
 

 
Student 
VT 2017 
Kandidatuppsats, 15 hp 
Filosofi C, 30 hp 
Institutionen för idé- och samhällsstudier  
 

  

 

 
Inte fullt så extremt –  
En granskning av Garrett Cullitys alternativ till Peter Singers 

hållning i frågan om skyldigheten att hjälpa människor i nöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Tom Tardelius 
Handledare: Frans Svensson 
 

 



1 
 

Innehållsförteckning  
 

1. Inledning              2  

 1.1 Introduktion av undersökningsämne         2 
 1.2 Syfte, undersökningsfråga och tes          3 

 1.3 Disposition             4  

 1.4 Avgränsningar            4 

 

2. The Extreme Demand            5  

 2.1 Peter Singer och The Extreme Demand        5  

 2.2 Invändningar mot The Extreme Demand        7  

 

3. Garrett Cullitys alternativ           9 

 3.1 Cullitys kritik av The Extreme Demand        9 

 3.2 Cullitys alternativ till The Extreme Demand       11 

 

4. Utredning              13 

 4.1 Om Cullitys kritik             13 

 4.2 Om Cullitys alternativ            18 

 4.3 Om en intuitivt tilltalande moral         20 

 

5. Slutsats               24 

 

Källförteckning 

 Elektroniska källor 

 Tryckta källor 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Inledning 
 

1.1 Introduktion av undersökningsämne 
Från sekelskiftet 1800 fram till idag har den extrema fattigdomen bland världens människor minskat så 

påtagligt, att utvecklingen enligt vissa utgör den kanske största framgångssagan i mänsklighetens 

historia.1 Trenden har varit särskilt påtaglig de senaste 25 åren, under vilka antalet extremt fattiga 

minskat med i genomsnitt 137 000 människor per dag.2 Att världen går mot det bättre, åtminstone i detta 

avseende, verkar svårt att förneka.  

 Men lika uppenbart som att utvecklingen har varit positiv, är det faktum att det än idag finns en 

stor mängd människor som inte kan tillgodose de mest basala behoven i sina liv. Världsbanken 

uppskattar att över 700 miljoner människor fortfarande befinner sig i extrem fattigdom.3 Att detta 

resulterar i mänskligt lidande torde vara ställt bortom allt tvivel.4 Kvalitativa undersökningar bekräftar 

också att det finns en stark korrelation mellan extremt fattiga människors ekonomiska resurser och 

välmående.5 Kvantitativa studier pekar i samma riktning, enligt Förenta nationernas livsmedels- och 

jordbruksorganisation (FAO) var uppemot 800 miljoner människor drabbade av undernäring åren 2014–

2016, och det nästan uteslutande i de områden som också var drabbade av extrem fattigdom.6 

Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar i sin tur att i genomsnitt över 800 kvinnor om dagen 

avled i samband med barnafödslar år 2015; ofta till följd av komplikationer som enkelt hade kunnat 

hanteras om basala resurser funnits till hands. Samma organisation meddelar att barnadödligheten 

(avlidna barn i åldrarna 0–5 år) i den fattigaste delen av världen under samma år var över tio gånger så 

hög som densamma i den rikaste delen av världen (76 respektive 7 avlidna barn per 1000 födslar).7      

 Parallellt med den ovan beskrivna situationen lever en stor mängd människor i ett materiellt 

välstånd som med god marginal överskrider vad som krävs för att tillgodose de mest basala behoven i 

livet. Denna typ av absolut rikedom kännetecknas av en möjlighet (och i stor utsträckning, också, 

villighet) att spendera pengar på mat för att den smakar väl (inte bara för att mätta ens hunger), kläder 

för att de är vackra (inte bara för att skydda kroppen) och resor för att upptäcka och uppleva nya 

                                                 
1 Exempelvis Hans Rosling har uttryckt en sådan mening. Gapminder: https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/.   
2 Our World in Data: https://ourworldindata.org/extreme-poverty/. 
3 Our World in Data: https://ourworldindata.org/extreme-poverty/. Med ”extrem fattigdom” avses här Världsbankens definition av 
begreppet, enligt vilken en person är att räkna som extremt fattig om hen lever på mindre än 1,90 $ om dagen (med hänsyn tagen till 
skillnaden i köpkraft mellan olika valutor).  
4 Jag kommer hädanefter använda begreppet ”mänskligt lidande” (alt. ”lidande”) för att benämna det lidande som uppstår till följd av 
extrem fattigdom. Det är alltid den sortens lidande som avses med begreppet (om inget annat anges). Med det vill jag givetvis inte 
antyda att mänskligt lidande inte kan uppstå till följd av andra orsaker, t.ex. sjukdom, bland människor som inte lider brist på ekonomiska 
resurser. Användningen är endast motiverad av praktiska skäl.    
5 Se exempelvis Our World in Data: https://ourworldindata.org/happiness-and-life-satisfaction/. Liknande information presenteras i Peter 
Singer (2016), s. 245.  
6 World Hunger Education Service: http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/. 
7 World Health Organization: http://www.who.int/gho/maternal_health/en/.  

https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
https://ourworldindata.org/extreme-poverty/
https://ourworldindata.org/extreme-poverty/
https://ourworldindata.org/happiness-and-life-satisfaction/
http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/
http://www.who.int/gho/maternal_health/en/
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områden av världen (inte bara för att av praktiska skäl ta sig från punkt A till B). Även detta gör avtryck 

i statistiken. För att bara nämna ett exempel visar undersökningar att den genomsnittliga amerikanen 

lägger endast 5% av sin inkomst på livsmedel.8  

 Kombinationen av dessa förhållanden ger en värld i vilken människorna lever sina liv utifrån 

drastiskt skilda villkor. Å ena sidan finns en andel resurssvaga människor vars extrema fattigdom leder 

till lidande; å andra sidan en andel resursstarka människor vars ekonomiska välstånd leder till materiellt 

överflöd.9 Utifrån detta förhållande är det lätt att föreställa sig att de resursstarka skulle kunna handla på 

ett sätt som förbättrade situationen för de resurssvaga, och på så vis minska det mänskliga lidandet 

världen över. För många ligger det dessutom nära till hands att hävda att resursstarka människor i själva 

verket har en moralisk skyldighet att handla på det viset.  

 Den här uppsatsen utgår från den australiensiska filosofen Peter Singer, som anser att resursstarka 

människor har en sådan moralisk skyldighet. Hans argument – i litteraturen ofta benämnt The Extreme 

Demand – ställer stränga moraliska krav och har vållat mycket filosofisk diskussion. Singers landsman 

Garrett Cullity är en av många filosofer som deltagit i diskussionen. Cullity håller med Singer om att 

resursstarka har en skyldighet att minska resurssvagas lidande, men är inte beredd att gå med på så 

stränga krav som de Singer formulerar. Istället argumenterar han för en alternativ hållning i frågan. 

Denna hållning är krävande, men inte fullt lika krävande, som The Extreme Demand. Det är en 

granskning av Cullitys kritik av och alternativ till Singer som utgör ämnet för den här uppsatsen.  

 

1.2 Syfte, undersökningsfråga och tes  

Syftet med den här uppsatsen är att granska Garrett Cullitys kritik av och alternativ till The Extreme 

Demand – Peter Singers hållning i frågan om resursstarka människors moraliska skyldighet att minska 

resurssvaga människors lidande. Uppsatsen utgår från följande undersökningsfråga: 

 
Hur står sig Garrett Cullitys kritik av och alternativ till Peter Singers hållning i frågan om 

resursstarka människors moraliska skyldighet att minska resurssvaga människors lidande?  

 

Min tes är att Cullitys argumentation kan utgöra ett attraktivt alternativ till Singers hållning. Detta bland 

annat i kraft av dess fokusering på det motsägelsefulla i en alltför självuppoffrande moral, samt dess 

                                                 
8 Peter Singer (2009), s. 25. 
9 För tydlighetens och enkelhetens skull kommer jag hädanefter använda just begreppen ”resursstarka” respektive ”resurssvaga” för att 
benämna de ovan beskrivna kategorierna av människor. Detta ska emellertid inte tolkas som att all världens befolkning är en del av 
någon av dessa två kategorier. Så är givetvis inte fallet, tvärtom befinner sig den stora majoriteten av världsbefolkningen någonstans mitt 
emellan de extremt fattiga och de absolut rika. Se t.ex. Gapminder: https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/. Det 
faktum att det trots allt är så pass många människor som befinner sig i respektive kategori gör det emellertid motiverat att använda 
begreppen.  

https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
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avståndstagande från användningen av en övergripande moralteori som grund för ställningstaganden i 

konkreta situationer.  

  

1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: I del 2 presenterar jag först en sammanfattning av Peter Singers 

hållning, och går sedan kort igenom några av de invändningar som rests mot den. I del 3 presenterar jag 

Garrett Cullitys kritik av och alternativ till Singer. I del 4 analyserar jag Cullitys kritik och alternativ. I 

del 5 försöker jag avslutningsvis sammanfatta vad jag kommit fram till i del 4, och därigenom dra en 

slutsats i ett försök att besvara uppsatsens frågeställning.  

 

1.4 Avgränsningar 

Frågan om resursstarka människor i relation till resurssvaga är inte bara av moralfilosofisk karaktär, 

utan är även studieobjekt för en rad andra vetenskapliga fält. Av dessa är två särskilt framträdande: dels 

det samhällsvetenskapliga studiet av välgörenhetens praktiska sidor; dels det psykologiska studiet av de 

mekanismer som påverkar människors inställning i frågan. Inom det förra fältet studeras bland annat 

förhållandet mellan individ- respektive statsinitierade donationer, samt effektiviteten hos välgörenhets-

insatser. Inom det senare studeras t.ex. hur aspekter som avstånd och personlig identifikation påverkar 

resursstarkas benägenhet att hjälpa resurssvaga. Dessa forskningsfält är givetvis intressanta och av hög 

praktisk relevans, men utgör inte huvudämnet i denna uppsats. Fokus är här istället inställt på den 

moralfilosofiska diskussionen om resursstarka människors skyldigheter, och närmare bestämt mot en 

specifik del av den. De avgränsningar som rör denna diskussion presenteras dock inte här utan i sektion 

2.2, eftersom de lättast förstås med Peter Singers argumentation som bakgrund.  

 Något kort bör också sägas om valet av de filosofer som behandlas. Peter Singer används som 

utgångspunkt av två skäl: dels eftersom hans argumentation i frågan utgör ett riktmärke som all senare 

litteratur på området måste förhålla sig till; dels eftersom den hållning han förespråkar intresserar mig 

personligen och har varit underlag för mycket tänkande ända sedan jag för första gången kom i kontakt 

med den. Valet att granska just Garrett Cullitys alternativ till Singer motiveras av det faktum att Cullity 

förespråkar en krävande hållning i frågan, men samtidigt anser att Singers position är problematisk. 

