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Sammanfattning 

Alltför ofta väljer vi ett mindre gott istället för ett större gott, enbart på grund av att det mindre 

goda ligger närmare i framtiden, och alltför ofta skulle vi föredra att ett större ont inträffat oss i 

det förgångna än att behöva uppleva ett mindre ont i framtiden.  Detta kallar filosofer för 

tidspartiskheter, den första benämns som partiskhet mot det nära i framtiden, och den andra 

benämns som partiskhet mot framtiden. Det är även så att vi har ideal som gör att vi handlar, 

detta till trots att vi vet att vår handling kommer förstöra för våra framtida önskningar. Den här 

uppsatsen granskar om det kan vara rationellt att uppvisa dessa tidspartiskheter och ideal eller 

om vi bör vara tidsligt neutrala – temporalt neutrala. För att på ett meningsfullt sätt kunna 

granska tidspartiskheterna och om våra ideal är rationella eller inte, börjar jag med att 

tydliggöra vad jag menar med ”rationalitet” för att sedan analysera om tidspartiskheterna och 

våra ideal klarar av att leva upp till de krav som rationalitet och temporal neutralitet ställer. Min 

analys av rationalitet fokuserar på Ingmar Perssons subjektivistiska och internalistiska syn på 

rationalitet där jag kommer fram till att Perssons syn på rationalitet är överlägsen Brandts 

klassiska analys av rationalitet då Brandts analys av rationella önskningar är för intersubjektiv 

vilket leder till kontra-intuitiva konsekvenser, som Persson däremot klarar sig undan. I alla fall 

en del av de kontra-intuitiva konsekvenserna. Jag analyserar sedan tidspartiskheterna och 

kommer fram till att de strikt talat inte är tidspartiskheter utan istället beror på vår (o)förmåga 

att på ett likvärdigt sätt representera olika sakförhållanden. Min analys av ideal utmynnar i att 

det enbart är vid första anblick som ideal verkar vara ett tydligt brott mot temporal neutralitet, 

men att ideal i själva verket klarar av kraven som ställs av rationalitet och av temporal 

neutralitet. 
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Abstract 

All too often we find ourselves choosing a lesser good instead of a greater good, due to the 

mere fact that the lesser good is closer in the future, and all too often we find ourselves 

preferring that greater suffering has happened in the past  rather than us having to experience 

small suffering in the future. Philosophers call this phenomena time biases, the first bias is 

called the bias towards the near and the second one is called the bias towards the future. It is 

also the case that we have ideals which make us act in spite of us knowing that these actions 

will frustrate future desires. This thesis will examine whether it can be rational to have these 

biases and ideals or if we should be temporally neutral. So that we will be able to examine 

these temporal biases and ideals in a meaningful way the thesis will start of by making explicit 

what I mean with “rationality” and then analyze if the temporal biases and ideals can withhold 

the standards which are set by rationality and temporal neutrality. My examination of 

rationality will focus on Ingmar Person‟s subjectivistic and internalistic view on rationality and 

there I reach the conclusion that Persson‟s view is superior to Brandt‟s classic view on 

rationality because Brandt‟s view on rationality is too intersubjective which implies counter-

intuitive consequences, some of which Persson manages to stay away from. Further into the 

thesis I examine the temporal biases and realize that they are not temporal biases at all but 

rather depend on our (in)ability to properly represent different states of affairs. My examination 

of ideals leads to the conclusion that they only appear to be temporally biased but in fact 

withhold the standards set both by rationality and by temporal neutrality. 
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1. Inledning 

- Vem påverkas av dina handlingar? 

- Det bryr jag mig inte om, bara det är bra för mig. 

- Då bryr du dig om vem det påverkar, att det påverkar dig. Varför är det viktigare hur det 

påverkar dig och inte hur det påverkar någon annan? 

Ovanstående dialog är en diskussion som vi alla känner igen. Det är diskussionen angående 

egoismens vara eller inte vara. I filosofitekniska sammanhang kallas det för diskussionen om 

agentneutralitet. Diskussionen om egoism är viktig. Har vi skäl att ge speciell hänsyn till oss 

själva eller bör vi ge lika hänsyn till alla agenter? Skulle något ha större värde enbart för att det 

handlar om mig? Är godisbiten mer värdefull om jag får den än om någon annan får den som 

har samma behov och önskan att få den som jag har? Det är en debatt som alltid återfinns 

genom hela filosofihistorien. Ett exempel på en sådan teori är Henry Sidgwicks teori om 

rationell godhet. Sidgwick utvecklar där en teori som säger att vem som påverkas av ens 

handling och vems preferenser som tillfredsställs inte är relevanta, utan att så många 

preferenser som möjligt tillfredsställs (Sidgwick, 1907). Detta kan ses i jämförelse med diverse 

teorier om egenintresse som menar att det viktigaste är att mina (agentens) preferenser 

tillfredsställs. 

Begreppet ”jag” är indexikalt. Det innebär att ordets referens är relativt till i vilken kontext det 

yttras. ”Jag”s referens är således beroende på vem det är som yttrar det. När jag skriver ”jag” 

refererar ”jag” alltså till Jakob Green Werkmäster men när någon annan yttrar ”jag” refererar 

det till personen som yttrar det förutom i specialfall då personen som yttrar ”jag” citerar eller 

andra dylika situationer. Andra paradigmexempel på indexikala begrepp är ”här” och ”nu”.   

- Vad spelar det för roll när i tiden något inträffar? 

- Vad menar du? 

- Ja, när i tiden något inträffar. Vad spelar det för roll när något inträffar? Jag menar alltså 

inte om det spelar roll i den uppenbara bemärkelsen att firandet av din födelsedag 

inträffar på din födelsedag. Men tillför det något värde om något bra inträffar nu än om 

det inträffar imorgon? Är det hemskare om något hemskt redan har hänt eller är det 

hemskare om det hemska inte hänt än, men kommer att hända? 
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Ovanstående diskussion brukar följas av en pinsam tystnad. Självklart spelar det en roll när 

saker händer. Till exempel spelar det roll om jag tillagar maten innan jag äter den och inte efter. 

Filosofer är däremot ett märkligt släkte. Vi använder oss här av en teknisk form av ”vad spelar 

det för roll när i tiden något inträffar”. När jag undrar ”vad spelar det för roll när i tiden något 

inträffar” så undrar jag om det finns en skillnad i värde beroende på när i tiden det inträffar. 

Om vi har skäl att ge extra hänsyn till saker som händer vid en viss tid, enbart på grund av 

egenskapen att vara vid den tiden? Detta är alltså vad jag ämnar undersöka: Om det i den 

tekniska bemärkelsen av ”när något inträffar” finns speciella skäl som gör att det är rationellt 

att ge extra hänsyn till vissa tidspartiskheter.  

Därför verkar det rimligt att vi på, samma sätt som man granskar det indexikala begreppet 

”jag”, även bör granska det indexikala begreppet ”nu”. Bör vi vara neutrala till när något 

inträffar? I filosofitekniska termer benämns det här som frågan om temporal neutralitet. Denna 

uppsats ska reda ut huruvida det är rationellt att vara temporalt neutral eller rationellt att 

uppvisa tidspartiskheter. Uppsatsen ska granska tidspartiskheter som vi uppvisar och ta reda på 

om det finns tidspartiskheter som är rationella. För att kunna reda ut huruvida tidspartiskheter 

är rationella eller inte kommer jag även att diskutera vad som är rationellt och vad rationalitet 

är. Den diskussionen kommer i mångt och mycket att fokusera på Ingmar Perssons syn på 

rationalitet. 

Man skulle även kunna diskutera hur rationalitet förhåller sig till det indexikala begreppet ”var” 

och rumspartiskheter i en diskussion om rumslig neutralitet. Eller varför inte modala 

partiskheter? De diskussionerna kommer dock, trots att är både av värde och vikt, inte att 

återfinnas i den här uppsatsen på grund av plats- och tidsbrist. 

Temporal neutralitet är en fråga som kan behandlas både inom teorier om moral eller teorier 

om rationalitet. Den här uppsatsen ska som sagt fokusera på temporal neutralitet i förhållande 

till rationalitet. 

I förhållande till hur mycket som det har diskuterats kring agentneutralitet är temporal 

neutralitet ett relativt orört område. Det beror till stor del på att det rått ett viss mått av 

konsensus om att man bör vara temporalt neutral. Men kanske är temporal neutralitet inte så 

intuitivt rätt som den kan ge sken av vid första anblick, och som Brink uttrycker det: ”Despite 

its hegemony, temporal neutrality deserves philosophical scrutiny. We need to know what 

exactly temporal rationality requires and why we should care about its dictates.” (Brink, 2010, 

1) 
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1.1 Disposition 

Uppsatsen kommer att vara upplagd på så sätt att jag först kommer gå igenom vad som menas 

med rationalitet. Jag kommer på ett övergripande sätt ta upp centrala delar av diskussioner 

kring rationalitet. Jag kommer att börja med en allmän genomgång av skäl och olika betydelser 

av rationalitet, för att sedan röra mig närmare olika konkreta teorier om vad som är rationellt att 

handla. Den diskussionen övergår sedan till en diskussion om temporal neutralitet. Detta är dels 

för att ge läsaren en förförståelse och dels för att på ett naturligt sätt föra oss in på diskussionen 

om temporal neutralitet. Diskussionen om rationalitet kommer att utgå kring Ingmar Persson 

och hans bok The Retreat of Reason. Valet att utgå från Persson beror på att han är en filosof 

som har en välutvecklad och tydlig teori om rationalitet och för att han har en utförlig 

diskussion av tidspartiskheter. 

Jag kommer sen att diskutera temporal neutralitet: Vilka krav den ställer på oss och vilka 

grundantaganden som finns i bakgrunden för temporal neutralitet. När jag redogjort för vad 

temporal neutralitet är, kommer jag att diskutera två stycken beteenden, tidspartiskheter, som vi 

uppvisar där vi inte verkar vara temporalt neutrala. Jag ska analysera vad dessa tidspartiskheter 

beror på och huruvida de är rationella eller inte. När dessa tidspartiskheter väl förklarats 

kommer jag gå avsluta uppsatsen med att utreda ideal. Jag kommer gå igenom vad ideal är och 

analysera om det är rationellt att ha ideal. 

2. Kort om rationalitet 

Det första vi bör göra klart för oss innan vi djupdyker ner i frågan huruvida det är rationellt att 

anamma temporal neutralitet är att förtydliga vad vi menar rationalitet. Debatten kring 

rationalitet är så vittgående att jag skulle ljuga om jag påstod kunna ge en komplett och rättvis 

bild av den. Istället begränsar jag mig till att fokusera Ingmar Perssons teorier om rationalitet. 

2.1 Teoretisk och praktisk rationalitet 

En vanlig uppdelning inom rationalitet är teoretisk (även kallad epistemisk) rationalitet och 

praktisk rationalitet. Där teoretisk rationalitet opererar över huruvida det är rationellt för oss att 

hålla en viss trosföreställning för sann. Den praktiska rationaliteten berör istället frågor om vad 

som är rationellt för en agent att handla. För den här uppsatsens syfte kommer jag framför allt 

röra mig inom den praktiska rationalitetens sfär, då frågeställningen är ställd på det sättet att det 

viktiga är hur vi bör förhålla oss till tid i vårt handlande och inte till vilken trosföreställning om 

tid som är rationell i epistemiskt bemärkelse.  
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2.2 Externalism och internalism om skäl 

En distinktion som tål att ställas gällande rationalitet har att göra med vilken status agentens 

önskningar och trosföreställningar har gentemot vilka skäl agenten har för att ф
1
. En distinktion 

som vanligtvis kallas för externalism eller internalism om skäl. Den externalistiska läsningen 

går ut på att vad som räknas som skäl för ф inte uteslutande behöver utgöras av vilka 

önskningar agenten X har (Lenman, 2010).  Ett exempel som tydliggör skillnaden är: Om 

någon håller på att drunkna är själva faktumet att någon håller på att drunkna, enligt 

externalismen, ett skäl att rädda den som drunknar. Internalismen menar istället att det som ger 

skäl att rädda den som drunknar är beroende på om personen har en önskan om att rädda folk 

som håller på att drunkna. Internalisten gör det tillspetsade påståendet att det enda som kan ge 

upphov till skäl grundar sig i våra önskningar. 

2.3 Subjektivism och objektivism angående rationalitet 

Att, som Ingmar Persson, vara subjektivist angående rationalitet innebär att vad som är 

rationellt inte är objektivt givet utan bestäms av ens dominerande intrinsikala önskning. 

(Persson, 2005, 6). Detta skiljer som från att vara objektivist angående rationalitet. Vad som är 

rationellt enligt en objektivist är objektivt givet. Argumenten för Perssons subjektivism är flera, 

men skissartat innebär det att trosföreställningar har att göra med hur världen ser ut, och bör 

således rätta sig efter världen. Önskningar har däremot motsatt riktning (direction of fit) vilket 

innebär att de försöker forma världen efter sitt innehåll (Persson, 2005, 6). Det enda krav som 

finns på en önskan är ett negativt krav, nämligen att det inte får vara omöjligt att genomföra ens 

önskning. Om du både kan genomföra P och inte-P finns det ingen som kräver av dig att ha en 

önskan för varken det ena eller det andra (Persson, 2005, 6).  

