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Ágrip 

  

Í ritgerðinni verður tekist á við spurningar um persónusamsemd (e. personal identity). 

Rannsóknarspurningin er: Að hvaða leyti (ef einhverju) er einstaklingur (persóna) sami 

einstaklingurinn frá einum tíma til annars og hvernig hefur svarið við þeirri spurningu 

áhrif á hvernig hugsað er um siðferðilega ábyrgð? Fyrst verða skoðaðar nokkrar 

mismunandi nálganir. Dæmi um þær eru líffræðilega nálgunin (e. the biological view) 

sem segir að það sé efnislíkaminn sem skýrir hvað einstaklingur sé, mannfræðilega 

nálgunin (e. the Anthropological View) sem segir að það sé lífssaga einstaklingsins og 

ósmættarhyggja (e. nonreductionism) sem segir að það sé eitthvað óháð ákveðnum 

eiginleikum sem gerir einstakling að ákveðnum einstaklingi. Stór hluti af ritgerðinni er 

svo tileinkaður kenningu enska heimspekingsins Dereks Parfit. Hann segir að 

persónusamsemd megi skýra með sálrænum eiginleikum. Hann segir að 

persónusamsemd sé þegar það er sálræn samfella (e. psychological continuity) og 

sálræn tengsl (e. psychological connectedness) milli tveggja einstaklinga á mismunandi 

tímum. Hann bætir svo við að ekki megi verða svokölluð tvístrun (e. branching) í tilvist 

þeirra. Þetta þýðir að það er til dæmis ekki um persónusamsemd að ræða ef maður 

myndi deyja og heili manns vera settur í tvo nýja líkama því að þá væru komnir tveir 

ólíkir einstaklingar. Í ritgerðinni verður einnig gagnrýni á persónusamsemdarkenningu 

Parfit tekin fyrir. Þá verður skoðað hvort persónusamsemd skipti í raun eins miklu máli 

og maður gæti haldið og það dregið fram hvernig kenning Parfits gæti haft þær 

afleiðingar að fólk væri ekki ábyrgt fyrir eigin gjörðum. Þetta atriði verður borið saman 

við þá hugmynd að ábyrgð einstaklinga á eigin athöfnum þarf ekki að vera helsta 

ástæðan fyrir beitingu refsinga og önnur rök dregin fram til réttlætingar á þeim, þ.e. að 

refsingar fæli fólk frá glæpum eða séu tæki til betrunar afbrotamanna. Í lokin verður sú 

afstaða sett fram að viðhorf Parfits hafi margt til máls að leggja og að hún falli ágætlega 

að fælingarstefnu og betrunarstefnu um refsingar. 
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Inngangur 

Ég minnist þess að hafa eitt sinn gert eitthvað slæmt þegar ég var barn og að ég hafi 

verið þá töluvert minni og litið öðruvísi út. Þá hafði ég líka ólíkar hugsanir, vonir og 

þrár en ég geri nú. Eftir allar þessar breytingar er þá hægt að segja að ég sé sami 

einstaklingurinn og þessi litli drengur sem gerði eitthvað slæmt? Hvað væri það sem 

gerði mig að þessum dreng ef það væri eitthvað yfir höfuð? Er þetta „ég“ kannski bara 

blekking? Og ef svo er ætti ég að finna til samviskubits yfir því sem drengurinn gerði? 

  Í þessari ritgerð verður reynt að svara spurningunni um að hvaða leyti (ef 

einhverju) einstaklingur – eða „persóna“ – er sama persónan frá einum tíma til annars 

og hvernig það hefur áhrif á hvernig hugsað er um ábyrgð. 

Ef enginn helst sama persónan á ólíkum tímum, nema þá kannski í stutta stund, 

er þá réttlætanlegt að fangelsa fólk eða er kannski ábyrgð ekki helsta ástæðan fyrir því 

að fólk er sett í fangelsi eða þarf að sæta öðrum refsingum? 

  Fyrst verður byrjað á því að útskýra nokkur ólík hugtök sem nauðsynlegt er fyrir 

lesendur að skilja til þess að geta nálgast betur umræðuna um þetta málefni. Því næst 

verður kenning Dereks Parfit tekin fyrir.1 Hann var enskur heimspekingur sem fjallaði 

mikið um frumspekina á bakvið persónuhugtakið.Einnig hugleiddi hann á ítarlegan hátt 

þær afleiðingar sem ólíkur skilningur á því getur haft á siðferðið. Svo verður rætt um 

það hvort það skipti yfir höfuð einhverju máli hvort einstaklingar/persónur haldist sömu 

einstaklingar í gegnum breytingar eða ekki. Þegar búið verður að ræða það er svo farið í 

að skoða nánar nákvæmlega hvernig skortur á endingu persóna í gegnum tíma getur haft 

áhrif á ábyrgð og lausnir settar fram á því hvaða refsingarkerfi skyldi taka upp miðað 

við þá afstöðu sem þar birtist. 

  

                                                 
1Personal identity (1971), Reasons and Persons (1984) og Persons, Bodies, and Human Beings (2008). 
B.A ritgerð Jans Martins var einnig um persónusamsemd. Ólíkt þessari ritgerð var hún fyrst og fremst um 

það hvað það er sem gerir „mig“ að mér, en þessi er líka um áhrif persónusamsemdar á hugmyndir um 

ábyrgð. Sú ritgerð mat líka hugmyndir Eric T. Olson um persónusamsemd og bar þær saman við 

hugmyndir Parfits en það verður ekki gert í þessari ritgerð. 
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1. Kafli: Hugtök og kenningar 

 

1.1 Helstu hugtök 

Í upphafi er mikilvægtað skýra lykilhugtök í ritgerðinni. Helstu hugtökin sem þarf að 

skýra eru hugtökin „persóna“ og „persónusamsemd“ (e. personal identity). Í stuttu máli 

er persóna það sem maður er og persónusamsemd snýr að því hvað það er sem gerir 

mann að því sem maður er.2 

  Eins og svo oft eru heimspekingar ekki sammála um hvað persóna er. Sumir 

segja að það sé einfaldlega lífveran, aðrir segja að það sé eitthvað sem við kennum 

gjarnan við sál og enn aðrir segja að það sé heilinn, og virkni hans, sem er það sem gerir 

okkur að persónum. Það fer svo eftir því hvaða nálgun er tekin hvernig spurningum um 

persónusamsemd er svarað. Persónusamsemd snertir spurningar eins og „er ég sama 

persónan og sú sem hét sama nafni og ég fyrir sjö árum?“ og „verð ég sama persónan 

eftir 30 ár eða verður það einhver annar?“. Persónusamsemd snýst mikið um að hvaða 

leyti persóna getur enst (haldist sú sama) í gegnum tímann.3 Eins og með 

persónuhugtakið eru heimspekingar mjög ósammála um hvað það er sem veldur því að 

einstaklingur endist eftir því sem tíminn líður eða einu sinni hvort það sé mögulegt. 

Í íslensku er ekki mikil hefð fyrir að nota orðið „persóna“ nema þegar talað er 

um skáldsagnapersónur og eru orðin „einstaklingur“ eða „manneskja“ mun meira notuð 

í sama tilgangi, en þar sem ég tel til dæmis að manneskja gæti verið lýsing á öðru 

fyrirbæri og að hægt væri að vera manneskja án þess að vera persóna og persóna án 

þess að vera manneskja mun ég nota orðið persóna í allri ritgerðinni. Þó mun ég 

stundum nota orðið einstaklingur í staðinn fyrir persóna og legg ég þá sömu merkingu í 

það orð og ég legg í orðið persóna.  

Þótt ég muni fyrst og fremst tala um persónusamsemd út frá Derek Parfit í 

þessari ritgerðer nauðsynlegt að stikla á stóru um aðrar kenningar um persónusamsemd 

til þess að lesandinn öðlist betri innsýn í hvað umræðan snýst í raun og veru um. 

 

                                                 
2 Eric T. Olson, „Personal Identity“, í The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ritstj. Edward N. Zalta, 

Summer 2017 (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2017. 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/identity-personal/. 
3 Sama heimild. 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/identity-personal/
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1.2. Líffræðilega nálgunin 

Til eru nokkrar mismunandi tegundir af svokölluðum líffræðilegum nálgunum (e.the 

biological view). Ein er dýreðlishyggjan (e. animalism) sem segir að einstaklingar séu 

manneskjur af tegundinni Homo sapiens. Þeir sem aðhyllast þessa kenningu segja að 

orðið „ég“ vísi ekki í neina persónu. Hugmyndin er að persónan sé nokkurs konar 

eiginleiki sem manneskjur geta haft til að bera. Að þessu leyti er einstaklingurinn það 

sama frá því að hann er getinn og þangað til að hann deyr. Hann er alltaf sama lífveran, 

alltaf með sama erfðaefnið og þar fram eftir götunum.4 Þótt ég skipti um persónuleika 

eða yrði varanlega heiladauður (e. permanent vegetative state), þá væri það ennþá „ég“. 