Cullity utgör därför ett bidrag i det område av ämnet jag själv finner mest intressant – området där 

frågan om en moralisk skyldighet existerar redan är besvarad, men frågan kring hur stor eller krävande 

skyldigheten är återstår. Valet att fokusera på dessa filosofer innebär indirekt att en lång rad andra 

betydelsefulla filosofer utelämnas. Några av dem vidrörs kortfattat i avsnitt 2.2, andra i fotnoter och 

många fler därtill inte alls. Denna avgränsning är givetvis i huvudsak motiverad av utrymmesskäl.  
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2. The Extreme Demand 

 
2.1 Peter Singer och The Extreme Demand  

Peter Singer hör utan tvivel till de filosofer som med störst genomslag ägnat sig åt detta ämne. Inte 

minst är han upphovsperson till det argument som all senare litteratur på området har tvingats förhålla 

sig till. Argumentet presenterades för första gången 1971 i artikeln ”Famine, Affluence, and Morality”, 

och har därefter återkommit (med mindre revideringar) i Singers därpå följande argumentation.10 Vid 

tidpunkten för publiceringen av den första artikeln led miljontals människor i Östpakistan (nuvarande 

Bangladesh) extrem nöd till följd av fattigdom, naturkatastrofer och politiska konflikter. Singer använde 

nöden i Östra Pakistan som ett exempel på den situation som rådde (och fortfarande råder) i världen i 

allmänhet, med ett stort antal resurssvaga människor i behov av hjälp och ett stort antal resursstarka 

människor med förutsättningar att hjälpa. Utifrån denna bakgrund presenterade Singer följande scenario:  

 

”På vägen till arbetet passerar du en liten sjö. […] idag är det svalt och det är tidigt på 

morgonen, så du blir förvånad när du ser ett barn plaska omkring i vattnet. På närmare håll ser 

du att det är ett litet barn som tultar omkring på ostadiga ben, flaxar med armarna och inte kan 

hålla sig upprätt eller ta sig upp ur vattnet. Du tittar efter föräldrarna eller barnvakten, men det 

är alldeles folktomt. […] Om du inte vadar i och lyfter upp honom kommer han antagligen att 

drunkna. Att vada fram till honom är lätt och riskfritt, men då förstör du de nya skorna som du 

köpte bara för några dagar sedan, och kostymen blir blöt och smutsig. När du har lämnat över 

pojken till den som har ansvaret för honom och bytt kläder är du försenad till arbetet. Vad ska 

du göra?”11 

 

Enligt Singer är svaret givet: du ska ta dig i vattnet och rädda barnet från att drunkna. Detta kommer 

resultera i en materiell förlust för din del, men i förhållande till den skada du räddat barnet ifrån är det 

en ringa uppoffring. Nästa steg i argumentet består av en analogi. Som tur är möter vi ytterst sällan en 

situation som den i exemplet. Men faktum är, påpekar Singer, att en stor del av världens människor 

befinner sig i en situation som på alla moraliskt relevanta sätt är analog med den i scenariot ovan.12 Det 

finns nämligen stora mängder mänskligt lidande som, precis som barnets situation i vattnet, med relativt 

enkla medel kan förhindras. Vidare finns det en stor mängd resursstarka människor som, precis som du 

när du passerar barnet i vattnet, med en relativt liten uppoffring kan bidra till att lidandet minskar. Den 

                                                 
10 Singer (1971), s. 149–160. Beskrivningen av argumentet i den här texten är i huvudsak baserad på presentation av det i Singer (2009) & 
Singer (2016).  
11 Singer (2009), s. 19. Övers. Margareta Eklöf.  
12 Singer (1971), s. 151 & Singer (2016), s. 256.  
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uppoffring det rör sig om i det senare fallet är donationer av pengar och tid till välgörenhet som syftar 

till att minska det mänskliga lidandet världen över. Enligt Singer är den moraliska skyldigheten att bidra 

med donationer för att hjälpa behövande lika självklar som att hjälpa det drunknande barnet i vattnet.  

 Scenariot ovan har en styrka i dess förmåga att tilltala de flesta människors intuitioner. Analogin 

som får argumentet att omfatta även välgörenhet är möjligen inte lika intuitivt tilltalande, men ökar 

enligt Singer i styrka om den översätts till ett logiskt argument.13 Så här presenterar han det:  

 

(i) Om vi kan förhindra något dåligt utan att offra något av jämförbar betydelse, bör vi göra det.  

(ii) Extrem fattigdom är dåligt. 

(iii) Det finns en del extrem fattigdom som vi kan förhindra utan att offra något av jämförbar 

moralisk betydelse.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Slutsats: Vi bör förhindra en del extrem fattigdom.14   

 

Enligt Singer har detta argument fördelen att det vänder sig till vårt förnuft, snarare än till vår intuition. 

Detta innebär att vi måste hitta ett fel i premisserna eller i de logiska kopplingarna mellan dem, för att 

avvisa argumentet.15 Det råder inga tvivel kring att den som godtar och ämnar efterleva argumentets 

slutsats kommer tvingas att handla på ett sätt som innebär vissa uppoffringar. Men uppoffringar kan vara 

av mer eller mindre krävande art, beroende på vilken moralfilosofisk tolkning som görs av slutsatsen. 

Singer själv förespråkar en handlingskonsekventialistisk moralfilosofi, och utifrån den leder slutsatsen 

till den allra mest krävande nivån av uppoffringar. Enligt Singer följer det automatiskt om argumentet 

tillämpas på den värld vi lever i. Som han formulerar det:   

 

”Vi antar att du just har skickat 200 dollar till en organisation som för den summan kan rädda livet 

på ett barn i ett utvecklingsland. Du har gjort en riktigt god gärning och det enda det har kostat dig är 

priset på några nya kläder du ändå inte behövde. Fint! Men fira inte din goda gärning med att öppna 

den där champagneflaskan, eller ens gå på bio. Kostnaden för flaskan eller biobiljetten […] skulle 

rädda livet på ännu ett barn.”16 

                                                 
13 Singer (2009), s. 19.  
14 Singer (2016), s. 257. Övers. Jim Jakobsson. En kan iaktta att formuleringen ”något av jämförbar moralisk betydelse” är uppenbart vag. 
Denna vaghet är ett medvetet drag av Singer, eftersom han genom att formulera det så undslipper besväret att ta reda på vad enskilda 
individer är beredda att offra (Singer 2009, s. 33). Att lämna formuleringens exakta innehåll öppet för tolkning gör dessutom att 
argumentet kan attrahera även de som ansluter sig till en annan moralfilosofisk grundprincip än den konsekventialism Singer själv 
förespråkar (Singer 2016, s. 258–259).  
15 Singer (2009), s. 33.  
16 Singer (2009), s. 34. Övers. Margareta Eklöf.  
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Och på den vägen fortsätter det. Argumentet kräver att du fortsätter bidra till välgörande ändamål ända 

tills du offrar något ”av jämförbar betydelse”.17 I Singers tolkning av den formuleringen innebär det att 

du bör bidra fram till den punkt vid vilken du, genom att bidra mer, skulle utsätta dig själv för ett större 

lidande än det du försöker lindra andra ifrån.18 Och att göra så skulle inte vara givmilt och berömvärt – 

det skulle vara det enda rätta, menar Singer. Det är en central del av hans argumentation att på detta vis 

angripa den etablerade distinktionen mellan ”moralisk plikt” och ”välgörenhet”. En rad handlingar som i 

allmänhet ansetts tillhöra den senare kategorin hör, enligt Singer, i själva verket till den förra.19 Singers 

slutsats ges i den filosofiska diskussionen ofta benämningen The Extreme Demand, på grund av dess 

krävande implikationer (jag ansluter mig till den benämningen, hädanefter förkortad till TED).20  

 

2.2 Invändningar mot The Extreme Demand  

Innan Garrett Cullitys alternativ till TED presenteras ska något kort sägas om några av de invändningar 

som rests mot hållningen i övrigt. Dessa har riktats mot olika delar av Singers argumentation. De som 

förnekar den andra premissen – att extrem fattigdom är dåligt – kommer inte behandlas.21 Den tredje 

premissen – att resursstarka människor har möjlighet att förhindra lidande – är en empirisk fråga och 

behandlas därför inte heller (se avsnitt 1.4). Däremot ska något sägas om argumentets första premiss:  

 

(i) Om vi kan förhindra något dåligt utan att offra något av jämförbar betydelse, bör vi göra det.  

 

Jan Narveson är en filosof som förnekar giltigheten i denna premiss, och istället förordar en etik som ger 

högsta prioritet åt människors autonomi. Denna hållning kan illustreras med hjälp av en tänkt gräns 

kring alla människor, inom vilken vi har absolut självbestämmanderätt. Att hävda att resursstarka har en 

skyldighet att ge av sina tillgångar till de resurssvaga vore att passera denna gräns och skulle, enligt 

Narveson, rätteligen kunna betraktas som stöld.22 Narveson tillhör dessutom de som ifrågasätter själva 

analogin i Singers argument. Detta sker främst genom att fokusera på de element som skiljer de två 

delarna av analogin åt, av vilka de mest framträdande är: omedelbarhet, avstånd och personlig relation.23 

                                                 
17 Förutsatt, vill säga, att det finns mänskligt lidande att lindra. Men så ser ut att vara fallet åtminstone under all överblickbar framtid. 
18 Singer (1971), s. 159.  
19 Singer (1971), s. 154 & Singer (2009), s. 34.  
20 Den enligt många extrema slutsatsen till trots är Singer ingalunda ensam om att ha nått fram till att det är den mest rimliga hållningen. 
Jonathan Glover, Shelly Kagan och Peter Unger är, för att nämna några, ytterligare filosofer som delar denna åsikt. Garrett Cullity (2004), 
s. 244 not 3. Berörda titlar är Jonathan Glover Causing Death and Saving Lives (1977), Shelly Kagan The Limits of Morality (1989) och 
Peter Unger Living High and Letting Die (1996).   
21 Och det av utrymmesskäl, inte för att diskussionen kring frågan i sig är ointressant eller trivial. Jag följer här den hållning som Singer 
själv intar i sin artikel, Singer (1971) s. 150.  
22 Narveson (1993), s. 167.  
23 Omedelbarhet: Barnet i vattnet är en faktisk människa som ger uttryck för ett konkret lidande, vilket du med en direkt handling kan 
förhindra. De resurssvaga är en anonym massa bärande på ett abstrakt lidande, vilket de resursstarka endast indirekt (genom 
välgörenhet) kan förhindra. Avstånd: Barnet i vattnet befinner sig i din direkta närhet. Avståndet mellan de resursstarka och de 
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Att dessa element har en psykologisk inverkan på så vis att de påverkar människors intuitioner är väl 

etablerat i litteraturen, men diskuteras inte vidare här (se sektion 1.4).24 Huruvida de har moralisk 

betydelse är däremot mer omtvistat.25 Narveson anser att de har det, och har i flera texter framfört kritik 

mot Singers hållning.26 Hans argumentation går framförallt ut på att försöka visa att kravet att förhindra 

lidande i ens direkta närhet inte implicerar en skyldighet att förhindra lidande i världen i stort.27   

 Slutligen återstår den kategori invändningar som godtar samtliga premisser i argumentet, men 

motsätter sig Singers tolkning av dess slutsats. En variant av dessa går under benämningen The Fair 

Share View, och bygger på idén att resursstarkas skyldighet att förhindra lidande existerar på en 

kollektiv snarare än individuell nivå. Detta innebär i praktiken att varje resursstark individ är skyldig att 

utföra sin beskärda del av arbetet, men inte mer än så.28 Med ”arbetet” avses här den totala mängd 

resurser som krävs för att utrota det mänskliga lidandet. Med ”beskärda del” avses andelen av arbetet 

som faller på en specifik resursstark individ, efter att detta delats upp mellan alla parter med möjlighet 

att bidra. Anhängare av The Fair Share View menar alltså att en resursstark individ uppfyller sin 

moraliska skyldighet om hen utför sin beskärda del av arbetet, och det helt oberoende av andra 

resursstarka individers handlande.29 Varken Singer eller Cullity anser att detta är en godtagbar hållning. 