2.4 Kognitivt rationellt och relativt rationellt 

Persson gör även en åtskillnad som jag ska upprätthålla mellan vad som är kognitivt rationellt 

och vad som är relativt rationellt. Kognitivt rationellt är den handling eller önskan som är 

baserat på adekvat representation av det som man har skäl att tro är sant. (Persson, 2005, 3). 

Relativt rationellt är den handling eller önskan som uppfyller ens dominanta intrinsikala 

önskning. Relativ rationalitet kan jämföras med instrumentell rationalitet. Instrumentell 

rationalitet handlar att hitta medel till ett mål. Distinktionen mellan kognitiv och relativ 

rationalitet är en distinktion som är ytterst relevant för den här uppsatsen och huruvida det är 

rationellt att vara temporalt neutral. För det kan vara så att det är relativt irrationellt att vara 

                                                           
1
 Ф är den grekiska bokstaven Phi/Fi som inom filosofi brukar användas för att symbolisera handling 
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temporalt neutral men kognitivt rationellt. Som till exempel i fall jag har en dominant och 

intrinsikal önskan om preferenstillfredställelse och att vara temporalt neutralt skulle sänka min 

preferenstillfredsställelse, men vara det som är baserad på adekvat representation av det som 

man har skäl att tro är sant.   

2.5 Tre sorters skäl 

Debatten om hur man vill dela upp olika sorts skäl är snårig. Många filosofer använder olika 

namn på samma distinktioner medan andra filosofer använder samma namn som andra filosofer 

men gör andra sorters distinktioner. Vi får ta det långsamt och översiktligt. Den vanliga 

tredelningen av skäl tillskrivs Kurt Baier (Persson, 2005, 110 och i Lenman 2010). Enligt Baier 

är det olika typer av skäl som opererar beroende på om frågan ”Vilka skäl hade han?” ställs i en 

deliberativ kontext, en rättfärdigande kontext eller förklarande kontext (Baier, 1958, 148 - 158).  

Deliberation and justification use ‟reason‟ in similar ways. In deliberation I try, before acting, to 

determine which is the best course open to me with a view to entering on it. In Justification I 

try, after someone has acted, to determine whether he has taken the best course open to him, 

with a view determining whether he is to be condemned or praised. (Baier, 1958, 150)  

Den deliberativa kontexten ska alltså skäl förstås som de skäl agenten anser talar för eller emot 

ф. Dessa skäl benämns vanligtvis som “motivating reasons”, de motiverande skälen. I en 

rättfärdigande kontext däremot är de skäl som vi intresserade av de goda skälen, de normativa 

skälen, för eller emot ф. I en förklarande kontext handlar det istället för att förklara agentens 

beteende. Vi är här inte intresserade i vad som är normativt rätt eller dylikt utan att återge de 

skälen som förklarar agentens handling. Att ge svar på frågan ”varför gjorde agent X ф?”: 

 ”In explanation, the word ‟reason‟ occurs in expressions such as ‟my (his, etc.) reason for doing 

this…‟ or‟ the reason why I (he, etc.) did this…‟and is there used to claim that some fact (which 

is declared to be the reason) has actually moved the agent to act as he did.” (Baier, 1958, 149)  

När det gäller de förklarande skälen är de flesta filosofer överens, men det finns en oenighet om 

vad som utgör de normativa skälen. Enligt Smith menade Bernard Williams i sitt paper 

”Internal and External Reasons” att dessa skäl är de skäl som motsvarar de idealiserade 

önskningar en agent skulle ha. ”Idealiserandet” är en fråga om att agenten ska forma dessa 

önskningar givet vissa principer om förnuft (Smith, 2004, 2 -3).
2
  Men den generella idéen om 

en deliberativ/ideal process är fortfarande densamme som hos Williams. Om att de normative 

                                                           
2
 En åsikt som Smith själv på ett stilfullt sätt kritiserar som jag inte kan återge utan att viga ett par sidor åt det, 

och inbjuder istället läsaren att själv läsa Smiths ”Ethics and The A Priori”, speciellt den första delen av boken. 
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skälen är de skälen som på något sätt är rationellt rättfärdigade: ”Normative reasons are 

considerations, or facts, that rationally justify certain sorts of choices or actions on an agent‟s 

behalf.” (Smith, 2004, 262)  

2.6 Ingmar Perssons tre olika sorters skäl 

Ingmar Persson har däremot en annan uppdelning av skäl, mellan explanatory reasons, real 

reasons och apparent reasons – förklarande skäl, äkta/faktiska/verkliga skäl och 

uppenbara/synbara/skenbara skäl. Det finns svårigheter med att översätta Perssons termer, 

förutom då de förklarande skälen. Olika översättningar antyder olika varianter att tolka Persson 

på. Jag känner mig inte tillfreds med någon av översättningarna utan behåller istället 

originaltermerna. 

First, consider the reasons there really are for, or against, desiring or believing something. 

Secondly, we can ‟appropriate‟ these reasons and make them our reasons for desiring or 

believing. We do this by acquiring belief in them. So, our reasons are the contents of our states 

of believing, not these states themselves. Since our beliefs may be false, our reasons need not be 

among the reasons there really are. I call these reasons which are – true or false – contents of 

our beliefs apparent reasons, as opposed to real reasons which are truths counting in favor of, or 

against something. (Persson, 2005, 110) 

“Real Reasons” kan således förklaras som sanningar, eller propositioner, för eller mot något. 

Till exempel är faktumet att en girig person har önskan om att bli rik och faktumet att det finns 

guld i berget real reasons för personen att försöka utvinna guldet (Persson, 2005, 110). Det är 

inte så att vi behöver vara medvetna om vilka real reasons som finns för eller mot något.  

Våra ”apparent reasons” är innehållet i de trosföreställningar (sanna eller falska) som vi räknar 

som skäl när vi handlar. Om vi ska förklara det logiskt ska apparent reasons alltså inte förstås 

som (1) ”X har belief(y)” utan som (2)”y”. För att illustrera skillnaden kan vi tänka oss 

Abraham som tänker offra sin son för att han har en trosföreställning om att Gud har sagt det 

till honom. Om du frågar Abraham för vilket skäl han gör detta. Skulle du inte få som svar att 

han har en trosföreställning om att Gud har sagt åt honom att offra sin son. Abraham skulle 

svara att det är för att Gud har sagt åt honom att offra sin son. Att Gud har sagt åt Abraham att 

offra sin son är alltså innehållet i Abrahams trosföreställning. Det är detta innehåll som är 

Abrahams apparent reason. Förutom att exemplet illustrerar vad apparent reasons är, visar det 

även att våra apparent reasons kan vara falska. Det spelar ingen roll huruvida Gud egentligen 
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sagt något till Abraham. Det som spelar roll är att Abraham tror att det är så, och att Abraham 

räknar det som ett skäl som talar för att offra sin son.   

Vi behöver inte vara medveten om ens apparent reasons. Om jag till exempel har en 

trosföreställning: att Jag gillar staden Paris. Så är innehållet i min trosföreställning, att jag gillar 

Paris ett apparent reason som jag anser talar för att jag bör åka till Paris. Men givetvis är jag 

inte alltid medveten och går omkring och tanker ”Jag gillar Paris”. Våra apparent reasons kan 

som sagt också vara falska, men fortfarande vara våra apparent reasons. Det kan vara så att jag 

faktiskt inte gillar Paris, men tror att jag gör det för att jag blandar ihop Paris med Lyon.  

Den tredje sortens skäl är explanatory reasons: 

 If we desire or believe something because of our reasons for desiring or believing it, the fact 

that we have those reasons is the reason – or explanation – why we have this desire or belief. 

Reasons in this third, explanatory sense are facts, for example to the effect that we have certain 

beliefs, and not contents of beliefs, as our reasons are. (Persson, 2005, 111) 

Det innebär att “explanatory reasons” är de skäl som förklarar varför en person handlade som 

personen gjorde. Att jag åkte till Paris berodde på att jag hade en trosföreställning om att det är 

en vacker stad, och var alltså skälet till att jag åkte. Explanatory reasons är inte innehållet i en 

trosföreställning utan själva faktumet att jag hade den trosföreställningen. Perssons explanatory 

reasons skiljer sig inte märkbart från standardversionen av förklarande skäl. 

2.7 Vad är rationellt att handla 

När vi nu börjar diskutera vad som är rationellt att handla bör vi göra en distinktion mellan två 

läsningar av ”rationellt att Ф ”. En läsning som Persson kallar för ”the exclusive sense” där 

”rationellt att Ф” implicerar att det är irrationellt att inte Ф. ”[T]he non-exclusive sense” innebär 

däremot att påståendet ”rationellt att Ф” implicerar att det är rationellt tillåtet, eller inte 

irrationellt, att handla Ф. (Persson, 2005, 159). Men låt oss gå över till mer substantiella 

påståenden om vad som är rationellt att handla. 

Varje teori om rationalitet kan definieras utifrån vad teorin försöker få oss att uppnå
3
. Derek 

Parfit beskriver detta som teorins formella mål (Parfit, 1984, 3), Shelly Kagan kallar det istället 

för en teoris master-aim (Kagan, 1986, 746) och enligt Ingmar Persson utgörs dessa mål av 

våra dominanta intrinsikala önskningar (Persson, 2005, Part 1). För att förenkla vilken roll i 

                                                           
3
 För att förtydliga vill jag tillägga att det här är ett försök att översätta engelskans ”end”. Att varje teori har en 

högsta princip varifrån man kan derivera vad som är rationellt i diverse situationer utifrån den högsta principen. 
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förklaringen dessa mål har, utan att för den sakens skull trivialisera denne kan man göra en 

parallell till moralen och exempelvis klassisk utilitarism som har sin måttstock lycka varemot 

allt bedöms om huruvida det är moraliskt eller inte. Dessa mål har liknande förklaringsanspråk 

i huruvida ф är rationellt eller inte. Vad dessa mål säger är alltså att man bör ge speciell vikt till 

vissa aspekter. Parfit, som varit normgivande på många sätt och även i den här debatten, 

formulerade de tre standardkonkurrenterna bland vilket som borde vara detta mål: 

Self-interest(S): “For each person, there is one supremely rational ultimate aim: that his life 

goes, for him, as well as possible.” (Parfit, 1984, 4) 

Consequentialism (C): “There is one ultimate moral aim: that outcomes be as good as possible”
4
 

(Parfit, 1984, 24) 

Och 

Present aim-teorin (P): What each of us has most reason to do is whatever would best fulfill his 

[ones] present desires. (Parfit, 1984, 117) 

Vad som skiljer dessa mål åt är att de ger olika status till olika sorters avstånd. Status i den 

bemärkelsen att de påstår att vissa sorters avstånd ger upphov till speciella skäl till att ge 

avstånden extra hänsyn. Exempelvis säger Self-interest-teorin att personlig identitet ger upphov 

till särskilda skäl som gör att vi bör värdera vårt egna livs preferensmaximering högre än 

andras. Jag syftar på avstånd i en väldigt vid bemärkelse, inte bara rumslig (spatialt) avstånd, 

utan även på tidsligt (temporalt) avstånd, personligt (agent) avstånd och modalt avstånd. De 

teorier om vilket mål som är rationellt som jag tar upp skiljer sig enbart i hänseende till 

agentavstånd och temporalt avstånd. Men det är möjligt att tänka sig en teori som skiljer sig i 

andra hänseenden som till exempel Parfits within-a-mile altruism
5
 (Parfit, 1984, 125) eller en 

teori som skiljer sig i hänseende till modalt avstånd. Med dessa avstånd kan man konstruera 

diverse teorier. Ett exempel på en teori skulle kunna vara den ”moraliska dagssländan” som är 

agentneutral som C men tidsrelativ så som P. Det skulle vara en teori som ger lika hänsyn till 

alla preferenser som hålls nu.  

 

                                                           
4
 Parfit skriver ”moral aim” för att precis som de andra teorierna kan C både vara en teori inom moral eller inom 

rationalitet.  Man kan byta utan store problem ”moral aim” till ”rational aim”. Det viktiga är att C säger åt en att 
inte ge speciell vikt till varken en själv, eller någon speciell vikt till tid. 
5
 Within-a-mile-altruism föresrpåkar att man bör vara altruistisk inom en engelsk mils avstånd men inte bry sig 

om det som är bortom en mil (Parfit, 1984, 125). 
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Teori Agent Temporalt Spatialt Modalt  

Consequentialism   Neutral   

Self-Interest   Neutral   

Present-Aim  Relativ Neutral   

(Moralisk 

dagsslända) 

Neutral Relativ Neutral   

 

Anledningen till att jag tar upp dessa teorier är för att ge en kontext för att applicera temporal 

neutralitet i och vilka effekter min analys på temporal neutralitet har för andra områden av 

moralfilosofin. Om det i min granskning visar sig att vi inte bör vara temporalt neutrala innebär 

det en svidande kritik mot C men en seger för P. 

