 

att man tänker att det vore bra om alla andra förnuftiga varelser också handlade så i en 

liknande situation. Genom förnuftet är vi således kapabla att göra en objektiv bedömning och 

på så sätt komma fram till detta rätta. På grund av att en förnuftig varelses vilja måste ses som 

autonom, då den skapar de lagar den sedan lyder under, är denna förnuftiga vilja alltså fri och 

det är därför alla förnuftiga varelser besitter samma värde (moral standing) och ska behandlas 

lika. Detta påträffas dock, enligt Kant endast hos förnuftiga varelser: ”Vi tänker oss viljan 

som förmågan att i enlighet med föreställningen om vissa lagar bestämma sig för att handla 

på ett visst sätt. Och en sådan förmåga kan bara påträffas hos en förnuftig varelse (Kant 1997, 

s. 54)”. Samtidigt menar Kant att viljan egentligen är förnuftet fast som ett ”praktiskt” sådant: 

”Varje naturting verkar enligt lagar. Endast en förnuftig varelse har förmågan att handla enligt 

förställningen om lagar, dvs. enligt principer: har en vilja. Då det krävs förnuft för att härleda 

handlingar från lagar, är viljan ingenting annat än praktiskt förnuft (Kant 1997, s. 37-38)”. 

Kant verkar mena att alla människor är förnuftiga varelser och har en fri vilja och därför 

måste vi alltid behandla dem som mål i sig själv och inte medel för våra egna mål. Detta är 

helt i linje med det kategoriska imperativet. Kant menar alltså att alla förnuftiga varelser 

genom sin autonoma vilja och genom det kategoriska imperativet har moral standing men det 

verkar endast sträcka sig till människan så som Kant ser det.  

Plikter mot djur 

Kant skänker, som känt är, djur ingen direkt moralisk status. Han skriver istället i Lectures on 

Ethics om indirekta plikter emot djuren: ”Our duties towards animals are merely indirect 

duties towards humanity (Kant 2012, s. 359)”. Kant menar att eftersom djur inte är förnuftiga 

varelser utan finns där som medel för människan har djuren ingen direkt moralisk status, men 

detta betyder inte att du får behandla djur hur som helst. Kant menar att vi har direkta plikter 

mot människor eller förnuftiga varelser över huvud taget och därför menar han att: ”[…] we 

have duties towards the animals because thus we cultivate the corresponding duties towards 

human beings (Kant 2012, s. 359)”. Kant menar alltså att vi inte ska behandla djur grymt för 
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att det i sin tur leder oss till att bli grymma mot människor; ”If he is not to stifle his human 

feelings, he must practice kindness towards animals, for he who is cruel to animals becomes 

hard also in dealings with men (Kant 2012, s. 359)”. Djur får alltså enligt Kant behandlas som 

medel för människan, då de inte är förnuftiga varelser som har moral standing, men vi bör inte 

vara grymma mot dem i onödan då det påverkar vårt beteende mot förnuftiga varelser som 

faktiskt har moral standing. Vad som egentligen menas med att besitta förnuft är inte 

glasklart. Hur skulle Kant ställa sig till en gravt förståndshandikappad människa som inte 

uppvisar större förnuft än en schimpans? Skulle människan bara för att den är människa 

prioriteras över schimpansen? Detta framgår inte klart i Kants argumentation.  

Plikter mot barn och gravt förståndshandikappade 

Robert Johnson skriver i sin artikel “Kant’s moral philosophy”: ”The point of this first project 

[to “seek out” the foundational principle of a metaphysics of morals] is to come up with a 

precise statement of the principle or principles on which all of our ordinary moral judgments 

are based. The judgments in question are supposed to be those any normal, sane, adult human 

being would accept.” Johnson tolkar alltså Kant som att han menar normala, sunda/vettiga 

vuxna människor när han skriver om förnuftiga varelser. Skulle då barn eller gravt 

förståndshandikappade inte har moral standing? Här hittar inte jag något direkt svar ifrån Kant 

på denna fråga. Om man tolkar honom ordagrant så är det endast förnuftiga varelser som 

genom sin autonoma vilja, möjlig på grund av deras förnuft, som verkar ha moral standing i 

det att de ingår i det kategoriska imperativet, alltså inte spädbarn eller gravt 

förståndshandikappade. Eller menar kanske Kant att förnuftet är något som även spädbarn och 

gravt förståndshandikappade besitter? Det framgår inte tydligt i Grundläggning av sederna 

metafysik. Han skriver att alla människor endast får behandlas som ändamål i sig men också 

att detta kommer sig av att de är förnuftiga varelser. Om man alltså kan bevisa att spädbarn 

inte är förnuftiga eller rationella varelser, vilket är uppfattningen som råder idag, skulle de då 

inte ha moral standing? Jag kan tänka mig ett sätt man i alla fall kan försvara att man inte får 

behandla spädbarn som saker utan endast som personer. Det är bara att formulera en maxim 

för sådant handlande och fråga sig om man, med sitt förnuft, kan acceptera att sådant 

handlande blev allmän lag och det verkar naturligtvis inte vara fallet. Här kan man hänvisa till 

framtida förnuft som ett skäl för att ett spädbarn om det inte är en förnuftig varelse just för 

tillfället i alla fall kommer att bli det, eller så kan man argumentera för det irrationella i att 

inte värna om vårt arv och mänsklighetens fortskridande i nästa generation. Man kan således 
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inte förnuftigt vilja att en handling som behandlar spädbarn som medel istället för ändamål 

ska bli och gälla som allmän lag.      

Aldrig som medel utan endast som ändamål i sig själv 

En intressant aspekt av det Kant skriver om när han förkunnar, som andra princip i sitt 

kategoriska imperativ, att människor endast får behandlas som mål aldrig som medel är den 

kända doktrinen om dubbla effekten. Denna doktrin används för att kunna rättfärdiga 

handlingar som i extrema situationer kan leda till dåliga resultat. Kärnan i doktrinen är den att 

det ibland kan vara tillåtet att förorsaka dåliga konsekvenser om man endast ser det som en 

oundviklig och beklaglig sideffekt av handlingen, till skillnad från att förorsaka samma dåliga 

konsekvens med flit vilket inte kan rättfärdigas. Det intressanta är att denna doktrin verkar 

fungera åt båda håll. Säg att vi har ett fall där en kvinna som är gravid plötsligt får en 

komplikation så att man akut måste operera henne och göra abort för att rädda hennes liv. 

Situationen är sådan att mamman inte kommer att överleva utan ingreppet och barnet kommer 

inte överleva om ingreppet utförs. Doktrinen om dubbeleffekten är menad att den ska hjälpa 

våra moraliska intuitioner i sådana här extrema situationer. Tanken är att läkarna kan tänka att 

de måste operera mamman med avsikten att rädda hennes liv, men en förutsebar men aldrig 

önskvärd effekt av denna handling är att barnet/fostret kommer att dö. Det intressanta är att 

det verkar som att det går att argumentera både för och emot detta ingrepp utifrån Kants 

princip om mål och medel. Läkarna som utför denna handling kan säga att de behandlar 

mamman och barnet som ändamål i sig men att de inte kunde rädda båda i denna situation. 

