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mar faktorer som kan hejda utvecklingen, speciellt ekonomisk stagna-
tion och auktoritär populism (s. 411–40). 

Inte bara under romantiken på 1800-talet, utan även i vår tid sedan 
1960-talet, och särskilt under det senaste decenniet, har det uppstått 
populistiska rörelser som uttryckligen förnekar upplysningens ideal. 
Hoten mot vidare framsteg och upplysningens ideal personifieras inte 
minst av USA:s nuvarande president, Donald Trump (s. 427–30). En an-
nan bov i sammanhanget är Friedrich Nietzsche. ”Mest uppenbart bi-
drog Nietzsche till att inspirera den romantiska militarism som ledde 
till första världskriget och den fascism som ledde till andra världskriget. 
[…] Kopplingarna till bolsjevismen och stalinismen – mellan övermän-
niskan och den nya sovjetiska människan – är mindre välkända men 
rikligt belagda” (s. 564). Nietzsche var också ”en gudfar till alla intel-
lektuella rörelser under 1900-talet som var fientliga mot vetenskap och 
objektivitet, inklusive existentialism, kritisk teori, poststrukturalism, 
dekonstruktivism och postmodernism” (s. 565). 

Dessa är upplysningens fiender. Pinker slår i stället ett slag för veten-
skap och humanism. ”Det är humanismen som bestämmer vad vi bör 
försöka uppnå med vår kunskap. Den ger det moraliska bör som komplet-
terar vetenskapens är” (s. 519). Humanism är en sekulär livsåskådning, 
som ungefär kan likställas med FN:s deklaration om mänskliga rättig-
heter (s. 530). I bokens sista kapitel bemöter Pinker vanliga argument mot 
humanismen, dels från den auktoritära populismen och dels från religiös 
moraluppfattning. Beträffande kristendomen påpekar han det ”absurda i 
att söka en grund för moralen i samma institutioner som gav oss korståg, 
inkvisitionen, häxjakter och de europeiska religionskrigen” (s. 570).
 lars bergström

Vad vi har mest skäl att göra: Derek Parfits moralfilosofi
Anders Hansson. Bokförlaget Daidalos 2019. 293 s. isbn 978-91-7173-561-4

Derek Parfits filosofiska verk är på många sätt imponerande. Likväl kan 
det vara frustrerande att läsa dem. Det är exempelvis inte alltid klart hur 
hans olika verk och teser hänger samman. Hur hänger till exempel hans 
försvar av konsekventialismen i Reasons and Persons (1984, hädanefter RP) 
ihop med den så kallade ”trippelteorin” i On What Matters (2011, hädan-
efter OWM)? Och hur hänger hans slutsatser i RP och OWM i sin tur ihop 
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med hans försvar av prioritarianismen?1 Det kan också vara frustrerande 
att Parfit i RP sällan förklarar hur hans argument och ståndpunkter för-
håller sig till andra filosofers teser. Hur hänger exempelvis det han kallar 
självintresseteorin S ihop med vad Sidgwick kallar rationell egoism eller 
vad Ayn Rand kallar rationellt egenintresse? Vidare kan det vara frustre-
rande att Parfit ibland spenderar flera kapitel åt att visa styrkorna i en viss 
ståndpunkt för att sedan visa varför den inte håller. Det kanske tydligaste 
exemplet är när han i flera kapitel utvecklar vad han kallar nuvarande-
mål-teorin P enbart för att – visar det sig i slutändan – använda den som ett 
slagträ i debatten mot S.2 Slutligen kan vissa tycka att det är frustrerande 
att Parfit mestadels använder verklighetsfrånvända tankeexperiment i 
stället för att diskutera faktiska moraliska problem.

Tänk dig nu att det skulle finnas en bok som på ett tydligt och kor-
rekt sätt sammanfattar de viktiga dragen i Parfits moralfilosofi. Och 
inte nog med det. Boken visar också hur hans olika verk faktiskt utgör 
delar av en större sammanhängande helhet. Tänk dig vidare att boken 
placerar Parfits argumentation i RP i en vidare idéhistorisk kontext, att 
den tar upp samtliga Parfits viktigare arbeten (inklusive den relativt ny-
utkomna OWM vol. 3) och att den osannolikt nog är skriven på svenska. 
Tänk dig slutligen att boken visar hur Parfits moralteori kan användas 
för att förklara och eventuellt lösa flera av de moraliska problem mänsk-
ligheten står inför, såsom fattigdom och global uppvärmning. Anders 
Hanssons Vad vi har mest skäl att göra skulle kunnat vara den boken.