För att underlätta framställning och diskussion längre fram i uppsatsen, redovisas här kort Singers sätt 

att argumentera mot The Fair Share View. Han utgår från en uppdaterad variant av scenariot i parken:  

 

”Du går förbi sjön och ser att tio barn har fallit i och måste räddas. Du ser dig omkring men 

upptäcker inga föräldrar eller andra som ska ha uppsikt över barnen, men däremot att nio vuxna just 

har kommit fram till stranden, också har sett de drunknande barnen och precis lika väl som du själv 

kan rädda ett var. Du rusar ut i vattnet, rycker åt dig ett barn och för det i säkerhet.”30  

 

Frågan är vad du ska göra ifall du ser att hälften av de övriga vuxna låtit bli att rädda något av barnen? 

Enligt The Fair Share View har du gjort vad du bör när du räddat ett barn ur vattnet och begår därför 

inte något moraliskt fel om du låter de kvarvarande barnen drunkna. Singer menar att denna slutsats är 

                                                 
resurssvaga är i allmänhet mycket större. Personlig relation: Även om barnet i vattnet är för dig okänt hör det till ditt lokala samhälle, och 
det står därför i en speciell sorts relation till dig. De resurssvaga och de resursstarka är för varandra helt främmande människor, utan 
någon som helst personlig relation.  
24 Hur människor intuitivt bedömer dilemman med variationer avseende just dessa element presenteras utförligt i Peter Unger (1996).  
25 För filosofer som menar att så inte är fallet, se exempelvis Cullity (2004), s. 21–23, Singer (2009), s. 57 och Unger (1996), s. 24–56. För 
nyanseringens skull ska dock nämnas att även filosofer som kommit till denna slutsats erkänner att dessa element ställer mycket svåra 
etiska frågor. Singer (2009) medger exempelvis att konflikten mellan nöd hos främmande människor och de som står i en personlig 
relation till en är ”reell och olöslig” (s. 163–164). Cullity (2004), å sin sida, diskuterar ifall avstånd och direkthet är element som möjligen 
kan göra vissa handlingar mer klandervärda än andra (s. 28–29). 
26 Bland annat i Narveson (1993) & Narveson (2003).   
27 Narveson (1993), s. 169–170 & Narveson (2003), s. 432.  
28 Den här hållningen har presenterats och försvarats av bland andra Liam Murphy i boken Moral Demands in Nonideal Theory (2000). 
29 Cullity (2004), s. 74.  
30 Singer (2009), s. 169. Övers. Margareta Eklöf.  
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oacceptabel. För honom är svaret lika givet som i det ursprungliga scenariot: du ska ge dig ut i vattnet 

för att rädda ytterligare ett barn, och fortsätta så tills alla är stadda i säkerhet. Detta är din skyldighet.31  

 Cullity delar Singers kritik mot The Fair Share View, och anser precis som han att du har en 

skyldighet att fortsätta att rädda barn ända fram till den punkt då samtliga befinner sig i trygghet på land. 

Cullitys sätt att förhålla sig till situationen skiljer sig dock från Singers, eftersom han vill undvika en så 

krävande hållning som TED. I den följande delen presenteras hans kritik av och alternativ till TED. 

 

3. Garrett Cullitys alternativ  
 

3.1 Cullitys kritik av The Extreme Demand  

Garrett Cullity anser att analogin i Singers argument är fullt giltig. Precis som du har en skyldighet att 

rädda barnet i vattnet från att drunkna, har resursstarka människor en skyldighet att minska lidandet hos 

resurssvaga.32 Till skillnad från Singer vill Cullity emellertid inte argumentera för sin hållning utifrån en 

övergripande moralteori, eftersom han menar att det finns stora problem förknippade med att rättfärdiga 

en sådan.33 Han väljer istället ett mer direkt sätt att motivera skyldigheten att hjälpa. Enligt Cullity har 

det drunknande barnet ett intresse av att hjälpas, och detta ger dig moraliska skäl att bidra med din hjälp. 

Om du har möjlighet att svara mot barnets intresse men inte gör det kan du ha handlat moraliskt 

felaktigt.34 Och om du har det, är det för att du har misslyckats med att möta plikter av välgörande 

(”beneficence”). Begreppet välgörande är utgångspunkten i Cullitys kritik av och alternativ till TED. 

Han beskriver välgörande som en praktisk omtanke inför andra människors intressen. Med ”praktisk” 

vill Cullity understryka att det är en omtanke som leder till handlande – handlande med syfte att hjälpa 

andra när de kan tjäna på det, eller är i behov av hjälp.35 Enligt honom är begreppet attraktivt som 

utgångspunkt såtillvida att det stämmer överens med människors intuitiva uppfattning om rätt och fel. 

En resursstark människa som inte bidrar till att förbättra resurssvagas situation handlar omoraliskt, och 

det eftersom hen inte uppfyller människors intuitiva uppfattning om vad begreppet välgörande kräver.36 

Cullitys hållning går att förstå som att det finns en särskild typ av välgörandeplikter, vilka resursstarka 

människor inte möter om de inte bidrar till att minska resurssvaga människors lidande. Dessa plikter är 

baserade på begreppet välgörande och kan, som jag läser Cullity, förstås som ett av flera relevanta 

                                                 
31 Singer (2009), s. 169–170. 
32 Cullity (2004), s. 128.  
33 Cullity (2004), s. 12, s. 30–31. Singers argument utifrån parkscenariot innehåller som ovan nämnts inte någon hänvisning till en 
övergripande moralteori. Men TED uppstår först vid Singers tolkning av argumentets slutsats, och den tolkningen är baserad på en 
konsekventialistisk moralteori.   
34 Skälet till formuleringen ”…kan du ha handlat moraliskt felaktigt” är att det går att föreställa sig samma scenario där särskilda 
omständigheter gör att du är skyldig att göra något annat än att rädda barnet. Cullity (2004) s. 18-19.  
35 Cullity (2004), s. 17.  
36 Cullity (2004), s. 13, s. 32.  
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moraliska värden som gemensamt ska styra vårt beteende. De är alltså inte, som i Singers fall, plikter 

härledda ur en övergripande – allomfattande – moralteori.         

 Denna olikhet till trots erkänner Cullity som sagt analogin i Singers argument. Samtidigt vill han 

undvika TED som tolkning av argumentets slutsats. Varför? För att han finner den orimligt krävande. 

Och med det menar han inte att TED vore obekväm att leva efter.37 Slutsatsen verkar felaktig; att hålla 

den som det rätta vore extremt kontraintuitivt.38 Cullitys argument utgår från vad som är rimligt,39 och 

han menar att orimligheten i TED kan påvisas om hans kritik kan åstadkomma följande:  

 

(i) karaktärisera vad som går förlorat för en människa som lever efter TED, och  

(ii) förklara varför det är legitimt för oss att vägra att ge upp det.40   

 

 En person som lever efter TED tvingas inte bara ge upp olika former av överflöd (såsom 

semesterresor eller mer än nödvändiga kostnader för kläder och mat), utan är med Cullitys ord tvungen 

att leva ett liv som är fokuserat på altruism (”altruistically focused life”). En sådan livsföring utesluter 

inte investeringar i personliga intressen helt och hållet – det impliceras inte av TED – men den 

begränsar dessa kraftigt. 41 Enligt Cullity lämnar TED därför minimalt utrymme för investeringar i livets 

meningsskapande basvärden (”intrinsically life-enhancing goods”).42 Dessa karaktäriseras av att de på 

ett intrinsikalt sätt gör människors liv värda att leva.43 Cullity nämner ett antal exempel på vad som kan 

räknas som livets basvärden, däribland nära relationer, personliga projekt och friheten att leva sitt liv 

efter ens personliga övertygelser och värderingar.44 Gemensamt för dessa basvärden är, enligt Cullity, 

att de är beroende av partiskhet för att existera. Exempelvis vänskap är ju per definition resultatet av att 

en människa riktar sin omtanke mot en specifik individs intressen; att hen sätter en väns intressen över 

eller före totala främlingars intressen.45 Möjligheten att rikta sin omtanke på ett sådant sätt – 

möjligheten att mer än i en högst minimal utsträckning investera i livets basvärden – skulle gå förlorad 

under ett liv fokuserat på altruism, och motsvarar därför vad som efterfrågas i (i).46   

 Cullity menar därtill att (i) kan uppfyllas på ytterligare ett sätt. Han utgår här från tanken att andra 

(resursstarka som resurssvaga) människors intresse att investera i livets basvärden ger oss starka 

                                                 
37 Cullity (2004), s. 80.  
38 Cullity (2004), s. 111. 
39 Cullity (2004), s. 112.  
40 Cullity (2004), s. 93. Min övers.  
41 Cullity (2004), s. 133.  
42 Se exempelvis Cullity (2004), s. 129, s. 132.  
43 Cullity (2004), s. 129. Genom att tillskriva basvärdena intrinsikalt värde avser Cullity att skilja dem från värden av instrumentell 
karaktär, exempelvis pengar eller hälsa.  
44 Cullity (2004), s. 162-163.  
45 Cullity (2004), s. 130.  
46 Cullity (2004), s. 129. 
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moraliska skäl att, om vi har möjlighet, hjälpa dem med detta (eftersom även det är en del av vad 

välgörandeplikterna kräver).47 Som exempel beskriver Cullity ett scenario där du har möjlighet att sätta 

en kvinna i kontakt med en sedan länge frånvarande familjemedlem som hon har intresse av att komma i 

kontakt med. Cullity menar att det vore uppenbart fel att inte bistå kvinnan med information som skulle 

föra henne i kontakt med familjemedlemmen. Om du inte gjorde det har du inte lyckats uppfylla det 

välgörandeplikten kräver.48  

Utifrån Cullitys tolkning av TED uppstår här en absurd situation. Enligt TED är det moraliskt fel 

att ägna för mycket av sina resurser åt livets basvärden, eftersom dessa istället hade kunnat användas för 

att minska resurssvagas lidande. Detta innebär att det vi tror att du har moraliska skäl att hjälpa kvinnan 

i exemplet med är något hon (enligt TED) inte har moraliskt rätt att prioritera. Alltså kan du inte, enligt 