Maximen är då som Kant utrycker det: ”Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i 

såväl din egen som i varje annan person bara som ett medel utan alltid tillika som ett 

ändamål (Kant 1997, s. 55).” En motståndare till abort skulle dock kunna argumentera att 

dessa läkare bara säger så för att slippa skulden i handlingen som behandlade barnet/fostret 

som ett medel för att uppnå ändamålet vilket var att rädda mammans liv. Läkarna har alltså 

enligt detta synsätt gjort något moraliskt förbjudet (trots sin goda vilja att rädda liv) då de 

behandlade barnet/fostret som ett medel och inte ett ändamål i sig. Det är intressant att fråga 

sig hur Kant skulle ställa sig till detta. Kanske kunde han helt enkelt peka på att barnet/fostret 

inte är en förnuftig varelse som mamman i det fallet faktiskt är och därför har barnet inte 

moral standing som mamman, och därför är det inget moraliskt otillåtet i läkarnas handlande. 

Men att frånta alla foster och spädbarn moral standing kom vi tidigare fram till är ingenting 

man kan förnuftigt vilja ska bli allmän lag så det verkar vara ett dåligt svar. Kanske Kant helt 

enkelt får hävda att den andra tolkningen av exemplet givet ovan är felaktig och att läkarna 
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inte alls behandlar barnet som ett medel utan att dess död endast är en beklaglig men 

förutsebar effekt, att de helt enkelt inte kan rädda båda trots deras goda vilja, och Kant har ju 

förkunnat den goda viljan som det enda intrinsikalt goda så kanske sådant handlande med 

denna avsikt är moraliskt acceptabel som maxim då det verkar kategoriskt. ”Om nu 

handlingen bara är god för något annat, som medel, är imperativet hypotetiskt; om den anges 

vara god i sig, alltså nödvändig för en med förnuftet överensstämmande vilja såsom dess 

princip, är det kategoriskt (Kant 1997, s. 40)”.  

Förnuft och moral standing  

Kant gör en klar koppling mellan ”moral standing” och förnuft. Är du en förnuftig varelse har 

du moral standing, är du inte det har du inte moral standing. Det är som han skriver: ”De 

varelser vilkas existens inte beror på vår vilja utan på naturen har likväl, om de är 

förnuftslösa, bara ett relativt värde som medel och kallas därför saker, medan däremot 

förnuftiga varelser kallas personer eftersom deras natur redan utmärker dem som ändamål i 

sig själva, dvs. som något som inte får användas bara som medel […] (Kant 1997, s. 54)”. 

Kant skriver också: ”[…] då de moraliska lagarna ska gälla för varje förnuftig varelse över 

huvud taget måste man härleda dem från det allmänna begreppet om en förnuftig varelse över 

huvud taget, och på så sätt först framställa all moral […] fullständigt och oberoende av denna 

[människans natur] som ren filosofi, dvs. som metafysik (Kant 1997, s. 37)”. På detta sätt blir 

moralen som utgår från förnuftiga varelser och i Kants mening inte får baseras på människans 

redan existerande natur inte något som endast gäller för människor utan blir något som 

objektivt omfattar alla varelser som är förnuftiga. 

    Kant går så långt som att hävda att förnuftet är människans innersta väsen och det enda som 

verkligen är hon själv helt rent och oberoende. På detta sätt är vi helt särställda från till 

exempel djur. Förnuftet är vårt riktiga opåverkade jag, som det enda tinget i sig som 

människan kan uppfatta i helhet: ”Inom sig finner nu människan verkligen en förmåga genom 

vilken hon skiljer sig från alla andra ting, ja från sig själv försåvitt hon blir påverkad av 

föremål, och den förmågan är förnuftet (Kant 1997, s. 81)”. Han menar att genom det rena 

förnuftet är människan helt sig själv och fri från betingelser och böjelser som påverkar henne i 

vanliga fall. Förnuftet är vårt egentligen själv och genom detta har vi vår moraliska status. 

Han skriver till och med om ”[…] värdigheten hos en förnuftig varelse som inte lyder under 

någon annan lag än den som den samtidigt stiftar själv (Kant 1997, s. 61)”.  

    Kant menar alltså att moralen utgår från varje förnuftig varelse och är något som blir till 

emellan dessa. När två förnuftiga varelser existerar uppstår moral genom att de båda är 
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ändamål i sig själva och båda är moraliska agenter såväl som att de har moral standing. ”Den 

praktiska nödvändigheten att handla enligt denna princip, dvs. plikten, beror inte alls på 

känslor, eggelser eller böjelser, utan bara på förhållandet förnuftiga varelser emellan, i vilket 

en förnuftig varelses vilja alltid tillika måste anses vara lagstiftande eftersom den annars inte 

skulle kunna tänka sig dem som ändamål i sig (Kant 1997, s. 60)”. Genom detta menar Kant 

att ”Moralitet är alltså handlingarnas förhållande till viljans autonomi, dvs. till den möjliga 

allmänna lagstiftningen genom dess maximer. Den handling som är förenlig med viljans 

autonomi är tillåten; den som inte stämmer överens med den är otillåten (Kant 1997, s. 66)”.   
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Singer 

Peter Singer skriver i sin bok Praktisk etik om varför det är fel att döda. Han tar upp frågan 

om varför det är så att idag är det allmänt accepterat att det är fel att ta en människas liv men 

inte på samma sätt fel att ta ett djurs liv. I kapitel 4 tar han upp distinktionen om vad som 

egentligen menas med ”mänskligt liv” eller ”mänsklig varelse” och vad som skiljer det ifrån 

andra liv och varelser. 

Personer 

Singer menar att man kan definiera på olika sätt, antingen kan man med mänsklig varelse 

mena, helt enkelt, medlem av arten Homo Sapiens. Detta kan man ta reda på genom att 

undersöka antalet kromosomer i varelsens celler, men man kan också göra en mer 

komplicerad definition. Singer använder termen ”person” i motsats till ”medlem av arten 

Homo Sapiens” och med denna term ”person” menas, och här hänvisar han till bland andra 

Locke som säger: ”En intelligent tänkande varelse som besitter förnuft och reflektionsförmåga 

och kan betrakta sig själv som sig själv, samma tänkande entitet, vid olika tidpunkter och 

platser (Singer 1996, s. 85)”. Singer summerar Lockes definition som att den tar upp två 

avgörande karaktärsdrag nämligen rationalitet och självmedvetenhet. Det verkar alltså som i 

alla fall en del av det som tas med i Lockes definition är vad Singer skulle kalla rationalitet 

men även att rationalitet inte innefattar självmedvetenhet utan att de två tillsammans utgör vad 

Singer kallar kärnan i begreppet ”person”. Singer går vidare och pekar ut det ohållbara i att 

knyta moraliskt rätt och fel till en varelses arttillhörighet, det är irrelevant säger han men ändå 

är det precis det vi gör idag när vi pratar om människolivets helighet och värde just för att den 

varelsen tillhör arten människa (Homo Sapiens). Som känt är så är Singer preferensutilitarist 

och menar därmed att om en varelse uppfyller definitionen tagen från Locke som angetts ovan 

så kan en sådan varelse hysa det han kallar ”viljeattityder” (Singer 1996, s. 86) om sin 

framtid. Om man dödar en sådan varelse utan deras medgivande skulle man ”omintetgöra 

deras viljeattityder om framtiden” och det skulle vara omoraliskt men detta gäller inte för 

andra varelser då ”Dödandet av en snigel eller ett en-dag-gammalt spädbarn frustrerar inga 

viljeattityder av denna karaktär, eftersom sniglar och nyfödda spädbarn inte kan hysa sådana 

viljeattityder (Singer 1996, s. 87)”.  

