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Abstract 

Jag har granskat Arthur Melnick, Onora O’Neill och Christine Korsgaard och undersökt hur 

de har tolkat Kants kategoriska imperativ. Trots deras uppenbara olikheter i tolkningen av det 

kategoriska imperativet, går det att se gemensamma nämnare. Det rör sig om motivationen till 

att följa det kategoriska imperativet som främst ska ligga i vårt egenintresse och utan tvång. 

Dessutom har jag undersökt Susan Wolf och hennes syn på moraliska handlingar. När det rör 

motivationen att vara moralisk är det främst genom att respektera den egna mänskligheten och 

dess autonomi. Dessa förklaringar behöver inte nödvändigtvis höra till Kants Kategoriska 

imperativ utan är bara en norm för vad vi ska försöka eftersträva.  

 

Det jag slutligen kom fram till är att en hybrid av ett minimalt antal absoluta och ett större 

antal rekommenderade regler vore att föredra. Till exempel kan min tanke illustreras med att 

om vi sätter lagar så att det ska vara svårare att bryta mot dem. Rent praktiskt så betyder det 

att färre skulle komma att belastas med brott, bara begå förseelser istället. Därför kan 

exemplet med O’Neills position men med regelutilitaristisk motivering vara ganska lätt att 

följa. Detta eftersom den regeln är något som de flesta människor skulle kunna ställa sig 

bakom.  

 

Utifrån de hypotetiska reglerna bör vi välja sådana handlings sätt som bäst går ihop med den 

egna moraliska uppfattningen. Det kan röra sig om att i vissa fall göra något som av tvång 

måste göras men är på gränsen till moraliskt eller lagligt. Denna modell anser jag är bättre, 

eftersom vi faktiskt bryter mot såväl absoluta som rekommenderade regler ibland. Ett bra 

exempel på det är hastighetsbegränsningarna på vägarna eller gå mot rött. Skillnaden är att om 

absoluta regler som inte är flexibla bryts, medför detta i regel allvarliga konsekvenser. Det 

som är värt att notera är att hållandet av hastighetsgränser tycks vara mer frivilligt än strängt 

övervakat. Vi får alltså förtroendet att genom en rekommenderad eller påbjuden hastighet 

hålla den. Rekommenderade regler gör att de flesta moraliska individer känner en viss skuld 

över att ha brutit mot dem. Motivationen att följa regler borde vara att eftersom de flesta har 

ett samvete ska detta räcka till för att bromsa oss då vi försöker vara omoraliska. Vi ska bli 

avskräckta på två plan där den ena faktorn är lagen och den andra är att det inte ligger i vårt 

egenintresse att råka illa ut.  
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1. Inledning och Bakgrund  

Inom etiken och filosofin finner vi många vars bidrag kom att lämna ett betydande avtryck i 

ämnet. Till dem hör Immanuel Kant som kom på det kategoriska imperativet. Enligt Kant kan 

en människa endast hållas ansvarig för sina handlingar om individen är rationell. Det är därför 

endast genom detta imperativ som en handling verkligen kan bli moralisk på grund av sin 

allmännyttighet. Kant stod för en inriktning som kom att kallas kriticism, eller kritisk filosofi 

och hans banbrytande idéer likställdes med astronomen Kopernikus omvälvande genomslag. 

Kants filosofi leder i rakt led in på agnosticism
1
 genom hans kriticism. Kant ansåg att om vi 

inte kan veta värklighetens sanna natur så kan vi inte veta sanningen bakom Gud. Hans etik är 

bra eftersom den täcker in det som kan röra människors handlingar. Kant var också 

banbrytande genom att hålla med både empiriker och rationalister
2
. Som filosof var hans 

speciella bidrag att han sökte efter svar på filosofins många frågor och var en expert på 

filosofins historia.  

 

Kant sporrades till att tänka om sin mest grundläggande övertygelse efter ett mitt i livet möte 

med David Humes empirism och ”kritiken” av förnuftet kom att ta form. Resultatet blev ett 

mycket innovativt filosofiskt ställningstagande som benämndes transcendental idealism. Kant 

hävdade att det går att rädda kunskapen ur Humes skepticism och etablera en verklighet av 

mänsklig frihet och moraliskt ansvar. Kants idéer förändrade filosofins område omedelbart 

och oåterkalleligt. Som en indirekt konsekvens kom rörelser vilka var mer eller mindre i 

Kants skugga primärt som en inspiration för ”kritiken”. Dessa var Romantiken, naturalismen 

och existentialismen. Den Anglo – Amerikanska filosofin definierade sig i början av 

tjugohundratalet med en skarp distinktion till den tyska traditionen. Det är först nyligen som 

den Anglo – Amerikanska filosofin införlivat Kantiansk insikt i alla domäner.  

 

Alla filosofer behöver en mer eller mindre grundlig förståelse av Kants idéer och hans 

signifikans matchas av hans komplexitet. Det kan dock vara svårt för oinvigda att förstå vad 

Kant menade. (Dudley, Engelhard 2010 s. 1)   

                                                           
1
 Agnostiker = En som tror på kunskap och det som  

kan bevisas och kan alltså inte tro på Gud vars existens  

fortfarande ingen kunnat bevisa.   
2
 Empiriker: All erfarenhet hämtas ur våra fysiska erfarenheter. 

Rationalister: Alla våra erfarenheter kommer eftersom vi är tänkande varelser. 
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Som född i en kristen protestantisk familj kunde Kant därför tala om människovärdets totala 

oberoende av ras, nationalitet eller samhällsställning. Det kategoriska imperativet är en viktig 

del i Kants filosofi inte minst för att det förmodligen var avsett att strikt medverka till att 

människor ska behandla varandra bättre. Det kategoriska imperativet kommer att granskas 

utifrån hur svårt det är för oss att faktiskt följa dess strikta natur och om detta är bra väg att 

följa. Dagens forskning kring Kants filosofi kallas ”Neo-Kantianism
3
”. Begreppet står för 

dem som i Kants efterföljd försöker forska kring hans idéer där ibland det kategoriska 

imperativet. En ” Neo- Kantian” heter Korsgaard vars forskning också är representerad i 

denna uppsats. Tack vare Neo- Kantianerna som står för forskningen i Kants efterföljd kan 

Kants kategoriska imperativ fortfarande studeras idag och dess relevans prövas. Kant 

formulerade det kategoriska imperativet. Han nämner det för första gången i sin 

bok ”Grundläggning av sedernas metafysik”. Det kategoriska imperativet blir om det är 

kategoriskt en absolut plikt och måste följas. Begreppet ”rätt” föregriper hypotetiska 

imperativ och ska ge oss en klarare bild av vad plikter egentligen är. Kant ville troligen driva 

principen om rätt och fel och dessutom formulera en universell lag för de etiska plikter vi kan 

beröras av.   

 

Kant hävdade dessutom att all förnuftskunskap borde vara materiell alltså att den avser ett 

konkret objekt eller formell. Den formella filosofin blir då kallad logik och den materiella 

som delas in i två kategorier blir naturens och frihetens lagar. (Kant 1724 s. 9) En doktrin om 

moral bör enligt Kant kallas plikternas hellre än rättigheternas, eftersom vi är medvetna om 

vad som är rätt och fel men kan välja att inte se det ibland. Att ständigt leva med en starkt 

moralisk eftertanke på allt vi gör kan nog inte fungera i många fall, eftersom vi har det som 

kallas för ego.  