TED, ha några moraliska skäl att hjälpa henne att komma i kontakt med familjemedlemmen. Men detta 

är absurt, menar Cullity.49 Vad som gör ett människoliv värt att leva är det faktum att det kan fyllas med 

den meningsfullhet och det nöje som finns i basvärdena.50 Tanken att vi inte har några moraliska skäl att 

hjälpa andra människor att nå dessa skulle implicera att vi är fundamentalt vilseledda i våra 

föreställningar om vad som är moraliskt rätt. Cullity ser inga övertygande skäl till varför så skulle vara 

fallet, och således har (i) uppfyllts på ytterligare ett sätt.51  

 TED har nu visat sig innehålla två kontraintuitiva implikationer. Dels medför den orimliga krav på 

resursstarkas skyldigheter att lindra resurssvagas lidande (och därmed avstå från att investera i sina egna 

basvärden); dels medför den orimliga begränsningar för de moraliska skälen att agera välgörande med 

syfte att svara mot andra människors intresse att investera i livets basvärden. Vad som efterfrågades i (ii) 

är därmed också uppfyllt och den enda rimliga utvägen, i Cullitys mening, är att förkasta TED.52   

 

3.2 Cullitys alternativ till The Extreme Demand  

Cullitys projekt är inte avslutat efter att han förkastat TED. Han har nu slagit fast vad resursstarka inte är 

skyldiga att göra, men huvudsyftet med hans projekt återstår: att slå fast vad resursstarka är skyldiga att 

göra.53 Utmaningen består i att dra en linje som balanserar mellan skyldigheten att hjälpa å ena sidan, 

och rättigheten att investera i ens egna basvärden å den andra. Var, och hur, ska den linjen dras? Att det 

existerar en skyldighet att hjälpa är redan fastslaget i och med att han accepterar Singers analogi, och 

                                                 
47 Cullity (2004), s. 141. 
48 Cullity (2004), s. 136.  
49 Cullity (2004), s. 137.  
50 Cullity (2004), s. 135.  
51 Cullity (2004), s. 142. 
52 Cullity (2004), s. 141–142.  
53 Cullity (2004), s. 113.  
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Cullitys alternativ kommer därför i huvudsak att handla om i vilken utsträckning alla människor har rätt 

att investera i sina basvärden. Han formulerar en generell princip: 

 

Om det är absurt att förneka att ditt införskaffande eller innehav av X kan skapa ett moraliskt krav 

för andra att hjälpa dig, då utgör ditt införskaffande eller innehav av X inget brott mot 

välgörandeplikten.54 

 

Människor har alltså rätt att investera i sådant som de med rimlighet (utan att det är absurt) kan hävda att 

andra har en skyldighet att hjälpa dem med.55 Vi kan återanvända exemplet från ovan för att illustrera 

principens praktiska implikationer. Eftersom du har moraliska skäl att hjälpa kvinnan att komma i 

kontakt med den frånvarande familjemedlemmen (det vore absurt att förneka det), kan vi sluta oss till att 

det i allmänhet är okej att ägna tid, engagemang och resurser åt ens relation med familjemedlemmar.56

 Cullity menar emellertid inte att det är eftersträvansvärt att alltid tillämpa principen som riktlinje 

när en står inför olika handlingsalternativ, exempelvis vid varje enskilt inköp i mataffären. Den typen av 

moraliska överväganden vore troligen kontraproduktiva.57 Istället menar han att det rimligaste för 

resursstarka är att med jämna mellanrum överblicka sina totala resurser, och sedan disponera dessa 

utifrån den vägledande principen.58 Cullitys metod att på detta vis bedöma resursstarkas skyldigheter 

utifrån ett sammantaget – aggregativt – perspektiv gör att han undviker TED som tolkning av slutsatsen 

i Singers argument. TED uppstår nämligen ur det faktum att resursstarkas skyldigheter bedöms utifrån 

varje partikulärt tillfälle där det finns möjlighet att bidra – ett iterativt perspektiv. Cullity menar att ett 

iterativt perspektiv oundvikligen leder till TED, eftersom det alltid (så länge världen ser ut som den gör) 

kommer finnas ytterligare ett tillfälle att förbättra situationen för resurssvaga. Att förespråka ett 

aggregativt perspektiv ger möjligheten att vid en viss punkt – när investeringarna i ens basvärden 

begränsats så mycket, att det enligt den vägledande principen vore absurt att begränsa dem ytterligare – 

dra en gräns för ens skyldigheter.59 Det är dock viktigt att poängtera att gränsen dras ur ett aggregativt 

perspektiv. Det innebär att den, om speciella omständigheter uppstår, kan brytas. Så t.ex. om du befann i 

dig i en situation likt Singers uppdaterade version av parkscenariot. Om tio barn riskerade att drunkna 

och ingen annan än du ansträngde dig för att rädda dem så bör du fortsätta att göra detta fram till den 

punkt då alla barn är stadda i säkerhet – och det även om det innebar att du passerade den av dig 

                                                 
54 Cullity (2004), s. 149. Min övers.  
55 Cullity (2004), s. 135–136.   
56 Cullity (2004), s. 136. 
57 Cullity (2004), s. 181.  
58 En sådan överblick skulle till exempel kunna ske vid varje årsskifte och i samband med större investeringar, menar Cullity. Han påpekar 
att denna typ av överblick för övrigt är något de flesta människor redan ägnar sig åt – men då sällan med ett moralfilosofiskt syfte. Cullity 
(2004), s. 176–177, s. 182, s. 186.  
59 Cullity (2004), s. 190–191.  
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formulerade gränsen för vad du är skyldig att bidra med. Det skulle inte innebära mer än att du vid ett 

senare tillfälle kompenserade för den förlust du, ur ett aggregativt perspektiv, åsamkat dig själv.60  

 Cullity avstår avsiktligen från att ge en exakt formulering över vad resursstarka är skyldiga att 

bidra med, eftersom han inte ser något problem med en riktlinje som innehåller en viss vaghet.61 Men 

han ger ett antal exempel på några praktiska implikationer av sin hållning, och några av dessa kan 

nämnas. Att lägga stora summor pengar på en sak eller upplevelse enbart för det rena nöjet det ger en är 

inte försvarbart, eftersom det i allmänhet kommer vara möjligt att nå samma nivå av tillfredsställelse 

genom en mindre investering. Enligt Cullity innebär detta att det i regel inte är moraliskt försvarbart att 

köpa dyra kläder, möbler, en ny bil (eller, i de allra flesta fall, en bil överhuvudtaget) och böcker till ett 

privat bibliotek.62 Att investera i utbildning är exempel på något som å andra sidan kan vara försvarbart, 

eftersom det i de allra flesta fall är rimligt att anta att utbildning kommer att förbättra en individs 

tillgång till livets basvärden. Resande är ett exempel på en aktivitet som ligger i gränszonen, menar 

Cullity. I många fall kan det ha en liknande effekt som den hos utbildning, och då kan det möjligen 

anses vara en rimlig investering. Men rena nöjesresor för att slappna av i solen eller ägna sig åt shopping 

i en utländsk storstad är inte moraliskt acceptabla.63  

 

4. Utredning 
Utredningen består av tre avsnitt. I de två första analyserar jag Cullitys kritik av respektive alternativ till 

TED. I det tredje diskuterar jag vilken roll intuitioner kan, och bör, spela i moralfilosofin. Denna fråga 

är relevant eftersom flera delar av Cullitys resonemang innehåller hänvisningar till just intuitioner.   

 

4.1 Om Cullitys kritik  

I avsnitt 4.3 kommer jag argumentera för att Cullity i huvudsak förkastar TED på grund av dess 

kontraintuitiva implikationer. Det argument han formulerar som invändning är emellertid ett argument 

om motsägelsefullhet.64 Uppställt i premisser och slutsats antar det i min tolkning följande form:  

 

                                                 
60 Cullity (2004), s. 200. Genom att tillåta en sådan flexibilitet vid speciella omständigheter formulerar Cullity ett argument mot 
anhängarna av The Fair Share View. Han delar alltså Singers åsikt om att The Fair Share View är uppenbart fel ute i bedömningen av det 
uppdaterade parkscenariot. Dessutom argumenterar Cullity mot hållningen genom att påpeka hur den kan leda såväl till en orimligt 
krävande moral (om andelen resursstarka vore väldigt liten i förhållande till andelen resurssvaga), som en bisarrt icke-krävande moral 
(om andelen resurssvaga vore väldigt liten i förhållande till andelen resursstarka). Cullity (2004), s. 242.   
61 Cullity (2004), s. 151.  
62 Cullity (2004), s. 183. I förhållande till omständigheterna i världen vi lever i, alltså.  
63 Cullity (2004), s. 184.  
64 Som jag formulerat det omfattar argumentet de två, enligt Cullity, oacceptabla implikationerna av TED som beskrevs i 3.1. Även fast de 
(enligt Cullity) oacceptabla implikationerna som beskrevs i 3.1 belyser två olika områden av TED är de i min mening, vid närmare 
granskning, resultatet av ett och samma argument. Jag formulerar därför argumentet så att det omfattar båda implikationerna.    
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(i) TED säger att resursstarka har en skyldighet att bidra till att minska resurssvagas lidande. 

Skyldigheten kan uttryckas i en plikt baserad på begreppet välgörande – en välgörandeplikt.   

(ii) Välgörandeplikten implicerar även att resursstarka har en skyldighet att bidra till att andra 

resursstarka (och/eller de själva) kan ta del av livets basvärden.  

(iii) Enligt TED har resursstarka en skyldighet att bidra enligt (i) så till den grad att de lever 

altruistiskt fokuserade liv.  

(iv) De som lever altruistiskt fokuserade liv enligt (iii) har inte möjlighet att uppfylla 

välgörandeplikten att bidra till att andra resursstarka (och/eller de själva) kan ta del av livets 

basvärden enligt (ii).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Slutsats: Resursstarka har inte möjlighet att uppfylla välgörandeplikten enligt (ii), eftersom 

de måste uppfylla välgörandeplikten enligt (iii). TED kombinerat med välgörandeplikten 

implicerar alltså att resursstarka inte kan agera välgörande – eftersom de ska agera 

välgörande. Detta är en motsägelse, och hållningen måste därför förkastas.  

