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Abstrakt 

Denna studie undersöker vilka handlingsalternativ som Peter Singers 

variant av utilitarism skulle förespråka gällande flyktinginvandring. Det 

framgår att enligt Singers teori bör flyktingar i regel bli beviljade asyl. 

Däremot skulle Singer förespråka att flyktingar inte beviljades asyl om det 

bidrar till att länderna de kommer till sänker sin budget för bistånd till 

fattiga och utvecklingsländer och hjälper mer utsatta grupper mindre.  

Studien kommer till slutsatsen att teorin har en stark argumentation men är 

svår att tillämpa i praktiken. Det finns en oklarhet gällande hur Singers teori 

ställer sig till avvägningen man bör göra mellan långsiktiga och kortsiktiga 

mål. Hur nytta beräknas i praktiken är otydligt och något Singer behöver 

utveckla. Teorin kan även vara svår att följa i det vardagliga livet eftersom 

den ställer höga krav på individuell uppoffring och kan kräva att individer 

tar beslut som intuitivt är ifrågasättbara.  
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1. Inledning, syfte, frågeställning, metod och bakgrund 

1.1 Varför är ämnet intressant? 

I sin uppsats Politik som yrke framhäver Max Weber att rollen som politiker 

ofta innebär att man ställs inför scenarion där man tvingas att prioritera en 

sak framför en annan. Politiker är ansvarsetiker och måste vara beredda att 

ta beslut som är kontroversiella. De tvingas göra avvägningar utifrån att titta 

på konsekvenser (1977: s. 40). I situationer där man vill göra rätt men där 

det är oundvikligt att någon blir missnöjd, kan utilitarismen vara en tänkbar 

teori att se till för vägledning. En högst aktuell debatt är frågan om 

flyktinginvandring. Efter flyktingkrisen 2015, då ett ovanligt stort antal 

människor tog sig till EU-länderna för att söka asyl, har frågan fått allt mer 

uppmärksamhet i den offentliga debatten (Nationalencyklopedin). Frågan om 

flyktinginvandring är intressant utifrån ett utilitaristiskt perspektiv eftersom 

teorin utmanar närhetsprincipen och medlemsprincipen. Dessa principer 

kan argumenteras ha format den allmänna opinionen till - och diskursen 

kring - flyktinginvandring.  

 

Utilitarismen förkastar närhetsprincipen, idén att fysiskt avstånd har 

betydelse för moraliska frågor, eftersom den är kosmopolitisk. Teorins kritik 

av medlemsprincipen kommer också från dess kosmopolitiska sida. 

Medlemsprincipen är principen att medborgare i ett land har moraliskt 

företräde framför andra samt att medborgare har särskilda plikter gentemot 

varandra.  

 

Begreppet ”flykting” definieras enligt FN:s flyktingkonvention som en person 

som är i fruktan för att bli förföljd på grund av sin ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åsikt och är utanför sitt 

hemlands gränser på grund av att denne inte kan eller räds återvända till 

sitt hemland (UNHCR, 1967). Flyktingars situation är svårhanterlig eftersom 

det är oklart vem det är som ska ta ansvar för dem. De kommer – oftast – 

från ett fjärran land och har ingen koppling till det land som de söker asyl i.  

 

Peter Singer är en av de mest framträdande och omdiskuterade 

utilitaristerna. Enligt hans teori ska man som individ försöka distansera sig 

från sina materiella och ytliga behov och maximera den nytta man kan göra 
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i världen genom att exempelvis donera till välgörande ändamål i fattiga 

länder (Singer, 2015: s. 6-7). Teorin bygger på övertygelsen att man har en 

moralisk plikt att maximera nytta och att nationsgränser inte har en 

betydelse för vem man bör maximera nytta för. I den här studien ska Singers 

teori appliceras på frågan om flyktinginvandring för att se vilken vägledning 

Singers variant av utilitarism kan bidra med.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Peter Singers utilitaristiska 

teori hanterar och resonerar kring frågan om flyktinginvandring och sedan 

bedöma rimligheten i de ståndpunkter som framförs.  

 

Frågeställning: 

 

Vilka handlingsalternativ följer av Peter Singers etiska teori när den appliceras 

på flyktinginvandring och är dessa rimliga? 

 

1.3 Avgränsningar 

Detta är ett brett ämne och det är därmed nödvändigt att klargöra vad 

studien inte har för ambition att täcka. Singers teori är omfattande och kan 

appliceras på många olika frågeställningar. Tanken med studien är inte att 

förkasta hela teorin eller presentera övergripande påståenden om teorins 

potential. Studien fokuserar däremot på teorins implikationer beträffande 

flyktinginvandring och därmed riktas fokus på medlems- och 

närhetsprincipen. Studien avgränsar sig därmed till att närmare undersöka 

dessa två principer utifrån Singers utilitaristiska perspektiv.   

 

Studien kommer att redogöra för andra forskare och deras kritik av Singer. 