    Singer tar också upp den populära idén om att vi har rätt till vårt liv och redogör för 

Michael Tooleys argument för detta som är snarlikt definitionen av termen person som Singer 

fått från Locke; ”[…] de enda varelser som har rätt till liv är de som kan uppfatta sig själva 

som separata entiteter som existerar genom tiden (Singer 1996, s. 92)”. Det verkar alltså som 
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att rationalitet och självmedvetenhet är det som krävs för att en varelse ska vara en ”person” 

och när varelsen är en ”person” kan den hysa viljeattityder som ger den rätt till att till exempel 

inte bli dödad. Om en sådan ”person” även kan hållas moralisk ansvarig för de handlingar den 

utför mot andra ”personer” skulle det vara mycket rimligt att hävda att en sådan ”person” är 

en moralisk agent som har moral standing.  

Medvetande och viljeattityder 

En annan intressant aspekt av det Singer skriver om är rätten till liv hos människor som inte är 

vid medvetande. Han fastslog tidigare att man har rätt till sitt liv för att man hyser 

viljeattityder och för att dessa ska kunna bestå måste också livet fortskrida, därför är det 

moraliskt fel att ta ifrån någon livet för då tar man också ifrån dem möjligheten till dessa 

viljeattityder. Men hur är det med människor som är medvetslösa? Slutar deras viljeattityder 

existera när medvetandet slås ut? Har en person som nyss hade moral standing inte det nu 

längre för att den plötsligt svimmade och blev medvetslös? Nej säger Singer. Han går med på 

att personens viljeattityder mycket väl i stunden kan upphöra att finnas men det gör ingenting. 

Singer skriver: ”Det räcker att de vid någon tidpunkt haft begreppet om en fortsatt existens för 

att vi skall kunna säga att ett fortsatt liv kan ligga i deras intresse (Singer 1996, s. 94)”. Det 

räcker alltså att en varelse har varit en ”person” för att den ska behålla sin moral standing 

även om den i strikt mening slutar vara en person i ett tillstånd av medvetslöshet. Singer 

verkar särskilja önskningar (viljeattityder) och medvetande så att den första inte är helt 

beroende av den andra för han skriver: ”Min önskan om att leva vidare […] upphör inte varje 

gång jag inte medvetet tänker över det […] på samma sätt upphör inte våra önskningar när vi 

somnar (Singer 1996, s. 94)”. Det verkar alltså som att vara en ”person” vilket innefattar att 

vara rationell men också självmedveten inte alltid är nödvändigt för att ha moral standing men 

det krävs att man vid något tillfälle i alla fall har varit en sådan person och haft viljeattityder.  

Autonomi 

Singer säger något intressant om förhållandet mellan rationalitet och autonomi. Han skriver 

att: ”Med ’autonomi’ menas förmågan att välja, skapa och handla i enlighet med ens egna 

beslut. Rationella och självmedvetna varelser har antagligen denna förmåga, medan varelser 

som inte kan överväga de alternativ som ligger öppna för dem inte har förmågan att kunna 

välja i den nödvändiga betydelsen, och därför inte kan vara autonoma (Singer 1996, s. 94)”. 

Han skriver här alltså att en rationell varelse eller ”person” antagligen är autonom, det verkar 

alltså inte självklart, enligt Singer, att rationalitet hänger ihop med autonomi.  
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    Som vi har sett så hänger rationalitet och självmedvetenhet ihop och skapar tillsammans en 

”person” men självmedvetenhet ska inte tolkas som medvetenhet då det finns andra varelser 

som ”är förmögna att uppleva välbehag och smärta men som inte är rationella och 

självmedvetna, och därför inte personer (Singer 1996, s. 96)”. En intressant fråga att ställa då 

är om en varelse skulle kunna vara rationell utan att vara självmedveten? Att varelsen har ett 

medvetande verkar som en nödvändighet för potentiell rationalitet, men måste varelsen vara 

självmedveten? Om inte, skulle det då kunna finnas rationella varelser som inte är ”personer” 

i den mening Singer använder begreppet? Det verkar orimligt vid första anblick men det är 

heller inget som Singer förkastar i sin tankegång.  

Djur som personer 

Singer diskuterar vidare i kapitel 5 i Praktisk etik om det finns några djur som är personer i 

någon mening (alltså rationella och självmedvetna). Han tar upp apor som ett exempel då det 

har bevisats att primater som schimpanser, gorillor och orangutanger kan lära sig språk 

(teckenspråk) och genom detta kan uttrycka saker som tidsuppfattning (nu, då, framtid) och 

självmedvetenhet (att de vet vilka de är i motsats till andra och att de känner igen sin 

spegelbild som ”jag”). Singer menar alltså att ”Vissa icke-mänskliga djur är personer, så som 

vi har definierat [se ovan] termen (Singer 1996, s. 109)”.   

    Singer har också något att säga om värdet livet har: ”Istället borde vi medge att från de 

olika livens egna utgångspunkter, har varje liv samma värde (Singer 1996, s. 100)”. Han 

menar alltså att för varje varelse som innehar livet är det lika värdefullt som vilken annan 

varelse som också lever. Detta är alltså sett utifrån perspektivet av den som besitter livet inte 

som ett objektivt värde i livet i sig självt. Singer tänker sig vidare att eftersom vissa icke-

mänskliga varelser kan vara ”personer” så måste deras liv alltså värderas på samma sätt som 

en människa som är en ”person”: ”[…] om mänskligt liv har ett speciellt värde, så har det 

detta värde på grund av att de flesta mänskliga varelser är personer. Men om vissa icke-

mänskliga djur också är personer, måste dessa djurs liv ha samma speciella värde eller 

anspråk på skydd (Singer 1996, s. 109)”. Av detta drar Singer slutsatsen att ”Därför bör vi 

avvisa en doktrin som sätter livet hos medlemmar av vår egen art över livet hos medlemmar 

av andra arter (Singer 1996, s. 109)”. Singer förkastar alltså, som nämnt tidigare, en moral 

baserat på arttillhörighet och hävdar istället att det som avgör är om varelsen är en person 

enligt hans personbegrepp eller inte. Detta betyder förstås att det kan finnas människor som 

inte är personer, som Singer uttrycker det: ”Vissa medlemmar av andra arter är personer; vissa 

medlemmar av vår egen art är det inte (Singer 1996, s. 109)”. Singer utvecklar denna idé i 
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Animal Liberation där han skriver om vad han kallar ”Speciesism”. Med detta menas just ett 