 

Hur starkt är det här argumentet? Enligt min bedömning är det giltigt, på så vis att premisserna leder till 

slutsatsen. Frågan är således hur starka premisserna är. I en replik till Cullity väljer Singer att rikta in sig 

på premiss (iv) i min tolkning av argumentet.65 Singer säger sig vara osäker på hur han ska förstå den 

här delen av Cullitys resonemang. Han presenterar två möjliga tolkningar av (iv):  

 

a) Att det i en situation där vi har möjlighet att bidra till att rädda ett liv eller att bidra till att ett annat 

liv blir lite bättre, är moraliskt fel att välja att bidra till att ett annat liv blir lite bättre.  

b) Att det i en situation där vi kan bidra till att ett liv blir lite bättre, utan att det begränsar vår 

förmåga att bidra till att rädda andra liv, är moraliskt fel att bidra till att ett liv blir lite bättre.66  

 

Låt oss inledningsvis avvakta med a), och börja med den andra tolkningen. Om Cullity hävdar att TED 

implicerar b) menar Singer att han misstar sig, för b) är inte en implikation av TED. En anhängare av 

TED förnekar inte att det existerar värden bortom livräddande insatser, och inte heller att dessa värden 

kan skapa moraliska skäl att hjälpa andra. Singer använder ett enkelt exempel för att illustrera detta. Om 

du har möjlighet att hjälpa en vän med dennes gitarrspelande utan att det på något sätt går ut över din 

förmåga att bidra till att rädda livet på andra, då har du moraliska skäl att hjälpa din vän.67  

                                                 
65 Singer (2007). 
66 Singer (2007), s. 481. Min övers. Notera att formuleringarna ”ett liv”, ”ett annat liv” respektive ”andra liv” här kan syfta till agentens 
eget liv såväl som andra liv än agentens. På så vis kan Singers tolkningar förstås som en replik till båda Cullitys invändningar. Det ”eller” 
som förekommer i a) är exkluderande på så vis att det ena eller andra alternativet är lika möjliga, men valet av det ena utesluter 
(exkluderar) möjligheten till det andra.  
67 Singer (2007, s. 481–482).  
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 Hur skulle Cullity svara på denna replik?  Troligen skulle han notera att han är medveten om att 

TED inte implicerar att det finns något moraliskt fel med (exempelvis) gitarrspelande, i sig.68 Detta tar 

emellertid inte bort det motsägelsefulla i TED. För även fast en enstaka hjälpinsats med din väns 

gitarrspelande inte är fel i sig, är den typen av livsföring din hjälpinsats stöder – en icke-altruistisk 

livsföring som sätter investeringar i ens gitarrspelande framför investeringar i att minska resurssvagas 

lidande – moraliskt felaktig enligt TED (eftersom den begränsar möjligheterna att minska lidande). 

Cullity menar därför att det vore motsägelsefullt att påstå att din hjälp med gitarrspelandet vid ett 

enstaka tillfälle i sig är okej, om du samtidigt har vetskap om att du bidrar till den sortens moraliskt 

felaktiga livsföring.69 En rimligare utväg är att tillskriva gitarrspelandet ett värde upp till den grad att det 

kan vägas mot värdet i att minska lidande (och låta båda värdena konstitueras av begreppet välgörande).  

Singer skulle, å sin sida, troligen medge att det Cullity beskriver är motsägelsefullt. Men detta 

påverkar inte hans hållning, och skälet till det är enkelt: argumentet som leder honom till TED utgår på 

intet vis från begreppet välgörande, utan är konsekventialistiskt. Det innebär att han kan anse att det är 

moraliskt rätt att hjälpa en vän med gitarrspelandet även fast han samtidigt anser att en livsföring som 

premierar gitarrspelande i den graden i sig är moraliskt förkastlig (givet förhållandena i världen).70 

Enligt Singer är problemet med Cullitys resonemang att det använder en icke-konsekventialistisk grund 

för att angripa ett konsekventialistiskt argument. Det motsägelsefulla Cullity påvisar har ur ett 

konsekventialistiskt perspektiv ingen bärkraft som invändning mot TED, fastslår Singer.71   

 I mina ögon har Singer en poäng här. Cullitys argument vilar på hans användning av begreppet 

välgörande (se premisserna [i] och [ii] ovan), och det är utifrån den utgångspunkten det motsägelsefulla 

uppstår. Men det är viktigt att notera att Singers replik inte är en kritik av argumentet som sådant, utan 

av hur det appliceras. Om Cullitys utgångspunkt är att föredra framför Singers skulle argumentet om 

motsägelsefullhet därför återfå sin relevans. Frågan är således om Cullitys utgångspunkt baserad på 

välgörande utgör en bättre förklaring till varför resursstarka har en skyldighet att hjälpa, än en 

konsekventialistisk förklaring baserad på strävan efter goda konsekvenser?  

 Enligt Singer är svaret nej. Han påpekar att människan i ett historiskt perspektiv nästan 

uteslutande har levt i lokala samhällen (eller mindre grupper), med begränsad eller ingen kontakt alls 

med omvärlden. I sådana samhällen fanns det uppenbara skäl att prioritera omtanken av människorna 

närmast omkring en. Singer beskriver hur begreppet välgörande är en produkt av den här tiden, och hur 

det därför tenderar att lägga vikt just vid människor i ens direkta omgivning. Men i dagens värld är vår 

                                                 
68 Se till exempel Cullity (2004), s. 139–140.  
69 Cullity (2004), s. 140. Han liknar det vid att det inte i sig är moraliskt fel att hjälpa en person med dennes tröga revolver, men att det 
helt uppenbart vore fel att göra så om vi visste att personen hade för avsikt att därefter använda revolvern för att skada oskyldiga. 
70 Singer (2007), s.481–482. Förutsatt att gitarrspelandet förväntas maximera de goda konsekvenserna, vill säga.  
71 Singer (2007), s.481.  
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kunskap om och kontakt med omvärlden inte längre begränsad. Detta kräver nya sätt att förhålla sig till 

människor. Begreppet välgörande, som uppstått under så annorlunda förhållanden än de nuvarande, 

saknar helt normativ styrka, påstår Singer. Därför är det i hans mening oanvändbart som utgångspunkt.72  

 Har Singer rätt? Jag är inte alls övertygad om den saken. Två delar av hans resonemang är förvisso 

svåra att förneka: dels att begreppet välgörande uppstod under helt andra förhållanden än de som råder 

idag; dels att vi bör utsätta de koncept som utgör grund för våra moraliska ställningstaganden för kritisk 

granskning. Så långt är jag med Singer. Men jag ser inte varför detta på något självklart vis skulle leda 

till att välgörande är oanvändbart som grund för en moralisk argumentation. Kan det inte vara så att 

välgörande, ”trots” dess ursprung i förhållanden så drastiskt skilda från dagens, ändå är en ganska 

attraktiv utgångspunkt? Lika lite som att ett koncept per automatik är attraktivt för att det är sedan länge 

etablerat, är det väl oattraktivt av samma skäl? Styrkan i ett moraliskt argument bör enligt mig inte 

bedömas utifrån dess delkomponenters ursprung, utan utifrån dess implikationer i världen (av idag och 

imorgon). Jag är således skeptisk inför Singers definitiva förkastande av Cullitys position – inget i hans 

replik mot Cullitys argument är enligt mig tillräckligt övertygande för att helt avfärda det.  

Att mer utförligt utreda rimligheten i att använda välgörande respektive konsekventialism som 

moraliska utgångspunkter är på grund av utrymmesskäl inte aktuellt i denna uppsats. Men några kortare 

noteringar kan göras. En uppenbar skillnad är att Cullitys användning av välgörande uttryckligen syftar 

till att bemöta frågan om skyldigheten att minska resurssvagas lidande, medan Singers argumentation 

för TED är en härledning från en övergripande konsekventialistisk moralteori. Detta talar till Singers 

fördel, om en är av åsikten att handlingar i specifika situationer ska härledas ur en övergripande 

moralteori. Det finns det många som är, men jag är inte en av dem. Cullitys position verkar, som jag 

läser honom, vara del av ett pluralistiskt förhållningssätt där olika värden (t.ex. välgörande, rättvisa och 

goda konsekvenser) ges företräde i olika situationer (och där det, ibland, inte finns ett givet svar på 

frågan om vilket värde som ska ha företräde73). Detta förhållningssätt tilltalar mig mer än en 

övergripande moralteori, kort uttryckt för att jag anser att det i högre grad svarar mot upplevelsen av att 

vara människa.74 Och då är det faktum att TED är en logisk härledning ur något större inte längre en 

fördel. Jag har dessutom svårt att se hur TED framgångsrikt skulle kunna avfärdas genom en annan form 

av konsekventialistisk argumentation, utan att alternativet blev en invecklad, haltande och blek kopia av 

originalet.75 Cullitys val att utgå från välgörande ter sig även ur det perspektivet klokt.  

                                                 
72 Singer (2007), s. 480.  
73 Och då ställer en pluralistisk hållning krav på ett praktiskt omdöme (erfarenhet, moralisk klokhet) som ger möjlighet att fatta beslut om 
vilket värde som ska styra ens handlande.  
74 Jag utvecklar argumentationen för den här hållningen i sektion 4.2. Exempel på filosofer som formulerat pluralistiska förhållningssätt 
likt det jag omfattar är William David Ross och Isaiah Berlin. 
75 Det mest utförliga alternativ jag tagit del av är den regelkonsekventialism som Hooker (2000) formulerat, och det är i mina ögon inte 
särskilt övertygande. Det här betyder emellertid inte att en framgångsrik invändning mot TED omöjligen kan härledas ur en övergripande 



17 
 

Låt oss nu återvända till Singers första tolkning av premiss (iv) i Cullitys argument:    

 

a) Att det i en situation där vi har möjlighet att bidra till att rädda ett liv eller att bidra till att ett annat 

liv blir lite bättre, är moraliskt fel att välja att bidra till att ett annat liv blir lite bättre.  

  

Enligt Singer är a) i allmänhet okontroversiellt sann. Han menar att i en värld som den nuvarande – en 

värld där hundratals miljoner lider av extrem fattigdom, och resursstarka har möjlighet att bidra till att 

deras lidande minskar – inte alls verkar särskilt absurt med en implikation som säger att vi inte ska ägna 

oss åt att förbättra andras liv i situationer där det utesluter möjligheten att bidra till att rädda andras liv. 