Þeir sem aðhyllast dýreðlishyggju segja að einstaklingur sé til svo lengi sem hann sé 

dýr.5 Þannig að ef einstaklingur myndi niðurhala minningum sínum og ætlunum í 

tölvuforrit þá væri það ekki hann. Því að sú persóna er ekki lífvera. 

  Önnur nálgun felst í því að fylgja skilyrði um líkama (e. bodily criterion) sem 

segir að einstaklingar séu líkamar sínir. Samkvæmt þessari nálgun skipta sálrænir 

eiginleikar ekki máli. Einstaklingur getur skipt um persónuleika og farið í dá en samt 

sem áður verið hann. Það er ákveðinn líkami sem er það sem öllu skiptir.6 Með 

formlegri hætti gætum við sagt: 

 

X og Y eru sama persónan ef og þá aðeins þau hafa sama líkamann.7 

 

Ég hef líkama og ég hef heila. Köllum þennan líkama La og heilann Ha. Til er maður 

sem heitir Sigmar, köllum hans líkama Ls og heilann hans Hs. Segjum svo að við 

myndum skipta um heila. Þannig að á einum stað erum við með Ls og Ha og svo erum 

við með La og Hs. Hvorn myndum við kalla Adam og hvorn Sigmar? Þeir sem 

aðhyllast líkamaskilyrðið myndu segja að LaHs væri Adam. Þrátt fyrir að heili Sigmars 

væri í líkama Adams og að sú heild myndi halda að hún væri Sigmar þá myndu þeir 

sem fylgja þessari nálgun halda því fram að þetta væri í raun Adam sem væri haldinn 

þeim ranghugmyndum að hann væri Sigmar.8 

                                                 
4Sama heimild. 
5Sama heimild. 
6Sama heimild. 
7 Derek Parfit, „Persons, Bodies, and Human Beings“, í Contemporary Debates in Metaphysics, ritstj. 

Theodore Sider, John Hawthorne, og Dean W. Zimmerman (Malden: Blackwell publishing, 2008), 192. 
8 Sama heimild, 178. 
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1.3. Mannfræðilega nálgunin 

Mannfræðilega nálgunin (e. the Anthropological View) lítur á persónusamsemd út frá 

þriðju persónu sjónarhorni. Það sem persónan er tengist lífsögu hennar, þ.e. þeirri sögu 

sem við segjum um okkur sjálf og aðrir segja okkur. Ég væri þá sama persónan og þegar 

ég var fóstur af því að til dæmis mamma mín hefur talað um mig frá þeim tímapunkti. 

Hún gæti minnst á það hversu fast ég sparkaði og þar fram eftir götunum.9 Þetta viðhorf 

segir að persónur séu mannverur sem eru hluti af samfélagi og það að persónur séu hluti 

af samfélagi gerir þær að einhverju leyti að því sem þær eru.10 

Með því að það sé litið á þetta út frá þriðju persónu sjónarhorni þá er hægt að 

skýra hvernig fólk getur haft rangt fyrir sér um til dæmis falskar minningar. 

Mannfræðilega nálgunin getur skýrt hvernig einstaklingur getur verið sama persónan frá 

því að hann fæðist og þar til hann deyr og þeir sem aðhyllast mannfræðilegu nálgunina 

trúa því að persóna sé sami einstaklingurinn þótt að hún færi í varanlegt dá.11 

 

1.4. Ósmættarhyggja 

Ósmættarhyggja (e. nonreductionism) segir að einstaklingur sé eitthvað sem er óháð 

líkama hans og heila og jafnvel sálrænum eiginleikum. Þetta er það sem þeir sem trúa á 

sálir aðhyllast á þeim forsendum að þær séu ólíkamlegar og óháðar. Þó er hægt að vera 

ósmættarhyggjumaður án þess endilega að trúa á sálir. Til dæmis eru sumir sem trúa því 

að það hljóti að vera eitthvað sem skýrir persónusamsemd þótt ekki sé vitað hvað það 

er. Þeir sem því trúa eru kallaðir frekari staðreyndasinnar (e. further factists).12 En að 

trúa á sálir er það algengasta. Fyrir ósmættarhyggjumönnum eru einstaklingar klárlega 

sama persónan frá því að þeir fæðast og þangað til þeir deyja (og jafnvel enn lengur en 

það).13 

  Samkvæmt þessu viðhorfi væri ég líka sami einstaklingurinn þótt ég færi í 

varanlegt dá og það myndi engu breyta hversu mikið líkami minn eða sálrænir 

eiginleikar breytast með tímanum. Ég væri ennþá ég. Í þessari nálgun er líka mögulegt 

                                                 
9 David Shoemaker, „Personal Identity and Ethics“, í The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ritstj. 

Edward N. Zalta, Winter 2016 (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2016). 
10 Sama heimild. 
11Sama heimild. 
12 Derek Parfit, Reasons and Persons (New York: Oxford University Press, 1984), 210. 
13 Shoemaker, „Personal Identity and Ethics“. 
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fyrir einstaklinga að vera til eftir dauða sinn sem væri ekki hægt að gera í viðhorfunum 

hér að ofan. Það væri einnig tæknilega séð mögulegt samkvæmt sálfræðilegu nálguninni 

(e. psychological view) sem verður talað um hér að neðan. 

2. Kafli: Parfit og persónusamsemd 

Derek Parfit notar oft einkennilegar og jafnvel fjarstæðukenndar hugsunartilraunir í 

sínum rannsóknum. Hann segir að þær séu góð leið til þess að rannsaka innsæi fólks um 

persónusamsemd og þar með góð leið til þess að rannsaka persónusamsemd.14 

  Eitt dæmi sem hann tekur er af manni sem ætlar að ferðast frá Jörðinni til Mars. 

Í þeim heimi sem hann býr í er til tæki sem kallast „tilflytjari“ (e. teletransporter) sem 

virkar þannig að hann fer í klefa, líkami hans er skannaður og svo eru upplýsingarnar 

fluttar í móttakara á Mars og þar er líkami hans og heili búinn til aftur. Allt er 

nákvæmlega eins og líkaminn og heilinn á Jörðinni. Líkaminn og heilinn sem urðu eftir 

á Jörðinni eyðast hinsvegar.15 

  Fólk hefur mismunandi innsæi hvað varðar svona dæmi. Sumir segja að Afritið 

væri sama persónan og fór í tilflytjarann á Jörðinni en aðrir trúa að einstaklingurinn sem 

fór í tilflytjarann hafi látist og nýr einstaklingur hafi orðið til á Mars. Þeir sem aðhyllast 

seinna viðhorfið væru mun ólíklegri til þess að notast við tilflytjara.16 

  Parfit tekur svo annað dæmi sem er frekar líkt hinu nema í stað þess að líkami 

þinn eyðist á Jörðinni þá gerir hann það ekki. Þannig að allt í einu eru komin tvö eintök. 

Eitt eintak á Jörðinni og eitt á Mars. Parfit bætir við að sá á Jörðinni fékk við 

skönnunina hjartagalla og eigi aðeins fáar vikur ólifaðar.17 

  Í þessu dæmi myndu fleiri segja að Afritið væri ekki maður sjálfur. Í þessum 

sporum væri maður hræddur við að deyja að þessum vikum loknum og væri það lítil 

huggun fyrir flesta að til væri Afrit. Þótt maður vissi að Afritið myndi haga lífi sínu 

nákvæmlega eins og maður sjálfur hefði gert, það myndi klára bókina sem maður ætlaði 

að klára og það myndi hugsa um börnin manns og elska konuna manns alveg eins og 

maður sjálfur hefði gert, væri maður hryggur því að það væri samt sem áður ekki maður 

sjálfur sem fengi að upplifa restina af ævinni.18 

                                                 
14Parfit, Reasons and Persons, 200. 
15Sama heimild, 199. 
16Sama heimild, 200. 
17Sama heimild, 200. 
18Sama heimild, 201. 
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  Parfit er ekki svona svartsýnn á þetta. Sú staðreynd að Afritið lifir af gerir 

dauðdagann töluvert skárri en venjulegan dauðdaga. Hann segir að þetta dæmi sé ekki 

ósvipað því hvernig við venjulega lifum af.19 Það verður meira talað um þetta seinna en 

fyrst skal skoða betur afstöðu Parfits til persónusamsemdar. 

  Parfit er smættarhyggjumaður (e. reductionist) um persónusamsemd. 