 

Vi handlar moraliskt antagligen på grund av egenintresse eller följer ett invant mönster för att 

vi tidigt lärt oss att vi inte ska handla på ett annat sätt. Risken finns att absoluta plikter är allt 

för krävande för de flesta av oss.  Det har alltid funnits en drift hos människan att handla 

moraliskt och även funnits etiker som försökt att visa oss vägen till moraliska 

tillvägagångssätt.  

                                                           
3
 Neo- Kantianer: Kants efterföljare som försöker 

granska Kants idéer och föra dem vidare i olika tolkningar.  



Immanuel Kant och absoluta plikter   2014-04-20 
Alexander Henriksson 
Sammanställning 

7 
 

 

1.1 Syfte  

Denna uppsats ska analysera innebörden i Immanuel Kants kategoriska imperativ. Och också 

hur några moderna etiker har valt att tolka det kategoriska imperativet. Jag vill försöka påvisa  

vilken innebörd Kant och Kantianerna: Arthur Melnick, Onora O’Neill och Christine 

Korsgaard samt Susan Wolf ser i det kategoriska imperativet. Diskussionen om moraliska 

helgon som Wolf tar upp bidrar med att belysa idén om absoluta plikter. Vilket ställer frågan 

om Kants kategoriska imperativ behöver eller bör tolkas absolut och om absoluta plikter är 

bra eller inte.   

 

1.2 Frågeställning  

1.2.1 Hur absolut är det kategoriska imperativet för: Melnick, O’Neill och Korsgaard.     

   (Omtolkar någon av dem det kategoriska imperativet och dess betydelse?) 

 

1.3 Avgränsningar  

Studien sker utifrån ett fåtal utvalda källor. Var och en behandlar det kategoriska imperativet 

och dess innebörd men lite olika. Det finns mer litteratur i ämnet men jag har valt att begränsa 

mig till ett fåtal moderna källor som kommer från de tre Neo- Kantianska etikerna: Arthur 

Melnick, Onora O’Neill, Christine Korsgaard. Dessa källor ska försöka ge en bild av hur de 

tre etikerna valt att tolka det kategoriska imperativet sätt utifrån vår moderna tid. Jag kommer 

främst presentera vad Kant tyckte och ställer sedan upp Neo-Kantianernas idéer. Dessutom 

nämner jag lite om vad Susan Wolf säger i frågan att kategoriskt följa imperativ genom 

absolutism.
4
  

 

1.4 Källor och metod 

För att på bästa sätt kunna förklara det kategoriska imperativet har jag valt att utgå ifrån Kants 

bok: ”Grundläggning av sedernas metafysik.” som innehåller mycket viktiga aspekter kring 

det kategoriska imperativet och är relativt lätt att förstå. Det är min huvudkälla till Kants etik. 

Som extra källa användes ”Immanuel Kant: Key Concepts.” Detta för att förklara begreppet 

Neo-Kantianism och hur Kants idéer påverkade filosofins värld ända till idag.  

 

                                                           
4
 Den objektiva sanningen 
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Christine Korsgaards moralfilosofi skriven av henne själv och heter: ”Kant’s Formula of 

Universal Law” är ytterligare en källa. Korsgaard väljer att kritiskt granska tillämpningen av 

det kategoriska imperativet och hennes moralfilosofi finns i en artikel med samma namn av 

Gunnar Björnsson. Arthur Melnicks artikel Kant’s Formulations of the Categorical 

imperative granskar det kategoriska imperativet som Kant hade formulerat det. Detta 

presenteras utifrån plikten att vara sanningssägande, kontra lögn. Vidare kommer Onora 

O’Neills bok ”Towards justice and virtue.” I O’Neills etik är det kategoriska imperativet inte 

en central del men hon är ändå intressant i sammanhanget eftersom hon har lånat en del från 

Kant och därmed är hon olik de andra Neo- Kantianerna. Hon gillar Kants kategoriska 

imperativ men anser att det finns mer att säga. Hon anser att det kategoriska imperativet 

uppfyller det lägsta kravet på etisk handling. Hon tycks såga Kants idéer nästan helt i sin bok 

fast hon har ändå tagit vissa delar av hans etik till sig. Vidare har jag valt Susan Wolf och 

hennes beskrivning av moraliska helgon i artikeln ”Moral saints” på grund av den relevanta 

frågan om vi ska följa regler absolut eller inte. Metoden är en textanalys av hur Kant, Melnick, 

O’Neill samt Korsgaard resonerar kring det kategoriska imperativet och kompletteras med en 

mindre inblick i Susan Wolfs beskrivning av moraliska helgon. I de två källor till Wolfs 

beskrivning av moraliska helgon är den ena vad Wolf själv anser i frågan och den andra är en 

yttre granskning av hennes idéer rörande moraliska helgon skapad av en lärare på MIT. 

 

2. Undersökningsdel 

En människa som är rationell har också en självbevarelsedrift som även rör det moraliska 

planet. Vi handlar moraliskt antagligen på grund av egenintresse eller för att vi tidigt lärt oss 

att vi inte ska handla på ett annat sätt.  

 

Människan kan ha ett visst intresse för moraliska lagar och detta kallas för den moraliska 

känslan. Intresset är det som gör förnuftet praktiskt och endast förnuftiga individer har 

intressen för något medan förnuftslösa individer endast känner av saker som eggar deras 

sinnen. Förnuftets logiska intresse är inte något som sker omedelbart utan förutsätter att det 

finns avsikter när den brukas. (Kant 1724 s. 90) 

 



Immanuel Kant och absoluta plikter   2014-04-20 
Alexander Henriksson 
Sammanställning 

9 
 

 

Om människan egentligen föds som Tabula Rasa
5
 och därför är ambivalent

6
 i början kommer 

detta att stå i kontrast till Kant. Han hävdade att vi föds med morallagen i inom oss (i hjärtat) 

och att vi på grund av detta redan är predestinerade att göra goda gärningar om vi inte hindras 

från det.        

 

2.1 Kant 

Kant menade att vi fattar moraliska beslut baserade på vår intuition om vi är moraliskt 

ansvariga och gav en klar anvisning till vilka som inte räknas som moraliskt ansvariga 

individer: Gamla dementa, personer med psykiska rubbningar eller personlighetsstörningar  

samt små barn. Ett litet barns uppfattning om omvärlden är inte helt utformad än och därför 

kan det inte ha en stabil moralisk bas att utgå ifrån. Dessutom vet inte ett litet barn vad 

konsekvens av en handling är. Detta kommer barnet att lära sig under sin uppväxt. Kant 

hävdade att morallagen finns i hjärtat på oss redan när vi föds och att vi i grunden är rationella 

individer som bör förbli opåverkade av yttre tvång i sitt handlande. Eftersom rationella 

handlingar kan anses ge samma utfall rörande moral enligt Kant.  

 

Det kategoriska imperativet är absolut men går att tillämpa på olika sätt. Det beror på att Kant 

kommit på hur plikter och dess rangordning kan komma att styra hur det kategoriska 

imperativet tillämpas. Kants kategoriska imperativ säger att om en handlings maxim inte kan 

upphöjas till allmän lag är handlingen fel och detta är principen om viljans högsta lag. Kort 

kan detta översättas med att inte utföra handlingar om dessa inte kan bli ett föredöme för 

andra.  Detta inbegriper att allmän lag blir universell för alla. Ett kategoriskt imperativ har 

inte några undantag och blir därför en absolut plikt. Det kategoriska imperativet är pliktens 

översta princip enligt Kant. Därför bör alla plikter kunna härledas ur detta enda imperativ som 

är sådant att det ska kunna accepteras av alla rationella personer. Till de rationella hör alltså 

inte de individer som av Kant inte räknas som moraliskt ansvariga individer. 