Som han formulerar det: om vi har att välja mellan en god handling och en mycket god handling, bör vi 

välja den mycket goda.76  

Att vi ska välja det mycket goda framför det goda låter förvisso svårt att förneka, men jag menar 

att ett argument om motsägelsefullhet utgör en attraktiv invändning mot a), och i längden den kanske 

mest uppenbara invändningen mot en extremt krävande hållning likt TED.77 Inte minst är det attraktivt 

eftersom det riktar in sig på de fundamentala skälen för vårt handlande, och frågan om vad som gör ett 

liv värt att leva.78 Cullity behandlar den senare frågan i ett avsnitt, och lutar då åt hållningen att livet är 

instrumentellt värdefullt – som ett fordon för upplevelser.79 Detta innebär att det är något annat än själva 

livet i sig som är värdefullt, förslagsvis medvetna upplevelser av välbefinnande.80 Utifrån den här 

hållningen är det inte givet för Cullity vad som vore det rätta att göra om du stod inför alternativet att 

antingen förlänga en persons liv, eller förbättra en annans.81 För, enkelt uttryckt, varför ska vi rädda 

människor till (upplevelsen av) livet, om själva upplevelserna av livet inte är (moraliskt) tillgängliga i 

sig? Cullitys hållning verkar här öppna för en möjlighet att låta det goda trumfa det mycket goda.82 I ett 

senare avsnitt uttrycker han dock den helt motsatta åsikten och verkar – principiellt – vara överens med 

Singer om att det mycket goda alltid är att föredra.83 Cullitys ambivalens här gör mig något 

                                                 
moralteori. Det kan nog vara möjligt, exempelvis genom en deontologisk eller rättvisebaserad teori. Cullity uttrycker själv det senare 
perspektivet som en möjlig väg, utöver hans egen, att utgå ifrån för att formulera ett alternativ till TED. Cullity (2004), s. 9.  
76 Singer (2007), s. 479–481.  
77 Det är värt att notera att hänvisningen till motsägelsefullhet ingalunda är en ny företeelse inom moralfilosofin. Cullity beskriver själv 
hur hans resonemang bär likheter med de som förekommit hos exempelvis Immanuel Kant och Bernard Williams. Dessa har båda belyst 
det motsägelsefulla i att inte få lägga vikt vid sina egna intressen, om det på samma gång existerar ett moraliskt krav att lägga vikt vid 
andras. Cullity (2004), s. 103–105.  
78 Ett exempel på ett besläktat argument som fokuserar på de fundamentala skälen är kritiken av nyttomaximeringstanken i 
konsekventialismen, som enligt vissa filosofer resulterar i avskyvärda slutsatser.  
79 Cullity (2004), s. 135.  
80 Även den här tanken förekommer hos flera filosofer tidigare, bland annat Jonathan Glover (1977), s. 52.  
81 Cullity (2004), s. 135–136.  
82 Här ska vi emellertid notera att även Singer är öppen för att låta det goda trumfa det mycket goda, i den meningen att han i vissa fall 
anser det rätt att förbättra en persons liv framför att rädda en annans (om det är handlingen som förväntas maximera de goda 
konsekvenserna). Men i det fallet är det också så att förhållandet mellan gott och mycket gott är omvänt!   
83 Cullity (2004), s. 105. 
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konfunderad. Min tolkning är att den helt enkelt är ett uttryck av det faktum att han attraheras av tanken 

om livet som instrumentellt värdefullt, men samtidigt inser det rimliga i a). Och det senare är lätt att 

förstå, för det är svårt att förneka rimligheten i den premissen. Cullitys ambivalens består således i 

balansgången mellan skyldigheten att minska lidande (möjliggöra liv) och rättigheten att investera i sina 

egna (och andras) basvärden (möjliggöra mer utvecklade upplevelser av liv). Jag delar denna 

ambivalens, men menar att han i argumentet om motsägelsefullhet har hittat en metod att hantera 

balansgången.  

 

4.2 Om Cullitys alternativ 

Det i mina ögon mest betydande elementet i Cullitys alternativ till TED är användningen av ett 

aggregativt perspektiv. Jag kommer här argumentera för att det har fördelar av såväl metodologisk som 

praktisk karaktär. Den metodologiska fördelen är att perspektivet ger Cullity möjlighet att formulera vad 

det är som går snett i TED (det iterativa angreppssättet), mer än att det är kontraintuitivt med en så 

krävande hållning. Genom att lyfta in de olika perspektiven i analysen erbjuder Cullity ett nytt sätt att 

förstå, bemöta och värdera frågan om resursstarkas skyldigheter. Det är dock viktigt att notera att Cullity 

förordar det aggregativa perspektivet i allmänhet; inte kategoriskt. Ibland uppstår situationer då den 

övergripande hållningen ska överges, och en resursstark är skyldig att handla trots att hen redan uppfyllt 

det hen (ur ett aggregativt perspektiv) är skyldig att uppfylla. Som jag ser det vill Cullity här undvika att 

hållningen i alltför hög utsträckning bryter mot välgörandeplikten.84 Men är det problematiskt att, som 

Cullity, först lansera en metod och sedan presentera undantagssituationer när den inte gäller? Nå, det ter 

sig onekligen en aning motsägelsefullt. Det skulle dessutom kunna kritiseras utifrån tanken att enkelhet 

är en dygd, och att en metod tappar i attraktionskraft i led med att paragrafer om undantag tillfogas 

den.85 Samtidigt kan även flexibilitet rimligen anses vara en dygd, och undantagsparagrafen gör Cullitys 

hållning just flexibel nog att hantera det komplexa ämne den ställs inför. Vad som dessutom talar för 

Cullitys lösning är det faktum att han använder det aggregativa perspektivet för att hantera de 

undantagsfall som uppstår, genom att göra ett ”retroaktivt avdrag” ur just ett övergripande perspektiv. 

Detta gör det i min mening lättare att godta det något motsägelsefulla i undantaget som sådant.    

Nu till vad jag anser vara den praktiska fördelen med det aggregativa perspektivet. Jag tror att det 

kan utgöra ett stöd i resursstarkas navigering mellan de värden som berörts tidigare: skyldigheten att 

minska resurssvagas lidande å ena sidan, och rättigheten att investera i sig själv (och andra resursstarka) 

å den andra. Ett aggregativt perspektiv kan, tror jag, ge möjlighet att distansera sig något från det 

                                                 
84 Det innebär även att Cullity formulerar ett sätt att bemöta Singers uppdaterade parkscenario från sektion 2.2, som skiljer sig från det i 
hans mening oacceptabla förhållningssättet som föreskrivs av The Fair Share View.  
85 Torbjörn Tännsjö är ett exempel på en filosof som uttryckt den åsikten beträffande just moraliska frågor. Tännsjö (2012), s. 169. 
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”skyfall av möjligheter” att hjälpa de i nöd som resursstarka upplever.86 Distansering kan möjligen låta 

negativt, men vad jag syftar till är en konstruktiv aktivitet. De till synes oändliga möjligheterna att 

hjälpa skapar lätt ångest, handlingsförlamning och (i värsta fall) ett förnekande av omvärldssituationen. 

Med hjälp av det aggregativa perspektivet kan resursstarka få överblick och (åtminstone i relativ 

mening) kontroll över förmågan att hjälpa (och större trygghet i att dra en gräns för skyldigheten att göra 

så). Driver jag den här tesen ytterligare riskerar jag att hamna i moralpsykologiska spekulationer, och 

det vill jag undvika. Min hållning kan summeras i tron om att det aggregativa perspektivet kan göra det 

lättare att resonera kring, och leva efter, en moralisk hållning. Och det måste anses vara en styrka.  

Nu till en annan dimension av Cullitys alternativ. Som beskrivits i sektion 3.2 innehåller det en 

vaghet, på så vis att det inte formulerar en explicit gräns över resursstarkas skyldigheter. Jag ser inga 

problem med denna vaghet. För mig är en moralisk hållning mer attraktiv om den erbjuder ett 

förhållningssätt – en metod för individer att tillämpa vid moraliska bedömningar – snarare än ett explicit 

imperativ över den rätta handlingen. För mig går vagheten i Cullitys alternativ att se som ett utrymme 

för individers moraliska reflektioner. Jag menar att denna sorts moraliska reflektion är intrinsikalt 

värdefull, och att vagheten därför är att se som en styrka.87 Här har Cullitys alternativ en fördel mot en 

konsekventialistisk argumentation för TED. Det ska förvisso noteras att även en konsekventialistisk 

argumentation kan påstås ge agenter utrymme åt moraliska reflektioner. Men jag menar att dessa i större 

utsträckning består av uppskattningar om framtida konsekvenser, än genuint moraliska reflektioner. Av 

den anledningen erkänner de inte värdet av autonom reflektion i lika hög grad som Cullitys alternativ.  

Avslutningsvis ska jag vidröra en del av Cullitys alternativ som bär likhet med TED, men skiljer 

det från andra hållningar i ämnet. Till skillnad från hållningar som formulerar krav i termer av vad 

resursstarka måste bidra med för att uppfylla sin moraliska skyldighet, presenterar såväl Cullity som 

TED en riktlinje över vad resursstarka har rätt att ha kvar för sig själva. Olikheten kan uttryckas som att 

Cullity ger en negativ formulering av resursstarkas skyldigheter, snarare än en positiv.88 Har skillnaden 

någon betydelse, eller består den endast i två olika sätt att formulera samma budskap? Jag menar att den 

har relevans, och att den resulterar i att Cullitys hållning är mer krävande än de flesta andra. Jag ska 

försöka förklara varför. Båda formuleringssätten implicerar att ens skyldigheter ökar proportionerligt i 

led med ens resurser, på så vis att en väldigt resursstark individ är skyldig att bidra mer (i absoluta 

                                                 
86 Om de i någon utsträckning följer nyhetsmedier och allmän samhällsdebatt, vill säga.  
87 Men det utesluter inte att moralisk reflektion dessutom kan vara instrumentellt värdefull, t.ex. på så vis att människor i allmänhet är 
lyckligare om de ägnar sig åt autonom reflektion, än om de inte gör det. 
88 De positiva formuleringarna uttrycks ibland i absoluta summor av pengar eller tid, men oftast i en procentsats av ens totala inkomst, så 
t.ex. i Hooker (2000). Det är även värt att notera att Singer använder det negativa formuleringssättet i sin argumentation för TED, men att 
han i andra sammanhang (av konsekventialistiska skäl) använt det positiva, så t.ex. i Singer (2016), s. 159–162.  
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termer) än en ganska resursstark.89 Så långt liknar de varandra, men en skillnad uppenbaras om vi ser till 

en partikulär individs skyldigheter. Att enligt den positiva formuleringen bidra med 10 % av ens resurser 

är visserligen märkbart för de flesta – så även för en ganska eller till och med väldigt resursstark individ 

– men det krävs i de flesta fall ett betydligt större bidrag än så för att nå fram till den gräns vid vilken 

vad som är kvar är det som individen enligt Cullitys negativa formulering har rätt att investera i sig 

själv. Med andra ord: i Cullitys fall kommer de resurser som är kvar hos individen alltid vara relativt 

begränsade, medan de vid en positiv formulering (särskilt om individen i utgångsläget varit väldigt 

resursstark) kan vara mycket omfattande – 90 % av stora resurser är mycket resurser! Cullitys negativa 

formulering är således proportionerlig endast i ena riktningen (mer resurser ger större skyldigheter), 

medan den positiva är det i båda (mer resurser ger även mer kvar att förfoga över för egen del). Det går 

förvisso att utifrån ett rättviseperspektiv argumentera för det rimliga i att den som har (gjort sig förtjänt 

av) mer, också har kvar mer. Detta skulle tala till den positiva formuleringens fördel. Men det 

argumentet är problematiskt på (minst) ett sätt. Det är ett odiskutabelt faktum att även fast det finns en 

stor mängd människor som enligt alla rimliga definitioner gjort sig förtjänta av en stor inkomst, 

därutöver existerar en rad faktorer bortom den enskilda individens kontroll (samhällsstrukturer, 

uppväxtförhållanden, historiska omständigheter och ren slump, för att nämna några) som påverkar vilka 

som når, och inte når, ekonomisk framgång. Utöver detta problem är det dessutom, enligt mig, rimligt 

att argumentera för det problematiska och ja, omoraliska, i att med vetskap om omständigheterna vissa 

lever under i vår värld, inte dela med sig av mer än en förringande liten del av mycket stora resurser.  