Persson har dock påpekat att det finns en tvetydighet i hur man ska tolka present-aim teorin. 

Frågan är om P står mot S och C eller är en grund för S och C. Den ena möjliga läsning av P 

går ut på att P står som rival mot S eller C. Där P ska förstås som att det man ska ta hänsyn till 

är ens egna nuvarande skäl. Detta kallar Persson för ”Meta-level P”(1990, 62). En annan 

läsning går ut på att P, istället för att stå mot S och C, är en analytiskt sann grund utifrån alla 

teorier om rationalitet beskrivs i (däribland S och C). Detta benämner Persson som ”Ground-

level P” (Ibid). Ground-Level P är analytiskt sann och ska förstås som att eftersom varje 

handling är nu och varje handling är styrd av våra nuvarande önskningar är alla våra handlingar 

ett uttryck av Ground-Level P.  

If the term ‟desire‟ is broadly construed, it is analytically true that if a subject acts for a reason – 

i.e. is caused to act by mentally representing to itself some proposition about an action – a desire 

to do the action can be truly ascribed to it, a desire which (since it leads to action) must be 

stronger than concurrent desires of the subject. Since acting rationally is acting according to the 

strength of one‟s present desires, every theory of rational action will have to take the shape of 

specifying conditions under which present desires are rationally formed. That is, these theories 

will all be versions of P (Persson, 1990, 63) 

Enligt Meta-Level P skulle en rationell beslutsprocess beskrivas som: 
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As far as possible, I try to represent to myself the desires that I will have in different 

temporal parts of my life: I strive to predict what desires I will have in the future, to 

introspect my present ones and to remember my past ones (if, implausibly, past desires 

are regarded as relevant). I then decide to fulfill my strongest present desire for no other 

reason than, as represented (by me), they are the strongest desires of those which belong 

to me now. (Persson, 1990, 65) 

Om vi tittar på beslutsprocessen i Meta-Level P kan vi se att detta gör oss skyldiga till en 

partiskhet på Ground-Level P. Faktum är att vi uppvisar denna tidspartiskhet oavsett om vi 

följer S, C eller P. 

Partiskheten på Ground-Level P är att vi blir påverkade av våra nuvarande önskningar enbart på 

grund av det faktum att vi nu har dem. Detta är ett sätt som nuvarande önskningar kan påverka 

oss som är logiskt omöjligt för framtida eller dåtida önskningar. ”a future desire of one‟s can 

affect one‟s present action only by being represented by one now.”(Persson, 1990, 66). Alltså 

även om vi idealt representerar våra önskningar vid andra tidpunkter än just nu, kan de inte 

påverka oss om vi inte antar dem som önskningar nu.  

Om denna tidspartiskhet är irrationell är det logiskt omöjligt för oss att vara rationella (Persson, 

1990, 66). Persson menar att vi inte bör acceptera en teori om rationalitet som går stick i stäv 

med grundläggande fakta kring handlande. ”We should reject a theory of rational action 

compliance with which is incompatible with fundamental truths about the nature of 

(intentional) action.”(Persson, 1990, 66 – 67) Det är sant att denna tidspartiskhet är trivial men 

den är inte helt ointressant eftersom den åtminstone säger att alla tidspartiskheter inte är 

irrationella. För att denna tidspartiskhet beror på grundläggande faktum om vad som krävs för 

att handla och beror inte på att vi värderar vår nuvarande tid högre än annan tid enbart för att 

den är nu. 

2.8 Vad är en rationell önskan 

Present-Aim teorin får i Parfits Reasons and Persons genomgå två metamorfoser så att vi dels 

har P i sin grundformulering, sen har vi Deliberativ P som är P + en klausul om att de enda 

önskningar som är relevanta är de som man har, om man kritiskt granskar och kontemplerar 

kring dem; till sist har vi även Critical P som säger att vissa önskningar är rationellt påbjudna 

eller förbjudna (Parfit, 1984, Part 2). Men som Shelly Kagan påpekar (Kagan, 1986) kan alla 

teorier om rationalitet genomgå dessa metamorfoser. Persson tar själv vara på en raffinerad 

version av dessa metamorfoser, nämligen Parfits deliberativa (Persson, 1990, 63 och Persson, 
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2005, 161).
6
 En deliberativ teori om rationalitet säger som sagt att ens önskningar är rationella 

om de skulle formas om man visste all tillgänglig relevant fakta, och representerade dem för sig 

på ett idealt livligt sätt (Persson, 1990, 63). Persson modifierar DP och kallar den för Rational 

Desire (RD): 

(RD) (1) A‟s ultimately intrinsic desire for q is cognitively rational iff: this desire is among the 

ones A would have where she to form her ultimately intrinsic desires solely on the basis of the 

thoughts she would have were she thinking rationally
7
; and  

 (2) A is rationally required to desire p iff: were A to think rationally, she would find 

herself with ultimately intrinsic desires to which she would believe p stands in such a 

relationship that she has decisive apparent reasons to want p, that is, she has beliefs to the effect 

that p fulfils these desires better than any alternative. (Persson, 2005, 161)  

RD ska förstås som (1)* As dominanta
8
 och intrinsikala önskning för q är rationell om och 

endast om önskningen är medlem i klassen av dominanta och intrinsikala önskningar som 

skulle ha formats om A tänkte rationellt. (2)* A är rationellt påbjuden att ha önskan för p om 

och endast om A tänkte rationellt och har apparent reason att tro att p på bästa sätt främjar ens 

dominanta och intrinsikala önskning. 

Vilket kan jämföras med Brandt idé om att önskningar är rationella om och endast om de skulle 

överleva kognitiv psykoterapi, där kognitiv psykoterapi definieras som upprepad utsättning för 

all relevant fakta, på ett idealt levande sätt (Brandt, 1972, 682-683). Den största skillnaden 

mellan Perssons och Brandts formuleringar är att Perssons formulering klarar sig undan den 

vanliga kritiken mot Brandt som går ut på att om en galning är tillräckligt envis, skulle 

galningen ha rationella önskningar enbart för att galningen var tillräckligt envis – vilket verkar 

kontraintuitivt (Persson, 2005, 161 – 162). Persson försöker undgå denna kritik genom att 

formulera sig i termer av om ens önskningar skulle formas (på nytt) om man tänkte rationellt, 

och inte om de skulle, som Brandt skriver överleva kognitiv psykoterapi (Persson, 2005, 161 -

162). Persson försöker styrka sitt argument om att det inte skulle finnas några galna men 

rationella människor givet Perssons definition genom att lägga till: ”It is to be understood that 

                                                           
6
 Eftersom Critical P gör påståenden om vad som objektivt är rationellt påbjudet och förbjudet kan Persson som 

subjektivist inte anta Critical P utan istället dess deliberativa form. 
7
 Det kan tyckas cirkulärt att ha med ”rationally” i en definition av vad som är rationellt. Men det är två olika 

syftningar av rationellt. Definitionen syftar på att definiera rationella önskningar medan ”thinking rationally” 
syftar till teoretisk rationalitet vilket jag kommer att ta upp på nästa sida. 
8
 Jag översätter Perssons ”ultimately intrinsic desire” med ”dominanta och intrsinsikala önskning” därför att 

Persson använder båda begreppen på olika ställen fast med samma betydelse och att svenskans ”dominant”, 
enligt mig, bättre fångar vad Perssons syftar till. 
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the (episodic) thoughts refered to be present before the mind sufficiently long to take full 

effect.” (Persson, 2005, 162) Vilket innebär att vi ska ta del av informationen så pass länge att 

den fastnar och får full effekt på oss. Men frågan som kvarstår är: Kan Persson bevisa att även 

om hade all kunskap så skulle man inte forma en galen (”irrationell”) önskan? Själv ser jag 

vissa svårigheter med att veta vilka önskningar som skulle formas om man tänkte rationellt. 

Hur ska den här tesen bevisas? Förvisso skyddar Perssons formulering mot kritiken av som går 

ut på att trosföreställningar och önskningar vi fått djupt rotade i oss sen barnsben kanske inte 

skulle försvinna, eftersom Persson pratar om vilka önskningar som skulle formats och inte vilka 

önskningar som skulle överlevt. Däremot ser jag inte hur Persson skulle kunna visa vilka 

önskningar en agent skulle forma om agenten skulle forma sina önskningar i enlighet med RD. 

Det verkar inte följa logiskt att givet att jag har sann information så formar jag nödvändigtvis 

rationella önskningar. Därmed kan han inte visa att vi faktiskt inte skulle forma galna 

önskningar även om vi spekulerar kring vilka önskningar som skulle formats.  

I sin formulering av RD för Persson in begreppet ”thinking rationally” – tänka rationellt. Detta 

innebär att Persson i sin teori om praktisk rationalitet blandat in teoretisk (epistemisk) 

rationalitet. Teoretisk rationalitet är ett ämne som är lika spännande och åtminstone lika stort 

som praktisk rationalitet vilket av uppenbara skäl innebär att jag i den här uppsatsen inte 

kommer kunna göra diskussionen rättvisa. Istället ska jag fokusera på hur väl Perssons 

definition av att tänka rationellt står sig mot Brandts motsvarande uppfattning om vad som ska 

räknas in i ”all relevant information”. Perssons definierar rationellt tänkande som: 

RT: A‟s episodically thinking (true) p is rational if: 

 A‟s thinking p  is determined by the weight of all the apparent reasons bearing on whether or 

not p that she has, and these make up all the relevant reasons that she has reasons in her mind – 

in an apparent or dispositional form – to think could be assembled by her. (Persson, 2005,164) 

Vilket innebär att A tänker rationellt p om A tänker p beror på hennes relevanta apparent 

reasons om p eller inte-p. Och dessa apparent reasons utgör alla relevanta skäl som A har skäl, i 

sitt medvetande, - i apparent eller dispositionell form - att införskaffa.  RT är en subjektiv 

formulering av rationellt tänkande. Brandts formulering av vad som räknas som ”all relevant 

information” är mer intersubjektiv och definieras som: 

”the propositions accepted by the science of the agent‟s day, plus factual propositions justified 

by publicly accessible evidence (including testimony of others about themselves) and the 

principles of logic.”(Brandt, 1979, 13)  
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Persson anser att denna formulering är för intersubjektiv: ”It strikes me as wrong-headed to 

accuse you of being irrational in thinking p if you have no reason to suspect that there are any 

known truths that undermine the probability of p” (Persson, 2005, 164). För visst låter det 

besynnerligt att någon är irrationell trots att personen inte har några som helst skäl för att tro att 

det är falskt. För att ytterligare förtydliga invändningen lånar jag ett exempel från Noah M. 

Lemos artikel ”Brandt on rationality, value and morality” från Philosophical Studies 45 1984: 

Let us imagine a man who has a headache and who wants to take some aspirin in order to be 

free from his headache. Suppose he goes to his attic, opens a bottle labeled „poison‟ and takes 

two of the pills which he believes, without any evidence, to be aspirin. Fortunately, his wicked 

uncle has replaced the poison tablets with aspirin and put the poison in the aspirin bottle. We 

may finally suppose that the wicked uncle has had a change of heart and is at the moment 

confessing his evil deed to the police. Surely our man was not acting rationally in taking the two 

pills from the bottle labeled „poison‟. But on Brandt‟s proposed conditions where the man‟s 

desires are subject to all the knowable facts, our man would have taken the pills from the bottle 

labeled „poison‟. We must say on Brandt‟s account that it was rational for him to have taken the 

two pills. This is certainly false. (Lemos, 1984, 81) 

Lemos exempel visar på det kontraintuitiva med Brandts formulering av vad som ska räknas 

som ”all relevant information”. Perssons teori klarar av det här exemplet. Personen i exemplet 

hade inga apparent reasons, att tro att personen kunde samla in apparent reasons, som skulle 

visa på att personen var rättfärdigad i sin önskan om att ta piller ur giftburken. Det kan inte 

förväntas att personen ska tro att personen har skäl att uppsöka polisstationen och se om ens 

onda farbror mixtrat med pillerburken. 

Perssons formulering är däremot inte så pass subjektiv så att det enda som räknas är de skäl 

man nu har, för ofta är vi medvetna om att det finns saker vi inte vet som vi t.ex. skulle kunna 

ta reda på genom att gå till biblioteket (Persson, 2005, 163 – 164).  