 

  Att ha avsikten att avlägga falska löften är fel. Det kategoriska imperativet säger därför att vi 

inte ska ljuga då det inte är moraliskt rätt. (Kant 1724 s. 26)  

 

                                                           
5
 Tabula Rasa = Det oskrivna bladet.  

Använt och formulerat av John Locke 
6
 Ambivalent: Varken god eller ond 
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Föredömligheten i handlingen att inte ljuga blir viktig sedd utifrån det kategoriska imperativet. 

Enligt Kant kan inte den goda viljan som egentligen är obetingat god eller dess maximer strida 

mot sig själva om de görs till allmän lag.  

 

Därför är det endast under denna förutsättning som vår vilja aldrig kan motsäga sig själv och 

ett sådant imperativ blir därför också kategoriskt. (Kant 1724 s. 63)  

 

Kant ansåg att om vi ska kunna uppfylla dessa villkor måste kriteriet vara formellt och inte 

innehållsmässigt. De handlingsregler som accepteras är sådana som vi kan vilja göra 

universella och att mer ska lämnas åt vår moraliska inställning. Som agnostiker trodde Kant 

främst på logik och var skeptisk till sådant som inte kan bevisas empiriskt. En agnostiker är 

inte ateist utan skulle tro på Gud om dennes existens hade kunnat bevisas otvivelaktigt. Denna 

inställning som Kant hade måste starkt ha bidragit till utformningen av hans etik, däribland 

tanken om olika imperativ som hypotetiska imperativ ställda mot det kategoriska imperativet. 

Det kan finnas ett flertal olika hypotetiska imperativ men däremot bara ett enda kategoriskt. 

Fast det kategoriska imperativet kan formuleras på skilda sätt. Bokstavligt talat behövs båda 

för att människan ska kunna handla men det viktiga är samspelet mellan dem. Ett hypotetiskt 

imperativ säger att om du vill uppnå X så utför Y. Det kategoriska imperativet säger att endast 

Y får utföras. Alltså är hypotetiska imperativ uppmaningar som ska tala om för oss att om vi 

vill uppnå en viss konsekvens måste en viss handling utföras och att tillämpa någonting 

kategoriskt är att tillämpa det oavsett omständigheter, likt konsekvenser. 

    

I definitionen av alla imperativ uttrycks de av att det står ett tydligt borde eller ska i dem 

vilket gör dem till imperativ. Det är därför vi ser förhållandet mellan förnuftets objektiva lag 

och den subjektiva viljan, en vilja vilken inte nödvändigtvis bestäms av densamma.  

(Kant 1724 s. 38) Det är ganska svårt eller till och med omöjligt att se om endast ett enda fall 

skulle kunna komma att avgöra maximen för en handling med våra erfarenheter som 

utgångspunkt. En pliktenlig handling är en handling som uteslutande har bestämts på tydliga 

moraliska grunder och plikter. (Kant 1724 s. 31 – 32)  
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Det är viktigt att behandla en och samma handling med hjälp av de tre begreppen enhet, 

mångfald och allhet:  

   Enhet: Viljans form alltså helheten.  

   Mångfald: Finns i objektens materiella sida alltså ändamålens rike.  

   Allhet: En Totalitet i materians system.  

 

   1. En form rörande maximerna och att dessa måste väljas på ett sådant sätt att om de valts, 

så skulle de gälla som allmänna naturlagar. 

   2. En materia vilken avser ett ändamål, där en förnuftig varelse måste liksom dess natur 

faktiskt bli ett ändamål i sig. Maximerna blir då ett inskränkande villkor för relevanta samt 

godtyckliga ändamål. 

   3. En fullständig bestämning viken avser alla maximer och att dessa härhör från den egna 

lagstiftningen som gäller ett tänkbart ”ändamålens rike” som ett naturens rike, där en 

samklang mellan dessa är ett måste.  

Dessa tre punkter med underlydande begrepp utgör tillsammans en ganska sträng metod 

eftersom den grundas på det kategoriska imperativet. (Kant 1724 s. 62 – 63) 

 

Kants tre formuleringar av det kategoriska imperativet är: 

   1. Universaliseringsprincipen En handlingsregel som kan universaliseras utan att bli en 

motsägelse. Maximen ska alltså inte motsäga sig själv när den universaliseras. Om en maxim 

trots allt medför logiska självmotsägelser när den upphöjs till allmän lag kommer den 

definitivt att strida mot det kategoriska imperativet. Den första formuleringen är en 

konstruerad formulering av moralitet enligt vilken en handling är fel om den bryter mot den 

lag som alla har kunnat gå med på och som är värd att följa. 

   2. Människovärdesprincipen innebär att alla människor borde behandlas lika och med 

respekt som de rationella varelser de egentligen är, med egna autonomt etablerade mål. 

Människor får alltså aldrig någonsin av någon behandlas som medel för att uppnå ett visst 

ändamål.  

   3. Autonomiprincipen innebär att en maxim inte är moraliskt bindande om den inte kan 

betraktas som lag. handlar om motivationen att vara moralisk, genom att respektera den egna 

mänskligheten och autonomin.  
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Melnick anser i sin text: ”Kant’s Formulations of the Cathegorical Imperative” att maximen 

av en handling ska kunna upphöjas till allmän lag vilket är den korrekta formuleringen av det 

kategoriska imperativet. Människans vilja skall vara oberoende, så att vi inte låter oss styras 

av andra utan enbart av oss själva. Om en maxim inte kan bli allmän lag bör vi förkasta den. 

Inte på grund av att den skulle kunna vara en nackdel för oss eller andra utan därför att den 

som princip inte kan passa in i allmän lagstiftning. (Kant 1724 s. 27)       

    

Eftersom maximen av en handling utgör innehållet av den moraliska lagens tillämpning i det 

kategoriska imperativet kan en sådan maxim komma att favorisera egenintresse. Därför kan 

stöld eller lögn aldrig bli en universell lag på grund av att om alla stal och ljög skulle det gå 

emot vårt egeninteresse. Handlingen att tänka ut ett löfte som vederbörande inte tänker hålla 

gör själva löftet ogiltigt och förtroendet för den andre minskar. När en sådan maxim blir 

moralisk lag skulle den kunna kallas för den moraliska lagens schema.   

 

Kant antog också att själva avsikten med ett löfte eller avtal är att hålla det. Kant visste att 

tillämpningen av det kategoriska imperativet förutsätter konflikter. Det är som om någon 

uttalar ett löfte som denne avsiktligt inte tänker hålla och därför lurar någon. Vi styrs ofta av 

ett imperativ som omedelbart påbjuder oss ett visst beteende. Om löften däremot inte är en 

sorts förbindande skyldigheter kan vi utföra handlingar även om ingen förväntar sig att löftena 

faktiskt ska infrias.  

 

Kant förstod regler som ett relevant redskap i etiken. Regler kan dessutom vara relevanta i 

rättvisefrågor som praktiska principer vilka kan vara antingen adopterade, modifierade eller 

avfärdade. Kant förde diskussionen om vad ”doktrinen för det rätta” kan vara. Han tog för 

givet att principen för det som är rätt på något sätt blir synligt i de basala principer som rör 

moralen. (Melnick 2002) 

    

Dessutom hävdade Kant att en doktrin om moral bör kallas för plikternas, hellre än 

rättigheternas, eftersom vi egentligen redan är medvetna om vad som är rätt och fel. 