På flera sätt är Vad vi har mest skäl att göra den boken. Den samman-
fattar de viktiga dragen i Parfits moralfilosofi utifrån RP och OWM, 
placerar Parfits diskussion i ett idéhistoriskt perspektiv, förklarar vilka 
implikationer Parfits moralfilosofi har för faktiska moraliska problem 
som fattigdom och global uppvärmning, är skriven på svenska och åt-
minstone försöker visa hur Parfits olika verk utgör delar av en större 
sammanhängande enhet. Efter en sammanfattande presentation kom-
mer jag att diskutera några av bokens brister.

en sammanfattning
Vad vi har mest skäl att göra är indelad i fyra delar. I del 1 (”Projektet”) 
ger Hansson en övergripande bild av Parfits verk och av vad Parfit vill 
åstadkomma. Han lyfter fram att Parfit vill kunna visa att vi alla har 

1. Parfit 1997, 2012. 
2. S säger att det alltid är rationellt att göra det som bäst för mig, medan P i grova drag 

går ut på att man ska utföra de handlingar som bäst gynnar ens nuvarande mål.
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skäl att bekämpa storskaliga problem såsom global uppvärmning och 
fattigdom, och att vår vardagsmoral inte är anpassad för en modern tid 
där våra vardagliga handlingar ofta påverkar otaliga människor över 
stora avstånd i tid och rum. 

I del 2 (”Misstagen”) fördjupar sig Hansson i två olika frågor, dels i vad 
Parfit kallar ”misstag inom moralisk matematik”, dels i Parfits kritik av 
självintresseteorin S. Hansson lyfter framför allt fram två av de misstag 
inom moralisk matematik Parfit identifierar: 

Enskilda handlingars direkta effekter-misstaget: Om någon handling är 
riktig eller felaktig på grund av sina effekter, så är de enda relevanta ef-
fekterna denna specifika handlings effekter.3

och
 

Bortse från små effekter-misstaget: Om någon handling har effekter på 
andra som är omärkbara, så kan inte denna handling vara felaktig för 
att den har dessa effekter.4

Som Hansson förstår Parfit är dessa misstag just misstag eftersom de 
inte tar hänsyn till kollektiva effekter. För att illustrera detta kan vi tän-
ka oss att jag häller båtmotorolja i sjön i stället för att ta den till återvin-
ningscentralen. Troligtvis gör även andra båtägare samma sak. Jag vet 
att den olja jag häller i sjön sannolikt inte kommer ha några märkbara 
effekter på miljön, och tänker mig att jag därför kan hälla oljan i sjön 
utan att ha några moraliska kval. Att tänka och handla på detta sätt är, 
enligt Parfit, problematiskt eftersom jag bortser från de dåliga effekter 
som uppstår som ett resultat av att vi är många som häller båtmotorolja 
i sjön. 

Diskussionen om Parfits kritik av S påbörjas som sagt i del 2, och den 
utgör också kärnan av del 3 (”Justeringarna”). Hansson går igenom Par-
fits argument för varför S är indirekt självförgörande, det vill säga varför 
vi ibland skulle nå våra egoistiska mål i högre grad om vi inte alltid 
handlade egoistiskt. Hansson går också igenom Parfits tvåfrontsattack 
på S genom att bland annat förklara vilken roll nuvarande-mål-teorin P 
spelar i argumentation mot S. 