Smættarhyggja (e. reductionism) felur í sér að hægt sé að smætta fyrirbæri niður í þætti 

sína. Eins og segja að ást sé ekkert annað en starfsemi taugafrumna í heilanum. Þar sem 

Parfit er smættarhyggjumaður trúir hann þar af leiðandi ekki að persónur séu verur sem 

eru óháðar öllum eiginleikum sínum,20 heldur að persónur séu samansafn margra 

eiginleika sem gerir einstaklinga að persónum. Af þessum eiginleikum telur hann 

sálræna eiginleika skipta mestu máli.21 Það að vera smættarhyggjumaður af þessu tagi 

hefur áhrif á viðhorf manns til margra viðfangsefna. Smættarhyggjumenn eins og Parfit 

trúa til dæmis ekki á sálir og eru því síður hræddir við að fara í tilflytjarann og 

ósmættarhyggjumenn sem trúa á sálir. Ósmættarhyggjumennirnir myndu flestir trúa að 

sálin hefði eyðst á Jörðinni eða væri að minnsta kosti ekki í Afritinu á Mars.  

Parfit telur þó ekki að tilvist sálna sé ómöguleg en einungis að það séu engin 

sönnunargögn sem styðji þá tilgátu en að til séu mörg sönnunargögn sem sýna hið 

gagnstæða. Eins og ef tekin eru inn sérstök lyf eða það er að öðru leyti rótað í heilanum 

á fólki þá hefur það áhrif á hugarstarfsemi. Þannig að best er að gera ráð fyrir að sálir 

séu ekki til.22 Þessi sönnunargögn sýna að hugarstarfsemi fer fram í heilanum og að það 

þurfi enga sál til þess að útskýra hugann. Allavega ef það á að líta á þetta út frá 

nútímavísindum sem Parfit virðist hafa gert. 

  Auk þess að vera smættarhyggjumaður fylgir hann sálfræðilegri nálgun, sem 

segir að það séu sálrænir eiginleikar sem skipti öllu máli þegar kemur að 

persónusamsemd. Sálrænir eiginleikar eru þá hlutir eins og minningar, ætlanir og 

langanir.23 Ef persóna A á tíma t1 hefur sömu minningar, ætlanir og langanir og persóna 

B á tíma t2 þá eru A og B sama persónan.  

Parfit nefnir tvær mismunandi tegundir af sálrænum samböndum sem 

manneskjur geta haft. Þau eru sálræn samfella (e. psychological continuity) og sálræn 

                                                 
19Sama heimild, 201. 
20Sama heimild, 210–212. 
21Sama heimild, 217. 
22Sama heimild, 228. 
23 Sama heimild, 205–206. 
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tengsl (e. psychological connectedness).24 Parfit notar svo hugtakið R-tengsl (e. 

Relation R) þegar hann er að vísa í bæði.25 Sálræn samfella gerir kröfur um samfellda 

keðju sálrænna eiginleika. Það felur í sér að aldrei megi koma rof í keðjuna því þá væri 

hún ekki samfelld lengur. Sambandið þarf að vera gegnvirkt (e. transitive) sem þýðir að 

ef ég er sama persónan eftir tíu ár og sú persóna er sama persóna og 60 ára sjálf mitt þá 

er 60 ára sjálf mitt og ég sama persónan. Það er vegna þess að það er ein samfelld keðja 

minninga, langana og ætlana og svo framvegis.26 

Sálræn tengsl gera ekki kröfuna um gegnvirkni. Það þarf ekki að vera ein 

samfelld keðja þar á milli. Það sem skiptir máli í sálrænum tengslum er einfaldlega 

hversu mikið ég og fortíðarsjálf mitt eiga sameiginlegt.27 Ég á mjög margt sameiginlegt 

með einstaklingnum sem bar mitt nafn og kennitölu í gær. Við höfum sömu langanir, 

skoðanir og nokkurn veginn sömu minningar (fyrir utan minningarnar sem ég upplifði í 

dag). Hinsvegar eru mun minni tengsl milli mín og þess drengs sem var uppi 2002. 

Hann hafði allt aðrar skoðanir og allt aðrar langanir og margar þeirra minninga sem ég 

hef núna hafði hann ekki og var eflaust margt sem hann mundi sem ég man ekki núna. 

Milli okkar eru lítil sálræn tengsl en samt er sálræn samfella þarna á milli.  

Parfit segir að af þessu tvennu skipti sálræn tengsl meira máli. Þó er þetta bæði 

nauðsynlegt fyrir persónusamsemd og saman er þetta nægjanlegt.28 Sálræn tengsl og 

sálræn samfella er það sem getur skýrt hvað það er sem „ég“ er og hvernig ég endist í 

gegnum tímann.  

Nú væri freistandi að segja að búið væri að sýna fram á hvað persónusamsemd 

er og hvernig hún gengur í gegnum tímann. Að það eina sem skipti máli sé að það séu 

sterk R-tengsl. Þó er ein gagnrýni sem hægt er að koma með gegn þessu viðhorfi. Til 

þess að skýra hana er gott að koma með dæmi. 

Parfit tekur dæmi af þríburum. Einn daginn lenda þeir allir í slysi og líkaminn 

eyðileggst hjá einum þeirra en heilinn í hinum tveimur. Brugðið er á það ráð að setja 

bróðurinn með heila heilann (köllum hann hér eftir A) í aðgerð þar sem heili hans er 

tekinn og skipt í tvennt og hvor hlutinn settur í hina tvo bræðurna (hér eftir kallaðir B 

og C). Þeir vakna og halda báðir að þeir séu A og hafa þeir allar sömu minningar og 

                                                 
24Sama heimild, 206. 
25 Sama heimild, 215. 
26 Derek Parfit, „Personal Identity“, í Reading metaphysics: selected texts with interactive commentary, 

ritstj. Helen Beebee og Julian Dodd (Malden: Blackwell publishing, 2007), 25-26. 
27 Parfit, Reasons and Persons, 206. 
28Sama heimild, 206–207. 
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ætlanir og hann og hafa jafnvel eins líkama (því þetta voru eineggja þríburar). Nú er 

hægt að spyrja hvort það sé persónusamsemd þarna á milli. Það eru fjögur möguleg 

svör; (1) A lifir ekki af, (2) A lifir af sem einn, (3) A lifir af sem hinn og (4) A lifir af 

sem báðir.29 

Valmöguleikar (2) og (3) ganga ekki upp þar sem báðir helmingarnir eru 

nákvæmlega eins og hefur maður því enga ástæðu til þess að ætla að A sé einn frekar en 

annar. Valmöguleiki (1) gengur ekki upp því að ef einn hluti heilans hefði lifað af en 

ekki hinn þá hefði þetta verið kallað persónusamsemd en er þá ekki skrítið að segja að 

ef báðir lifa af þá deyi maður. Hvernig getur tvöfaldur árangur verið mistök? 

Valmöguleiki (4) gengur ekki heldur upp því að það gengur gegn því hvað 

persónusamsemd þýðir. Einn einstaklingur getur ekki verið tveir einstaklingar.30 

Hér stöndum við frammi fyrir heilmiklu vandamáli. Ekkert þessara svara virðist 

vera viðunandi. Parfit endar þó á því að segja að (1) væri líklega skásta svarið.31 Og að 

það væri persónusamsemd ef bara annar helmingurinn hefði lifað af og verið settur í 

einn líkama. Því um leið og það er komin tvístrun (e. branching) er ekki hægt að kalla 

þetta persónusamsemd lengur.32 Það er því ljóst að ekki er nægjanlegt að segja að 

persónusamsemd eigi sér stað ef það eru R-tengsl milli einstaklinga á mismunandi 

tímum. Nú þarf að bæta við skilgreininguna að ekki megi koma fyrir tvístrun. Til 

skýringar er gott að setja þetta upp með formlegri hætti. 

 

Sálfræðilega skilyrðið: (1) Það er sálræn samfella ef og þá aðeins ef það er 

keðja sálrænna tengsla sem skarast. X í dag er sama persóna og Y á 

einhverjum tíma í fortíðinni ef og þá aðeins ef (2) X er sálrænt samfelld við Y, 

(3) þessi samfella hefur réttu orsökina og (4) tvístrun á sér ekki stað. (5) 

Persónusamsemd í gegnum tíma felst í staðreyndum á borð við (2) til (4).33 

 

Í (3) í sálfræðilega skilyrðinu er talað um að samfellan þurfi að hafa réttu 

orsökina. Þeir sem aðhyllast sálfræðilegu nálgunina eru ekki allir sammála um 

hvað rétta orsökin er. En Parfit nefnir þrjú mismunandi sjónarhorn.  

Það fyrsta er þrönga sálfræðilega sjónarhornið en það segir að það þurfi 

að vera náttúruleg orsök og er þá átt við að heilinn, eða að minnsta kosti nógu 

                                                 
29 Sama heimild, 254–256. 
30 Sama heimild, 256–257. 
31 Sama heimild, 260. 
32 Sama heimild, 256–257. 
33 Sama heimild, 207. 
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stór hluti heilans til þess að geta innihaldið þessi sálrænu tengsl, þarf að vera sá 

sami.34 Það væri til dæmis ekki persónusamsemd ef maður myndi niðurhala 

persónuleika sínum og minningum í tölvuforrit rétt áður en maður myndi deyja. 