synsätt som diskriminerar på grund av arttillhörighet; ”Speciesism […] is a prejudice or 

attitude or bias in favor of the interests of members of one’s own species and against those of 

members of other species (Singer 2012, s. 363-364)”. Singer utvecklar argument mot en sådan 

här syn som han hämtar från tidigare utilitarister som Bentham och Sidgwick som skriver om 

att alla individers intresse ska räknas lika efter de behov de har, Sidgwick skriver; ”The good 

of any one individual is of no more importance, from the point of view […] of the Universe, 

than the good of any other (Singer 2012, s. 363)”. Idén är, som Singer uttrycker det: ”The 

basic principle of equality does not require equal or identical treatment; it requires equal 

considerations. Equal considerations for different beings may lead to different treatment and 

different rights (Singer 2012, s. 362)”. På grund av detta menar Singer att ingen objektiv 

bedömning kan försvara uppfattningen om att det skulle vara värre att döda en medlem av vår 

egen art som inte är en person, än det skulle vara att döda en medlem av någon annan art som 

är en person. Det enda som kan säga något om vilket som är värre än det andra är ifall 

varelsen man dödar är en person eller inte, alltså rationell och självmedveten. Genom 

resonemang likt detta kan Singer hävda, som många anser kontraintuitivt, ”att det är värre att 

döda t ex en schimpans än en människa som på grund av ett medfött mentalt handikapp 

varken är eller kan bli en person (Singer 1996, s. 109)”. Singer anser också att det inte bara är 

människoaporna som kan passa in i personbegreppet. Han är övertygad om att det med all 

sannolikhet finns andra djur som uppfyller kraven, han skriver: ”Systematiska iakttagelser av 

valar och delfiner har av naturliga skäl inte kommit så långt som när det gäller apor, men det 

är mycket troligt att dessa däggdjur med sina stora hjärnor kommer att visa sig vara såväl 

rationella som självmedvetna (Singer 1996, s. 110)”. Han tar även upp katter och hundar som 

exempel på djur som kan kallas ”personer”.  

Djur som inte är personer 

Som exempel på djur som är medvetna men inte självmedvetna eller rationella och därav inte 

personer tar Singer upp fiskar. I fallet med dödandet av fiskar är, medger Singer, argumenten 

mot detta mycket svagare än i fall med till exempel primater eller över huvud taget andra 

däggdjur. Om fiskar dödas på ett plågsamt sätt med mycket lidande är detta fel menar Singer 

helt enkelt därför att han som utilitarist anser att lycka/välbehag är intrinsikalt gott och 

lidande är motsatsen till detta och därför ont. Men även om fiskar dödas mycket snabbt och 

smärtfritt och det inte är så att det orsakar lidande hos några andra fiskar som kommer att 

sakna den dödade fisken så kan det fortfarande vara fel av den enkla anledningen att det 
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minskar mängden välbehag i världen; ”Det som gör det fel att döda varelser som inte är 

medvetna om sig själva som separata entiteter är det minskade välbehag som dödandet ger 

upphov till (Singer 1996, s. 122)”. Detta innebär då också att ”När det liv som släcks på det 

hela taget inte skulle ha varit välbehagligt, görs inget som är direkt felaktigt (Singer 1996, s. 

122)”. Singer tar upp det intressanta synsättet att sådana djur som inte är självmedvetna är 

”utbytbara”. Med det menas att om vi föder upp, till exempel, kycklingar och vi kan döda dem 

helt smärtfritt och att ingen av de andra kycklingarna lider av detta innebär det att det inte 

skulle vara moraliskt fel att döda en kyckling för den minskning i totalt välbehag som 

försvunnit när kycklingen dör ersätts av att det ges plats åt att föda upp en ny kyckling. Idén 

är att den totala mängden lycka således går på ett ut och ingen minskning egentligen sker. 

Singer ställer sig dock kritisk till detta, inte minst för att det endast i det här fallet är ett 

antagande att kycklingar inte är självmedvetna, men han medger att det teoretisk går att 

moraliskt försvara detta scenario. Singer menar dock att på grund av den osäkerhet i 

avgörandet av vilka djur som är självmedvetna och inte ”kan det bästa vara att hålla sig till en 

enkel princip om att undvika döda dem för mat (Singer 1996, s. 123)”. 

Att kunna lida 

Singer menar dock, som sann utilitarist, att även om en varelse inte är en person betyder inte 

det att den inte ska beaktas moraliskt. En sådan varelse skulle strängt taget inte ha moral 

standing men den har något annat som ändå gör att vi borde visa hänsyn; nämligen förmågan 

att lida. Singer tar upp denna förmåga som ett svar på de argument som gjorts emot att djur 

inte kan har rättigheter. Dessa finns i många olika varianter men Singer skriver i Animal 

Liberation om att dessa motståndare till djurs rättigheter; ”[…] have claimed that to have 

rights a being must be autonomous, or must be a member of a community, or must have the 

ability to respect the rights of others, or must possess a sense of justice (Singer 2012, s. 346)”. 

Singer menar dock att “These claims are irrelevant to the case of Animal Liberaion (Singer 

2012, s. 346)” helt enkelt på grund av det simpla argumentet att: “If a being suffers there can 

be no moral justification for refusing to take that suffering into consideration (Singer 2012, s. 

346)”. Det är helt enkelt så simpelt att om en varelse kan lida så bör den visas hänsyn även 

om det är så att den varelsen inte är en person enligt Singers personbegrepp och därför inte 

har moral standing på samma sätt som sådana personer.  

    Singer anser alltså att det är personbegreppet som är avgörande om man har moralisk status 

eller inte, men han inser även svårigheterna i avgörandet av om ett djur är en så kallad person 

eller inte och anser att det borde ligga till fördel för djuret i svårbedömda fall. Han menar 
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också att man inte kan rättfärdiga att utsätta varelser för lidande i onödan och att vi helt enkelt 

borde låta bli att döda djur för mat då vi egentligen inte behöver det för att överleva.  
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Regan 

Tom Regan skriver i Defending animal rights om hur den såkallade “The Rights View” håller 

med både utilitarister som Singer och deontologer som Kant men i olika aspekter av 

respektive filosofi när det gäller plikter mot djur. Regan skriver om ”direct” och ”indirect 

duties” mot djur där Kant menar att vi endast har indirekta och Singer menar att vi har direkta 

plikter mot djur. Med indirekt plikt menas att vi inte borde vara grymma mot djur för att det i 

sin tur kan leda till att vi blir grymma mot varandra, alltså grymma mot andra människor 

vilket är moraliskt oacceptabelt. Direkt plikt mot djur tillskriver dem moral standing, i alla fall 

till viss utsträckning så att vi inte får behandla dem hur som helst baserat på deras moraliska 

status. Enligt detta synsätt håller ”The Rights View” med utilitaristerna i att tillskriva djur 

moral standing: ”nonhuman animals are of direct moral significance; we have direct duties in 

their case (Regan 2001, s. 17)”.  