I del 3 presenteras också en skiss av den moraliska teori Parfit föror-
dar. Som Hansson ser det är Parfits mål att vi ska ”försöka formulera ett 

3. RP, s. 70; Hansson 2019b, s. 102. Parfit kallar detta för det andra misstaget. 
4. RP, s. 75; Hansson 2019b, s. 104. Parfit kallar detta för det femte misstaget.
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optimalt system av regler”,5 eller mer precist att ”det konsekventialistis-
ka riktighetskriteriet kan tillämpas på system av regler i stället”6 för på 
enskilda handlingar. Det rör sig alltså om en typ av regelkonsekventia-
lism. Mot slutet av boken förtydligar Hansson hur man ska förstå Parfits 
regelkonsekventialism. Tanken är att vi ska följa det regelsystem som 
”ger bäst konsekvenser givet att vi alla handlar enligt det”.7 

En viktig poäng med denna regelkonsekventialism är att den inte är 
lika krävande som klassisk handlingsutilitarism. Om jag exempelvis 
väljer mellan att spendera mina pengar på en utekväll eller att ge dem 
till någon effektiv välgörenhetsorganisation så kräver handlingsutili-
tarismen att jag ska göra det senare. Samma sak gäller i morgon, och 
även dagen därpå. Regelkonsekventialismen ger ett annat resultat. Säg 
att vi hade fått ett optimalt resultat om alla överförde 20 procent av 
sin inkomst till de fattiga. I sådana fall ska jag överföra 20 procent av 
min inkomst och kan använda resten som jag önskar.8 Efter detta re-
sonemang kan det verka som att Parfits stora oro är att moralen kräver 
för mycket av oss. Så är det inte. Som tidigare påpekats är hans stora 
oro snarare att vår vardagsmoral kräver för lite av oss vad det gäller 
problem som fattigdom och global uppvärmning. Tanken bakom re-
sonemanget är i stället att regelkonsekventialismen (om den förstås 
på rätt sätt) hjälper oss att hitta en rimlig nivå för vårt moraliska enga-
gemang givet våra psykologiska begränsningar. Den visar oss hur vår 
vardagsmoral borde se ut.

Del 4 (”Teorin om skäl”) som är bokens sista och längsta del börjar 
med en redogörelse för Parfits syn på skäl. Parfits skiljer på partiska 
och opartiska skäl, där de tidigare är ”de skäl vi har att bry oss särskilt 
mycket om välmående hos de personer som är relaterade till oss på vissa 
sätt”,9 medan opartiska skäl är de ”skäl som alla skulle ha om deras 
ståndpunkt var helt opartisk”.10 Medan Sidgwick menade att dessa två 
typer av skäl är helt ojämförbara eftersom de är skäl av olika slag – detta 
är moralens grundläggande problem enligt Sidgwick – menar Parfit att 
dessa skäl är jämförbara, om än på ett oprecist sätt. Enligt Hansson är 
Parfit en anhängare av:

5. Hansson 2019b, s. 158. 
6. Hansson 2019b, s. 158.
7. Hansson 2019b, s. 280.
8. Parfit tänkte sig i själva verket en progressiv omfördelning, något som Hansson 

också påpekar.
9. OWM vol. 1, s. 40; Hansson 2019b, s. 182.
10. Hansson 2019b, s. 183.
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Principen om tillräckliga skäl: Vi har alltid mest skäl att göra vad som helst 
som skulle bli opartiskt bäst, såvida inte någon handling skulle vara bäst 
för oss själva. I sådana fall skulle vi ha tillräckliga skäl att handla på båda 
sätten.11

Denna princip blir relevant när vi ska tillämpa en reviderad variant av 
Kants medgivandeprincip:

Medgivandeprincipen: Det är fel att behandla någon på sätt som denna 
person inte rationellt kan lämna sitt medgivande till.12 

För att förstå hur denna princip ska tillämpas, tänk dig att du befinner 
dig i en situation där du antingen kan rädda mig från att drunkna eller 
rädda fem andra personer från att samma öde. Medgivandeprincipen 
medför att det hade varit fel av dig att rädda mig i denna situation. Var-
för? Jo, för att de fem endast rationellt kan ge sitt medgivande till att du 
räddar dem. Varken deras partiska skäl och de opartiska skälen inblan-
dade i denna situation talar för att de skulle kunna ge sitt medgivande 
till att du räddar mig. Jag kan dock rationellt ge mitt medgivande både 
till att du hade räddar mig (givet mina partiska skäl) och till att du räd-
dar de andra (givet de opartiska skälen i denna situation).13