  Önnur er víðara sjónarhornið sem segir að ferlið þurfi að minnsta kosti 

að vera áreiðanlegt. Ef það væri til ferli sem gæti flutt minningar þínar í nýjan 

líkama en það myndi bara virka í minnihluta tilfella þá væri það ekki dæmi um 

persónusamsemd.35 

  Þriðja og víðasta sjónarhornið segir að það megi vera hvaða orsök sem 

er. Bara svo lengi sem R-tengslin séu til staðar.36 Þeir sem aðhyllast þetta 

sjónarhorn myndu segja að það væri sama persónan sem kæmi út úr 

móttakaranum á Mars í tilflytjaradæminu.37 Að sjálfsögðu ef við gefum okkur að 

ekki verði annað eintak eftir á Jörðinni. 

  Parfit segir að ekki þurfi að velja á milli viðhorfanna. Jafnvel þó að 

þrönga sjónarhornið væri rétt þá væru hin næstum því jafn góð. Það væri 

kannski ekki persónusamsemd en það væri eitthvað sem væri álíka gott og 

persónusamsemd.38 

 

2.1 Gagnrýni á Parfit 

 

2.1.1 Tvístrun eyðileggur sálfræðilega nálgun 

Judith Jarvis Thomson gagnrýnir sálfræðilega nálgun út frá tvístrunardæmum 

eins og til dæmis þríburadæminu. Í þeirri hugsunartilraun eru allt í einu komnir tveir 

einstaklingar eftir að aðgerðin hefur verið framkvæmd. Parfit sagði að það væri 

persónusamsemd ef einn heilahlutinn lifði af en ekki báðir. Thomson segir að það gangi 

ekki upp. Það þýddi að persónusamsemd milli B og A þyrfti að vera háð C en þá væri 

persónusamsemd háð ytri staðreynd en það finnst henni ekki ganga. Þessi gagnrýni 

hennar er stundum kölluð ytrileika gagnrýnin (e. the extrinsicness objection).39 

Thomson myndi sjálf segja að það væru líkamarnir sem séu grundvöllur 

persónusamsemdar þannig að hún myndi segja að líkamarnir B og C sem fengu heilann 

                                                 
34 Sama heimild, 207. 
35 Sama heimild, 207. 
36 Sama heimild, 207. 
37 Sama heimild, 208. 
38 Sama heimild, 208–209. 
39 Parfit, „Persons, Bodies, and Human Beings“, 189. 
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myndu ekki vera sami einstaklingur og A.40 Þannig að ekki ætti þetta vandamál að 

koma upp í hennar kenningu sem hún telur að sjálfsögðu vera betri en kenning Parfits. 

Hann hefur hins vegar ekki mikið álit á þessari gagnrýni og segir að það sé allt í lagi að 

ytri hlutir hafi áhrif á persónusamsemd. Hann líkir þessu vandamáli við skip 

Theseusar.41 

Skip Theseusar var skip, sem eins og gengur og gerist með skip, þurfti að halda 

við. Þegar einhver hlutur skipsins skemmdist var hann tekinn í burtu og nýr settur í 

staðinn. Með tímanum var búið að skipta um allan efniviðinn sem upprunalega var í 

skipinu. Einhver hafði hins vegar verið að safna gamla efniviðnum allan tímann og 

ákvað dag einn að byggja skip úr gamla efniviðnum. Nú voru komin tvö skip. En hvort 

skipið var skip Theseusar? Það sem var búið að vera að endurnýja eða þetta sem var úr 

gamla efniviðnum? Að svara þessu er mjög erfitt vegna þeirrar staðreyndar að það eru 

tvö skip. Ef skipið úr gamla efniviðnum hefði aldrei verið byggt hefðu allir sagt að 

skipið sem gekk í gegnum endurnýjunina væri skip Theseusar. Því væri öfugt farið ef 

endurnýjaða skipið hefði brunnið og svo hefði einhver ákveðið að nota gamla 

efniviðinn til að byggja skip. Í því tilfelli hefðu allir sagt að það væri skip Theseusar.42 

  Boðskapurinn í sögunni er sá að tilvist ytri hluta getur haft áhrif á hvaða 

merkimiði telst vera réttur. Tilvist nýja skipsins kemur í veg fyrir að hægt sé að tala um 

samsemd og að sama skapi getur tilvist helmings heila gert það að verkum að ekki sé 

um persónusamsemd að ræða í þríburadæminu.43 

  Parfit segir einnig að sömu gagnrýni megi nota fyrir líkamahyggju Thomson. 

Þar sem hægt er að ímynda sér að manneskja sé klofin í tvennt en lifi samt af. Þarna 

væri líka komin tvístrun og nákvæmlega sama vandamál og sálfræðilega nálgunin er 

með. Þannig að ef sálfræðilega nálgunin er gölluð þá er líkama nálgunin það líka.44 

 

2.1.2. Sálrænir eiginleikar eru hringrök 

Oft segist fólk muna eftir því sem það gerði. Fólk segist til dæmis muna eftir því að hafa 

farið í sólarlandaferð með fjölskyldunni. Það að ég man eftir sólarlandaferðinni þýðir að 

                                                 
40 Judith Jarvis Thomson, „People and their Bodies“, í Contemporary Debates in Metaphysics, ritstj. 

Theodore Sider, John Hawthorne, og Dean W. Zimmerman (Blackwell publishing, 2008), 155. 
41 Parfit, „Persons, Bodies, and Human Beings“, 189–190. 
42 Sama heimild, 190. 
43Sama heimild, 190-191. 
44Sama heimild, 191. 
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ég sé sami maðurinn og var í sólarlandaferðinni. En segjum að allt í einu fái maður þá 

ranghugmynd og þær fölsku minningar um að maður sé Napóleon og hafi leitt orustuna 

við Waterloo. Væri hægt að segja að maður væri Napóleon?45 „Nei“ myndu margir 

segja sem aðhyllast sálfræðilegu nálgunina (og annað fólk) því að sú hugmynd væri 

ranghugmynd. Þannig að aðeins þær minningar sem maður hafði raunverulega reynslu 

af eru dæmi um það sem orsakar persónusamsemd. Hér er komið ákveðið vandamál eða 

hringrök. Það er verið að gefa sér forsenduna um persónusamsemd áður en minnið er 

notað til að sýna fram á persónusamsemd.46 Eftirfarandi samtal skýrir þetta. 

 

(P):„Ég man eftir að hafa fengið mér samloku fyrir viku. Þess vegna veit ég að ég fékk 

mér samloku“  

 

(Q):„En ef einhver setti þessar minningar í þig?“  

 

(P):„Þá eru þetta ekki mínar minningar. Aðeins mínar minningar skipta máli“ 

 

Hérna er hún (P) búin að gefa sér það að hún er eitthvað sem gat upplifað og getur haft 

minningar sem tilheyra sér eða ekki. En með því er hún að segja að minnið sé í raun 

ekki það sem gerir hana að henni heldur eitthvað annað. Þannig að þá er hún ekki að 

nota sálfræðilegu nálgunina. Þannig að sálfræðilega nálgunin virðist birtast sem 

hringrök sem gengur auðvitað ekki.47 

  Parfit var meðvitaður um þennan ágalla og bjó til leið til þess að vinna á honum. 

Sú leið fól í sér hugmyndina um quasi-minningar (e. quasi-memories) (stytting: q-

minningar). Quasi þýðir „eins og“. Þannig að q-minningar er eitthvað sem er eins og 

minningar. Ólíkt venjulegum minningum eða hugtakinu um venjulegar minningar þá 

eru q-minningar ekki endilega tengdar einhverjum ákveðnum einstaklingum.48 Hér er 

skilgreining Parfits: 

 

Ég er að q-muna eftir reynslu ef (1) ég hef skoðun um fortíðar reynslu sem 

virðist í sjálfu sér vera minnis skoðun (2) einhver hafði slíka reynslu og (3) 

                                                 
45 Marya Schectman, „Personhood and personal Identidy“, í Reading metaphysics: selected texts with 

interactive commentary, ritstj. Helen Beebee og Julian Dodd (Malden: Blackwell publishing, 2007), 39. 
46 Sama heimild, 39. 
47 Sama heimild, 39. 
48 Parfit, „Personal Identity,“ 22–23. 
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mín skoðun er háð þeirri reynslu á sama hátt (hvernig sem það er) og minning 

um reynslu er háð henni.49 

 

Þannig að í stað þess að segja „þessi minning er mín“. Þá er sagt „þetta er minning 

einhvers“. Það má líka nota quasi-hugtök yfir aðra sálræna eiginleika eins og til dæmis 

ætlanir.50 

  Q-minningar er hagnýtt hugtak sem mögulegt er að nota um það þegar fólk er að 

muna. Okkar minningar eru í raun bara q-minningar okkar eigin lífs.51 

  Með þessu móti kemst Parfit hjá hringrakagagnrýninni því að minningarnar eru 

ekki lengur bundnar við mig heldur er bara nauðsynlegt að einhver hafi upplifað þetta. 