Olika anledningar samma resultat 

Det intressanta är att “The Rights View”, enligt Regan ställer sig på samma sida som 

utilitaristerna men inte av samma anledning. Anledningen för att tillskriva djur moral standing 

hämtar den ifrån ingen mindre än Kant. De är alltså på samma sida som utilitaristerna men 

förkastar utilitaristernas argument. Det de vänder sig emot är helt enkelt konsekventialismen. 

Regan anser inte att man bör tillskriva djur moral standing och rättigheter baserat på en 

konsekventialistisk kalkyl av de bästa möjliga konsekvenserna. Han anammar istället Kants 

idé om behandlandet av varelser som ändamål i sig själva istället för som medel till något 

annat mål. ”What is right depends not on the value of consequences but on the appropriate, 

respectful treatment of the individual, including individual nonhuman animals (Regan 2001, s. 

17)”. Således är grund principen i ”The Rights View” kantiansk men kommer fram till en 

annan slutsats än vad Kant gjorde. 

Livssubjektkriteriet 

Regan menar dock inte att man rätt och slätt kan tillskriva alla djur moral standing och vara 

klar med det, istället är just en av svårigheterna i hans filosofi att avgöra vart gränsen går för 

de varelser som har moral standing och de som inte har det: ”One problem the rights view 

faces concerns determining which nonhuman animals possess value of this kind (Regan 2001, 

s. 17)”. Men Regan har en lösning på denna svårighet. Han anser sig ha ett passande kriterium 

för att avgöra vilka varelser som har moral standing och vilka som inte har det. Han kallar det: 

kriteriet för att vara ett ”subject of a life (Regan 2001, s. 17)”. Med detta krav på att vara ett 

livssubjekt menar inte Regan att det endast handlar om att vara levande, för då skulle även 
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växter behöva tillskrivas moral standing vilket skulle vara orimligt för en moralteori. Regan 

skriver i sin bok Djurens rättigheter: ”Att vara ett livssubjekt, i den mening som uttrycket 

kommer att användas, handlar om mer än att bara vara vid liv och mer än att bara vara 

medveten (Regan 1999, s. 227)”. Det är mycket mer komplicerat än så, Regan menar att:   

”[I]ndivider är livssubjekt om de har trosföreställningar och viljeattityder; 

perception, minne och en känsla av framtiden, sin egen inräknad; ett känsloliv 

tillsammans med känslor av smärta och lust; preferens- och välfärdsintressen; 

förmåga att inleda en aktivitet för att uppnå sina syften och önskemål; en 

psykofysisk identitet över tiden; och en individuell välfärd i den meningen att deras 

upplevelsemässiga liv kan gå dem väl eller illa, logiskt oberoende av deras nytta för 

andra och logiskt oberoende av om de är föremål för någon annans intressen. De 

som uppfyller livssubjektkriteriet har ett distinkt värde – inneboende värde – och 

ska inte betraktas eller behandlas som blott och bart behållare (Regan 1999, s. 227-

228)”. 

Om en varelse uppfyller de många krav som livssubjektkriteriet ställer på individen så har den 

varelsen moral standing och får endast, som Kant uttryckte det, behandlas som ett ändamål i 

sig själv och aldrig ett medel för något annat.  

Upplevande subjekt 

Regan menar alltså att varelser som är livssubjekt har ett värde i sig. Men han verkar även 

mena att sådana varelser som kanske inte till fullo uppfyller hela livssubjektskriteret ändå 

förtjänar att behandlas väl för att de som ”upplevande subjekt” kan fara illa eller väl. Detta 

bör dock inte tolkas som en konsekventialistisk syn. Det är inte hur illa eller väl de far på 

grund av handlande utan det faktum att de är livssubjekt som kan uppleva livet som de är 

subjekt för bättre eller sämre, de har denna status oberoende. På detta sätt kan Regan motivera 

att man ska behandla spädbarn väl trots att de inte är, vad vi skulle idag kalla, rationella.  

”Små barn, till exempel, och mental funktionshindrade av alla åldrar, saknar 

kunskap och ibland även fysisk förmåga att tillfredställa ens sina mest 

grundläggande behov och motsvarande viljeattityder. Om vi inte handlar å deras 

vägnar far de illa. Dessa individer har en välfärd, de är upplevande subjekt för ett 

liv som kan gå dem väl eller illa, logiskt oberoende av deras nytta eller intresse för 

oss – och detta faktum är inte kausalt beroende av vad vi gör för eller mot dem 

(Regan 1999, s. 228)”.  
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Regan anser att vi har den moraliska status vi har objektivt i världen, att vi är livssubjekt är 

helt oberoende av andra ting och är helt enkelt hur vi är i världen.  

”Även om det vi, som moraliska agenter, gör varandra kausalt påverkar vårt liv, är 

det faktum att vi är livssubjekt inte på liknande sätt kausalt beroende av vad andra 

gör för eller mot oss. Vi har den statusen i världen av oss själva, precis som 

moraliska objekt, människor eller djur; att ha den statusen är logiskt en del av vad 

det innebär för oss eller dem att vara i världen (Regan 1999, s. 228)”.  

Moralisk agent och moraliskt objekt 

Det Regan anser att hans livssubjektkriterium gör är att identifiera en avgörande likhet som 

löser upp gränsen mellan moralisk agent och moraliskt objekt som många använder idag. 

Regan menar att om man ska tillskriva varelser jämlikt inneboende värde så måste man göra 

det på en gemensam icke godtycklig grund och denna grund finns i livssubjektkriteriet, 

nämligen den att de ”är subjekt för ett liv som kan gå dem väl eller illa (Regan 1999, s. 228)” 

och detta då logiskt oberoende. Vidare menar Regan att inneboende värde måste vara ett så 

kallat ”kategoriskt värde” vilket innebär att det inte finns någon gradering i mer eller mindre, 

antingen har man det eller inte. Det innebär också att de likheter som finns mellan varelser 

också måste vara kategoriska, detta gör helt enkelt att de som uppfyller livssubjektkriteriet gör 

så till fullo eller gör så inte alls, det finns inget mer eller mindre. ”Antingen är man ett 

livssubjekt i den mening som förklarats, annars är man det inte alls. Och alla som är det, är det 

lika mycket. Livssubjektkriteriet utmärker alltså en kategorisk status som delas av alla 

moraliska agenter och alla de moraliska objekt som vi talar om här (Regan 1999, s. 229)”. På 

detta sätt luckrar Regan upp gränsen mellan moralisk agent och moraliskt objekt. Den 

traditionella synen är att moraliska agenter har moral standing medan moraliska objekt inte 

har det, med andra ord har vi plikter eller skyldigheter mot moraliska agenter men inte mot 

moraliska objekt. Regans livssubjektkriterium luckrar som sagt upp denna syn då till exempel 

djur som moraliska objekt (Regan använder denna term) ändå har moralisk status genom 

livssubjektkriteriet. Distinktionen för vilka som har moralisk status står alltså, enligt Regan, 

inte längre mellan de som är moraliska agenter och de som är moraliska objekt utan istället 

mellan de som är livssubjekt och de som inte är det. Regan skriver att livssubjektkriteriet 

”[…] nämner en relevant likhet mellan moraliska agenter och objekt, en som gör det både 

begripligt och icke godtyckligt att tillskriva dem båda inneboende värde (Regan 1999, s. 