Det kan tyckas att det finns en viss slutstation för hur långt vi måste gå i vårt 

informationssamlande. Formuleringen om ”and these [apparent reasons] make up all the releant 

reasons that she has reasons in her mind – in an apparent or dispositional form – to think could 

be assembled by her.” har en slutstation. Den har en slutstation relativt till vårt dominanta och 

intrinsikala desire. Vi har förmodligen skäl att tro att vi nästan alltid kan få mer information 

och skäl men att vi till sist når en punkt där ytterligare informationsinsamling skulle vara 

kontraproduktiv för ens viktigare önskningar. ”In deliberating you often reach a point at which 
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it seems clear that trying to collect further pieces of information, though possible, is likely to 

frustrate important desires.” (Persson, 2005, 164)  

Detta ger oss ett smidigt sätt att skriva ut vad skillnaden i vad som är kognitivt rationellt att 

tänka och vad som är relativt rationellt att tänka. Det vi hittills har beskrivit är en kognitivt 

rationell tankeprocess. En relativt rationell tankeprocess ser, enligt Persson, ut så här: 

 (RT*) A‟s thinking p is (relatively) rational given her ultimately intrinsic desires if: A‟s 

thinking p is determined by the weight of all apparent reasons being on whether or not p that she 

has, and these make up all the relevant reasons she has reason in her mind to think could be 

assembled by her compatible with maximally fulfilling her ultimately intrinsic desires. (Persson, 

162, 2005) 

Ett sista förtydligande kring RT är formuleringen ”Reasons in her mind - in an apparent of 

dispositional form” innebär att vi inte alltid har alla våra skäl som apparent reasons (för 

ögonen) hela tiden men att det finns i våra medvetanden, utan att vi nödvändigtvis är medvetna 

om dem hela tiden. Som när man tittar på en stor och detaljrik tavla tittar man inte på alla 

detaljer hela tiden, utan fokuserar på vissa saker i taget. 

Anledningen till den här genomgången av rationalitet är så att jag senare på ett seriöst sätt kan 

granska temporal neutralitet och våra tidspartiskheter. Den största delen av analytisk filosofi är 

trots allt begreppsanalys. Det är därför av yttersta vikt att vi är på det klara med vad de begrepp 

vi använder oss betyder. Min diskussion är till hjälp både för den som inte är bevandrad inom 

rationalitet för att förstå vad jag senare kommer att mena med rationalitet och till hjälp för den 

bevandrade för att se hur jag har positionerat mig i debatten och hur jag har tolkat den. Jag har 

bland annat gett mitt stöd till Perssons analys istället för Brandts klassiska analys av vilka krav 

som finns på önskningar för att de räknas som (kognitivt eller relativt) rationella. 

3. Temporal Neutralitet 

Huruvida det är kognitivt rationellt att vara temporalt neutral eller om det kan vara kognitivt 

rationellt att uppvisa vissa tidspartiskheter. Jag kommer att anta att vi diskuterar om huruvida 

temporal neutralitet är kognitivt rationellt eller inte. Det beror på att huruvida temporal 

neutralitet är relativt rationellt enbart har att göra med konsekvenserna av diverse 

tidspartiskheter och med vilket som är ens dominanta önskning. Jag ska försöka göra gällande 

om temporal neutralitet antingen är rationellt/irrationellt i den exklusiva bemärkelsen eller 
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rationellt/irrationellt i den inte-exklusiva bemärkelsen.  Men en fråga är vad som menas med 

temporal neutralitet och vilka grundantaganden som behöver göras. 

Temporal neutralitet beskrivs som sagt med påståendet att när något inträffar i tiden inte gör 

det mer värdefullt, eller sker särskilda skäl att föredra det. Det syftar inte på att påstå att vissa 

tidpunkter inte innehåller mer värde än andra tidpunkter, så som att tidpunkten då du träffade 

din kärlek är mer värdefull än tidpunkten då du diskade. Påståendet som temporal neutralitet 

gör är att egenskapen att inträffa på en viss tidpunkt inte gör det mer värdefullt eller ger 

ytterligare skäl att genomföra något än om det inträffade på annan tidpunkt. 

Det finns två olika sorters partiskheter när det gäller tid, absoluta och perspektivberoende 

(2005, 200). Absoluta partiskheter är partiskheter som inte är beroende av vilken tidslig 

position man själv har (ibid), så som Parfits Future-Tuesdays-Indifference (FTI) (Parfit, 1984, 

123) eller kanske Future-Falls-Euforia (FFE) där FTI är helt likgiltig vad som händer honom på 

tisdagar. Om han andra dagar har en stor avsky för att bli torterad, är han likgiltig ifall det 

inträffar på en tisdag och FFE är alltid euforisk på hösten oavsett vad som inträffar på hösten.  

Perspektivberoende partiskheter är partiskheter som står i relation till ens nuvarande tillstånd. 

”They [the perspectival biases‟] crucially depend on the subject‟s viewing things from a certain 

point in time, the present.” (Persson, 2005, 197) Exempel på sådana perspektivberoende 

partiskheter är Bias towards the future och Bias towards the near, som båda kommer att tas upp 

mer ingående senare i uppsatsen. 

Däremot är det lätt vilseledande att prata om dem som perspektivberoende, för som Persson tar 

upp, finns det metafysiska problem att tala om tempus så som ”nu” och ”framtiden”. Däremot 

verkar det odiskutabelt att vi upplever saker som att träda in i nuet (Persson, 2005, 201 och 

204). Dessa metafysiska svårigheter behöver vi inte titta noggrannare på men är ändå något 

som den uppmärksamme bör ha i bakhuvudet när vi diskuterar de perspektivberoende 

partiskheterna. 

4. Bias towards the near  

En för mig alltför välkänd partiskhet är partiskheten mot det som är nära i tiden, i litteraturen 

kallas denna partiskhet för ”Bias towards the near” vilket är en evigt igenkännbar diskussion 

men vars terminologi infördes av Derek Parfit i Reasons and Persons (Parfit, 1984), en 
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terminologi som Persson fortsätter att använda i The Retreat of Reason (Persson, 2005) som vi 

kort kan kalla för the N-bias.  

N-bias: Att värdera/välja ett mindre gott än ett större gott enbart för att det mindre goda 

ligger närmare i framtiden.  

Persson tar fram the N-bias i ett exempel om val av glass, men det går att göra om på väldigt 

många sätt. Det är en partiskhet som jag tror att de flesta av oss utövat vid minst några 

tillfällen. Ett exempel som Perssons använder sig av handlar om val av glass: 

Suppose that (not irrationally) I strongly prefer strawberry to vanilla ice-cream, so that if I were 

facing the option of at the same time having either  strawberry flavored or vanilla flavored ice-

cream, I would without hesitation choose the former. (1) The choice I actually face is, however 

between having vanilla ice-cream within a few minutes or having to wait another hour for the 

strawberry-flavored delight. The slight discomfort caused by delaying the gratification of my 

desire for ice-cream is counter-balanced by the pleasure of anticipating the coming enjoyment 

of the strawberry ice-cream, for I have reasons to be as certain that I shall experience this 

enjoyment, if I choose it, as I have that I shall be served the vanilla ice-cream if that is what I 

prefer. Nevertheless, I now opt for the vanilla alternative. (Persson, 2005, 205) 

Vilket är ett fenomen som vi väl känner igen. Men kan det vara rationellt? Innan vi besvarar 

den frågan är det värt att jämföra Perssons första exempel med ett annat exempel som Persson 

tar upp: 

 ”I here imagine facing the choice not at some future time, but now (I do not in fact face it). It 

seems to me clear that here […] I would want that I choose the strawberry ice-cream – though, 

again, I may well know that were I actually in the situation I would plump for having vanilla 

ice-cream served within a few minutes.” (Persson, 2005, 206) 

Skillnaden mellan de två exemplen är tydlig. I det andra exemplet så upplevs inte den faktiska 

situationen utan är rent hypotetisk. Skillnaden beror hur väl vi kan representera olika 

förhållanden. Vi kan på ett mer livligt och exakt sätt representera det som vi faktiskt upplever, . 

Vi kan representera det mer livligt än det som vi enbart fantiserar. Persson kallar detta fenomen 

för ”the bias towards the perceived” (Persson, 2005, 182 – 183). Jag kommer att använda mig 

av the P-bias som förkortning för denna partiskhet.  Det är även så att det som vi inte upplever 

hamnar lite i skymundan av det som upplevs. Med skymundan menar jag att vi fokuserar mer 

på det som vi upplever och är närmare i tiden mer än det som är långt borta. Om du till exempel 

har en smärtupplevelse tar smärtupplevelsen stor del av ditt episodiska tänkande i anspråk som 



Jakob Green Werkmäster, Praktisk Filosofi C, VT-11, Lunds Universitet  
 

21 
 

gör att du fokuserar på smärtan och hur du ska bli kvitt den. Att smärtupplevelsen tar upp så 

mycket plats i ditt tänkande gör att du kanske inte på ett adekvat sätt bedömer framtida 

konsekvenser av din smärtlindring. (Persson, 2005, 183). Detta, som man får tolka som ett 

naturligt faktum hos människan, skulle även kunna hjälpa till att förklara vår partiskhet till det 

som är nära i rummet. Men det är inte en tidspartiskhet, utan får istället granskas i en annan 

uppsats. Jag antar helt enkelt the P-bias som sann och att the P-bias är en del av förklaringen till 

varför vi väljer vaniljglassen istället för jordgubbsglassen. När vi faktiskt är i valmöjligheten 

gör vaniljglassens närhet till det upplevda att det representeras mer och livligare än 

jordgubbsglassen som i sin tur trycks till bakgrunden. Det kanske låter märkligt att påstå att 

man representerar det vi upplever. Vi upplever ju det. Att uppleva något bör tolkas som en 

väldigt bra och exakt perceptuell representation av ett sakförhållande.  

Däremot tror jag, precis som Persson (Persson, 2005, 207) att det inte är en fullständig 

förklaring av the N-bias. I de flesta verkliga fall som inte är filosofiska tankeexperiment 

innebär det faktum att något är längre bort i tiden, att det också svårare att epistemologiskt 

förutse sakförhållandet kommer att inträffa. Jag anser att det är en relativt okontroversiell 

princip att påstå ju längre bort något är i tiden, desto fler variabler tillkommer vilket ger större 

epistemologisk osäkerhet kring huruvida sakförhållandet inträffar eller inte. Även ifall det i 

många fall verkar högst troligt finns det nästan alltid en möjlighet att något inträffar som ändrar 

sakförhållandet. Persson kallar denna sannolikhetskalkyl för ”the mechanism of spontaneous 

induction” eller kort för ”the MSI” (Persson, 2005, 104). MSI är däremot en större mekanism 

än enbart dessa sannolikhetskalkyler, MSI har vi enligt Persson av evolutionära anledningar 

(Ibid) och den förklarar fenomenet om hur vi t.ex. efter att ha observerat ett antal X som 

inneburit Y kommer vi att, induktivt, sluta oss till att nästa X vi ser också innebär Y (Ibid). 

Det verkar fruktbart ifall man vill applicera dessa valsituationer utanför filosofiska tanke-

experiment att prata om att välja ett mindre förväntat gott över ett större förväntat gott istället 

för ett mindre gott och ett större gott, punkt. Om jag nu ska röra någon annans tankeexperiment 

(vilket kanske är tabu) så finns det en logisk möjlighet att något inträffar som gör att jag inte får 

jordgubbsglassen. Denna möjlighet är större än den möjligheten att jag får vaniljglassen. Så vi 

borde kanske definiera om the N-bias så att den lyder: 

The N-bias*: Att värdera/välja ett förväntat mindre gott före ett förväntat större gott, enbart på 

grund av att det förväntade mindre goda ligger närmare i framtiden. 
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Persson erkänner att möjligheten att epistemologiskt förutse att något ska hända som gör att 

sakförhållandet inte inträffar ökar desto längre bort något är i tiden. Men Persson påstår att om 

man vid ett tidigare tillfälle noggrant övervägt situationen i någon sorts deliberativ process och 

där ansett att sannolikheten är tillräckligt låg så bör man inte ändra på det beslutet. (Ibid) I 

glassexemplets första version ändrar the N-bias på beslutet. 

Något som pekar mot att the N-bias är irrationell är att när vi väljer vaniljglassen eller är i 

liknande situationer och väljer det mindre goda, men det som är närmare i tiden före ett större 

gott längre bort i tiden brukar vi skämmas för vårt val. Jag vill poängtera att vilken inställning 

vi vanligtvis har till dessa filosofiska problem i sig inte är ett bevis men att det är fördelaktigt 

att ha intuitionerna på sin sida.   

Men vad händer om vi ändrar exemplet så att det istället ser ut så här: Antingen kan du få 

vaniljglass nu eller så kan du få jordgubbsglass om 25 år. När exemplet ser ut så här antar jag 

att de flestas intuitioner är att det rationella valet är att välja vaniljglassen. Jag är även 

övertygad om att vi i den deliberativa processen innan valet skulle anse att vi bör ta 

vaniljglassen. För vi bör rimligen anse att sannolikheten att något skulle hända så som död, 

förändring av smak etcetera som gör att vi om 25 år inte får/vill ha jordgubbsglassen är så pass 

hög att vi bör välja vaniljglassen. I filosofiska tanke-experiment där det däremot är säkert att 

jag får jordgubbsglassen och att jordgubbsglassen om 25 år kommer att ge mig mer njutning 

sett över hela mitt liv än vaniljglassen kommer ge mig bör vi rimligtvis välja jordgubbsglassen. 