Þá eru minningar ekki lengur að gefa sér persónusamsemd.52  

 

2.1.3 Fólki er ekki mest umhugað um sálrænu eiginleikana 

Bernard Williams kom með gagnrýni á sálfræðilegu nálgunina. En til þess bjó hann til 

ákveðna hugsunartilraun. 

Illur vísindamaður hefur rænt þér og ætlar að pynta þig. En rétt áður en 

pyntingin hefst mun hann ýta á takka sem hefur þær afleiðingar að þú færð minningar 

Napóleons og aðra sálræna eiginleika.53 Ef við gefum okkur að fólk sé eingöngu að 

hugsa um sína eigin hagsmuni hvað ætti því að finnast um þetta? Williams segir að 

flestir myndu ekki finna mikla huggun í því að sálrænir eiginleikar Napóleons kæmu í 

staðinn. Þessari tilraun er ætlað að sýna fram á það að fólk lítur ekki á sjálft sig sem 

bara persónuleika sinn, því annars ætti því að vera alveg sama þótt verið væri að pynta 

Napóleon.54 

  Parfit segir að fólki gæti enn orðið umhugað um þetta því það væri sálræn 

samfella. Þú værir að taka eftir þessu á meðan þetta gerist.55 

  Sjálfum væri mér nokkuð sama held ég ef verið væri að pynta Napóleon í þeim 

líkama er ég tilheyri. Auk þess held ég að það sem skipti mestu í þessu er hvort þú 

munir muna eftir þjáningunni að þjáningunni lokinni. Ef maður þarf að þola sársauka en 

svo myndi maður gleyma því strax eftir á og ef sársaukinn myndi ekki hafa nein slæm 

                                                 
49Sama heimild, 22. 
50Sama heimild, 24. 
51Sama heimild, 22–24. 
52 Sama heimild,22–23. 
53 Parfit, Reasons and Persons, 229–230. 
54Sama heimild, 229–230. 
55Sama heimild, 230. 
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ómeðvituð áhrif þá ætti mér að vera alveg sama. Ef hins vegar ég myndi muna eftir 

þeim þjáningum sem Napóleon upplifði þá ætti ég kannski að hafa áhyggjur. Því að rifja 

upp sársauka er óþægilegt. Þannig að ég tel gagnrýni Williams duga skammt í að sýna 

fram á að Parfit hafi haft rangt fyrir sér. 

 

2.2. Skiptir persónusamsemd máli? 

 

Eftir að hafa skrifað svona mikið um persónusamsemd gæti fólk haldið að Parfit telji 

persónusamsemd skipta miklu máli, en svo er ekki. Hvaða afleiðingar það hefði svo að 

finnast persónusamsemd ekki skipta máli hvað varðar persónulega ábyrgð verður komið 

betur að í seinni hluta ritgerðarinnar. En fyrst skal athuga hvers vegna honum þykir hún 

ekki svona merkileg. 

  Í fyrsta lagi telur Parfit persónusamsemd ekki vera upplýsandi. Hann telur að í 

mörgum tilfellum þá séu spurningar um hvort persónusamsemd haldist í gegnum 

tímann, tómar spurningar (e. empty questions). Tómar spurningar eru annars vegar 

spurningar sem engin svör eru við og hins vegar spurningar þar sem til eru svör en 

svörin eru einungis mismunandi leiðir til þess að lýsa því sama og eru því ekki að lýsa 

mismunandi möguleikum.56 

  Tökum aftur fyrir dæmið um þríburana. Í því dæmi er ekki neitt gott svar um 

hvort það sé persónusamsemd eða ekki milli þríburans með heilann og þeirra sem fengu 

hvor sinn helminginn. Ekkert af svörunum gefur okkur í raun neinar nýjar upplýsingar 

og eru þetta því tómar spurningar. Hægt er að vita nákvæmlega hvaða minningar 

færðust á milli og hvernig þeir sem lifðu af myndu haga sér. Þannig að hvort það sé 

persónusamsemd eða ekki segir ekki neitt nýtt og skiptir þar af leiðandi ekki máli.57 

  Hins vegar segir innsæi margra að það hljóti að skipta máli hvort nýju 

einstaklingarnir væru „ég“ eða ekki. Þannig er það sérstaklega hjá 

ósmættarhyggjumönnum sem trúa á sálir. Því hjá þeim færi sálin annaðhvort til annars 

hvors eða hvorugs í þríburadæminu.58 En Parfit segir að hjá smættarhyggjumönnum sé 

erfiðara að finnast persónusamsemd vera það sem skiptir máli. Því persónusamsemd er 

                                                 
56Sama heimild, 260. 
57 Sama heimild, 260. 
58 Sama heimild, 259. 
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þá meira bara eins og merkimiði og sá merkimiði skiptir ekki öllu. Okkur er ekki eins 

umhugað um þennan merkimiða fyrir önnur fyrirbæri, eins og til dæmis þjóða og véla.59 

 Til að ítreka þetta atriði tekur Parfit dæmi af klúbb sem hafði verið stofnaður og svo 

hafði starfsemin lagst af. Nokkrum árum seinna kæmu einhverjir af gömlu meðlimunum 

og ákvæðu að stofna klúbbinn aftur. Er þetta sami klúbburinn og áður? Eða er þetta nýr 

klúbbur? Þetta eru líka dæmi um tómar spurningar og væri fólki almennt sama um hvort 

væri rétta svarið eða hvort rétt svar væri einu sinni mögulegt.60 

  Það má að vísu efast um það að fólki sé alveg sama um samsemd annarra 

fyrirbæra. Fólk vill til dæmis vita það hversu gamall skólinn er svo hægt sé að halda 

upp á stórafmæli á réttum tíma. Oft getur þó verið erfitt að meta það þar sem það er 

spurning hvort fara eigi eftir byggingunni sem skólinn er í eða hvenær hann var 

formlega stofnaður eða hvort það skipti máli hvort hann hafi alltaf heitið það sama. 

Þetta skiptir kannski ekkert voðalega miklu máli en samt getur fólki verið mjög 

umhugað um þetta. Þessi gagnrýni bítur þó varla á það sem Parfit er að reyna að segja.  

En hvað er það þá sem skiptir máli í þríburadæminu? Fyrst það skiptir ekki máli 

hvort B eða C séu A eða ekki. Hann segir að það séu R-tengsl.61 Eins og kom í ljós hér 

að ofan þá er ekki persónusamsemd endilega í þríburadæminu en samt sem áður eru R-

tengsl milli A og svo B og C. Allar minningarnar eru til staðar, allar ætlanirnar og 

langanirnar. Þannig að það mætti segja að A lifi af (e. survives) þótt ekki sé 

persónusamsemd. A lifir sem sagt af sem báðir. Það er rétt að með tímanum verði þeir 

líklega frekar ólíkir og væri þá kannski ekki hægt að segja að þeir væru lengur sama 

persónan en það er ekki svo ólíkt því hvernig líf okkar er hvort sem er. Ég mun hvort 

sem er breytast mikið á næstu 50 árum, svo mikið að sá einstaklingur sem verður uppi 

eftir 50 ár verður ekki ég. 

  Það er rétt að það gæti verið frekar pirrandi ef það væru tvö eintök af mér og 

gæti það gert líf mitt að einhverju leyti verra.62 Hvor okkar ætti til dæmis rétt á 

bankainnistæðunni? Hvor ætti meiri rétt á ást móður okkar? Málið er samt að líf okkar 

gæti samt verið að einhverju leyti betra. Við gætum skipt hlutverkum á milli okkar. 

Einn okkar gæti klárað B.A.-námið á meðan hinn kláraði bókina sem ég er að skrifa. 

Einn gæti svo farið yfir ritgerðina að henni lokinni á meðan hinn fer yfir bókina. Það 

                                                 
59 Parfit, „Personal Identity,“ 13. 
60 Parfit, Reasons and Persons, 213. 
61 Sama heimild, 215.  
62Sama heimild, 264. 
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væri ekki endilega svo slæmt. Í þessu dæmi þá væri maður ekkert að hafa áhyggjur af 

því hvort hérna væri persónusamsemd eða ekki, heldur hversu gott líf manns væri. 