 Slutligen menar jag att den negativa formuleringen dessutom har en fördel av symbolisk och 

(eventuellt) psykologisk karaktär. En riktlinje som förordar reflektion över vilken sorts livsföring som är 

rimlig för en resursstark inbjuder till ökad medvetenhet om andra människors livsomständigheter, och 

skapar därmed en (om än abstrakt) relation människor emellan. En positiv formulering inbjuder däremot 

till föreställningen att moraliska skyldigheter är något en resursstark människa kan ”köpa sig fri från” – 

exempelvis genom donationer till en välgörenhetsorganisation – och sedan inte reflektera vidare över.  

 

4.3 Om en intuitivt tilltalande moral  

Vad är en moralisk intuition, egentligen? Torbjörn Tännsjö beskriver det som ”en omedelbar reaktion på 

ett moraliskt problem, med påståendeinnehåll: detta är rätt, eller detta är fel”.90 Han resonerar vidare om 

hur vi kan använda oss av dessa omedelbara reaktioner för att göra moraliska bedömningar: ”Vi prövar 

olika implikationer av [de moralfilosofiska] lärorna mot våra genomtänkta moraliska intuitioner. Om en 

                                                 
89 Positiv formulering: 10 % av väldigt mycket resurser är mer än 10% av ganska mycket resurser. Negativ formulering: vägen fram till 
gränsen för vad en individ har rätt att ha kvar för sig själv är längre för en väldigt resursstark individ, än för en ganska resursstark.  
90 Tännsjö (2012), s. 162.  
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lära strider mot innehållet i våra intuitioner förkastar vi den”.91 Cullitys argumentation består som nämnt 

i stor utsträckning av hänvisningar till just intuitioner. Han förkastar TED eftersom han anser att dess 

implikationer är kontraintuitiva, och han formulerar sitt eget alternativ utifrån vad som är intuitivt 

tilltalande (i meningen ”inte absurt att förneka”).92 Vi ska dock notera att Cullity vid flera tillfällen 

betonar att det faktum att en filosofisk hållning är att betrakta som kontraintuitiv eller absurd inte i sig är 

ett tillräckligt skäl till att förkasta den.93 Men ju mer en hållning går emot våra intuitioner om vad som 

är moraliskt rimligt, desto större är kravet på goda skäl att ansluta sig till den. 94 Enligt Cullity är skälen 

att ansluta sig till TED inte tillräckligt goda för att acceptera dess kontraintuitiva implikationer, men han 

vidhåller att detta är en intuitiv slutsats som det krävs argument för att rättfärdiga.95  

Jag vill påstå att Cullitys hållning är mer beroende av intuitioner än vad han verkar vilja medge. 

För även om han formulerar sofistikerade och (från den första intuitiva bedömningen) fristående 

argument såväl i kritiken av TED som i argumentationen för sitt eget alternativ, innehåller dessa 

argument flera hänvisningar till vad som är (och inte är) intuitivt tilltalande. Det här behöver inte 

nödvändigtvis utgöra ett problem för Cullity, men det är uppenbart att en utredning av hans hållning 

måste innehålla en diskussion om vilken roll intuitioner kan (och ska) spela i moralfilosofin. 

Även Singer har i flera sammanhang uttryckt åsikten att det faktum att en moralfilosofisk hållning 

är kontraintuitiv inte utgör ett fullgott skäl till att överge den.96 Han menar att en slutsats kan förkastas 

endast utifrån kritik av argumenten som leder fram till den. Om dessa är giltiga bör slutsatsen gälla, ”hur 

märklig den än ter sig”.97 Kanske är det så att våra intuitioner i vissa fall inte är tillräckligt utvecklade?98 

Singer menar att så är fallet, och argumenterar som tidigare nämnts för att låta ”den traditionella 

distinktionen mellan plikt och välgörenhet” dras någon annanstans än vad den tidigare dragits – eller 

inte dras alls.99 Han menar att våra intuitioner går att förklara på olika sätt, så t.ex. genom att se till hur 

de vuxit fram när människor levde i betydligt mindre gemenskaper än idag. Dessa förklaringar ska dock 

ses just som förklaringar till varför vi har de intuitioner vi har – inte ett rättfärdigande av dem.100 

Cullity och Singer är alltså överens om att intuitioner inte ensamma kan avgöra en filosofisk 

argumentation. Men Singer är beredd att gå längre ifrån det intuitivt tilltalande än Cullity, som 

                                                 
91 Tännsjö (2012), s. 20. Formuleringen ”genomtänkta moraliska intuitioner” är för mig en aning motsägelsefull. Om en intuition per 
definition, enligt Tännsjö, är en omedelbar reaktion verkar det märkligt att de på samma gång är genomtänkta. Ett försök till tolkning av 
vad han kan mena med den här formuleringen kommer längre fram i texten, se not 106.  
92 Se exempelvis Cullity (2004) s. 2, s. 85–86, s. 137, s. 140. 
93 Om så vore fallet hade det ju, påpekar han, varit onödigt att skriva en hel bok om saken. Cullity (2004), s. 2, s. 112, s. 141–142.  
94 Cullity (2004), s. 141–142.  
95 Cullity (2004) s. 2.  
96 Så bland annat i Singer (1971) och Singer (2016). 
97 Singer (1971), s. 155.  
98 Cullity vidrör kort den möjligheten i förhållande till TED, men avfärdar den som en föga lockande hållning. Cullity (2004), s. 111. 
99 Singer (1971), s. 154.  
100 Singer (1971), s. 155. & Singer (2007), s. 480. Singers resonemang liknar här det han tillämpar för att argumentera mot Cullitys 
användning av välgörande som utgångspunkt (se sektion 4.1).  
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uppenbarligen inte är beredd att acceptera en slutsats ”hur märklig den än ter sig” (för till slut kommer 

en punkt vid vilken de kontraintuitiva implikationerna inte vägs upp av skälen att omfatta slutsatsen). 

Vad är orsaken till skillnaden? Min bedömning är att de representerar två olika sätt att se på intuitioners 

betydelse för moralen. För Singer är intuitioner i huvudsak av intresse i den utsträckning de påverkar 

människors faktiska beteende.101 De är alltså främst en empirisk angelägenhet, snarare än normativ. För 

Cullity, däremot, har intuitioner stor betydelse även ur ett normativt perspektiv. Min tolkning är att han 

menar att vad som är moraliskt i själva verket är sammankopplat med vad som är intuitivt tilltalande. Att 

det så att säga är en del av definitionen av en moralisk handling att den svarar mot människors 

intuitioner. Den här idén implicerar att det finns något intrinsikalt värdefullt i att en moral är intuitivt 

tilltalande102, och att moraliskt handlande därför (bland annat) bör vara intuitivt tilltalande.  

Givet att min tolkning av Cullity är korrekt anser jag att det här är en styrka med hans hållning. 

Mänsklig intuition är en aktivitet som uppstår med omedelbarhet hos en individ, och är relaterad till den 

moraliska känsla (”moral sentiment”) som enligt David Humes klassiska beskrivning utgör moralens 

kärna.103 Jag är humean i den meningen att jag värdesätter den aktivitet som uppstår hos individer i 

mellanmänskliga möten, och ger den företräde framför en förnuftsbaserad (kalkylerande) moral. Mitt 

gillande av att Cullity lägger vikt vid intuitioner har kopplingar till det jag diskuterade i sektion 4.2 (när 

jag argumenterade för att vagheten i hans alternativ – möjligheten till individers egna reflektioner – är 

en styrka), och i slutändan går det att härleda till den moraliska hållning jag föredrar i allmänhet. 

Cullitys alternativ är, bland annat till följd av den roll intuitioner spelar i det, ett mer flexibelt och 

pluralistiskt alternativ än TED. Det rörliga moment som uppstår när en hållning lägger vikt vid 

människors intuitiva bedömningar gör att moralen antar formen av den mänskliga aktivitet jag menar att 

den – per definition – ska vara.     

 Min inställning till intuitioner är som framgått i princip positiv, men det finns anledning till några 

reservationer. En fråga som uppstår när en moral, likt Cullitys, hänvisar till intuitioner är den om vems 

                                                 
101 För när riktighetskriteriet för en handling består i den förväntade konsekvensen är det givetvis önskvärt att formulera moralen på så 
vis att den förväntas maximera de goda konsekvenserna, och kanske kan skyldigheter som ligger närmre människors intuitioner ha större 
möjlighet att maximera gott handlande. Detta är ett förhållningssätt som inte sällan har tillämpats av olika slags konsekventialister, som 
gärna härleder det till Henry Sidgwicks klassiska maxim som säger att om en annan (mer intuitivt tilltalande) moral än den 
konsekventialistiskt riktiga förväntas maximera de goda konsekvenserna så är det den som ska förespråkas, snarare än den (i teorin) 
riktiga, Tännsjö (2012), s. 44. Hooker (2000) är ett exempel på en hållning som följer denna maxim, och så även Singers mer 
populärvetenskapliga formuleringar av resursstarkas skyldigheter (se not 88). Med det sagt ska emellertid noteras att det inte är givet att 
en moral som överensstämmer med människors intuitioner har störst möjlighet att ge goda konsekvenser. Singer formulerar själv en 
invändning mot den hållningen, som går ut på att den är okänslig inför de praktiska effekter en moralisk norm kan ha på människors 
uppfattningar (och handlande). En förändring i normerna kring vad som är moraliskt har rimligen en möjlighet att förändra även 
människors intuitiva bedömningar av olika handlingar, Singer (1971), s. 156.  
102 Genom att kalla det intrinsikalt värdefullt vill jag här skilja det från det instrumentella värde som (eventuellt) kan komma ur det 
faktum att en intuitivt tilltalande moral ökar människors goda handlingar. Det betyder givetvis inte att jag, eller Cullity, har något emot 
detta instrumentella värde.  
103 Hume (1777), s.119–156.  
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intuitioner vi talar om.104 Är det inte problematiskt att använda ett så individbaserat fenomen som en 

central del av en moral, som ska fungera som rättesnöre mellan människor? Ett sätt att bemöta den 

frågan är att, som jag just gjort, framhålla att mångfalden av individuella bedömningar – den moraliska 

pluralismen, om en så vill – är själva poängen med en moral som tillskriver intuitioner värde. En kritiker 

skulle dock kunna invända att det likväl verkar finnas ett problem i att en individ (Cullity) formulerar en 

moral utifrån sina intuitioner, som sedan i stor utsträckning bygger på andra individers tillämpning av 

sina intuitioner. Det Cullity håller för rimligt i hans alternativ är ju till stora delar beroende av att de som 

efterlever det har intuitioner som i stort överensstämmer med hans egna. Är inte det ett problem? Det 

här en fråga som behöver tas på allvar. För om en moralisk hållning ger mycket utrymme åt intuitioner 

verkar den löpa en uppenbar risk att landa i ett slags ”gör som du känner”-hållning – gör det som faller 

din magkänsla i smaken! En sådan hållning ger ju inte mycket till stöd, och blir framförallt diskutabel i 

ljuset av forskning som visar i vilken utsträckning intuitioner varierar människor emellan.105 