Men de två olika förklaringarna av the N-bias, dels 1) the P-bias gör att vi på ett missvisande 

sätt representerar olika sakförhållanden; och dels 2) att vi gör en sannolikhetskalkyl som följer 

principen att desto längre bort någonting är i tiden, desto osäkrare kan vi veta att det inträffar, 

kanske förklarar två olika fenomen? För det verkar som om 2) förklarar något som händer 

under den deliberativa processen och 1) något som händer innan den deliberativa processen.  

Det verkar som om 2) förklarar varför det är rationellt att välja något som är närmare i tiden 

som prima facie verkar vara det värre av två alternativ. För det kan vara så att prima facie 

verkar rationellt att välja jordgubbsglassen för att den ger mer njutning än vaniljglassen. Men 

att vi i den deliberativa processen gör en sannolikhetskalkyl av största förväntade njutning och 

kommer kanske då fram till att det rationella faktiskt är att ta vaniljglassen. Ovanstående fall 

verkar vid närmare granskning alltså inte vara fall av the N-bias. Då the N-bias är definierat 

som att välja ett förväntat mindre gott istället för ett förväntat större gott, enbart på grund av att 

det mindre goda är närmare i tiden och inte att vi bör välja det som prima facie verkar godast. 
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Detta verkar inte vara fallet här. Här verkar det vara fallet att vi faktiskt väljer det största 

förväntade goda. 

Istället bör The N-bias begränsas till fall där vi redan genomgått en deliberativ process och 

kommit till ett välövervägt beslut och kommit fram till att det största förväntade goda är 

jordgubbsglassen och det mindre förväntade goda är vaniljglassen, som i den första varianten 

av exemplet med glass. Men där the P-bias gör att vi förvränger vårt tidigare överlagda beslut 

och på ett missvisande sätt representerar sakförhållandena, dess sannolikhet att inträffa och 

dess värde etc.  

Därmed anser jag att jag har förklarat the N-bias. Det beror på the P-bias som fördunklar vår 

omdömesförmåga genom att på ett missvisande sätt representera olika sakförhållanden, vilket 

därmed påverkar vårt omdöme. Detta gör the N-bias till kognitivt irrationell. Då den grundar 

sig på den kognitivt irrationella partiskheten, the P-bias. Jag försökte att delvis rädda the N-bias 

genom att hänvisa till att det som är långt borta också är mindre sannolikt. Men jag visade även 

att detta angreppssätt inte är hållbart då the N-bias inte gäller i fall där det enbart är så att det 

prima facie är bättre att välja det som är längre bort än det som är närmare i tiden.  Låt oss nu 

istället gå över på en annan perspektivberoende partiskhet, partiskheten mot framtiden, the F-

bias. Vi ska i nästkommande kapitel vad som skiljer the F-bias från the N-bias och om några 

förslag på om the F-bias är rationell eller inte. 

5. The Bias towards the Future 

Persson diskuterar i sitt kapitel Bias Towards The Future ett klassiskt exempel som härstammar 

från Derek Parfit: Du är en patient som vaknar upp på ett sjukhus i en sjukhussäng. Du har 

inget minne från gårdagen och en förvirrad sjuksyster berättar att du antingen har upplevt en 

smärtsam tiotimmarsoperation, eller så ska du genomlida en smärtsam entimmesoperation, som 

du dock kommer glömma bort dagen efter. Det är alltså sant att jag antingen (1) har lidit i tio 

timmar eller att jag (2) kommer att lida i en timme. Men frågan är vilket av (1) och (2) man vill 

ska vara sant (Parfit, 1984, 165-6 och Persson 2005, 211). Rent intuitivt vill jag att det ska vara 

(1). Att jag har genomlidit tiotimmarsoperationen, trots att det innebär ett större totalt lidande. 

Är jag rationell som tycker så? Är det rationellt att uppvisa en partiskhet mot framtiden? Det 

bör klargöras att om jag tillfrågas innan någon av operationerna har inträffat så vill jag att det 

ska vara sant att jag (2) kommer att uppleva den kortare operationen. Och om jag tillfrågas efter 

de båda operationerna har hänt kommer jag även då önska att det var (2) den korta operationen 
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som inträffat. Det är det som gör the F-bias till en perspektivberoende partiskhet. Den beror på 

var agenten står i relation till händelserna. 

Låt oss fortsätta med Parfit och Perssons terminologi och benämna denna partiskhet mot 

framtiden för The Bias Towards the Future, eller kort the F-bias. The F-bias innebär att vi 

föredrar ”If we prefer to have our pleasures ahead of us, and our pains in the past, it seems to be 

because the contents of our futures matter more to us than that of our pasts. So we want the 

better to be in the future and the worst in the past.” (Persson, 2005, 211) Alltså kan vi definiera 

the F-bias som: 

- F-Bias: Att föredra ett större ont i det förgångna än ett mindre ont i framtiden enbart på 

grund av att det större onda är i det förgångna och det mindre onda i framtiden. Eller att 

föredra ett mindre gott i framtiden än ett större gott i det förgångna enbart för att det 

mindre goda är i framtiden och det större goda i det förgångna.   

Det är viktigt att påpeka på vilket sätt the F-bias är annorlunda än the N-bias. The N-bias 

opererar över om något ligger nära eller långt borta i tiden. Medan F-bias opererar över tempus, 

huruvida något är före oss i tiden eller efter oss i tiden. För att låna Brinks formulering: “it's not 

about preferring earlier pain to later pain; instead, it's about preferring past pain to future pain.  

This makes the bias in question more narrow or isolated.”(Brink, 2010, 22) 

Precis som vi granskade vad the N-bias grundade sig på bör vi ta reda på vad the F-bias grundar 

sig på. Om the F-bias är rationell är det dels en inskränkning på temporal neutralitet men det 

skulle även, enligt Persson, försvåra vår förmåga att rationellt kunna planera vår framtid. För 

som han säger:  

Surely, looking ahead to my treatment, it would be rational for me to hope, wish, or prefer that I 

will undergo a one-hour operation in the more distant future rather than a ten-hour operation one 

day earlier, because that would make my life better. But one would have to grant that, if the F-

bias is rational, this ordering would contradict a rational preference that one will endorse when 

the ten-hour operation is in the past. (Persson, 2005, 212)  

Därmed inte sagt, som Persson själv erkänner, att det är ett starkt argument mot the F-bias. Det 

innebär enbart att det skulle få den här effekten. För att ta reda på huruvida F-bias är rationell 

söker Persson vad den grundar sig på.  

En infallspunkt till att hitta var på the F-bias grundar sig är att anmärka att det finns en 

asymmetri mellan att längta efter något och att tänka tillbaka till något. Vi tänker, enligt 
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Persson, episodiskt. Vi upplever att händelser från framtiden träder in i nuet och försvinner i 

det förgångna. När vi fantiserar om en händelse över tid tänker vi oss från en punkt i tiden och 

förflyttas framåt. När vi tänker tillbaka till händelse x som har hänt tänker vi oss inte från vår 

nuvarande tidpunkt och baklänges i tiden, utan snarare tänker vi oss från händelse x och framåt 

i tiden (Persson, 2005, 214). Ett fenomen som Persson fångar väldigt väl i en liknelse med en 

tunnel:  

Suppose that I am moving towards a tunnel. When I look ahead to it, I see from one direction to 

the other. Then I pass through it, and when I look back, I see it in the reverse direction. In 

contrast when I look backward to some past experience, I do not (spontaneously) imagine it in 

an order reverse to that in which I went through it, that is, from the end to beginning. (Persson, 

2005, 214) 

Temporalt utsträckta händelser har en riktadhet som inte återfinns i rummet.  En början och ett 

slut: ”Temporally extended events have so to speak a fixed entrance and exit, through which we 

pass in and out of them and through which our imagination also enter into and exists from 

then”(Ibid).  

Ett annat möjligt angreppssätt är att påstå att the F-bias inte är ett allvarligt problem. Det här är 

en strategi som Brink använder. Han menar att en stor brist hos the F-bias är att vi inte alltid 

verkar uppvisa den. The F-bias är inte helt generaliserbar (Brink, 2010, 23). Brink använder 

som exempel att the F-bias inte verkar gälla vår attityd till vanära (Brink, 2010, 23). Det verkar 

som om jag skulle föredra en liten vanära i framtiden än en större vanära i det förgångna. 

Brinks exempel: “Suppose that I drank  too  much  at  the  firm  party  last  night  and  can't  

remember  what  I  did.  I  overhear that someone made lewd  remarks to the  boss  before  

vomiting  on  her  dress in  front  of the  whole gathering.  I desperately hope that somebody 

wasn't me and would gladly commit a minor faux paux  this  evening  in  exchange  for  not  

being  implicated  in  last  night's  huge  disgrace.” (Ibid) Men Brinks exempel verkar märkligt. 

I Brinks exempel har den värre vanäran (att jämföra med tiotimmarsoperationen) inträffat. 

Istället handlar det om att begå en mindre vanärofull handling för att inte förknippas med den 

större. För att inte nämna att det märkliga i att personen skulle undslippa att förknippas med att 

vara den som spydde på sin chef?  Tillåt mig att skriva om exemplet: Anta t.ex. att du vaknar 

upp med en förfärlig bakfylla. Du har inga minnen från gårdagen och klockan är halv två på 

eftermiddagen. Du har ett viktigt möte klockan två som du kommer att bli minst 20 minuter 

försenad till. Innan du hinner till mötet får du ett sms av en kompis som undrar hur du mår 

idag, speciellt med tanke på att du ställde in mötet du är på väg till på ett högst generande sätt. 
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Hoppas du att (1) mötet är inställt eller (2) att du enbart är 20 minuter försenad? Jag skulle 

önska att (2) är sann och att kompisen ljuger. Jag skulle gärna ta emot den smärre vanäran av 

att komma försent, detta till trots att den vanäran är i framtiden och den andra i det förgångna. 

Skillnaden mellan mitt exempel och Brinks exempel är att i Brinks har det större onda inträffat 

hur som helst medan det i mitt exempel är antingen (1) eller (2). Däremot finns det en läsning 

av Brinks exempel som kanske kan rädda det. Det är däremot inte en läsning som jag tror Brink 

själv gör. Man kan läsa exemplet så att när man begår den mindre vanäran så gör man ett val 

som gör att ens liv totalt innehåller med mer vanärofulla handlingar. Men i samband med 

exemplet skriver Brink ”I might well prefer a smaller future disgrace to a larger past disgrace.” 

(Ibid) Vilket antyder att mitt förslag till läsning inte är den läsningen Brink har i åtanke när han 

skriver exemplet.  

Däremot vill jag hävda att både mitt och Brinks exempel är felkonstruerade om man önskar att 

det ska vara analoga med Parfits operationsexempel. Ett analogt exempel bör snarare beskrivas 

som att du var med om en ytterst pinsam situation kvällen innan men varken du, eller de som 

bevittnar händelsen, minns något om det och det har ingen relevant kausalitet på framtida 

händelser eller att en mindre pinsam situation ska uppstå nästa kväll, som ingen heller kommer 

att minnas dagen efter och inte ha någon relevant kausalitet. Om du hade frågat mig vid samma 

tidpunkt som patienten tillfrågas i operationsexemplet, alltså innan den mindre vanäran men 

efter den potentiellt större vanäran, skulle jag föredra att inte behöva uppleva den smärre 

vanäran. Den viktiga skillnaden är alltså att isolera effekterna så att de inte påverkar framtida 

handlingar. Att jag inte kan minnas hur hemskt det var att uppleva. När man väl lyckats isolera 

effekterna och skriver om exemplet så att det är analogt visar vi alltså the F-bias även när det 

gäller vanära.
9
 

Brink nämner exemplet med vanära i förbifarten och antar, oproblematiserat, att detta visar på 

att the F-bias ”is limited to pains and perhaps a few bad things, then it may not challenge 

                                                           
9
 När jag berättade om operationsexemplet och om vanäre-exemplet för en vän som inte läst filosofi svarade han 

i enlighet med the F-bias. Han svara i enlighet med the F-bias i operationsexemplet och omformuleringen av 

vanäre-exemplet men inte i den första sortens formulering av vanäre-exemplet. Vilket är väldigt bra och ex 

hypothesi. Däremot insisterade han på en brasklapp om att det fanns någon sorts funktion eller en lägsta gräns 

för hur liten vanäran eller smärtan skulle kunna vara för att the F-bias skulle gälla. Han skulle alltså föredra ett 

stick i fingret före en tiotimmars operation. I sammanhanget är det lustigt att hans ordval är likt David Humes 

välkända citat om att det inte är irrationellt att föredra världens förstörelse framför ett stick i fingret. 
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temporal neutrality per se” (Brink, 2010, 23) och konstaterar vidare att det innebär att the F-

bias kanske inte är ett problem för temporal neutralitet. Jag menar att det inte är helt klart 

huruvida vi alltid uppvisar the F-bias eller inte, och även ifall vi inte gör det är de fall som vi 

gör det en utmaning för en temporalt neutral teori och bevisbördan ligger på den temporalt 

neutrala teorin. Om man förespråkar en generell ståndpunkt behöver ståndpunkten ha 

förklaringskraft på alla fenomen som den säger sig operera över. 