  Í þríburadæminu er einfalt að sjá hvernig persónusamsemd skiptir ekki máli. En 

því er öðruvísi farið í til dæmis tilflytjaradæminu. Í því dæmi eyðist líkami minn og 

heili og svo verður til Afrit á Mars. Það Afrit mun kannski verða nákvæmlega eins og 

„ég“ en ekki verður það mín meðvitund sem mun upplifa það sem hann mun upplifa. Ég 

mun hverfa og aldrei verða meir. Af hverju ætti það að vera mikil huggun að einhver 

annar fær að lifa mínu lífi? Parfit segir að ástæðan af hverju hann myndi fara í 

tilflytjarann sé sú að þessar aðstæður séu ekki það ólíkar hvernig einstaklingar 

venjulega lifa af.63 Það er ekki eins og fólk sé ein samfelld meðvitund. Það slökknar á 

henni þegar það fer að sofa ekki satt? Fólk telur oft að það hafi reynslu af samfellunni, 

að það hafi reynslu af því að vera alltaf sama manneskjan í gegnum alla reynsluna. En 

þetta virðist vera blekking. Í rauninni þá munum við bara eftir því sem forverar okkar 

hafa gert. Það er bara minnið sem býr til þessa blekkingu. Ef ég hefði farið að sofa í nótt 

og svo hefðu komið geimverur sem drápu mig og settu svo klóna af mér í staðinn sem 

væri með nákvæmlega sömu minningar og ég og persónuleika þá myndi sá klónn hafa 

vaknað í morgun og liðið nákvæmlega eins og ég gerði þegar ég vaknaði og væri hann 

þess alveg jafn fullviss um að hann hefði upplifað það sem ég upplifði í dag. Það væri 

enginn munur hans megin. Sem sagt upplifunin af samhangandi heild væri alveg jafn 

mikil hvort sem hún væri raunveruleg eða ekki. Það er þar með engin leið til þess að 

vita með vissu að það hafi verið sama meðvitundin allan tímann. Ef klónninn kæmist 

seinna að því að hann væri klónn ætti það heldur ekki að hafa breytt miklu. Hann væri 

samt sem áður með sama persónuleika og sömu minningar. Þannig að það er ekki rétt 

að fólk hafi beina reynslu af samsemd. Fólk er alltaf að breytast. Fá nýjar minningar og 

gleyma gömlum minningum. Fá nýjar ætlanir og persónuleika. Það er þannig séð ekki 

rétt að segja að það sé persónusamsemd milli mín og einstaklingsins sem hét sama nafni 

og ég og var uppi fyrir tólf árum. Það er lítið af sömu minningum og ætlunum og 

skoðunum og jafnvel persónuleikinn er annar. Það er ekki persónusamsemd þarna á 

milli og það mun heldur ekki verða persónusamsemd milli mín og gamla mannsins sem 

fer á elliheimili. En þó eru einhver sálræn tengsl og þessi sálrænu tengsl skipta 

einhverju máli jafnvel þó ekki sé persónusamsemd.  

                                                 
63Sama heimild, 201. 
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Annað vandamál með persónusamsemd er að henni fylgir „allt-eða-ekkert“ 

hugarfar. Annaðhvort er þessi framtíðar einstaklingur „ég“ eða ekki. En það að lifa af er 

ekki „allt-eða-ekkert“ heldur er það stigskipt (e. relation to a degree).64 Með því móti er 

ég að einhverju leyti sama persónan og sú sem var uppi fyrir tólf árum. Það eru enn 

einhver tengsl þarna á milli og verða einhver tengsl milli mín og þess manns sem fer á 

elliheimili. Parfit telur mun eðlilegra að líta á þetta svona. Því að lífshlaup einnar 

persónu er nefnilega ekki allt eða ekkert. Ferillinn er stigskiptur og fer ég hægt og hægt 

að breytast úr einni persónu í aðra en það gerist ekki allt í einu. Nema kannski ef ég 

fengi þungt högg á höfuðið sem myndi breyta persónuleika mínum en ef ekki þá gerist 

þetta hægt og rólega. 

Persónusamsemd skiptir ekki máli því að hún gefur okkur ekki neinar nýjar 

upplýsingar, er frekar gagnslaus merkimiði og er heldur ekki góð leið til þess að skýra 

hvernig líf okkar fer fram, þar sem lífið felst í því að lifa upp að vissu marki í gegnum 

tímann en ekki í því að vera nákvæmlega sama persónan eða ekki í framtíðinni sem felst 

í allt-eða-ekkert hugarfari. 

 

3. Kafli: Ábyrgð 

Ef tekin er upp sú afstaða að persónusamsemd skipti ekki máli er freistandi að spyrja 

hvaða áhrif slík afstaða hafi á siðferði og ábyrgð? Ef það er engin persónusamsemd eða 

ef hún er ekki tryggð er þá hægt að segja að fólk sé ábyrgt fyrir gjörðum sínum? 

Ósmættarhyggjumenn svara þeirri spurningu neitandi og finnst augljóst að 

persónusamsemd sé til og að hún sé það sem skýri af hverju fólk er ábyrgt fyrir gjörðum 

sínum.65 Einstaklingur A á tíma t1 er ábyrgur fyrir slæmri hegðun sem framin var í 

fortíðinni ef og þá aðeins ef einstaklingur A er nákvæmlega sami einstaklingur og sá 

sem framdi slæmu hegðunina.  

  Mörgum ósmættarhyggjumönnum þykir það óhugnanlegt að hugsa til þess að 

smættarhyggjuviðhorfið sé rétt og vilja því hafna því. Niðurstaðan er ekki að þeirra 

skapi. Parfit gagnrýnir þetta og segir að það sé óskynsamlegt að hafna niðurstöðu 

einfaldlega af því að manni líkar ekki vel við hana.66 Hér er ég sammála Parfit. Ef 

                                                 
64 Derek Parfit, „Personal Identity,“ 19. 
65 Parfit, Reasons and Persons, 325. 
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mannkynið kæmist að því að heimurinn væri að fara að enda eftir tíu ár þá ætti það að 

samþykkja þá afstöðu hvort sem það væri þægilegt að trúa því eða ekki. Óskhyggja skal 

ekki vera ástæða til þess að taka eina afstöðu fram yfir aðra.  

Þessi smættarhyggja um persónusamsemd þarf hins vegar ekki að vera svo 

óhugnanleg. Hún getur gengið upp ef notuð er ný leið til þess að meta ábyrgð og Parfit 

gerir það með því að líta á ábyrgð út frá R-tengslum.67 Ef það eru sterk R-tengsl milli 

persónu A á tíma t1 sem framdi slæman verknað V og persónu B á tíma t2 þá er persóna 

B ábyrg fyrir V. Það fer svo eftir styrkleika tengslanna hversu ábyrgur einstaklingurinn 

er.  

  Tökum dæmi af manni sem ég kalla Stefán. Einn daginn gengur Stefán í skrokk 

á Davíð þegar hann er út á lífinu. Það er eðlilegt að líta svo á að Stefán sé ábyrgur 

daginn eftir og eigi skilið frekar harða refsingu. Eftir nokkrar vikur ber hann álíka mikla 

ábyrgð en eftir 10 ár þá væri Stefán búinn að breytast mikið og því minna ábyrgur. Eftir 

60 ár væru orðin mjög lítil sálræn tengsl milli gamla Stefáns og unga Stefáns sem hafði 

gengið í skrokk á manninum öllum þessum árum fyrr og væri hann þá jafnvel ekki 

ábyrgur. Að líta á þetta svona er frekar hversdagslegt og tel ég margir geti tekið undir 

þetta.  

  Þó er hægt að koma með gagnrýni á þetta. Segjum að til væri lyf sem gæti breytt 

persónuleika manns og minningum (sem sagt minnka R-tengsl). Segjum að Stefán vissi 

að hann ætlaði að lemja Davíð en vildi ekki vera ábyrgur. Þannig að hann tekur lyfið 

áður en hann hittir Davíð. Við inntökuna verður til nýr einstaklingur. Þessi nýi 

einstaklingur ræðst á Davíð eins og Stefán vissi að hann myndi gera. Daginn eftir þá 

vaknar Stefán, þar sem áhrif lyfsins hafa fjarað út man hann ekkert eftir atvikinu. Er 

hægt að segja að Stefán sé saklaus í þessu dæmi? Að einhverju leyti er það rétt að það 

var ekki Stefán sem olli Davíð skaða en hins vegar þá var það Stefán sem áætlaði þessa 

aðför að Davíð þannig að einhverju leyti er hann enn sekur. Þannig að það eru enn 

sálræn tengsl milli þess sem vaknaði daginn eftir og þess sem skipulagði verknaðinn. 

Þannig að þetta dæmi gengur ekki upp. Hins vegar er hægt að breyta því aðeins. 

  Segjum að Stefán leggi á ráðin að það verði ráðist á Davíð en hann veit að þótt 

að hann taki þetta lyf þá gæti hann samt verið sekur því að hann skipulagði glæpinn. 