229)”.  
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Tillräckligt men inte nödvändigt 

Regan gör en intressant sak när han hypotetisk spekulerar i att hans livssubjektkriterium inte 

måste gälla som nödvändighet för något inneboende värde: ”Även om uppfyllande av 

livssubjektkriteriet utmärker en relevant likhet, en som gör det både begripligt och icke 

godtyckligt att tillskriva moraliska agenter och objekt inneboende värde, har jag inte hävdat, 

och inget i det föregående antyder heller, att uppfyllande av kriteriet är ett nödvändigt villkor 

för att ha inneboende värde (Regan 1999, s. 229)”. Detta är aningen konstigt då Regan 

påpekar att det kan finnas varelser som har inneboende värde trots att de inte uppfyller hans 

livssubjektkriterium. Regan hänvisar här till möjligheten att utforma en etik för miljön istället 

för användandet av miljön och det skulle då innebära att tillskriva inneboende värde till ting 

som inte uppfyller livssubjektkriteriet. Detta är dock ett helt annat projekt som inte är 

utarbetat än men det essentiella, menar Regan, är att hans livssubjektkriterium inte går emot 

en sådan möjlig etik på något sätt ”eftersom livssubjektkriteriet framställs som ett tillräckligt, 

inte nödvändigt, villkor för att tillskrivandet av inneboende värde ska bli begripligt och icke 

godtyckligt (Regan 1999, s. 230)”. 

Preferensautonomi  

Regan tar i kapitel två i Djurens rättigheter upp en intressant tolkning av begreppet autonomi. 

Han medger att om man går med på Kants definition av autonomi så kan man inte på goda 

grunder tillskriva några djur autonomi. Men Regan menar att det finns en alternativ tolkning 

av vad det innebär att vara autonom. Han kallar det för ”preferensautonomi” med vilket han 

menar att ”[…] individer är autonoma om de har preferenser och har förmåga att inleda 

handlingar med avsikt att tillfredställa dessa (Regan 1999, s. 92)”. På detta sätt ”[…] räcker 

[det] med att man har förmågan att inleda en handling därför att man har de viljeattityder och 

mål man har och, med rätt eller orätt, tror att de kommer att tillfredsställas eller uppnås på ett 

visst sätt (Regan 1999, s. 92)”. Enligt denna definition kan man rimligen innefatta åtminstone 

däggdjur som autonoma varelser (preferensautonoma), något som man inte rimligen kan 

enligt Kants definition.  

    Det Regan gör är alltså att han inför lite annorlunda krav för vad som krävs för både att ha 

moral standing och att kunna kallas autonom (i alla fall enligt en 

preferensautonomidefinition). Hans livssubjektkriterium redogör, enligt Regan icke 

godtyckligt, för vilka som har moral standing och genom detta då, kanske inte riktigt lika icke 

godtyckligt, också vilka varelser som är rationella.  
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Goodpasters ”Moral considerability” 

Idén som Regan har om att hans livssubjektkriterium inte måste gälla med nödvändighet och 

därför inte sätter stopp för ett utvecklande av miljöetiken har Kenneth Goodpaster tagit vara 

på. Han skriver i sin artikel ”On Being Morally Considerable” om något som liknar Regans 

idé om vad som krävs för att ha moralisk status men han tar det ett steg längre. Goodpaster 

skriver: ”Neither rationality nor the capacity to experience pleasure and pain seem to me 

necessary (even though they may be sufficient) conditions on moral considerability 

(Goodpaster 2012, s. 381)”. Notera här att Goodpaster inte skriver om moral standing utan om 

det svagare begreppet ”moral considerability”. Han gör en distinktion mellan moral rights 

som är mer specifika moraliska rättigheter (moral standing) och en vidare, mindre specifik idé 

om att vara ”morally considerable”. Goodpaster tänker sig att ”Nothing short of the condition 

of being alive seems to me to be a plausible and non-arbitrary criterion (Goodpaster 2012, s. 

381)” och här menar han kriterium för att vara “morally considerable”. Detta liknar Regans 

livssubjektkriterium men är både vidare och vagare då det verkar omfatta mer och tillskriva 

mindre. Skillnaden av detta blir att Goodpasters koncept om ”morally considerable” faktiskt 

sträcker sig till just levande ting, något som Regans livssubjektkriterium inte gör utan vidare 

krav. Goodpaster argumenterar faktiskt för att det i så kallade ”nonsentinent beings” finns 

”the presence of independent needs, capacities for benefit and harm, etc. (Goodpaster 2012, s. 

386)” till exempel vill/behöver en blomma vatten. Han skriver om att anledningen till att det 

råder stort motstånd till att gå utöver så kallade ”sentient beings” i vår uppfattning om ”moral 

considerability” skulle kunna vara att det råder en korrelation mellan våran uppfattning om 

vad som är intrinsikalt värdefullt och vad som då är ”morally considerable”. Om vi till 

exempel har en hedonistisk uppfattnings om värde är anledningen till att växter inte behöver 

beaktas på liknande sätt som djur helt enkelt för att de inte är ”sentient beings” och därför inte 

kan utsättas för det som är intrinsikalt gott eller ont eftersom de inte är konstituerade så att de 

är mottagliga för lycka eller lidande så som vi tänker oss dessa. 

    Det är vikigt att komma ihåg att Goodpaster hela tiden endast skriver om ”morally 

considerable” vilket inte är lika starkt som moral standing. Alltså är det inte moraliskt 

förbjudet att tillexempel döda växter men de kan ändå förtjäna att beaktas då de är levande 

ting, en följd av detta skulle kunna vara att man därför inte kan försvara att man utan syfte 

eller mål får döda växter. Goodpaster verkar mena att det är skillnad på ”moral 

considerability” och ”moral significance”. Enligt dessa termer skulle alla levande ting vara 

”morally considerable” men en växt skulle inte ha samma ”moral significance” som en 

människa. Goodpaster verkar vara inne på det som Regan nämner i sin bok, idén om en etik 
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för miljön istället för användandet av miljön men Goodpaster har inga argument för att 

tillskriva ”nonsentien beings” moral standing endast moral considerability.  

    Jag tolkar det som att Goodpaster skriver om just ”moral considerability” och inte moral 

standing just för att han vill omfatta levande ting som inte är rationella. Det verkar som för att 

man ska kunna omfatta till exempel växter i en moralteori så måste man lägga rätten till att bli 

”morally considered” utanför krav på rationalitet och det i sin tur leder till att Goodpater inte  

kan tillskriva, till exempel, växter moral standing.  
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Jämförelse 
Det intressanta med att jämföra dessa tre filosofers olika idéer om vad som gör en varelse 

rationell och hur det i sin tur påverkar om den har moral standing eller inte är att de arbetar 

utifrån olika normativa etiska teorier. Vi har Kant som en deontolog, Singer som 

konsekventialist och en rättighetsteoretiker i from av Regan. Trots detta finns det diverse 

likheter dem emellan men även en del skillnader. 