Dessutom är Brink för hård mot hur dåligt the F-bias generaliserar. Låt oss konstruera 

ytterligare ett exempel där jag försöker isolera frihet, och se om vi uppvisar the F-bias när det 

gäller frihet: Tänk dig att du vaknar upp i en cell på morgonen den 4 juli. Du minns vad som 

hände dagen innan. Men det visar sig att du är en av två som utan ert tillstånd blivit utsatt för 

ett experiment. Experimentet är ofarligt men du hålls instängd. Du är alltså frihetsberövad. För 

att experimentet inte ska orsaka trauma eller ha några andra konsekvenser för ditt fortsatta liv 

ger de som utför experimentet dig en drog som gör att du glömmer bort att du blivit utsatt för 

experimentet. Experimentet är av den karaktären att du upplever hela dagen i fångenskap men 

på kvällen får en drog som gör att du glömmer bort dagen. Det du minns som ”igår” behöver 

alltså nödvändigtvis inte ha varit igår. När du nu vaknar upp i cellen får du reda på att du är en 

av dessa två personer. Du är antingen personen P1 som har hållits inspärrad utan tillåtelse sen 

den 1 juli alltså i tre dagar. P1 kommer att släppas ut imorgon bitti den 5 juli. Om du inte är P1 

så är du personen P2. P2 anlände den 3 juli och har således enbart spenderat en dag i 

fångenskap men kommer att spendera ytterligare tre dagar i cellen och bli utsläppt på morgonen 

den 6 juli. När experimentet väl är över kommer varken P1 eller P2 ha några men eller minnen 

av experimentet. Men P1 kommer efter experimentet ha varit frihetsberövad i fem dagar medan 

P2 bara kommer att ha varit frihetsberövad i fyra dagar. Min intuition är i det här fallet att vi i 

detta exempel skulle uppvisa the F-bias och vilja att man är den personen som redan varit 

instängd i tre dagar men kommer att släppas ut snart, trots att man då är instängd och därmed 

frihetsberövad längre än vad man hade varit om man var den andra personen. Det skulle kunna 

hävdas att intuitionen inte är lika solklar i det här fallet som i operationsfallet därför att man 

kanske har andra viktiga åtaganden och dylikt som man skulle behövt göra den extra dagen då 

man är instängd. För att kompensera för den problematiken kan man postulera att du innan du 

blev intagen åkt på semester och har inga åtaganden som blir lidanden. Däremot skulle många 

nog hävda att en semesterdag är värre att förlora än en arbetsdag trots eventuella viktiga 

åtaganden. Men det skulle också kunna hävdas att jag inte lyckats isolera frihet utan att det är 

en fråga om lidande av att vara instängd. Om jag inte lyckats isolera frihet utan att exemplet 
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istället behandlar lidande skiljer det sig inte i någon relevant mening från Parfits 

originalexempel. Om den invändningen är lyckad anser jag att den sortens invändning, som i 

grunden går ut på att allt är reducerbart till antingen lycka eller lidande, även skulle vara 

applicerbar på Brinks exempel om vanära. Persson har ett eget förslag på hur vi ska lösa 

problemet. 

Persson påstår att F-bias beror på asymmetrin som diskuterades innan om att framåtskådande 

och bakåtskådandet inte är (spontant) analoga med varandra. Att vår representation av framtida 

tillstånd kommer vara bättre och mer livligt representerat än förflutna tillstånd. Detta beror på 

att de tillstånd som representeras från den faktiska tidpunkten där vi är nu inte behöver, så som 

tillstånd i det förflutna, postulera/fantisera en påtänkt tidigare tidpunkt att utgå ifrån. ”For the 

latter situation itself will be less vividly represented because it is not as steadily before the mind 

[…] the greater the vividness or detail of a representation, the greater its effect on our para-

cognitive attitudes.”(Persson, 2005, 216)
10

 Detta är naturligt, men det innebär att det förgångna 

inte blir jämfört på samma villkor som det nutida. Det som gör att Persson kan säga att the F-

bias är kognitivt irrationell vilar på en premiss om vad som krävs för att ett beslut ska vara 

rationellt: ”For being cognitively rational requires representing all relevant information equally 

vividly.” (Ibid). Om man ska applicera det på patienten (men går givetvis att applicera på alla 

ovanstående exemplen) så behöver patienten, för att göra ett kognitivt rationellt beslut, 

föreställa sig, lika livligt och levande, en punkt innan den långa operationen som patienten 

föreställer sig tidpunkten, nu, innan den korta operationen. Om man lyckas göra detta (Persson 

påpekar att det inte är logiskt omöjligt att kunna representera det förgångna lika livligt som 

man naturligt representerar nuet (Persson, 2005, 215)) skulle patienten välja att ha the den 

kortare operationen (ibid).
11

 Det ska säga att det inte följer med logisk nödvändighet att bara för 

att man har all relevant information och på ett idealt sätt representerar de olika 

sakförhållandena skulle välja den kortare operationen. Men det känns kontra-intuitivt om jag 

med ideal representation skulle välja det smärtsammare. En intuition som stöds av att när vi 

vanligtvis representerar två olika sakförhållanden på ett likvärdigt sätt – till exempel om jag nu 

                                                           
10

 Vilket, som Ingmar Perssons tar upp, kan jämföras med David Hume som ansåg att det förgångna var mindre 
livligt representerat för att vår fantasi tvingades vända den temporala ordningen(Hume, 1978, 431).   
11

 En lösning som även besvarar Epikuros argument om att eftersom vi inte är ledsna för att vi en gång inte 
funnits, bör vi inte heller vara ledsna för att vi en gång inte kommer att finnas och borde alltså inte vara rädda för 
döden. Persson kan besvara detta med att det beror på det naturliga faktumet att vi är så beskaffade att vi inte 
kan representera det förgångna lika livligt som nuet. Om vi hade kunnat det, skulle vi vara mycket ledsna över att 
inte ha funnits innan vi föddes. ”Suppose , however, that one were to imagine vividly and in detail how much 
richer one’s life could have been if one had been born earlier – the interesting people this prolongation would 
have allowed one to meet, and so on – then I think one would find oneself wishing quite strongly that this had 
been the case.” (Persson, 2005, 217). 
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vill bli slagen väldigt hårt eller inte lika hårt – föredrar det mindre smärtsamma alternativet.  

The F-bias är i Perssons ögon inte en temporal bias överhuvudtaget, utan beror på vår brist att 

likvärdigt representera olika tidpunkter. 

Däremot menar Persson att the F-bias är relativt rationell. Som vi minns är något relativt 

rationellt om det är rationellt enligt ens dominanta intrinsikala önskan. Persson menar att the F-

bias är relativt rationell givet en satisfaktionalistisk önskan, det vill säga en önskan om 

preferensmaximering, eftersom the F-bias är så pass djupt rotad i oss att vi skulle uppnå mindre 

preferensmaximering om vi försökte göra oss av med the F-bias. (Persson, 2005, 233) 

Jag har en annan uppfattning om hur the F-bias bör förklaras. För att förklara detta vill jag göra 

ytterligare en distinktion: Vad som är rationellt att ha som inställning, och vad som är rationellt 

att handla. Låt oss börja med en asymmetri som både Parfit och Persson tar upp. Asymmetrin 

mellan hur vi uppvisar the F-bias när det gäller oss själva och vårt förflutna men inte när det 

gäller andra agenter. Parfit beskriver ursprungligen asymmetrin i Reasons and Persons med 

exemplet:  

I would not be distressed at all if I was reminded that I myself once had to endure several 

months of suffering. But I would be greatly distressed if I learnt that, before she died, my 

mother had to endure such an ordeal. (Parfit, 1984, 182). 

Persson påstår att detta är i linje med hans förklaring av the F-bias. För om det hade varit en 

rent temporal partiskhet skulle vi även uppvisat den i samband med andra agenter i liknande 

temporala spörsmål (Persson, 2005, 219). Istället menar Persson att: 

When you hear such news about a loved one, you imaginatively adopt some (indefinite) point of 

view of this person during the suffering, irrespective of whether it is that person‟s present point 

of view.” (Persson, 2005, 219) och ytterligare ”In the circumstances Parfit describes, you cannot 

intentionally adopt the point of view that is this person‟s present one, since you do not know 

what her present circumstances are. (Persson, 2005, 219) 

Ens önskan som kommer att formas kommer alltså inte ha formen av att smärtan ska ta slut så 

fort som möjligt, och att smärtan inte sträcker sig in i framtiden. ”Rather it will take the desire 

of a wish that the (entire) duration and intensity of the pain be less. Therefore it will not change 

much if you discover that the pain is now entirely in the past.” (Persson, 2005, 219). 

Jag medger att det finns viss plausibilitet i Perssons resonemang. Men det är kanske inte hela 

historien. Låt oss utforska ett annat förslag: Tänk så är the F-bias inte är helt och hållet 
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irrationell. Den är kanske irrationell att hålla som inställning, eller att ha som attityd. Vilket vi 

inte skulle göra ifall vi på ett tillräckligt livligt sätt kunde representera de relevanta faktumen, 

vid så kallad ”ideal representation”. Kanske är den inte irrationell att ha som princip när man 

handlar. Om vi antar ett grundantagande: Det finns ingen bakåtkausalitet, eller i alla fall kan vi 

med våra handlingar inte förändra det förflutna. Ur detta följer det triviala påståendet att våra 

handlingar enbart påverkar nuet och framtiden. Detta gör att vi rimligen kan anta att de enda 

relevanta faktumen för rationella handlingar är faktum om samtida eller framtida konsekvenser. 

Jag använder här ordet handling i en vid bemärkelse för att täcka in alla de scenarion där det 

finns ett val, eller det hypotetiska valet du skulle vilja göra om du hade kunnat välja. Om vi tar 

operationsexemplet ännu en gång. Den här gången omskrivet för att visa på skillnaden mellan 

vad som är rationellt att handla och vad som är rationellt att ha som inställning. Precis som 

tidigare är det alltså så att du antingen har upplevt en lång smärtsam operation, som du inte 

minns, eller så kommer du att uppleva en kortare smärtsam operation som du inte heller 

kommer att minnas efteråt. Ha i åtanke att de relevanta konsekvenserna för en rationell 

handling enbart är nuvarande och framtida konsekvenser. Detta gör att de konsekvenser du har 

att välja mellan att antingen uppleva smärtan av att genomgå en kortare smärtsam operation 

eller att inte uppleva något smärta alls (eftersom operationen redan är gjord). I den här 

läsningen av operationsexemplet ter det sig desto självklarare varför vi uppvisar the F-bias. Det 

är för the F-bias när det gäller vad som är rationellt att handla inte verkar vara irrationell. Det 

här skulle också förklara varför vi inte uppvisar the F-bias när det gäller andra personer. När 

det gäller oss själva är det vi som utför handlingen. Vi bryr oss därför om vad som är rationellt 

att handla. När det gäller vår inställning till andra agenter är det just en inställning. Vi kan inte 

handla åt agenten. En handling är något som bara kan utföras ur första person. Därför, när vi 

som i Parfits citat ovan hör om en annan agent som har lidit, uppvisar vi inte the F-bias för att 

vi inte är den som handlar. Istället har vi en inställning om att ett liv med mer lidande är sämre 

än ett med mindre.  

Vanligtvis brukar sägas att man vid en tidpunkt T-minus innan de både operationerna skulle 

välja den kortare operationen. Vilket jag anser är riktigt. Men tänk om du är vid en tidpunkt T 

som är innan operationernas eventuella inträffande. Du är i himlen och möter Gud. Gud undrar 

i vilken värld du vill bli skapad. Gud säger att du kommer att bli skapad i en värld där du 

vaknar upp i en sjukhussäng med fullständiga minnen av ”ditt levda liv” förutom gårdagen. 

Gud låter dig välja om världen ska vara så beskaffad att du har haft en 10h lång plågsam 

operation eller kommer att uppleva en 1h lång operation. Mina intuitioner säger här att jag 
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skulle vilja att Gud skapade den världen där jag redan upplevt operationen.  Vad exemplet 

försöker ta vara på är val-aspekten av operationsexemplet (vilket i sin vanliga formulering 

handlar om en passiv önskan om vilket alternativ som föredras, istället för ett aktivt val). 

Däremot skulle Gud, eller vilken annan agent från ett tredjepersonsperspektiv säga att du väljer 

ett liv med mer inter-temporalt lidande och att du gör detta val enbart beroende på var lidande 

är lokaliserat i tiden. 