Begreppet ”rätt” ger oss alltså faktorer som tillsammans föregriper det kategoriska imperativet 

och ska ge oss en klarare bild av vad plikter egentligen är. 
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Vi har oftast ett ändamål med en handling och dess värde i sig. Enligt Kant finns moralen 

redan inom oss från födelsen och vi lär oss med åren att bruka den och med dess hjälp fatta 

beslut som baseras på vår intuition som moraliskt ansvariga individer. En god uppfostran med 

tryck på skyldigheter såväl som rättigheter är alltså viktig.  

 

Universell lag som för alla blir ett kategoriskt imperativ betyder att det inte finns några 

undantag från detta och det blir en absolut plikt som gäller utan undantag men genom plikter 

och dess rangordning kan vi styra hur det kategoriska imperativet följs.  

 

Om det antas att lögn och stöld är fel, måste också plikten vara att alltid tala sanning och inte 

stjäla eftersom det inte är bra om alla ljuger för varandra och stjäl varandras egendom. Det 

kan finnas konflikter mellan plikter och det går att sätta en av dem ur spel. Argumentet att tala 

sanning eller aldrig stjäla något är alltid att föredra om det ses utifrån det kategoriska 

imperativet. När det handlar om att rädda ett liv ställt mot att tala sanning eller att stjäla det 

nödvändiga som i det konkreta fallet kan rädda den jag försöker hjälpa. Detta är inte bara bra 

utan eftersträvansvärt hos alla individer i samhället.  

 

Den universella uppfattningen är att det finns lagar som ska främja vårt egenintresse. Ett bra 

exempel på detta är att alla i sitt egenintresse går med på lagar som förebygger stöld eftersom 

ingen vill bli utsatt för detta och så är det är fel att stjäla enligt det kategoriska imperativet. 

Definitionerna för rätt och fel ligger i vårt egenintresse och vad vi kan gå med på. Ett 

praktiskt exempel skulle kunna vara om en fru är otrogen mot sin man fast de varit gifta ett 

tag. Hennes snedsteg uppmärksammats av grannen men det vet hon inte om. Problemet med 

att antingen berätta detta för hennes man eller tiga uppkommer omgående. Det går även att 

anta att hon också har ett moraliskt problem med det hon gjort. Hennes val är att antingen 

säga sanningen till sin make eller tiga och aldrig mer vara otrogen. Fast om hon erkänner hela 

sanningen kan ingen veta hur hennes make kommer att reagera om han får reda på sanningen. 

Kommer maken tala ut och förlåta henne, bli svartsjuk och göra konkurrenten illa eller till och 

med lämna henne. Plikten att tala sanning kan här sättas ur spel. Vittnet den gode grannen bör 

först ta upp problemet med henne och förklara att han vet vad hon gjort.  
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Efteråt kan hon avgöra att säga sanningen till sin man eller tiga för äktenskapets bästa. Inte 

desto mindre måste hon göra något fast även om hon genom ett löfte förbinder sig att bättra 

sig kan vittnet ändå ha en skeptisk hållning till om hon håller sitt löfte. Sanningssägande ställs 

mot att alltid vara en god vän och pålysa vad som sker innan han själv råkar få reda på det. 

Situationen kan då bli värre eftersom han kommer att känna sig sviken av två nära personer 

som han litade på. Flera lika viktiga plikter kan därför stå i direkt konflikt med varandra och 

skapar ett moraliskt dilemma. Valet är vårt fast det gäller att kunna leva med det senare. 

    

Kant ansåg att vilken individ som helst, som inte kan något annat än att handla under frihetens 

idéer verkligen är fri. Lagarna i vårt rättssystem som oskiljaktigt är förbundna med frihet 

gäller på ett giltigt sätt för den teoretiska filosofin och skulle därför kunna förklaras som 

frihet. (Kant 1724 s. 76-77) 

 

2.2 Arthur Melnick 

Melnick valde faktiskt att likt Kant på sin tid ta upp exemplet som rör lögn. Om vi befinner 

oss i en svår situation och avlägger ett löfte men med avsikten att inte hålla det kan 

handlingen vara försvarbar men inte moralisk.  

 

En viktig fråga kan vara hur lätt en människa har för att följa morallagen. Melnick menar att 

det kategoriska imperativet egentligen har tre formuleringar precis som Kant själv angivit: 

Universallisseringsprincipen människovärdesprincipen och autonomiprincipen. Om fallet att 

tala sanning skulle kunna ses som egenintresse är det inte helt klart om Kant är korrekt i sin 

övertygelse. Om ett löfte är på uppdrag av en plikt så kan handlingen utföras, även om ingen 

förväntar sig att individen håller det löftet. (Melnick 2002)  

 

Som bevis på detta menar Melnick, kan han ta sig själv som exempel. Han håller inte alltid 

vad han lovar och vet att när han lovar något kommer detta inte att inkludera förväntningar på 

andra. Men har någon lovat något kan han hållas ansvarig för löftesbrott. En handling där 

någon lovar något bör innebära att det löftet mer eller mindre uppfylls. Om de flesta löftena 

bryts eller inte uppfylls drabbas individen av trovärdighetsbrist. Samhället kan också drabbas 

om tillräckligt många bryter givna löften. 
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Därför kan ett kontinuerligt brytande av löften som besegrat alla förväntningar på deras 

uppfyllelse endast peka på att själva handlingen att lova något blir värdelös men inte omöjlig. 

(Melnick 2002) 

  

Att hålla löften gäller för alla människor som räknas till rationella individer. Endast 

ansvarsfulla och rationella individer kan hållas ansvariga för att ha brutit ett löfte. Är inte 

individen rationell kan denne inte hållas moraliskt ansvarig för sina handlingar. Vissa 

handlingar är inte bra som universell lag och Kant talade därför om att den universella lagen 

skulle göra det omöjligt att uppnå ändamålet, alltså löftet. Handlingar enligt det kategoriska 

imperativet är något som gör att vi handlar på ett sätt som inte alls behöver vara en naturlig 

lag. Vi handlar utifrån vårt omdöme eftersom alla inte kan förmodas göra likadant som vi 

själva. Enligt Melnick är självintresse inte en motivation till moraliskt handlande eftersom vi 

ibland skulle kunna stå inför faktum att ställa oss bakom en lagstiftning som inte ligger i vårt 

interesse att hålla med om, som när någon kommer undan med att bryta mot lagen och det är 

därför som egenintresse inte kan vara motiverande. Vad gäller den andra formuleringen av 

det kategoriska imperativet kräver denna att själva motivationen till att vara moralisk ska gå 

genom respekt av den egna mänskligheten och autonomin samt alla rationella människor.  