Þannig að hann tekur inn aðra tegund lyfs sem virkar eins og fyrra lyfið nema það mun 
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líka láta hann gleyma því þegar hann skipulagði verknaðinn. Þannig að Stefán tekur inn 

lyfið og ný persóna verður til og sú persóna gengur í skrokk á Davíð. Daginn eftir 

vaknar Stefán og man ekki eftir að hafa ráðist á Davíð eða einu sinni eftir því að hafa 

skipulagt aðförina. Er í þessu dæmi hægt að segja að Stefán sé ábyrgur? Í þessu dæmi er 

nefnilega hvorki sálræn samfella né sálræn tengsl milli þess sem skipulagði 

barsmíðarnar og þess sem vaknaði eftir að þeim var lokið. Væri það ekki slæmt ef svo 

færi ef fólk í þessum aðstæðum væri saklaust? Því að ef svona lyf væri til og ef fólk 

væri saklaust í svona dæmum þá gæti það leitt til þess að margir glæpir sem annars 

hefðu ekki verið framdir væru framdir.  

  Eins gott og þetta dæmi er þá hef ég nú verið að gera sömu villuna og ég sakaði 

ósmættarhyggjumenn um áðan. Sem sagt að samþykkja ekki niðurstöðu einfaldlega af 

því að niðurstaðan er óheppileg.  

  Tökum dæmið um þríburana aftur fyrir. Í þetta sinn skal þó gera ráð fyrir að A 

hafi framið morð nokkrum dögum fyrir slysið. Eftir slysið er heili A svo fluttur í líkama 

B og C. Eru þeir þá báðir ábyrgir fyrir slysinu, eða annar hvor eða hvorugur? Hér virðist 

þurfa hugtakið persónusamsemd til þess að meta hvorum skal refsa. Margir hafa þá 

tilhneigingu að trúa því að aðeins persóna x á tíma t2sem er nákvæmlega sama persóna 

og persóna y á tíma t1 geti verið ábyrg fyrir verknaði á tíma t1. Parfit lítur ekki á þetta 

svona og segir að hægt sé að nota R-tengsl í staðinn til þess að skýra hver er ábyrgur. Ef 

það er gert er augljóst að báðir aðilarnir séu sekir því að það eru sterk R-tengsl milli 

þeirra og A. Þótt þeir séu tæknilega séð ekki sama persónan út af tvístruninni þá hafa 

þeir sömu minningar og ætlanir og persónan sem framdi morðið. Þannig að R-tengsl 

geta komið í stað persónusamsemdar hvað varðar ábyrgð.68 

 

3.1. Skiptir ábyrgð máli? 

 

Það er eitthvað til í því að ef tekið er upp smættarhyggjuviðhorf þá getur verið erfiðara 

að segja að einhver sé ábyrgur. Glæpurinn fyrnist hratt með tímanum. En er það 

endilega svo slæmt? Er ábyrgð helsta ástæðan fyrir því að fólk sætir refsingu?  
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  Þeir sem aðhyllast gjaldstefnu (e. retributism), sem er refsistefna sem segir að 

refsa skuli fólki einfaldlega af því að það framdi glæp, telja ábyrgð vera það sem skiptir 

mestu máli og að það eigi að refsa fólki í samræmi við alvarleika glæpsins.69 

Það kunna þá að vera til aðrar ástæður fyrir því að refsingum sé beitt. Ein slík er 

að koma í veg fyrir að fólk fremji fleiri glæpi. Persóna sem myrðir einhvern er líkleg til 

þess að myrða aftur og þess vegna ætti til dæmis að loka B og C inni, því þeir eru jafn 

líklegir til þess að myrða og A hafði verið. Með þessu væri verið að fylgja 

fælingarstefnunni sem segir að fangelsa eigi fólk til þess að fæla fólk frá glæpum.70 Þá 

er bæði verið að fæla annað fólk frá því að fremja svipaða glæpi og fæla 

afbrotamennina sjálfa frá því að fremja eins glæpi síðar meir. Það væri líka hægt að 

loka þá inni og sjá til þess að þeir komi sem betri einstaklingar út úr fangelsinu að vist 

lokinni. Með því væri verið að fylgja betrunarstefnunni sem segir að fangelsa eigi fólk 

til þess að gera það að betri einstaklingum sem mun bæta samfélagið.71 Sem sagt að í 

stað þess að gera fangelsin að stöðum til þess að geyma afbrotamenn væru þau hugsuð 

sem endurhæfingarstöðvar sem skiluðu betri einstaklingum út í samfélagið.72 

  Betrunarstefnan og fælingarstefnan eru stefnur sem tilheyra nytjastefnunni (e. 

utilitarianism). Nytjastefnan er í mjög stuttu máli siðfræðikenning sem segir að það eigi 

að reyna að „hámarka hamingjuna á kostnað böls“. Samkvæmt henni eru refsingar 

aldrei góðar í sjálfu sér og aðeins réttlætanlegar ef þær hafa í för með sér meiri 

hamingju.73 

  Nytjastefnan getur farið vel saman við smættarhyggjukenningu Parfits um 

persónusamsemd. Í smættarhyggjunni skiptir ekki mestu máli hvort einhver sé 

nákvæmlega sama persónan og einhver önnur og í nytjastefnunni skiptir líka helst máli 

hvaða afleiðingar það muni hafa að refsa persónu. Ef litið er á áttræðan mann sem 

framdi glæp þegar hann var tvítugur þá myndu smættarhyggjumenn segja að ekki ætti 

að refsa honum því þetta er ekki sama persóna og svo kæmu nytjastefnumenn og segðu 

að það skyldi ekki refsa honum því það myndi ekki auka hamingju neins.  

  Ég skal viðurkenna að þessi afstaða kann að koma mörgum spánskt fyrir sjónir. 

Ef einhver myndi drepa fjölskyldu manns myndu flestir vilja að honum yrði refsað. 

                                                 
69James Rachels, Stefnur og straumar í siðfræði (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1993), 174–175. 
70Sama heimild, 175–176. 
71Sama heimild, 176. 
72Sama heimild, 176–177. 
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Fólki myndi finnast að hann ætti það skilið. En þótt eitthvað komi manni spánskt fyrir 

sjónir þá þýðir það ekki að það sé rangt. Það væri betra fyrir samfélagið ef sá 

einstaklingur yrði handtekinn og gerður að betri einstaklingi sem kæmi svo sem betri 

maður í samfélagið. Oft er þetta að vísu ekki hægt. Oft breytist fólk ekki það mikið með 

tímanum. Ef einhver er kaldrifjaður morðingi 20 ára er hann það líklega líka þegar hann 

er 60 ára. Þannig að best væri að sjá til þess að hann væri ekki á meðal fólks. Að sama 

skapi mætti nota þetta kerfi til þess að handtaka Stefán í dæminu fyrir ofan fyrir 

líkamsárásina. Það myndi fæla fólk frá því að áætla glæpi sem það ætlar sér svo að 

gleyma. 

  Að taka upp þetta kerfi þýðir að ef það gagnast ekki að refsa einhverjum þá eigi 

að sleppa því. Tökum aftur dæmið með Stefán sem ætlaði að ganga í skrokk á manni og 

tók því lyfið sem lét hann gleyma árásinni en ekki skipulagningunni. Segjum hins vegar 

að lyfið sem hann tók hafi verið gallað og í stað þess að breytast aftur í Stefán um 

morguninn breyttist hann í allt aðra persónu sem væri mikill friðarsinni og vildi láta 

kalla sig Friðfinn og myndi aldrei gera neinum neitt. Í þessu dæmi þá ætti ekki að refsa 

Friðfinni því að hann hefði ekkert með glæpinn að gera. Það væri enginn tilgangur að 

betra hann því að Friðfinnur er þegar nógu góður. Að vísu væri það kannski ekki vitað 

hvort Friðfinnur hefði komið í alvöru eða hvort að Stefán væri bara að þykjast en er það 

ekki vandamál sem þarf að huga að hér. Hérna mætti kannski halda að það ætti að refsa 

Friðfinni til þess að fæla fólk frá slíkum glæpum en óvíst er samt hvort þyrfti að setja 

svoleiðis í lög þar sem ég held að fæstir væru tilbúnir að fremja glæpi og láta eyða 

persónu sinni um leið. Þannig að þetta yrði líklega ekki vandamál í þessum heimi.  

  Innsæi margra myndi enn vilja að þessum mönnum væri refsað. Einfaldlega af 

því að þeir voru að brjóta af sér. En það hefði engan tilgang. Enginn yrði í raun 

ánægðari nema kannski þeir sem njóta þess að sjá fólki vera refsað fyrir glæpi sína. En 

ætti fólk að hlakka svona yfir óförum annarra? Þótt manni finnist áttræði maðurinn eiga 

refsingu skilið þá væri enginn tilgangur í því að refsa honum og þeir sem vilja refsa 

Friðfinni eru líklega bara þeir sem ekki aðhyllast sálfræðilegu nálgunina til þess að 

byrja með. Þeir sem aðhyllast líkamanálgunina myndu segja að það skipti máli hvort 

þetta sé sami líkaminn sem framdi glæpinn og að því leyti væri Friðfinnur ábyrgur, en 

hann hvorki man eftir að hafa framið glæpinn eða væri líklegur til þess að fremja slíkan 

glæp aftur þannig að það væri enginn ávinningur fólginn í að refsa honum jafnvel þótt 

trúað væri að persónusamsemd tengdist líkömum. Enda eru það frekar sálrænu 
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eiginleikarnir sem skipta máli hvað ábyrgð varðar, fremur en persónusamsemd eins og 

hefur verið tekið fram. 