Hansson menar vidare att medgivandeprincipen sammanfaller med:

Den kantianska kontraktualismen: Alla bör följa de principer vilkas uni-
versella accepterande alla rationellt skulle kunna välja.14

Den kantianska kontraktualismen utgör sedan en av de tre delarna i den 
moralteori – trippeleorin – som OWM vol. 1 slutligen leder fram till. I 
korta drag tänker sig Parfit att om man bara förstår kantianismen, Scan-
lons kontraktsteori och regelkonsekventialismen på rätt sätt så kommer 
dessa tre moraliska teorier att vara liktydiga. Kantianer, scanlonianer 

11. Hansson 2019b, s. 187. Jämför OWM vol. 1, 131.
12. OWM vol. 1, s. 181; Hansson 2019, s. 230. Som Hansson också säger är det oklart om 

Kant verkligen skulle accepterat denna reviderade princip.
13. För en diskussion av detta exempel, se OWM vol. 1, s. 186; Hansson 2019, s. 198–200; 

eller varför inte Gunnemyr 2012 här i FT.
14. OWM vol. 1, s. 355; Hansson 2019b, s. 235, 260. Personligen tycker jag att Hanssons 

översättning av originalets ”could rationally will” till ”rationellt skulle kunna välja” är 
lite problematisk. ”Välja” låter visserligen bättre på svenska i detta sammanhang än 
”vilja”, men det betyder inte riktigt samma sak. Jag kan vilja att du gör X, men jag kan 
inte välja att du gör X. Den kantianska kontraktualismen kräver dock att vi behöver ta 
hänsyn till om andra kan vilja att jag gör X. För övrigt kallar Hansson denna princip för 
”Den kantianska kontraktsformuleringen”. Jag har valt den något enklare formuleringen 
”Den kantianska kontraktualismen”. 
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och regelkonsekventialister bestiger alla samma berg och siktar alla på 
samma topp, dvs. den ultimata moralteorin. Boken avslutas sedan med 
några funderingar över vad Parfits moraliska teori skulle säga om frågor 
som rör fattigdom och global uppvärmning.

Som kanske redan framgår så handlar Vad vi har mest skäl att göra i 
första hand om Parfits generella normativa moralteorier. Frågor som rör 
metaetik, personlig identitet och populationsetik (vilka också är cen-
trala teman hos Parfit) berörs endast i korthet.

kritik
Jag börjar med att ta upp tre problem rörande innehållet i Vad vi har mest 
skäl att göra, för att sedan avsluta med ett mindre problem som har att 
göra med upplägget av boken. Kritiken som rör innehållet handlar om 
Hanssons (2019b) tolkning av Parfit, om bristen på kritiska diskussioner 
av Parfits teorier och om bristen på hänvisningar till kvinnliga filosofer 
vars diskussioner hade varit relevanta.

Även om Hansson på det stora hela ger en korrekt bild av Parfits teo-
rier så finns det ett antal punkter där jag tror att han har missuppfattat 
Parfit. Jag kommer här ta upp fyra sådana punkter. Till att börja med 
hävdar Hansson att medgivandeprincipen är ”[e]n avgörande kompo-
nent hos Parfits teori”.15 Han hävdar för övrigt samma sak i en artikel 
här i FT.16 Parfit säger visserligen att vi har starka skäl att acceptera 
medgivandeprincipen eftersom att den aldrig kräver att vi ska handla 
fel och aldrig fördömer de handlingar som moralen kräver. Han av-
slutar dock diskussionen om denna princip med att säga att ”[m]edgi-
vandeprincipen inte kan […] vara vad Kant försökte finna: det vill säga 
den överlägsna moralprincipen. Vissa handlingar är felaktiga även 
om alla rationellt kunde samtycka till dem”.17 Han syftar troligtvis 
tillbaka på en tidigare diskussion där han menar att frivillig eutanasi 
och självmord möjligen är moraliskt felaktiga även om alla rationellt 
skulle kunna samtycka till dem.18 En annan anledning till att medgiv-
andeprincipen kan missa att peka ut vissa handlingar som felaktiga 
är att frågan om vad de inblandade agenterna rationellt skulle kunna 
samtycka till inte alltid uppstår. Detta kan exempelvis hända vad det 
gäller grymhet mot djur (som inte räknas som agenter).19 På grund 

15. Hansson 2019b, s. 260.
16. Hansson 2019a.
17. OWM vol. 1, s. 211. Min översättning.
18. Se OWM vol. 1, s. 200.
19. Se OWM vol. 1, s. 200.
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av detta avfärdar Parfit medgivandeprincipen till fördel för den kant-
ianska kontraktualismen.