Personer     

En sak som Kant och Singer har gemensamt är att de skriver om rationella varelser som 

”personer”. Singer har en helt egen definition av vad det innebär att vara en person och att 

man därmed har moral standing medan Kant lite mer ospecifikt förkunnar att de varelser med 

förnuft helt enkelt är personer, i motsats till förnuftslösa ”saker”, och att de därför har moral 

standing. Regan däremot gör ingen sådan definition utan skriver istället om ett inre värde hos 

de som uppfyller hans livssubjektkriterium utan att kalla de som uppfyller detta något särskilt. 

Enligt de första två måste man alltså vara en så kallad ”person” för att ha moral standing men 

inte enligt Regan. Däremot börjar Regans livssubjektkriterium väldigt likt Singers definition 

av vad som utgör en ”person”. De skriver båda om ”trosföreställningar och viljeattityder” men 

därefter utvecklar Regan sitt kriterium för att täcka några fler aspekter, det verkar dock som 

att de delar utgångspunkt.  

Objektiv status 

Något som Regan och Kant verkan förenade i är att varelser har moral standing eller inte 

oberoende av något annat, och att det därför är objektivt rätt eller fel, medan Singer pekar på 

att det är beroende av konsekvenserna handlingen har. Detta kommer sig antagligen av de 

skilda normativa teorier de gör avstamp ifrån. Detta gör också att Regan och Kant, och här har 

troligtvis Regan fått idén direkt från Kant, delar idén om att man endast får behandla varelser 

med moral standing som ändamål i sig själva då de har ett inneboende värde.  

Autonomi 

När det gäller rationalitet och autonomi skriver Singer endast vagt om hur dessa kanske 

hänger ihop men fastslår inget bestämt medan Kant absolut förutsätter att det ena ger det 

andra då han ser det som att viljan är det praktiska förnuftet. Hursomhelst så tycks Singer och 

Kant skriva om autonomi i ungefär samma mening medan Regan gör något helt annat. 

Skillnaden mellan Kants autonomibegrepp och Regans preferensautonomi är att Kants 

begrepp ställer krav på vad som krävs för att man ska vara en moralisk agent, man ska kunna 
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tänka objektivt för att vara en autonom moralisk agent. Kant skriver om en autonom moralisk 

agent som kan höja sig över sina preferenser för att inse den moraliska plikten medan Regan 

skriver endast om en autonom varelse som har preferenser över huvud taget och är kapabel att 

handla för att försöka tillfredställa dessa. På detta sätt är det Regan skriver om ett bredare 

autonomibegrepp och omfattar således fler varelser. En sak att notera är, att Regans idé om 

autonomi har en del gemensamt med det som Singer skriver om i sitt personbegrepp. 

Konstituerade till att ha moral standing 

En likhet mellan Regan och Kant är att de båda menar att vi bara är som vi är i världen. Regan 

menar att vi bara helt oberoende är livssubjekt, det är bara vår status och det är så det är. Kant 

menar att vi har förnuftet och det är sådana vi är, helt enkelt i vår konstitution i världen 

oberoende av annat. Singer tycks inte lägga någon vikt vid att förkunna huruvida vår existens 

sådan som den är, är oberoende eller inte av något annat.   

Vem har moral standing?  

En stor skillnad emellan dem är vad deras teorier resulterar i. När det gäller Kant kommer han 

fram till att moralen sträcker sig endast till förnuftiga varelser, alltså människor, och om vi har 

några plikter emot varelser som inte är förnuftiga, exempelvis djur enligt Kant, så kan vi som 

mest ha indirekta plikter mot dessa då inte har moral standing. I detta avseende skiljer sig 

Kant kraftigt åt från Singer och Regan. Men även om Singer och Regan menar att vi har mer 

direkta plikter mot djur och att i alla fall vissa djur har moral standing så finns det skillnader 

dem emellan. Den största skillnaden i deras teorier, trots att de enas om att djur mycket väl 

kan ha moral standing, är vad de grundar detta i. De enas i att vissa djur kan hysa 

trosföreställningar och viljeattityder, även Regans preferensautonomi verkar gå att förena med 

Singers filosofi, men de skiljer sig i att Singer menar att det är fel att döda en person (varelse 

med moral standing) för de konsekvenser det har, strängt taget skulle det alltså vara moraliskt 

acceptabelt så länge det inte hade några dåliga konsekvenser hur osannolikt det än är, medan 

Regan menar att det är fel att döda livssubjekt på grund av det inneboende värde en sådan 

varelse bestitter och att det således är objektivt fel. De skiljer sig alltså i varför det i grunden 

är fel, de verkar argumentera utifrån skilda normativa fundament (term tagen ifrån Kagan). På 

detta sätt kan man alltså komma fram till samma slutsats: att i alla fall vissa djur har moral 

standing, men sedan skiljas åt i varför det är fel att döda en sådan varelse vilket i sin tur kan 

ge vitt skilda resultat i praktiken.  

    Det verkar som att strikt taget så får alla tre filosofer lite krångel med att försvara varför till 

exempel spädbarn måste behandlas som att de har moral standing. Spädbarn tycks inte till 
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fullo uppfylla varken Kants idé om förnuft, Singers personbegrepp eller Regans 

livssubjektkriterium men ändå skriver alla att man bör behandla spädbarn som om de har 

moral standing fast de kanske inte egentligen har det. De har diverse idéer om detta, Regan 

menar att bara det att ett subjekt är ett upplevande sådant gör att man bör beakta dess välfärd, 

Singer menar på att de kan lida och att de kommer bli personer (om inte så måste man inte ta 

hänsyn till dem moraliskt) och Kant verkar förutsätta att alla människor är förnuftiga och 

detta verkar som att det gäller spädbarn också även om det mycket väl kan motstridas.  

Moralisk agent 

När det gäller moralisk agent skiljer sig de tre ytterligare åt. Kant menar att en moralisk agent 

är förnuftig och kan tänka objektiv genom sitt förnuft. Kan man inte detta så är man ingen 

moralisk agent och är heller inte förnuftig. Singer menar att en person kan förstå sig själv som 

en person i förhållande till andra och även att den själv precis som andra har viljeattityder och 

önskningar. Genom att kunna förstå detta verkar Singer mena att man är en moralisk agent 

men det verkar också som att man måste förstå att lidande är ont medan lycka/välbehag är 

gott. Regan är lite annorlunda och menar att både moraliska agenter och moraliska objekt har 

moralisk status. Det som skiljer de som har moral standing från de som inte har det är 

livssubjektkriteriet. Regan använder alltså inte termerna moralisk agent och moralisk objekt 

som man traditionellt sett gör utan gör upp en ny skiljelinje istället.  

Rationalitet ger moral standing 

Alla tre oavsett om det är ett livssubjektkriterium, ett personbegrepp eller om det är en idé om 

det rena förnuftet, har sin teori om vad det innebär att vara rationell och då det finns både 

likheter och skillnader mellan deras idéer har de gemensamt att de förknippar rationalitet med 

moral standing till någon grad och det verkar således som att, mycket rimligen, att arrationella 

eller förnuftslösa ting inte kan har moral standing utan att rationalitet är ett krav för moral 

standing. Det verkar däremot möjligt att argumentera så som Goodpaster gör för att varelser 

eller ting som inte är rationella bör anses vara ”morally considerable” men detta är då mycket 

svagare än moral standing.  