  Þótt ábyrgðarhugtakið sé vissum vandkvæðum bundið væri ekki gott ef fólk 

skildi sig alveg við það. Það er þrátt fyrir allt nytsamlegt og kann stundum að eiga vel 

við. Ef fólk telur sig vera ábyrgt gjörða sinna er það ólíklegra til þess að brjóta af sér og 

ef það brýtur af sér og finnur til ábyrgðar er það líklegra til þess að reyna að bæta það 

upp. Samviskubit og óttinn við samviskubit eru hagnýtar tilfinningar sem gott er fyrir 

hvern og einn að hafa ef við ætlum að geta lifað í góðu samfélagi. Stundum er jafnvel 

gott að hafa þetta samviskubit þrátt fyrir að maður hafi ekki tæknilega séð framið 

verknaðinn. Í þríburadæminu kemur þetta ágætlega í ljós. Það væri ákjósanlegt ef B og 

C hefðu samviskubit þótt þeir hefðu ekki tæknilega séð framið morðið. Slíkt 

samviskubit gæti komið í veg fyrir að þeir fremji morð. 

Auðvitað er líka gott að vita hvenær eigi ekki að hafa samviskubit. Til dæmis tel 

ég óþarfi að hafa samviskubit yfir því sem 2002 sjálf mitt gerði því það var ekki ég og 

ég get ekki bætt fyrir það sem það gerði. En ef það hefði gert einhverjum eitthvað sem 

enn liði illa yfir því þá ætti ég kannski að biðjast afsökunar til þess að láta þeirri 

manneskju líða betur. 

 

4. Kafli: Niðurstaða og lokaorð 

Er það niðurstaða þessarar ritgerðar að taka eigi upp persónusamsemdar kenningu Parfit 

og svo refsistefnu sem á rætur í nytjastefnunni? Niðurstaðan er að kenning Parfits um 

persónusamsemd sé ákjósanleg. Hún hefur nokkra galla en þó held ég að þegar á 

heildina er litið hafi kostirnir vinninginn. Hún skýrir til dæmis vel hvernig sami 

einstaklingur getur tekið breytingum í tíma og að hvað miklu leyti hann helst ekki sami 

einstaklingur. 

Mikilvægt stef í kenningu hans er að líta á líf persóna sem stigskipt fyrirbæri og 

hefur það ýmsa kosti. Það er til dæmis mjög góð leið til þess að útskýra 

ábyrgðarhugtakið og svo líka hvernig fólk lítur almennt á líf sitt. Fólk finnur fyrir meiri 

sektarkennd gagnvart þeim einstaklingum sem þeir hafa sterkari R-tengsl við en þeim 

sem hafa það ekki. Það er hins vegar ekki bara einhver ákveðinn tímapunktur eða dagur 

þar sem fólk myndi ákveða bara að hætta alveg að finna fyrir sektarkennd yfir einhverju 

af því að skilyrði persónusamsemdar væru ekki lengur uppfyllt.  
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  Að nota R-tengsl hefur þó þann galla að ég þyrfti að segja að ég hefði aldrei 

verið getinn eða hefði fæðst því að ég hef engin R-tengsl við þann einstakling. Þannig 

að það væri ekki rétt að segja að ég væri 22 ára gamall því að nokkrar persónur hefðu 

lifað á þessum tíma sem hefðu þó deilt nafni. 50 árum eftir að einhver eignast barn þá 

myndi hann segja að það hefði ekki verið hann sem eignaðist barnið, heldur að það 

hefði verið einhver allt annar einstaklingur. Allt þetta hefur ákveðna ókosti. Það þarf þó 

ekki að hindra fólk í að taka upp þessa kenningu. Þótt að fólk vissi að tæknilega séð 

hefði ég aldrei verið getinn þá þýðir það ekki að fólk geti ekki talað þannig. Þetta er 

hentugur talsmáti og þótt að ég verði tæknilega séð ekki 23 ára gamall eftir sex daga þá 

þýðir það ekki að ég muni ekki halda upp á afmælið. Hvernig tungumálið er notað fer 

eftir hentugleika frekar en frumspekilegum staðreyndum. Enn væri hægt að segja að það 

hefði verið sama persónan sem fæddist og sem dó, þótt frumspekilega séð væri 

mögulegt að setja spurningarmerki við þá ályktun. Auk þess er það ekki það ótamt fólki 

að tala um forvera sína sem aðrar persónur, eins og þegar það talar um heimskupör sem 

forverar gerðu þegar þeir voru börn. Eða jafnvel eitthvað vandræðalegt sem maður hefði 

aldrei sagt stuttu eftir vandræðalega atburðinn en finnst svo allt í lagi að segja frá 

áratugum seinna því að maður lítur ekki á þann einstakling sem mann sjálfan.  

  Þessi kenning hefur einnig vissa kosti þegar kemur að ábyrgðarhugtakinu. Að 

refsa fólki til þess að auka hamingju er betra en að refsa fólki eingöngu til þess að refsa 

og eru það einmitt sálrænu eiginleikarnir sem ég myndi telja að skipti máli hvað 

refsingar varðar. Ef einhver líkami myndi missa alla sína sálrænu eiginleika og fá nýja 

þá væri tilgangslaust að refsa þessum líkama eingöngu af því að þetta er sami líkaminn 

og tæknilega séð framdi verknaðinn. Að refsa líkamanum væri eins og að henda byssu í 

fangelsi fyrir að skjóta einhvern. En það gæti samt verið hagkvæmt að refsa honum bara 

fyrir fælingarmáttinn en eins og ég tók fram í dæminu um Friðfinn þykir mér ólíklegt að 

fólk væri tilbúið að láta eyða persónu sinni til þess að komast upp með glæpi. 

Auðvitað er ekki gallalaust að taka upp refsikerfi sem byggir á nytjastefnu. Sú 

staða gæti alltaf komið upp að það myndi minnka líkur á glæpum ef saklaus maður yrði 

dæmdur í fangelsi fyrir verknað sem hann framdi ekki. Segjum að morð hafi verið 

framið á dularfullan hátt og lögreglan finni ekki morðingjann. Aðrir mögulegir 

morðingjar taka eftir að morðinginn komst upp með morðið og fara því líka að fremja 

morð. Það sem löggan tekur þá til bragðs er að handtaka einn saklausan mann og saka 

hann um morðið, til að sýna að löggan hafi aðferðirnar til þess að finna morðingja sem 
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myrða með þessari dularfullu aðferð. Þessi verknaður hræðir aðra frá því að myrða á 

slíkan hátt og þar með fækkar morðum og hamingjan eykst. Í þessu dæmi væri saklaus 

maður dæmdur fyrir morð. Þetta er auðvitað galli við fælingarstefnuna og nytjastefnuna 

almennt. Hins vegar hefði verið hægt að gera þetta aðeins siðferðilegra með því að 

spyrja manninn sem átti að saka um morðið um leyfi. Þá væri hann að minnsta kosti 

með í leiknum. Ég held samt að í verki þá væri þetta sjaldan vandamál því að fólk 

myndi ekki þora að ákæra saklausan mann því að ef kæmist upp um það hefði það 

skelfilegar afleiðingar. Þannig að í flestum tilfellum þá ætti fælingarstefnan að virka.  

  Í þessari ritgerð hef ég útskýrt kenningu Parfits. Hún er smættarhyggjukenning 

sem fylgir sálfræðilegu nálguninni. Parfit segir svo að það sé ekki persónusamsemd sem 

skipti máli heldur R-tengsl.Ég hef reynt að sýna fram á það að kenningin sé hentug 

kenning hvað persónusamsemd varðar og hef ég reynt að sýna fram á hvaða afleiðingar 

það hefði fyrir ábyrgð og refsistefnur ef sú kenning lægi til grundvallar. Ég tel að 

fælingarstefna og betrunarstefna í anda nytjastefnunnar séu besta leiðin til þess að vinna 

með þá frumspekilegu niðurstöðu að persónur haldist ekki þær sömu í gegnum 

breytingar í tímans rás. 

  Svarið við rannsóknarspurningunni er því að það séu R-tengsl sem skýra hvernig 

persóna er sama persónan frá einum tíma til annars og það viðhorf hefur þær afleiðingar 

að ábyrgð fyrnist hratt með tímanum og að því ætti ábyrgð ekki að vera helsta ástæðan 

fyrir refsingum heldur betrun og fæling. 
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