Möjligen är det inte något större problem att Hansson utgår från med-
givandeprincipen i stället för den kantianska kontraktualismen. Det är 
nämligen svårt att avgöra vad som utgör skillnaden mellan dessa båda 
principer. Av Parfits diskussioner framgår att båda principerna innebär 
att vi ska överväga de moraliskt relevanta fakta som är involverade i den 
specifika situation vi försöker ta ställning till. Båda innebär också att vi 
måste ta hänsyn till vad var och en av de inblandade agenterna har tillräck-
liga skäl att välja (alternativt att samtycka till). Slutligen innebär båda 
att vi måste ta hänsyn till vad var och en av de inblandade agenterna har 
tillräckliga skäl att välja (alternativt att samtycka till). Det hade varit in-
tressant med en diskussion om vad skillnaden mellan dessa båda teorier 
består i, och varför den senare undviker de problem som Parfit menar att 
medgivandeprincipen dras med (om den nu gör det). 

Vidare är Parfits föredragna lösning till Bortse från små effekter-
misstaget i RP inte att vi måste ta hänsyn till vad gruppen av oss alla 
åstadkommer (även om han godkänner denna lösning). Han tänker sig 
i stället att även omärkbara skillnader kan ha moralisk relevans, och att 
det är sådana skillnader som gör att vi har skäl att exempelvis inte hälla 
båtmotorolja i sjön. Parfit skriver: 

Jag anser att [den som häller båtmotorolja i sjön]20 handlar fel. Hur 
kan det göra någon skillnad huruvida han åstadkommer dåliga effekter 
tillsammans med andra agenter eller med Naturen? Jag föredrar därför 
[…] att åberopa effekterna av enskilda handlingar. Vissa håller inte med. 
[… D]et kan därför vara bättre att åberopa vad grupper gör tillsammans. 
Detta åberopande är mindre kontroversiellt.21

Med detta i åtanke kan man börja undra om Parfits ståndpunkter i de 
båda böckerna är så sammanhängande som Hansson påstår. Hur hänger 
till exempel idén att vi bör hänvisa till effekterna av enskilda handlingar 
ihop med att vi bör omfatta en regelkonsekventialistisk teori?

Svaret kan vara att Hansson har missuppfattat Parfits inställning till 
och förståelse av regelkonsekventialismen. Till att börja med avfärdar 
Parfit regelkonsekventialismen (eller ”den kollektiva konsekventialis-
men”) i RP. Han skriver:

20. Parfit kommenterar här det kända fallet The Bad Old Days som är strukturellt mot-
svarar båtmotoroljaexemplet.

21. RP, s. 82. Min översättning.
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[V]issa versioner av denna teori är föremål för kraftfulla invändningar. 
De säger åt oss att bortse från vad som faktiskt skulle hända på sätt som 
skulle kunna vara katastrofala. Men kollektiv konsekventialism, eller 
CC, har stor attraktionskraft. Jag kommer senare att föreslå hur en mer 
komplicerad teori skulle kunna bevara det som är attraktivt i CC medan 
den samtidigt undviker invändningarna.22 

Den mer komplicerade teori han syftar på här är säkerligen att konse-
kventialismen är tillämpbar inte bara på frågan om vilka handlingar vi 
bör utföra, utan även på frågan om vilken uppsättning av motivationer 
och dispositioner vi bör ha.