 

Dessa rationella individer ska respekteras som ändamål i sig där respekten för det som ger 

våra liv värde, nämligen rationaliteten måste finnas där. Korsgaards åsikt i Melnicks 

redogörelse om att respekten för rationaliteten är mycket viktig för att försöka uppnå våra 

livsmål. Vidare menar Melnick att alla egentligen måste komma fram till samma slutsatser när 

det gäller frågan om plikter och inse att det går att välja en specifik plikt utan att motsägelser 

uppstår. (Melnick 2002) 

 

Vad gäller lögner är dessa inte helt lagstiftade med påföljder men omoraliska. Det ligger i vårt 

egenintresse att tala sanning då vi själva inte vill att andra ska ljuga för oss. Även om vårt 

egenintresse inte enbart ska vara motiverande kan det mycket väl vara en början till att 

fundera över moraliskt svåra frågor. Kant menade att imperativets kraft måste vara kategoriskt 

och ingen konformitet gentemot universella lagar som eventuell med våra intressen och därför 

är det förståndigt att vid tillfället följa lagen eftersom lagbrytare straffas.  
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Även om vi inte ställer oss bakom hela lagen kan vi välja att följa de delar som vi vet 

påverkar oss närmast i våra liv. (Melnick 2002) 

 

2.3 Christine Korsgaard 

Hennes egen tolkning av det kategoriska imperativet som finns representerad i ”Kant’s 

formula of Universal Law” och som senare granskats av Arthur Melnick i hans text ”Kant’s 

Formulations of the Cathegorical Imperative”. Korsgaards tolkning av det kategoriska 

imperativet framträder och även den andra formuleringen av det.  

Den formuleringen innebär en motivation till att vara moralisk genom att respektera den egna 

mänskligheten och autonomin. Rationella individer ska respekteras som ändamål i sig och 

därigenom också respektera det som ger våra liv värde nämligen rationaliteten. Vidare säger 

hon att mänsklighetens distinkta drag är att vi inte bara kan ha ett rationellt intresse i något 

utan även att under förnuftets inflytande bedöma något som åtråvärt, värt att sträva efter, 

förverkliga och värdesätta något även om detta inte bidrar till varken överlevnad eller 

instinktiv tillfredsställelse utan som ett ändamål i sig för sin egen del. (Korsgaard 2007) 

    

I huvudsak ställer Korsgaard en relevant fråga:  

”Vilken sorts värld skulle en moralisk agent skapa om han guidades av det praktiska förnuftet 

och mer där till, en värld där han själv skulle vara en delaktig del?”
7
 Det vi vill ha är ett 

praktiskt skäl till att alla egentligen måste komma fram till samma slutsatser när det gäller 

frågan om plikt. Ingen individ kan gå efter personligt tycke eller förväntningar utan istället 

inse vad som går att vilja utan motsättningar. Korsgaard anser att Kants kategoriska imperativ 

samt maximerna motsätter sig på två sätt. Först kommer motsättningen i uppfattningen och 

den andra motsättningen ligger i viljan. Motsättningen ligger egentligen mellan att vilja att en 

odödlig maxim blir universell lag och speciellt om en sådan maxim har en motsägelse.  

    

Korsgaards motsättningar är av tre typer:  

   Den första är den logiska motsättningen som menar att om något är logiskt omöjligt att 

universallissera en maxim, alltså om det maximen föreslår skulle vara otänkbart.  

   Den andra motsättningen rör det teleologiska. Maximen blir ohållbar i förhållande till syftet.  

 

                                                           
7
 Korsgaard Christine, ”Kant’s Formula of Universal law” 
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Antingen agerar någon i riktning mot ett naturligt syfte som denne tror på, eller så kan 

maximen inte vara en teleologisk lag.  

   Den tredje motsättningen rör det praktiska. En maxim skulle ogiltighetsförklara sig själv om 

den blev universell. Detta innebär att om en handling skulle bli ineffektiv i förhållande till 

prestationen om någon försöker att uppnå den. Eller om andra också skulle försöka använda 

sig av samma maxim för att uppnå samma sak.  

 

Korsgaard anser att Kant själv inte hävdade att omoraliskt beteende är motsägelsefullt och 

begreppet absolut plikt är ett test för tillräcklighet. Detta innebär en avvägning om hur det 

skulle bli om alla gjorde just det som den givna maximen förespråkar. Stuart Mill nämns 

också av Korsgaard som presenterar vad han anser om Kant. Mill som inte är Kantian tycker 

att Kants synsätt egentligen ser ut som det vi idag kallar för regelutilitarism troligen på grund 

av deras förmodade likheter.  

 

Regelutilitarismen säger att vi ska handla så att om en handling ska upphöjas till regel så ska 

den ge de bästa konsekvenserna för alla inblandade. 
8
(NE 2012) 

 

Regelutilitarismen och Kants synsätt kan tyckas likna varandra genom att om en handling ska 

upphöjas till regel måste den då ge de bästa konsekvenserna för alla. Det kategoriska 

imperativets innebörd är att handlingens maxim måste kunna upphöjas till allmän lag. I stort 

så betyder detta att handlingen ska vara föredömlig för alla. Det kategoriska imperativet säger 

att handlingar som inte är föredömliga aldrig kan bli allmän lag. Regelutilitarismen säger att 

handlingar som kan undergräva trovärdigheten hos tillexempel en institution är fel.    

 

Kants språkval kan faktiskt bidra till en logisk motsättning. Detta eftersom Kant själv säger att 

om odödliga maximer universaliseras kommer dessa att förgöra sig själva eller att de är rent 

otänkbara. (Korsgaard 2007)  

 

 

 

 

                                                           
8
 Nationalencyklopedin  
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Vi kan anta detta, genom att hävda att rationella individer är emot oönskade konsekvenser. Då 

kan det inte utan motsägelser finnas någon vilja att en universell maxim blir allmän lag utan 

att medföra oönskade konsekvenser. Större delen av det Kant säger talar för en logisk 

motsättning i tolkningsfrågor som rör motsättningar i uppfattning när den testas mot viljan. 

Kant själv har sagt att en speciell praktisk känsla av motsägelse borde ses som ett verktyg i att 

testa motsägelser också i viljans fall.  

 

Det finns två motsägelser: Den ena praktisk den andra teoretisk. Kants etik är baserad på idéer 

om att använda förnuftet som inte är det samma som teoretiskt förnuft. Därför är alltså 

hypotetiska imperativ enbart analytiska. (Korsgaard 2007)  

 

Kristine Korsgaards moralfilosofi har bland andra granskats av Gunnar Björnsson. Han anser 

att Korsgaards uppfattning om att olika upplevelser av krav eller ”måsten” är en viktig del av 

människors liv. Vi upplever hela tiden många krav men strävar efter att själva kunna 

bestämma över utförandet av de handlingar som vi sedan är moraliskt ansvariga för. Det är 

här som Korsgard skulle nämna att det hypotetiska imperativet, vilket enligt henne är det 

första villkoret som är förenligt med bestämmandet av egna handlingar. Det hypotetiska 

imperativet säger att om någon vill uppnå ett mål, bör de välja nödvändiga medel därefter.  

 

Kant formulerade sig enklare och utan värdering av själva hypotetiska imperativet där X 

uppnås genom Y. Korsgaards syn på det hypotetiska imperativet är alltså att den som handlar 

blir en tänkbar orsak till att målet förverkligas. Genom själva bestämmandet att uppnå målet 

menar Korsgaard att individen som handlar blir en tänkbar orsak till att målet blir verklighet. 

(Björnsson 2005)  

 

Här kan alltså många människor dras in i en sorts orsakskedja, där de blir verktyg för oss att 

nå det mål som vi själva satt upp. Människan är en moralisk varelse som även kan uppfatta 

plikter. Att själv kunna bestämma om en handling ska utföras är att uppfylla en uppsättning av 

villkor och dessa har betydelse för vilka handlingar som vi själva kan och inte kan bestämma 

att utföra.  (Björnsson 2005) Det är inte möjligt att bestämma sig för att inte utföra någon 

handling alls och det är också en fråga om att handla i en relevant mening med ett moraliskt 

ansvar där en moraliskt ansvarig individ inte själv kan välja att uppfylla dessa villkor.  
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Vi kan givetvis missta oss på vad som är det medel som leder oss till målet. Då kan vi också 

misslyckas med att handla i enighet med principen men vi kan inte bryta mot den med avsikt. 