Intuitioner utgör ett attraktivt element av en moralisk hållning, men det verkar finnas ett behov av 

att komplettera dem på något sätt. Tännsjö beskriver hur vi bör utsätta våra intuitioner för aktiv 

granskning – ett slags ”kognitiv psykoterapi för intuitioner”. Genom att undersöka intuitioners ursprung 

menar han att vi ökar vår förståelse för dem, och vid behov kan revidera dem.106 Förhållandet mellan 

intuitioner och förnuft har på sistone även behandlats av forskare i andra fält än moralfilosofin. Ett 

exempel är psykologiprofessorn Joshua Greene, som driver tesen att vi behöver komplettera intuitiva 

bedömningar med förnuftiga resonemang om vad som är det riktiga för att handla moraliskt.107 Greene 

utgår från forskning som blottlägger hur människors intuitioner varierar individer emellan och därtill är 

känsliga för yttre påverkan. Han menar att de i vissa situationer är utmärkta moraliska ledmärken, men i 

andra otillförlitliga (eller rentav felaktiga).108 Uttryckt i hans metafor behöver vi ibland gå ifrån den 

”moraliska kamerans” automatiska inställningar, och hantera den analogt (alltså med förnuftet). 

 Min bedömning är emellertid att Cullity undviker den ohållbara positionen där hela moralen vilar 

på intuitioner. Och anledningen till det är att han just kompletterar intuitioner med ett förnuftsbaserat 

resonemang (argumentet om motsägelsefullhet i kritiken av TED, och det aggregativa perspektivet i 

hans eget alternativ). På så vis bär hans metod likhet med de tillvägagångssätt som förespråkas av 

                                                 
104 En kan till exempel fråga sig vilka som inkluderas i det ”vi” som motsvaras av ”our” i följande formulering hos Cullity (2004, s. 141–142 
min kurs.): ”In making the claim I am calling absurd, a proponent of the Extreme Demand would be overturning our conception of 
beneficence altogether”.  
105 Haidt (2012, s. 111–115) beskriver t.ex. hur de moraliska bedömningar som förekommer inom akademiska studier och miljöer är 
långtifrån representativ för alla människor, ett fenomen som kan illustreras med akronymen ”WEIRD morals” (där WEIRD = Western 
Educated Industrialized Rich Democratic).  
106 Tännsjö (2012), s.163. Det är, som jag förstår Tännsjö, den här typen av metod som leder fram till vad han (i citatet från sektionens 
inledning) formulerar som ”genomtänkta moraliska intuitioner”.  
107 Greene (2013).  
108 Greene (2013) s.349–350.  
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Tännsjö och Greene.109 Ett uppenbart tecken på att den intuitiva attraktionskraften inte är det enda 

relevanta elementet för Cullity är, om inte annat, slutsatsen hans alternativ landar i. Den livsföring som 

förordas däri ligger långt bortom vad de flesta resursstarka ens är i närheten av – och troligen bortom 

vad många av dem dessutom håller för intuitivt rimligt.110 I och med detta rör sig Cullitys alternativ mot 

den upplösning av gränsen mellan skyldighet och välgörenhet som uppmärksammats av Singer.  

Så, för att sammanfatta: Jag anser inte att Cullitys hänvisningar till intuitioner gör hans hållning 

mindre attraktiv, snarare tvärtom. Dels för att intuitioner ligger nära moralens kärna – det som gör något 

moraliskt är, till viss del, att det är relaterat till intuitioner; dels för att hänvisningarna till intuitioner 

kompletteras med förnuftsbaserade resonemang. Om det finns något problematiskt med Cullitys 

förhållande till intuitioner skulle det i mina ögon vara hans tendens att tona ned betydelsen av dem. Som 

jag nämnde ovan är min bedömning att hans argumentation är mer beroende av intuitioner än vad han 

verkar vilja medge.111 Socialpsykologen Jonathan Haidt har gett övertygande beskrivningar av hur 

människors intuitioner kommer först, och förnuftsbaserade resonemang följer därpå. Enligt Haidt är våra 

argument ofta efterhandskonstruerade försök att rättfärdiga intuitiva bedömningar inför andra (och oss 

själva), snarare än förnuftiga resonemang som leder fram till dem.112 Jag skulle vilja påstå att Cullitys 

hållning i delar är ett illustrativt exempel på det här fenomenet, och i ljuset av Haidts beskrivning blir 

Cullitys tendens att tona ned intuitionernas roll olycklig. Jag hade föredragit en större uppriktighet kring 

rollen de spelar i hans resonemang, och möjligen också ett mer utvecklat försvar av den.     

 

5. Slutsats  
Syftet med uppsatsen har varit att granska Garrett Cullity kritik av och alternativ till Peter Singers 

hållning i frågan om resursstarkas skyldighet att minska resurssvagas lidande – The Extreme Demand.  

I min utredning konstaterade jag att argumentet om motsägelsefullhet är ett attraktivt sätt att 

bemöta en krävande hållning som TED. Det fångar upp frågor om de mest grundläggande värdena i 

livet, och lyfter upplevelser av (vad Cullity kallar) livets basvärden till en nivå där de balanseras mot 

värdet i att minska resurssvagas lidande (och pekar på en motsägelse i kravet att värdera de senare, men 

inte de förra). Cullitys argument har emellertid svårt att få TED på fall, eftersom det baseras på en 

utgångspunkt – välgörande – som inte omfattas av Singer. Singer utgår från en konsekventialistisk 

                                                 
109 Men det kan noteras att såväl Tännsjö som Greene landar i konsekventialistiska ståndpunkter, och på så vis skiljer från Cullity.  
110 Och då menar jag intuitivt rimligt ur ett normativt, moraliskt perspektiv. Inte enbart vad de intuitivt är beredda att ”rätta sig efter”. 
Cullity framhåller just det faktum att trots att han kritiserat de enligt honom kontraintuitivt höga kraven i TED, är hans egen hållning 
ingalunda ett rättfärdigande av människors common sense-uppfattningar. Cullity (2004), s. 204  
111 Cullity (2004, s.111–112) beskriver att han vill gå längre än att bara konstatera att hans hållning är rimlig (”reasonable”), genom att 
med argument ge stöd för hållningens rimlighet. Men det stöd han erbjuder är, som jag påpekat, i sin tur baserat på tankar om vad som 
är rimligt (i meningen ”inte absurt”). Med det senare taget i beaktning menar jag att hans strävan efter att presentera förnuftiga 
argument som stöd för hans intuitiva bedömningar ter sig en aning krystade.   
112 Haidt (2012), s. 58–60.  
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utgångspunkt, utifrån vilken han helt motsägelsefritt kan argumentera sig fram till TED. För att Cullitys 

invändning ska utgöra en effektiv kritik av TED krävs därför ett argument för att välgörande är att 

föredra som utgångspunkt framför en konsekventialistisk. Jag menade att det finns goda förutsättningar 

att formulera ett sådant argument om en, som jag, förordar ett pluralistiskt förhållningssätt till moral 

(framför användningen av en övergripande moralteori ur vilken rätta handlingar kan härledas).    

 I utredningen av Cullitys alternativ argumenterade jag för att användningen av ett aggregativt 

perspektiv är det mest betydande elementet, och att det har två fördelar. En metodologisk fördel är att 

perspektivet visar varför TED uppstår, och öppnar upp ett alternativ till att så sker. En praktisk fördel är 

att perspektivet ger resursstarka individer större möjligheter att handla moraliskt i förhållande till 

resurssvaga (då det ger överblick, kontroll och trygghet i att dra en gräns för ens skyldigheter). Vidare 

beskrev jag att vagheten i Cullitys formulering av resursstarkas skyldigheter går att se som en styrka, på 

så vis att den skapar utrymme för moralisk reflektion hos individer (i större utsträckning än TED). Jag 

försvarade den ståndpunkten, och påpekade också att Cullitys val att uttrycka skyldigheterna med en 

negativ formulering, istället för en positiv, resulterar i att hans alternativ (precis som TED) är mer 

krävande än de flesta andra. Jag argumenterade för att detta är en styrka, och att det negativa 

formuleringssättet dessutom har symboliska och (möjligen) psykologiska fördelar.   

 Avslutningsvis behandlade jag frågan om intuitioners roll i moralfilosofin. Jag argumenterade för 

att Cullitys hänvisningar till intuitioner inte är en svaghet, eftersom jag anser att vad som är moraliskt 

(bland annat) är nära förknippat med vad som är intuitivt tilltalande. Jag påpekade dock att Cullity hade 

kunnat vara mer uppriktig med vilken roll intuitioner spelar för hans resonemang, och mer utförligt 

försvarat den. Detta är särskilt angeläget i ljuset av forskning som pekar på i vilken utsträckning våra 

intuitiva bedömningar föregår förnuftbaserade resonemang. 

 Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Cullity, trots några mindre reservationer, i mina ögon är 

framgångsrik såväl i sin kritik av som i sitt alternativ till TED. Men med det sagt vill jag dock poängtera 

att det ur ett större perspektiv finns betydligt mer som förenar Cullitys och Singers hållningar, än som 

skiljer dem åt. De befinner sig båda långt ut i den ena – mer krävande – änden av ett kontinuum över 

moralfilosofiska hållningar i frågan om resursstarkas skyldigheter att minska resurssvagas lidande. Det 

finns därför mycket som talar för det rimliga i att lägga mindre tid vid att föra detaljerade resonemang 

om vad som skiljer hållningarna åt, och mer vid att faktiskt handla i den uppenbara riktning båda pekar. 
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