Det går inte att komma undan invändning att man väljer att liv med mer lidande. Det går inte 

att komma undan att man gör detta valet på grund av lidandets temporala position. Det är alltså 

inte temporalt neutralt. Eftersom det är kognitivt rationellt i den exklusiva bemärkelsen att vara 

temporalt neutral innebär detta att mitt försök att rädda the F-bias inte lyckas. Men i mitt 

förslag om ”vad som är rationellt att handla” beskrev jag hur förgångna konsekvenser inte är 

relevanta för handling. Om man lyckas försvara det påståendet så säger man indirekt att man 

inte bör eller ens kan ta hänsyn till temporal neutralitet i den klassiska bemärkelsen. Istället bör 

man då vara temporalt neutral i bemärkelsen till neutral till nutida och framtida konsekvenser. 

Jag kan inte på ett tillfredsställande sätt rättfärdiga premissen att de enda faktumen som är 

relevanta för vad som är rationellt att handla är faktum om nutida och framtida konsekvenser på 

annat sätt än att det är stämmer bättre överens med mina för-filosofiska intuitioner om 

handling. Det är ett svagt argument i en filosofisk uppsats som leder till att jag förkastar lösning 

om att göra en åtskillnad mellan vad som är rationellt att ha som inställning och rationellt att 

handla. Men mitt förslag kan inte förklara alla intuitioner vi har gällande detta för det verkar 

väldigt märkligt att något slutar ha värde enbart för att det är i det förgångna. Istället 

förespråkar jag lösningen om varför vi uppvisar the F-bias som beskrevs tidigare i kapitlet. 

Men hur tillfredsställande var lösningen av varför vi inte uppvisar the F-bias gentemot andra 

agenter? 

Ett annat möjligt svar på varför vi inte uppvisar the F-bias i lika hög grad när det gäller andra 

agenter än oss själva kan vara vår förmåga att känna sympati
12

. Nu talar jag av egen erfarenhet 

men jag har lättare att känna sympati med andra än med sig själv. Tänk dig att du sitter vid ett 

middagsbord och du berättar om något hemskt/smärtfullt du har varit med om. Du är oberörd 

av den situationen som du berättar om och känner inte sympati med dig själv. De som lyssnar 

kommer däremot (förmodligen) känna sympati med dig. De kommer känna sympati med dig 

trots det faktum att du inte verkar känna sympati i någon hög utsträckning med dig själv. Att vi 

                                                           
12

 Tack till Toni Rönnow-Rasmussen som påpekat denna möjliga lösning. 
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lättare känner sympati för andra än för oss själva är kanske ett naturligt faktum hos oss. Det 

betyder inte, i enlighet med Humes lag, att det från detta naturliga faktum följer att det är 

rationellt att vi inte uppvisar the F-bias när det gäller andra. Men att det kan vara en förklaring 

till varför vi inte gör det. 

Persson ställer sig skeptisk till huruvida det är rationellt att känna mer sympati till andra än till 

sitt förgångna ”jag” givet Derek Parfits reduktionistiska analys av personlig identitet där 

personlig identitet reduceras psykologisk sammankoppling och kontinuerlighet som 

presenterades i sin helhet i Derek Parfits Reasons and Persons 1984. För enligt den teorin om 

personlig identitet spelar personlig identitet ingen roll, rent rationellt. Vilket gör att om vi 

känner mer eller mindre sympati för andra än vad vi gör för oss själva är detta irrationellt. Med 

Perssons termer skulle detta alltså vara kognitivt irrationellt, men skulle fortfarande kunna vara 

relativt rationellt givet att man har en dominant önskan om att personlig identitet är viktigt 

(Perssons, 2005, 220 – 221). Detta gör att det (1) är irrationellt att känna mer sympati för andra 

än vad vi gör för oss själva. Om det (2) är denna förhöjda sympati gentemot andra som 

förklarar varför vi inte uppvisar the F-bias gentemot andra. Verkar det som att vi har ett 

irrationellt fenomen som ska försöka förklara varför vi inte uppvisar ett annat irrationellt 

fenomen. Att byta ut ett irrationellt fenomen känns inte som en tillfredsställande förklaring, 

men vem har någonsin sagt att förklaringar ska vara tillfredsställande.
13

 

För att sammanfatta vår diskussion om the F-bias kan vi påpeka att precis som the N-bias 

verkar the F-bias grunda sig i vår (o)förmåga att representera olika sakförhållanden och att på 

ett korrekt sätt värdera dessa.  The F-bias är alltså kognitivt irrationell, men kan vara relativt 

rationell beroende på vad ens dominerande intrinsikala önskning är. Jag har försökt förklara 

varför vi inte uppvisar the F-bias när det gäller andra agenter men inte hittat ett kognitivt 

rationellt rättfärdigande, men däremot kan de fungera som fullgoda naturliga förklaringar till 

varför vi gör det. Mest nämnvärt är då infallsvinkeln om sympati, där jag tror den man för leta 

för att hitta den naturliga förklaringen till varför vi inte uppvisar den gentemot andra agenter. 

                                                           
13 Det finns dock en teori (eller snarare klass av teorier) som undviker problemet kring the F-bias, teorier som 

enbart tar hänsyn till det som upplevs, det fenomenologiska. Ett exempel skulle vara väldigt hårdnackade 

hedonister som menar att det enda som räknas är hur mycket njutning som upplevs och minns. Om man i 

operationsexemplet inte minns att ha upplevt den smärtsamma operationen så har den inget rationellt värde. 

Sådana hårdnackade hedonister skulle köpa sig ur problemet kring the F-bias men till priset av att anamma en 

svårförsvarlig position om lycka. 
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Men nu ska vi lämna de två klassiska tidspartiskheterna och gå in på ett sista problem (för 

uppsatsen) för temporal neutralitet. Problemet kommer från ett oväntat håll – från våra ideal. 

 

6. Problem för temporal Neutralitet – intrapersonella konflikter och ideal 

 

Nu när vi gått igenom de två stora tidspartiskheterna ska vi ta upp ett sista problem för 

temporal neutralitet. Nämligen ideal och konflikter mellan samma person vid olika tillfällen, så 

kallade intrapersonella konflikter. Ideal är något vi använder i vårt vardagliga språk. Men jag 

ska här ge en filosofisk definition av det. Problemet med ideal och temporal neutralitet går ut 

på hur jag ska hantera situationer där jag vid en viss tidpunkt kan ha en önskan och handlar på 

ett visst sätt som jag vet bland annat får konsekvenserna att ett framtida-jags önskningar blir 

otillfredsställda. För att analysera detta bör vi göra en åtskillnad mellan olika sorters 

önskningar, inte i form av intrinsikala och instrumentella önskningar utan mellan önskningar 

som är beroende av deras fortlevande och de som inte är det. Jag lånar mitt exempel från 

Perssons Parfit on Neutrality i Danish Yearbook of Philosophy, vol 40, 1990:”If I now want to 

eat a certain dish tomorrow I will have a desire to consume the dish then; presumably I do not 

want the dish forced down my throat should I then be averse to eating it” (Persson, 1990, 64). 

Andra önskningar är inte beroende på deras fortlevnad (Ibid). Anta att jag nu har en önskan om 

att införa sex timmars arbetsdag. Anta att jag nu tycker att sex timmar arbetsdag har ett 

intrinsikalt värde. Anta vidare att jag(nu) vill att sex timmars arbetsdag ska införas även ifall 

jag(då) kommer att vara en stark motståndare till sex timmars arbetsdag när det införs. Jag(nu) 

skulle alltså vilja få sex timmars arbetsdag, metaforiskt menat, nedtvingat i halsen ifall jag(sen) 

är motståndare till sex timmars arbetsdag. Detta är vad Persson kallar för Ideal-konstituerande 

önskningar, ”Ideal-Constituting desires” (2005, 340). Detta i motsats till önskningar som är 

beroende av dess fortlevnad, ”desires that are conditional upon their own persistence”(Ibid).
14

 

Ideal är inte beroende av det satisfaktionalistiskt kravet. Ett ideal ska man sträva efter även ifall 

man vet att det inte kommer ge mig någon tillfredsställelse. ”Should my Desire p be the case at 

time T be an ideal of mine, its existence is independent of my believing that p‟s realization at T 

would cause me fulfillment at T” (ibid). Ett ideal kan vara vilken önskan som helst som 

uppfyller kraven: 

                                                           
14

 Distinktion är från början Derek Parfits där han skiljer på “ Some desires [which] are implicitly conditional on 
their own persistence” och de som inte är det.(Parfit, 1984, 151) 
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Ideal: Ett ideal är ett ideal om och endast om (1) idealet är en önskan man nu har, (2) 

önskan är av intrinsikalt värde för en, (3) önskan får inte vara beroende på dess 

fortlevnad (4) önskan man har är starkare än ens önskan om preferenstillfredställelse, 

d.v.s., starkare än önskan att uppfylla sitt satisfaktionalistiska mål. 

Detta betyder inte att ens ideal nödvändigtvis behöver gå emot ens preferensmaximering, utan 

kan i många fall vara i linje med ens preferensmaximering. Poängen är att man skulle sträva 

efter sitt ideal även om man tror att det går emot ens preferensmaximering (Persson, 2005, 

339). Persson tar upp att det kanske är extra angeläget att i en filosofisk kontext granska ett 

speciellt ideal, det rationalistiska idealet (Persson, 2005, 239). Det rationalistiska idealet är att 

sträva efter att leva ett liv i ljuset av (filosofiska) sanningar, eller som Persson uttrycker det: 

”Its [The rationalistic] leading question is:‟in the light of philosophical truth, or the most 

general facts of reality, what do I have most reason to aim or strive for in my life?‟”(Persson, 

2005, 2). 
15

  

Att acceptera idén om ideal innebär inte att man förbinder sig till den meta-etiska ståndpunkt 

som Persson intar. Däremot måste en subjektivist, så som Persson, gå med på följande: Anta att 

x har ideal P vid T-minus-1. P har då i enlighet med Perssons subjektivism ett intrinsikalt värde 

vid T-minus-1 för x. Vid tidpunkt T, har x inte längre en önskan om P. Vid t, då x inte längre 

har en önskan om P, har P inte längre något värde för x. Men detta stoppar inte x att nu värdera 

P som värdefullt. Persson uttrycker det som:”Philo‟s [x] concession that at t philosophy [P] will 

be of no value to him could not force him to surrender his present desire that philosophy be 

pursued at t or his present assessment of philosophy [P] as valuable.” (Perssons, 2005,341).  

Den naturliga frågan som uppstår är huruvida det är rationellt att ha ett ideal? I denna uppsats 

är det dock relevantare att granska den snävare frågan om huruvida ideal bryter mot temporal 

                                                           
15

 En relevant fråga som jag inte lyckats utläsa ur Persson är huruvida man ska formulera det rationalistiska målet 
mer specifikt. Det här är samma problem som definierandet av ett lyckligt liv. Handlar det om att leva ett liv med 
så många sanna trosföreställningar som möjligt? En person med enbart två trosföreställningar som båda är sanna 
verkar leva ett rationalistiskt liv i den bemärkelsen att personen inte lever med några falska trosföreställningar. 
Men det verkar inte som om det är det som Persson är ute efter. Istället bör man kanske tolka det som att det 
handlar om kvantitet, så många sanna trosföreställningar som möjligt. Men värderas alla sanningar lika högt? Är 
en person som enbart har väldigt många trosföreställningar, men bara om triviala sanningar så som 1+1=2 mer 
rationalistisk än en person som inte har dessa triviala sanningar men däremot (mot förmodan) enbart har en 
uppsättning sanna metafysiska trosföreställningar. Ytterligare frågor om hur mycket falska trosföreställningar 
”svärtar ner” ens rationalistiska mål, så som t.ex. en person med genomsnittlig mängd trosföreställningar de 
flesta sanna men ett antal falska. Samma fråga om värderingen av ”höga” och ”låga” sanna trosföreställningar 
bör även ens falska trosföreställningar utsättas för. Är det värre att ha en falsk trosföreställning om triviala 
sanningar eller mer komplexa? Jag ska inte försöka mig på att besvara dessa frågor och nöja mig med att de 
finns, och behöver svar. I uppsatsen sätter jag problemet inom parantes och lämnar eventuell tolkning av 
rationalism till läsaren.    
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neutralitet eller inte. Om ideal bryter mot temporal neutralitet följer det att de är kognitivt 

irrationella. Det kan vara så att ha ideal är temporalt neutralt men att ha ideal har andra 

egenskaper som gör ideal irrationella. Om de är irrationella i andra avseenden än det temporalt 

neutrala behöver vi däremot inte ägna någon tid åt.  