Avsiktliga handlingar från vår sida förutsätter att vi faktiskt lyckas med att uppfylla principen 

då denna är normativ i en relevant mening. Att vi själva bestämmer om att utföra en handling 

är just att uppfylla en uppsättning av villkor som har betydelse för vilka handlingar vi utför.  

    

Det hypotetiska imperativet är alltså uppfattat som normativt då vi anser det ”riktigt” och 

tillämpbart i vårt fall när vi vill uppnå våra mål. (Björnsson 2005)  

 

Samspelet mellan det kategoriska och det hypotetiska imperativet är alltså att först beslutar vi 

oss för att nå ett mål och sedan beslutar vi oss för hur vi ska nå det. Därefter kommer 

avvägningen som alla moraliskt ansvariga individer gör. Kommer sättet på vilket jag vill nå 

mitt mål att stå i konflikt med vad som är rätt enligt samhället eller landets normer eller att 

vara ett sorts moraliskt föredöme för andra eller inte. Björnsson själv menar att om Korsgaard 

lyckas med vad hon vill säga, har hon undvikit två av de svåraste problemen som 

moralfilosofer stöter på. Det första problemet är moralens krav i dessa teorier inte längre 

framstår som ”måsten”. I det andra problemet erbjuder Korsgaard en tillsynes begriplig 

naturalistisk tolkning rörande varför vissa krav på handlande verkar vara ofrånkomliga.  

 

Vidare anser Björnsson att Korsgaards påstående att moraliskt ansvariga individer är kapabla 

till att själva kunna avväga sitt handlande. Detta sker säkerligen utifrån de givna lagar som 

finns och dessutom morallagens tyngd att vara just moraliskt korrekt eftersom moralen hänger 

ihop med samvetet.          

 

2.4 Onora O’Neill 

Hennes syn på det kategoriska imperativet är som hon säger i introduktion till sin 

bok: ”Towards justice and virtue” att det kategoriska imperativet bör eftersträvas så långt det 

går men kan inte vara en absolut plikt. Hon förkastar egentligen de flesta av Kants idéer 

rörande den praktiska filosofin, där ibland det särskilda konceptet om frihet, rationalitet och 

handling. Det går att hävda att alla universella principer är möjliga att universalisera.  

 

 



Immanuel Kant och absoluta plikter   2014-04-20 
Alexander Henriksson 
Sammanställning 

20 
 

 

Detta rörde frågan om förståelse att det rent generellt bör ses som en fallenhet för hur 

omdömet blir en förmåga att underordna sig regler. De som följer regler för sin egen skull 

underordnar sig regler av en anledning. Det O’Neill vill lägga fram är att vi bör försöka följa 

det kategoriska imperativet så långt det går, och att det är ett svårt ideal att följa men vi måste 

försöka. O’Neill lägger också fram Ludwig Wittgensteins tanke att denna felaktiga 

uppfattning om regler därför blir ett av de centrala målen för kravet att regler följs. Regler 

fungerar inte på distans enligt O’Neill och hon insisterar till exempel på att fria individer kan 

välja sin ståndpunkt i enighet med de praktiska principerna som omger dem.  

 

Regler och absoluta principer ska vara hjälpmedel och att följa regler är att använda dem men 

inte att bli överväldigad av dem. De som insisterar på att principer rörande rättvisa måste vara 

universala tänker enligt O’Neill ganska likt Stuart Mill där en vädjan till universalism inte kan 

göra något för att diskriminera en universell princip mot en annan. Vissa skulle föreslå att alla 

praktiska principer går att göra universella eftersom vilken absolut princip som helst kan bli 

understödd av alla. Det Kant gjorde var att ge en ide om att använda några praktiska regler där 

tjänstemän i egenskap av: läkare, domare eller maktutövare har möjligheten att tillgripa 

många utmärkt patologiska, farliga och politiska regler. Men möjligheten finns att de kan 

misslyckas med att tillämpa dessa.  

 

Kants synsätt i frågan om etiskt viktiga regler eller principer är ofta ifrågasatta eller 

förkastade i samtida skrifter och också av dem som motsätter sig Kantiansk etik och dess 

ställningstaganden. ( O’Neill 2002)  

 

Den praktiska synen på regler och principer är något vi kan ta till oss, följa, polemisera om 

samt eventuellt förkasta. Det är en viktig del i våra liv och handlingar att existera i ett 

samhälle där hjälpsamhet och omtanke är påvisade av regler och principer. I likhet med Susan 

Wolf, har O’Neill också lyft fram tanken om frivilighetens betydelse. Att vi endast lever för 

den goda sakens skull medan familj och vänner blir lidande skulle bli betraktat som dumt och 

rent av omoraliskt. Det skulle också kunna ses som ett försök att rädda människor undan fara 

och sedan förkasta dem när faran är över. Därför kan det aldrig bli ett krav att vara givmild 

eller att hjälpa de behövande på jorden.  
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Vi är egentligen ganska vilsna i den falska övertygelsen att regler och principer skulle kunna 

kontrollera oss och vårt oberoende. O’Neill klarar kritiken genom att hon utfärdar en absolut 

regel att undvika systematisk, motiverad eller omotiverad skada. ( O’Neill 2002)   

 

2.5 Susan Wolf 

Det finns en speciell kategori människor som räknas till superetiskt- moraliska individer, 

dessa kallas för moraliska helgon. Det finns två typer av moraliska helgon enligt Wolf: 

   Det kärleksfulla helgonet är mer karakteristiskt för utilitarismens ideal då deras eget 

välbefinnande beror på andras välbefinnande.  

   Det rationella helgonet stämmer mer med de Kantianska idealen som kvarhåller en del 

omoraliska och även själviska känslor men de låter bli att handla tack vare pliktkänslan. De 

moraliska helgonen offrar gärna sina intressen för andra och uppfattar det också som ett offer.  

 

Wolf säger att om det finns moraliska helgon skulle hon inte vilja vara ett själv. Hur vi 

västerlänningar vill definiera moraliska helgon är att tillskriva dem den huvuddefinierande 

regeln att allt de gör är för andras välbefinnande. Moraliska helgon måste ha tråkiga liv enligt 

Wolf och de har inte tid med litteratur, musik eller sport.  

 

Det finns ingen plats för ickemoraliska dygder eller för några färdigheter i deras liv. Dessa 

individer kommer inte att ha varken tid eller energi att utveckla sådana dygder eller 

färdigheter. (Wolf 2009) 

    

Moralisk perfektion är inte en modell för personligt välbefinnande enligt Wolf. Människan 

måste ständigt sträva mot en ganska perfekt väg hela livet och om möjligt lära av sina misstag. 

Om vi börjar granska våra liv närmare blir vi lättade när vi konstaterar att moraliska 

förpliktelser och avsaknaden av moralisk perfektion finns som stöd för dem som är mindre 

benägna att vara moraliska. (Wolf 1982) 

 

Att försöka sträva efter att bli mer moraliska är något alla människor egentligen borde göra. 