Att Parfit avfärdar regelkonsekventialismen i RP kan tyckas konstigt 
med tanke på att han i OWM vol. 1 låter denna ingå som ett av de tre 
elementen i trippelteorin. Det finns dock passager i OWM som tyder på 
att den regelkonsekventialism han förordar där är väldigt olik den som 
diskuteras i RP. Parfit menar exempelvis i OWM att regelkonsekventia-
lismen grundar sig i den kantianska kontraktualismen, som i sin tur 
(märkligt nog) är situationsspecifik.23 Till skillnad från Kant menar Par-
fit inte att vi ska följa allmänna handlingsmaximer, utan ta hänsyn till 
samtliga moraliskt relevanta fakta i varje given situation.24 Eftersom 
regelkonsekventialismen grundar sig i denna kontraktualism så blir 
även den situationsspecifik. 

Om Parfit faktiskt förespråkar den typ av regelkonsekventialism i 
OWM som Hansson påstår så har Parfit såvitt jag kan se ändrat stånd-
punkt sedan han avfärdade den kollektiva konsekventialismen i RP. 
Om så är fallet så förstår jag inte hur regelkonsekventialismen skulle 
kunna passa ihop med den kantianska kontraktualismen. Den ena rör 
allmänna regler, den andra är situationsspecifik. Om Hansson har rätt 
i vad Parfit säger om regelkonsekventialismen så verkar det som att Par-
fits texter inte utgör någon sammanhängande enhet.

På tal om frågan huruvida Parfits texter utgör en sammanhängande 
enhet så hade det varit intressant att fundera över om det hade gått att 
införliva Parfits argument för prioritarianismen i hans övriga teoribyg-
ge. Hansson tar kort upp prioritarianismen mot slutet av boken när han 
argumenterar för att Parfit hade förordat en rätt radikal omfördelning 
av rikedomar från rika till fattiga (något Hansson garanterat har rätt i), 

22. RP, s. 30–31. Min översättning.
23. Se till exempel OWM vol. 1, s. 417–78.
24. Se till exempel OWM vol. 1, kap 12.
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men han berör inte frågan om hur prioritarianismen passar in i Parfits 
övriga moralteorier. Hur kan prioritarianismen exempelvis jämkas ihop 
med en regelkonsekventialism? Det verkar svårt. Prioritarianismen är 
ju i princip identisk med handlingsutilitarismen. Den enda skillnaden 
är att när handlingsutilitarismen utgår från att allas välmående har 
samma moraliska relevans så utgår prioritarianismen från att välmåen-
det hos de som har det sämst har större moralisk relevans. Nu fokuserar 
Hansson framför allt på Parfits böcker (vilka inte tar upp prioritaria-
nismen), så frågan om hur prioritarianismen hänger ihop med Parfits 
övriga ståndpunkter får kanske vara föremålet för en annan bok.

För att ta upp ett fjärde och sista tolkningsproblem är det inte helt 
korrekt att säga att Parfit är en anhängare av principen om tillräckliga 
skäl. Detta är nämligen den princip han tillskriver Sidgwick, inte den 
han skriver under på själv. I stället menar Parfit att vi bör acceptera en:

Vid värde-baserad objektiv ståndpunkt: När en av våra två möjliga hand-
lingar skulle göra så att saker går bättre på ett sätt som är opartiskt bätt-
re, men den andra handlingen skulle göra så att saker går bättre antingen 
för oss själva eller för dem med vilka vi har nära band, så har vi ofta till-
räckliga skäl att handla både på det ena och det andra sättet.25

Den väsentliga skillnaden här ligger i det lilla ordet ”ofta”. Parfit menar 
nämligen till skillnad från Sidgwick att det finns situationer där vi har 
konklusiva skäl att handla opartiskt (t.ex. när vi kan rädda hundra per-
soners liv genom att offra vår vänstra lilltå), och på samma sätt finns 
det situationer när vi har konklusiva skäl att handla partiskt (t.ex. om 
jag ställs inför valet att antingen rädda en främling eller en vän, och 
det inte finns några andra moraliskt relevanta skillnader mellan främ-
lingen och vännen).