En initial kritik mot ideal är att upphöjandet av en önskan till ett ideal är att ge den önskan man 

har nu mer vikt än den önskan man kommer att ha. Frågan är vad man menar med att ”ge ens 

nuvarande önskan mer vikt…”. Om man ger sin nuvarande önskan en högre värdering enbart 

på grund av att man nu har den verkar det vara ett tydligt brott mot temporal neutralitet, och 

således kognitivt irrationellt. Men är det verkligen så man ska tolka värderingen? En moralisk 

realist skulle inte gå med på den beskrivningen. Enligt en objektivist är det lätt att förklara 

varför man värderar sin önskan om att införa sex timmars arbetsdag högre än sin framtida 

önskan om att inte införa sex timmars arbetsdag beror på egenskaper hos införandet av sex 

timmars arbetsdag som är mer värdefulla än att inte införa det. Persson och subjektivismen har 

som vanligt inte samma enkla sätt att förklara fenomenet, eftersom det i deras ontologi inte 

finns några sådana egenskaper. För att få en subjektivistisk förklaring bör granska huruvida 

upphöjandet av ett ideal skulle klara av kraven som ställs av RD. Anta att du har en dominant 

och intrinsikal önskan om att sträva efter filosofiska framsteg. Du önskar att dessa filosofiska 

framsteg görs även ifall det skulle göra dig olycklig. Anta även att du genomgår den 

deliberativa process som föreskrivs av RD. Du tar alltså reda på alla skäl som du kan tänka dig 

skaffa information om. Du får då bland annat reda på information om att du i framtiden inte 

kommer att ha en dominant och intrinsikal önskan efter filosofiska framsteg utan istället ha en 

starkare och dominant och intrinsikal önskan om preferenstillfredsställelse. Hur ska du värdera 

den här informationen? Bör du representera dessa olika önskningar, utan att ange temporal 

position, och sen genomföra de handlingar som leder till inter-temporal maximering? När jag 

skriver inter-temporal maximering menar jag att man bör agera på så sätt att man maximerar 

ens inter-temporala tillfredsställelse. Jag kommer att skriva inter-temporal maximering med 

denna implicita mening att vi pratar om maximering av ens inter-temporala tillfredsställelse.  

Det enda sättet du kan värdera informationen på, är om du redan har en önskan som du 

värderar utifrån. Man kan alltså inte komma fram till, genom representation, vad som är ens 

rationella önskan om man inte redan har en önskan om hur man ska värdera informationen man 

får genom deliberation. ”It is strictly impossible to be affected by one‟s present desires only via 

the avenue of representation. If one follows the decision-procedure just sketched, then one does 

so because one has a dominant desire to maximize one‟s inter-temporal fulfillment.” (Persson, 
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2005, 345) Maximering av ens inter-temporala tillfredsställelse är alltså ett temporalt neutralt 

sätt att värdera ens desires. Men är inter-temporal maximering den enda dominanta och 

intrinsikala önskningen att på ett temporalt neutralt sätt värdera information? Varför inte, på ett 

temporalt neutralt sätt, värdera informationen utifrån en önskan om filosofisk framgång?  

[W]hat is it that makes it rational to be directly influenced by the inter-temporally maximalist 

desire, but not, for example, by the desire that philosophical progress be made, as our idealist is? 

(Persson, 2005, 345) 

Perssons besvarar sin egen fråga:  

If I fulfill my present desires (ideals) at the cost of frustrating my future strongest ones, I treat 

myself, as I am at present, better than myself as I will be in the future. This preferential 

treatment can be justified only if the present „slice‟ or „stage‟ of myself is better, or more worthy 

of having its desires gratified. (Persson, 2005, 345 - 346) 

Persson frågar alltså vad som gör det inter-temporalt maximerande önskningen och inte 

önskning om filosofisk framgång rationell och svarar att det är för att vi då behandlar en tidslig 

del av oss bättre än vad vi behandlar en framtida del. Vi behandlar vår nuvarande tidsdel som 

mer värdefull än andra tidsliga delar av mig.  

Om vi antar att personlig identitet inte är viktigt så verkar det ge utrymme att säga att 

egenskapen att vara min önskning inte heller är viktig. Vilket innebär att en önskning inte är 

mer värd att tillfredsställa än en annan, enbart för att den är min. Detta ger oss också en 

möjlighet om att det kan finnas skäl att värdera vissa delar, ”slices”, av mig bättre; att ge förtur 

till vissa önskningar. Om jag, i klassiskt subjektivistisk mening, värderar filosofiska framsteg 

framför allt. Ger det mig skäl att värdera önskningar hos mina tidsliga delar av mig som har en 

önskan om filosofisk framgång högre än de tidsliga delarna av mig som inte gör det? Jag är 

temporalt neutral i bemärkelsen att jag inte värderar filosofiska framsteg högre för att de händer 

vid en viss tid. Man kan tänka sig en variant av operationsexemplet där jag istället för att vakna 

upp i en sjukhussäng så vaknar jag upp i min länsstol, och istället för smärta så isolerar 

exemplet filosofisk framgång.
16

 Man kan även tänka sig en variant av exemplet med glass som 

skulle där jag har att välja mellan att skriva en medioker artikel nu eller en magnifik artikel om 

tre år kommer jag att välja att skriva den magnifika artikeln. Det är mycket möjligt att jag i de 

                                                           
16

 Det bör noteras att jag inte lyckats konstruera ett sådant exempel. Svårigheten har varit att få det analogt med 
Parfits operationsexempel, för det verkar problematiskt att prata om filosofisk framgång utan att någon minns 
det. 
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faktiska valsituationerna inte skulle välja det temporalt neutrala alternativet. Men detta beror på 

brister hos mig och inte på mitt ideal. Idealet är temporalt neutralt. Det föreskriver varken the 

F-bias eller the N-bias. Idealet är däremot inte inter-temporalt maximerande. Men temporal 

neutralitet ställer inget krav på inter-temporalt maximerande. 

Det går alltså att ha ideal och samtidigt vara temporalt neutral. Detta gör att utifrån temporal 

neutralitet är det rationellt tillåtet att ha ideal.  

Därmed avslutar jag, som Brink föreskrev, min filosofiska granskning av temporal neutralitet, 

vad det innebär och vad temporal neutralitet kräver av oss. Från en yttersta gräns för temporal 

neutralitet om hur vårt handlande fungerar, till irrationaliteten hos de till synes temporala 

partiskheterna the N-bias och the F-bias för att till sist knyta ihop säcken genom att granska hur 

vi ska lösa problem med interpersonella konflikter och ideal och fortfarande behålla vår 

temporala neutralitet. 

7. Avslutning 

I denna uppsats har jag i generella drag redogjort för den filosofiska diskussionen om 

rationalitet. Jag har visat vilka distinktioner som används och varför de behövs. Detta har jag 

gjort för att ge den bakgrundsförståelse som behövs för att kunna diskutera om tidspartiskheter 

kan vara rationella. Jag har alltså delvis berört rationalitet i allmänna drag, men jag har 

dessutom fokuserat på en mer djupgående analys av Ingmar Perssons syn på rationalitet. Jag 

har gjort nerslag lite här och var i viktiga delar av Perssons teorier men det bör nämnas att jag 

granskat hur väl Perssons analys står sig mot Brandts teori om rationalitet och rationella 

önskningar. Jag jämförde Brandts krav på en rationell önskning och Perssons krav på en 

rationell önskning och kom fram till att Perssons krav är ståndaktigare mot kritik än vad 

Brandts är. Jag har visat att Brandts krav är för intersubjektiv, vilket leder till kontra-intuitiva 

konsekvenser som Perssons mer subjektiva krav klarar sig undan, utan att vara allt för 

subjektiv. Efter min diskussion och genomgång av rationalitet gick jag över till att analysera 

tidspartiskheter, med fokus på Perssons granskning av denne. 

Jag har i min analys fokuserat på två tidspartiskheter som de flesta av oss uppvisar nämligen 

vår partiskhet mot det som är nära i tiden, the N-bias; och vår partiskhet mot framtiden, the F-

bias. Slutsatsen av min analys av the N-bias är att den strikt talat inte är en tidspartiskhet. Vi 

uppvisar inte the N-bias för att vi värderar vår nära tid högre. Istället bör the N-bias förklaras 

genom att hänvisa till MSI(mechanism of spontaneus induction) och vår oförmåga att på ett 
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likvärdigt sätt representera sakförhållanden som ligger nära oss i tiden och sakförhållanden som 

ligger längre bort i tiden. När vi har ett sakförhållande nära oss, eller vi upplever det, får det 

sakförhållandet en mer dominerande plats i vår representation och andra sakförhållanden längre 

bort skjuts till bakgrunden. Om något är längre bort i tiden är det också mindre sannolikt att det 

kommer att inträffa. Det är här MSI kommer in som en del av förklaringen. MSI gör 

beräkningen om hur sannolikt något är att det kommer att inträffa. Om vi vid en tidpunkt T 

genomgår en deliberativ process och tänker rationellt kommer fram till att vi borde sträva efter 

P vid T2 istället för Q vid T1 kommer vi allt för ofta att ändra vårt beslut när vi närmare oss T1 

för vi kommer att felrepresentera sakförhållandena och MSI kommer att beräkna sannolikheten 

felaktigt. Detta gör att the N-bias är irrationell. Det finns däremot en fallucka som man lätt 

ramlar ner i när man analyserar the N-bias. Det är att försöka rättfärdiga the N-bias genom att 

hänvisa till att om något är långt borta är det också mindre sannolikt att inträffa, och därmed 

rationellt att välja alternativet som är nära i tiden, och sannolikare att inträffa. Det är en fallucka 

eftersom man inte gör åtskillnad på att ett alternativ som är långt borta i tiden kan, prima facie, 

verka mer gott än ett alternativ som är nära i tiden och på att ett alternativ har större förväntat 

godhet än ett annat alternativ. Vid en deliberativ process tar vi med sannolikheten att ett 

sakförhållande inträffar, och beräknar således den förväntade godheten, och inte godheten 

prima facie. Detta gör att man inte kan rättfärdiga the N-bias genom att hänvisa till att 

sannolikheten att ett sakförhållande inträffar minskar över tid, eftersom det redan tas med i 

beräkningen. Vi uppvisar the N-bias när vi agerar mot denna beräkning. Detta har jag visat är 

kognitivt irrationellt. 

Enligt Persson är även partiskheten mot framtiden, the F-bias, kognitivt irrationell och har sin 

grund i hur väl vi representerar olika sakförhållanden. Vi har svårare att representera förgångna 

sakförhållanden för att vi då måste fantisera en tidpunkt i det förgångna istället för att utgå från 

vår nuvarande tidpunkt. Däremot menar Persson att the F-bias är relativt rationell (givet en 

satisfaktionalistiskt dominant önskan) för att det skulle kräva så mycket av oss för att inte 

uppvisa the F-bias att vi skulle få mindre total tillfredställelse.  

Ett intressant fenomen när det gäller the F-bias är att vi inte är lika benägna till att uppvisa den 

när det gäller andra människor. En möjlig förklaring till detta är att vi lättare känner sympati till 

andra än till oss själva. Däremot kommer jag fram till att, givet att det är irrationellt att vara 

agentrelativ följer det att det är irrationellt att känna mer sympati till andra än oss själva.  Att 

förklara varför vi inte uppvisar ett irrationellt beteende genom att hänvisa till ett annat 

irrationellt beteende är inte mycket till tröst. 
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Jag kommer även med en annan förklaring av the F-bias som baserar sig på en premiss om att 

konsekvenser i det förflutna inte bör tas med i ens deliberation när vi ska avgöra vilken 

handling som är rationell. Detta får som konsekvens att the F-bias inte är irrationell utan istället 

är rationell. Däremot kan den lösningen inte komma ifrån problemet att man med the F-bias 

väljer ett liv med mer lidande än vad det hade kunnat vara. Men det är inte nödvändigtvis inte 

ett problem för lösningen då den enbart skulle värdera nuvarande och framtida lidandet och inte 

lidandet sett totalt över ett helt liv. Tyvärr lyckas jag inte hitta ett tillräckligt försvar för 

premissen om att konsekvenser i det förgångna saknar värde. Istället verkar det märkligt att 

något skulle tappa sitt värde enbart för att det är i det förgångna. 

I mitt sista kapitel tar jag upp ideal och interpersonella konflikter. Med det menar jag att vi kan 

ha önskningar/ideal som gör att vi agerar på ett sådant sätt att vi motarbetar framtida starkare 

önskningar. Detta till trots att vi vet om att vi i framtiden kommer att ha denna starkare 

önskning. Jag definierar vad ett ideal är, i form av intrinsikala önskningar som inte är beroende 

på dess fortlevnad. När jag väl definierat vad ideal är granskar jag huruvida ideal klarar av de 

krav som RD och temporal neutralitet sätter upp för vad som är rationellt och kommer fram till 

att ideal är rationellt tillåtna enligt både RD och temporal neutralitet.  

Temporal neutralitet är, som sas i början av uppsatsen, fortfarande ett relativt orört område i 

jämförelse med den omfattande litteratur som finns om agentneutralitet. Det är viktigt att vi 

noggrannare granskar vad temporal neutralitet innebär, och vad det kräver av oss. Jag har blott 

behandlat toppen på vad jag tror är ett filosofiskt fruktbart isberg som kan ge oss ytterligare 

insikt om oss själva, och om rationalitet i stort. Jag kommer i alla fall med gott samvete att på 

ett temporalt neutralt sätt följa mitt ideal om filosofisk framgång.  
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