Om vi uppträder som moraliska individer på grund av yttre omständigheter som tvingar oss 

till ett moraliskt beteende blir beteendet falskt. (Wolf 1982)  
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De risker som finns att vara moraliska helgon är att de riskerar att bli utnyttjade och kallade 

naiva. Det är därför som det moraliska helgonets ideal skulle bli mycket svåra att uppnå, 

genom att deras godhet skulle bli utnyttjad, fast paradoxen ligger i att moraliska helgon 

troligen inte misstycker att de utnyttjas. Wolf anser också att vi i längden skulle störa oss på 

de supersnälla och moraliska helgonen. För henne är moraliska helgon oattraktiva eftersom de 

saknar förmågan att njuta av livet och de är alltid genom trevliga och måste vara ganska 

humorlösa eller slötänkta. Många skulle störa sig på dem för deras överdrivna godhets skull, 

eftersom vi inte är vana vid sådan godhet. Wolf ser ut att i likhet med O’Neill mena att 

absoluta regler likt det kategoriska imperativet är allt för krävande att följa.  

 

3. Sammanfattning  

Kant hävdade att morallagen finns i hjärtat på oss och att vi i grunden är rationella individer 

förutsatt att vi förblir opåverkade av ett negativt yttre tvång. Den egna morallagen kommer då 

långsamt att ta över och allt går ihop. Rationella handlingar följer av att vi så långt det går 

följer rekommenderade regler och resultatet kan anses vara moraliskt försvarbart. Trots sin 

goda utformning kan det kategoriska imperativet ses som en för snäv och mycket kategorisk 

modell för moraliskt handlande.  

 

Motivationen till att följa det kategoriska imperativet ska egentligen främst ligga i vårt 

egenintresse och utan tvång. Det handlar om motivationen att vara moralisk och det genom att 

respektera den egna mänskligheten och dess autonomi. Dessa förklaringar behöver inte 

nödvändigtvis höra till Kants Kategoriska imperativ utan bara som en norm för vad vi ska 

försöka eftersträva. Efter att ha granskat Arthur Melnick, Onora O’Neill och Christine 

Korsgaard och undersökt hur de har tolkat Kants kategoriska imperativ kom jag fram till att 

trots deras uppenbara olikheter i deras tolkning av det kategoriska imperativet går det att se 

gemensamma nämnare.  

 

O’Neill är olik resten på grund av hur hon ser på det kategoriska imperativet. Det kategoriska 

i hennes synsätt är hur vi ska undvika att skada andra. Genom detta säger hon att det 

kategoriska imperativet med sin tvingande natur egentligen är för svårt och nästan omöjligt att 

följa.  
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Susan Wolf håller nog säkert med O’Neill eftersom moraliska helgon kan tyckas lyda under 

någon sorts absolut plikt. Den plikten är troligen att hjälpa andra och inte bry sig om den egna 

vinningen. I de moraliska helgonens fall bör deras handlingar vara till så stor hjälp som 

möjligt men dessa behöver inte vara föredömliga. Enligt Wolf är de moraliska helgonens ideal 

inte bra eftersom dessa individer saknar förmågan att njuta av livet. Dessa individer kan 

uppfattas som ganska humorlösa, slötänkta eller allt för perfekta. Jag hävdar att både O’Neill 

och Wolf försöker säga att den absoluta plikten att hjälpa andra alltid är en dålig eller svår 

modell att eftersträva.  

 

Det finns också olika uppfattningar om absoluta plikter och till dem hör Onora O’Neill. En 

absolut regel enligt henne skulle kunna vara att aldrig skada någon annan eller sig själv 

medvetet.  Att undvika systematisk eller motiverad skada är det viktigaste för henne. Den 

etiska modell hon eftersträvar är att vi alla skulle försöka sträva efter just detta så skulle det 

egentligen inte behövas så många kategoriska regler. Givetvis finns förespråkare för att vi 

måste ha absoluta regler att leva efter och följa medan andra inte gör det. Det borde vara 

bättre med regler som inte är formulerade som tvingande utan det bör vara vi själva som 

väljer i hur stor utsträckning vi ska följa dem. Vi bör därför istället försöka följa morallagen 

så långt det går som i O’Neills fall där hon bara rekommenderar sitt sätt att vara etisk på. Jag 

tycker att O’Neill faktiskt kan ha rätt eftersom de flesta personer inte klarar av att följa det 

kategoriska imperativet fullt ut. De skulle kunna vara likt ett kategoriskt imperativ för oss att 

försöka uppnå en sorts moraliskt ideal i våra liv.  

 

Det kategoriska imperativet kan ses som en allt för snäv och kategorisk modell för moraliskt 

handlande. Vår egen överlevnadsinstinkt kan lätt göra oss till egoister. Det vi tyvärr inte kan 

undvika är att främst fästa uppmärksamheten vid den egna lyckan. Eftersom människans ego 

gör att vi inte lyckas i de flesta fallen då vi hellre ser till vårt eget välbefinnande först och 

sedan kan vi bry oss om andra. Här anser Wolf att moralisk perfektion är en modell för 

personligt välbefinnande eftersom de flesta människor troligen har ett sorts ”måste” över sig. 

Det kan vara att sträva mot en ganska perfekt väg hela livet och om möjligt försöka lära av 

sina misstag och omoraliska handlingar.  
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Att följa absoluta regler ska enligt O’Neill och Wolf vara frivilligt. Både Korsgaard och 

Melnick förde ett resonemang som egentligen innehar det vi behöver veta rörande hur det är 

att leva moraliskt även utan det kategoriska imperativet som absolut moralisk regel. Melnick 

åberopar med vikten av att tala sanning i förhållande till att hålla ett givet löfte.  Hans 

tolkning berörde också de tre formuleringarna av det kategoriska imperativet som Kant själv 

hade skapat. Melnick ger oss en ökad förståelse av det kategoriska imperativet och hur 

universell lag fungerar. Melnick försöker förklara Kants kategoriska imperativ genom att ge 

ett exempel rörande fallet att tala sanning eller ljuga i vissa situationer. 

 

Melnick försöker ge en bild av vad moralitet egentligen är, alltså rätt och fel. Det Korsgaard 

pekar på är ett av mänsklighetens mest distinkta drag som är att vi inte endast kan ha ett 

rationellt intresse i något som är viktigt för oss. Förnuftets inflytande gör att vi bedömer något 

som åtråvärt, värt att sträva efter, förverkliga eller värdesätta. Även om detta varken bidrar till 

överlevnad eller instinktiv tillfredsställelse som ett ändamål i sig för sin egen del. Korsgaards 

relevanta fråga om vilken sorts värld som en moralisk individ skulle skapa om han drivs av 

det praktiska förnuftet där han själv skulle vara delaktig. Detta rör frågan om acceptabla 

handlingar och vad vi ska försöka eftersträva. Detta resonemang är ganska likt det som 

Melnick beskrev i sin förklaring av det kategoriska imperativet. Motivationen till att följa det 

kategoriska imperativet ska egentligen främst ligga i vårt egenintresse och utan tvång. I 

hennes fall blir det alltså att inte skada andra individer medvetet eller omedvetet så långt det 

är möjligt. Att underordna sig absoluta regler är en svår sak att göra. Om dessa regler 

dessutom inte är förenliga med vår moraliska uppfattning blir det ännu svårare.  