En sak som jag personligen undrar över är vad Parfit skulle säga om 
de fall där jag har konklusiva skäl att utföra den handling som partiskt 
sett är bäst, men där det hade varit opartiskt bäst om jag hade agerat på 
ett annat sätt. Hade jag då haft tillräckliga skäl att handla fel?26 

Vi kan nu lämna tolkningsfrågorna och i stället kort titta närmare på 
två andra innehållsrelaterade problem. Som jag ser det är Hansson (2019b) 

25. OWM vol. 1, s. 137. Min översättning. Hansson utgår från att Parfit omfattar prin-
cipen om tillräckliga skäl i sin presentation av medgivandeprincipen (s. 229–32). Detta är 
dock lite märkligt med tanke på att Hansson för ett långt resonemang tidigare i boken 
där han visar att Parfit inte håller med om denna princip (se s. 31–33).

26. Det här är tyvärr inte rätt plats att utveckla denna fråga, men se exempelvis 
Gunnemyr 2017.
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inte tillräckligt kritisk mot Parfits teorier och argument. Parfits idéer pre-
senteras ofta utan att på allvar diskuteras. Boken hade vunnit på att mer 
ingående ta upp den kritik som riktats mot Parfits teorier, och Parfits svar 
mot dessa invändningar. Jag tänker närmast på de det flertal samlings-
volymer som tillägnats Parfits böcker,27 och inte minst på OWM vol. 2. 

Ett annat problem som också berör urvalet av litteratur är att få av 
referenserna i boken görs till kvinnliga författare. Detta kan visserligen 
delvis förklaras genom att majoriteten av de som har kommenterat Parfits 
böcker är män.28 Ytterligare en förklaring är att Hansson placerar Parfits 
diskussion i en idéhistorisk kontext, vilken i ännu högre grad utgörs av 
manliga filosofier. Dock drar Vad vi har mest skäl att göra sitt strå till den 
manliga dominans-stacken genom att inte ta upp de kvinnor som faktiskt 
är relevanta i debatten. Bara för att ta några exempel så hade har Parfits 
ståndpunkter vad det gäller skäl många likheter med de som Susan Wolf 
framför.29 För att ge ett annat exempel så är det mer eller mindre stan-
dard att referera till Kristin Shrader-Frechette (1987) i diskussioner om 
misstaget att bortse från små effekter. För det tredje skulle han ha kun-
nat pla cera Parfits diskussion om dubbeleffektsdoktrinen (som jag inte 
har berört här) i en vidare idéhistorisk kontext genom att ta upp G. E. M. 
Anscombes (1957) klassiska diskussion av denna. (Parfit diskuterar till 
och med samma exempel som föranledde Anscombe att skriva Intention, 
nämligen om huruvida man får bomba civila för att få slut på ett krig.)

Innan jag avrundar den kritiska delen av denna recension vill jag 
också ta upp ett problem som rör bokens upplägg, nämligen att Parfits 
diskussion om Sidgwicks mest grundläggande problem presenteras och 
diskuteras inte mindre än fem gånger i boken (men eventuellt fler, jag 
tappade räkningen efter ett tag). Här hade det funnits utrymme att för-
enkla och förkorta. 

Med allt detta sagt tycker jag fortfarande att det är smått fantastiskt 
att det kan skrivas och publiceras böcker på svenska som gör analytisk 
filosofi mer tillgänglig för en bredare publik. Jag tror också att Vad vi har 
mest skäl att göra kan vara av intresse för många, exempelvis de som vill 
bekanta sig med Parfits moralfilosofi men som inte har tid att sätta sig in 
i originalverken. Den kan också vara av intresse för dem som vill ha hjälp 
att förstå Parfits resonemang när de läser RP eller OWM för första gången. 

27. Exempelvis Dancy 1998; Kirchin 2017; Singer 2016.
28. Titta till exempel i Dancy 1998, Singer 2016 eller Kirchin 2017.
29. Se exempelvis Wolf 1982, 1999. Wolf är dessutom en av de som kritiserar Parfits 

teori i OWM vol. 2.
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Kanske kan boken också vara bra att ha som sekundärlitteratur i en kurs 
om Parfits filosofi. Man bör dock ha i åtanke att det inte är självklart att 
Hansson i alla lägen ger en korrekt bild av Parfits teorier och argument. 
Slutligen vill jag säga att jag uppskattade att läsa denna något osannolika 
bok, även om den inte riktigt är vad den skulle kunna ha varit.
 mattias gunnemyr
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