Alla människors lika värde 

Något som är värt att notera är hur alla tre filosofer genom sina resonemang och teorier 

indirekt tycks inskränka idén om alla människors lika värde. Eftersom de alla ställer upp krav 

och kriterier på vad som krävs för att räknas moraliskt är det alltså inte längre så att alla 

människor har lika värde utan att det istället, i alla fall potentiellt, finns individer som inte 
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räknas moraliskt på samma sätt som andra. Detta är inte något som någon av dem 

argumenterar explicit för men det verkar vara en oundviklig följd av det de skriver. Idén om 

alla människors lika värde som understryks i skolans värdegrund är kanske inte så självklar 

om man utgår ifrån de tre filosofers resonemang som har redogjorts för i den här uppsatsen, 

istället verkar det finnas kriterier för vem som räknas moraliskt och inte. Med detta sagt så 

verkar det ändå inte som att någon av de tre filosoferna går direkt emot idén om alla 

människors lika värde, bara att den blir ifrågasättbart utifrån deras teorier. Det verkar i min 

mening råda en viss inkonsekvens eller osäkerhet kring idén om alla människors lika värde. 

Ingen av filosoferna argumenterar direkt emot denna syn utan tycks snarare mer eller mindre 

direkt mena att det är en god idé. Det tycks mig som att de kanske inte inser att deras teorier 

kan ses som argument mot idén om allas lika värde eller så kanske de tar för givet att alla 

människor innefattas i deras teorier och därav har lika värde, detta kan förstås ifrågasättas.  

    Det är dock, som jag har påpekat vid flertal tillfällen i uppsatsen, inte så enkelt att avgöra 

och dra några raka linjer, därför förblir det en åtminstone potentiell konflikt mellan 

resonemang som de som gåtts igenom i denna uppsats och dokument så som skolans 

värdegrund. Den ultimata frågan i en sådan konflikt blir då vilken idé som ska gälla, ska 

skolan omforma sin värdegrund utifrån dessa teorier och kriterier eller har teorierna fel i de 

gränser de drar för hur långt moral standing stäcker sig till varelser?  

    Idén om allas lika värde verkar påverka mer än vad som först märks. Både Regan och 

Singer verkar backa lite på de linjer som de först drar. Singer har sin definition om vad som 

utgör en person och Regan sin om vad som är ett livssubjekt men båda tycks känna sig 

manade att poängtera att även sådana varelser som faller utanför dessa begrepp också måste 

beaktas moraliskt, i alla fall i någon mån. Så de ställer upp andra kriterier som att kunna 

känna lidande eller helt simpelt att vara ett upplevande subjekt över huvudtaget. De kanske 

gör denna justering just för att inte hamna i kontraintuitiva slutsatser och så att de kan hålla 

kvar i idén om alla människors lika värde. Om de inte gjorde detta skulle argument som att vi 

inte behöver bry oss om gravt förståndshandikappade bli möjliga och det verkar vara något 

som ingen av dem vill skriva under på. Kant, däremot, är mycket ståndfast i sin teori och gör 

inga undantag utan drar absoluta linjer. Detta kan dock istället leda till kontraintuitiva resultat 

i form av vilken handling som är den moraliskt korrekta och det blir förstås problematiskt.  
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Slutsats 
Det jag har gjort i denna uppsats är att utreda tre olika filosofers uppfattning om vad som 

krävs för att vara rationell och hur detta påverkar att ha moral standing. Jag har gått igenom 

hur varje enskild filosof kommer fram till sina argument om vad som gör att en varelse är 

rationell och varför en varelse ha moral standing eller inte. Jag har sedan jämfört dessa 

sinsemellan och funnit diverse likheter men också skillnader.  

    Jag har funnit att det verkar finnas en koppling mellan rationalitet och moral standing. 

Utifrån de filosofers definitioner av begreppet rationalitet som jag har undersökt verkar det 

som att vara rationell går hand i hand med att ha moral standing. Jag har inte stött på något 

konkret exempel eller argument för att det skulle finnas en icke rationell varelse som ändå 

skulle ha moralisk status i begreppets fulla mening. Det närmsta detta jag har funnit är 

Goodpasters idé om en miljömoral som tillskriver helt arrationella men levande ting så som 

växter ”moral considerability”, detta är dock inte detsamma som moral standing utan mycket 

svagare. Jag har alltså inte funnit något fullbordat argument för tillskriva en icke rationell 

varelse eller ting moral standing i termens fulla innebörd.  

    På det hela taget tycks det som att Nancy S. Hancock har rätt i det hon skriver i sin artikel 

”Theories of Moral Standing”: “Ever since Aristotle classified man as an animal and identified 

reason as the characteristic which set man apart from other animals, rationality has been a 

primary criterion for moral standing (1)”. Detta då inte nödvändigtvis för att vi människor är 

de enda rationella varelserna men i det avseendet att tillskrivandet av moral standing hör ihop 

med rationalitet. 

    Slutsatsen är således att utifrån de filosofer jag har gått igenom så kan icke rationella 

varelser och ting tillskrivas ett värde och att de bör tas hänsyn till i viss mån men för att ha 

moral standing och därmed ha full moralisk status krävs det att man är rationell. Som jag har 

påvisat i den här uppsatsen är begreppet rationalitet ett krångligt och luddigt sådant. Det råder 

som vi har sett inte konsensus om vad begreppet innefattar och vem som egentligen är 

rationell. Detta är problematiskt då vi idag använder begreppet vitt och brett och verkar tro att 

vi vet vad vi menar med det. Men det är ett faktum att det är svårt att klart och tydligt och på 

ett enhetligt sätt definiera och precisera begreppet vilket är ett problem. Om rationalitet ska 

vara kriteriet för vem som räknas moraliskt borde det gå att enhetligt precisera och råda 

konsensus kring en sådan definition men så är inte fallet.  

    När det gäller hur de olika teorierna som redogjorts för i uppsatsen ovan går ihop med 

skolans värdegrund så uppkommer frågan vilken som bör ha överhanden då de verkar betona 

olika saker. Ska skolans värdegrund som understryker alla människors lika värde vara det som 
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gäller ytterst eller ska det finnas möjliga skillnader baserade på argument utifrån vad som 

utgör en rationell varelse och inte. Detta är en fråga som skolverket uppenbarligen redan har 

tagit ställning till i sina stadgar men det kan som det ser ut efter denna analys krävas 

ytterligare motivering till varför det står som det gör i skolans värdegrund.  

    Jag har visat att det finns flera problem och inkonsekvenser i de teorier jag har redogjort för 

och det finns mycket kvar att göra med att precisera och definiera begreppet i sig självt men 

också hur rationalitet bör påverka vilken moralisk status en varelse har. Det finns mycket 

kvar att göra! 
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