 

Det går att notera problem med ytterligheter som personer som inte gillar att ta itu med frågor 

som anses ”obekväma” eller känsliga. Detta eftersom det kan locka fram deras egen ibland 

dåliga moral som de inte vill visa upp. Det finns också alltid antagonister, individer som 

kommer att stå i stark kontrast till vår egen moral. Björnsson anser att det Korsgard menar 

skulle vara att alla självmedvetna individer har förmågan att sträva efter något, vad det än kan 

vara om det tycks riktigt. Det är hur de strävar efter sitt mål som skiljer moraliska och 

omoraliska individer åt. Moraliska frågor hör samman med samvetet och känslor som skam 

över att göra fel.  
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Skuldkänslor och ånger hör till självmedvetna individer och möjliggör ett effektivt hinder 

omoraliska handlingar. Susan Wolf har nog rätt när hon kritiserar de moraliska helgonen för 

deras beteende. Sådana individer är visserligen bra att ha i ett samhälle men inte för många. 

Deras handlingar kanske riktar in sig på att vara till så stor hjälp som möjligt men de kommer 

troligen också att genom sin passiva godhet framkalla aggression hos människor som de 

möter. Ett annat problem rör att det alltid finns några få som klagar på moralen som anses 

normerande och de få som klagar blir oftast aldrig nöjda.  

 

Att ha icke kategoriska regler där endast samvetet kan agera som ett av motiverande verktyg 

när vi vill göra omoraliska saker kan vara lättare. Det är viktigare att se efter hur moraliskt 

klandervärda personer egentligen kunnat bli på det sättet och vilka bakomliggande faktorer 

som finns. Ett möjligt svar på denna fråga kan mycket väl ligga i Tabula Rasa som är relevant 

när vi ser sambandet mellan fria val och absoluta plikter. Därför finns det omoraliska 

individer som mer eller mindre föraktar moralen eftersom de troligtvis blivit uppfostrade utan 

en stabil moralisk grund. Dessa individer har formats av sin omgivning och genom detta har 

de en så pass snedvriden moral och kan därför skada andra medvetet ofta utan skuldkänslor.   

Att underordna sig absoluta regler är svårt. Om dessa regler dessutom inte är förenliga med 

vår moraliska uppfattning blir det ännu svårare. Att följa absoluta regler ska enligt O’Neill 

och Wolf vara frivilligt och ligga i vårt egenintresse. Vi bör välja det handlings sätt som bäst 

går ihop med den egna moraliska uppfattningen. Absoluta regler ska följas men vi ”tänjer” 

ofta på dem. Om det är vårt samvete som får oss att följa de absoluta reglerna och som 

moraliskt ansvariga individer känna skuld om vi skulle bryta mot för många rekommenderade 

regler allt för ofta.  

 

Därför borde rekommenderade regler vara bättre eftersom de kan följas av alla, även av de 

individer som Kant inte funnit som moraliskt ansvariga i sin beskrivning. Om 

rekommenderade regler följs så långt det går, kommer vi genom dem känna mindre skuld 

över om initiativet inte alltid räcker fullt ut. Att vara moralisk kan nämligen aldrig bli ett 

absolut tvång och rekommenderade regler möjliggör en större frihet eftersom de visar oss hur 

vi borde handla för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Jag försöker ge en bild av vad 

moralitet, alltså rätt och fel egentligen är utifrån alla de etiska teorierna som berörts tidigare.  
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Det handlar egentligen om motivationen till att vara moralisk genom att respektera den egna 

mänskligheten och autonomin. Regler och absoluta principer ska vara till vår hjälp och att 

följa regler är att använda dem och inte att bli överväldigad av dem. Vi bör välja det 

handlingssätt som bäst går ihop med den egna moraliska uppfattningen genom en 

rekommendation som kanske kan vara bättre än en tvingande lag. Om vi gör O’Neills idé om 

att undvika avsiktlig eller motiverad skada på andra till ett kategoriskt grundläggande 

imperativ får vi ett system som bygger mer på frivillighet. Detta borde alltså vara det ända vi 

kan komma att behöva som ett test för tillräcklighet.  

 

Således efter att ha granskat Neo- Kantianernas analyser av det kategoriska imperativet samt 

alternativen i Wolf konstaterade jag att det kategoriska imperativet inte direkt kan stimulera 

till handling. Problemet blir att det hela tiden blir en fråga om att väga föredömligheten och 

nyttan av handlingar mot att inte utföra dem om det finns tveksamheter i dess föredömlighet. 

Något oväntat hittade jag paralleller med något som låg närmast det kategoriska imperativet. 

Det är regelutilitarismen eftersom den säger att regler ska respekteras annars går det fel och 

genom detta gäller kategoriska regler som måste följas utan diskussion. Trots sin tvingande 

natur bryter någon mot dem då och då i alla fall.  

 

O’Neills modell var mycket tilltalande men givet att etiken grundas på plikter är hennes 

position attraherande och något som fler kan anamma. Detta eftersom det inte är svårt att 

uppfylla ett imperativ om att varken medvetet och motiverat skada andra människor. Sedan 

granskade jag Susan Wolfs beskrivning av moraliska helgon och hur de handlar. Deras 

handlingar är helt osjälviska och egentligen föredömligt riktade.  

 

 Jag kom fram till att en sådan modell inte heller kan vara bra eftersom folk tenderar att störa 

sig på de moraliska helgonens totala godhet och vilja att ständigt hjälpa till utan större tanke 

på deras välbefinnande. Felet med moraliska helgonen är att samhället ofta inte gillar att allt 

för många är på det viset. Alla som är osjälviska och överdrivet vänliga kommer att bli 

utnyttjade till slut. Egoism är alltså nödvändigt för att klara sig i ett samhälle som ofta 

försöker med att utnyttja allt och alla som går att utnyttja. De moraliska helgonen är mest 

utsatta men det motsägelsefulla är att de vill bli utnyttjade som resurs för andras bästa inte 

deras eget.  
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3.1 Slutledning 

Det jag slutligen kom fram till är att en hybrid av ett minimalt antal absoluta och ett större 

antal rekommenderade regler vore att föredra. Till exempel kan min tanke illustreras med att 

om vi sätter lagar så att det ska vara svårare att bryta mot dem. Rent praktiskt så betyder det 

att färre skulle komma att belastas med brott och bara begå förseelser istället. Därför kan 

exemplet med O’Neills position men med regelutilitaristisk motivering vara ganska lätt att 

följa. Detta eftersom den regeln är något som de flesta människor skulle kunna ställa sig 

bakom.  

 

Utifrån de hypotetiska reglerna bör vi välja sådana handlings sätt som bäst går ihop med den 

egna eller allmänna moraliska uppfattningen. Det kan röra sig om att i vissa fall göra något av 

tvång men är på gränsen till moraliskt eller lagligt. Denna modell anser jag är bättre, eftersom 

vi faktiskt bryter mot såväl absoluta som rekommenderade regler ibland. Ett bra exempel på 

det är hastighetsbegränsningarna på vägarna eller gå mot rött. Skillnaden är att om absoluta 

regler som inte är flexibla bryts, medför detta i regel allvarliga konsekvenser. Det som är värt 

att notera är att hållandet av hastighetsgränser tycks vara mer upp till förarens omdöme. Sen 

en tid får trafikanterna se upp med fartkameror som är kategoriska och absoluta i att 

producera bevis om vi bryter hastighetsgränserna. Men detta rör inte alla vägar och därför får 

vi alltså förtroendet att hålla den rekommenderade eller påbjudna hastigheten. 

Rekommenderade regler gör att de flesta moraliska individer känner en viss skuld över att ha 

brutit mot dem. Motivationen att följa regler borde vara att eftersom de flesta har ett samvete 

ska detta räcka till för att bromsa oss då vi försöker vara omoraliska. Vi ska bli avskräckta på 

två plan där den ena faktorn är lagen och den andra är att det inte ligger i vårt egenintresse att 

råka illa ut.  
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