En kartläggning av all kritik mot Singer är inte vad denna studie försöker 

avhandla. Istället så kommer enbart de kritiker jag bedömer vara relevanta 

för min frågeställning att diskuteras.  

 

Undersökningen kommer resonera kring flyktinginvandring och avstår 

därmed från att diskutera exempelvis arbetskraftsinvandring och allmän 

invandring. Det är inte det som studien ämnar undersöka och att 
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inkorporera det i uppsatsen skulle inte vara möjligt inom ramen för denna 

studie.  

 

1.4 Metod 

1.4.1 Idékritik 

Som Ludvig Beckman preciserar i Grundbok i idéanalys är idékritiken ofta 

den del som mer beskrivande analyser leder fram till (2005: s. 56). För att 

kunna genomföra en idékritik kommer jag först att göra en 

argumentationsanalys av Singers etiska teori. Sammanfattningen av Singers 

teori kommer att bygga på flera olika verk och förklaras därmed bäst av en 

löpande text.  

 

Efter argumentationsanalysen kommer Singers teori att appliceras på 

flyktinginvandring. Studien ämnar utforska vilka handlingsalternativ som 

Singers teori skulle förespråka gällande flyktinginvandring. Tillämpningen 

kommer framförallt att diskutera frågan utifrån närhets- och 

medlemsprincipen. Idékritiken kommer därefter att utföras på de 

ståndpunkter som presenteras i tillämpningen.  

 

De tre kriterierna som Beckman presenterar för att genomföra en idékritik 

ska nu presenteras (2015: s. 58).  

 

1.4.2 Logisk giltighet 

En argumentation ska vara logiskt sammanhängande enligt Beckmans 

första kriterium. Det finns två olika kriterier som Beckman förespråkar för 

att testa ett resonemangs logiska giltighet; att det är motsägelsefritt och har 

giltiga slutledningar (2015: s. 59). Kravet på motsägelsefrihet innebär helt 

enkelt att argumentationen inte säger emot sig själv. Kravet på giltiga 

slutledningar ställer krav på att den slutsats som dras från argumentets 

påståenden stämmer (Beckman, 2015: s. 61).  
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1.4.3 Empirisk hållbarhet 

Hållbarhetsprövningen kan enligt Beckman sammanfattas i tre frågor: 

 

1. Redovisas belägg för de påståenden som görs? 

2. Är de belägg som redovisas hållbara? 

3. Är de påståenden som görs möjliga att pröva (2015: s. 66)? 

 

Svar på den första frågan hittas i texten som undersöks. Den andra frågan 

beskriver prövningen av de belägg som argumenten bygger på. Denna fråga 

handlar om att se om det finns belägg för de påståenden som görs, inte hitta 

egen data som tyder på motsatsen (Beckman, 2015: s. 66-67). Fråga tre 

handlar om hur mycket av argumentationen som bygger på metafysiska 

antaganden, där argument som man faktiskt kan pröva empiriskt är att 

föredra (Beckman, 2015: s. 68). Om logisk giltighet handlar om att 

slutledningen utifrån påståendena stämmer så handlar empirisk hållbarhet 

om att påståendena är korrekta.  

 

1.4.4 Normativ rimlighet 

En teori som har en moralisk dimension kommer i regel också ha en rad 

påståenden som stöd. Utöver att dessa påståenden kan anses vara ogiltiga 

eller ohållbara, kan de värden som påståendena vilar på, ifrågasättas. Det är 

vad det sista kriteriet, normativ rimlighet fokuserar på (Beckman, 2015: s. 

71-72). Det finns två strategier för att pröva ett resonemangs normativa 

rimlighet; intern och extern kritik.  

 

Intern kritik kan utföras genom att visa på inkoherens. En teori är 

inkoherent om de normativa påståenden som görs inte kan återkopplas till 

sammanhängande principer. En annan strategi för att utföra intern kritik är 

att visa hur implikationer av teorins moraliska påståenden kan leda till 

uppfattningar som står i konflikt med de värden som teorin säger sig 

företräda (Beckman, 2015: s. 72-74).  

 

I extern kritik är utgångspunkten värden som teorin man granskar inte 

bygger på. Frågan blir därmed inte huruvida teorin säger emot sig själv, 

utan om vi kan acceptera teorin utifrån våra egna värderingar. 
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Utgångspunkten behöver givetvis inte vara ens egen, utan kan vara vilken 

som helst som visar på problem med teorin (Beckman, 2015: s. 75).  

 

1.5 Metodens begränsningar 

Singer har skrivit många publikationer under den tid han varit verksam som 

etiker. Det är möjligt att jag inte har läst alla som är relevanta för min 

frågeställning. Antingen på grund av att jag inte haft tillgång till, eller hittat, 

dem. Inom tidsramen för denna undersökning har det varit ett oundvikligt 

problem. Detta bör dock inte vara ett problem för undersökningen eftersom 

det har varit möjligt att tyda Singers position i den fråga jag varit intresserad 

av utifrån de verk som jag har haft tillgång till. Jag har dock ämnat 

förebygga risken för en feltolkning av teorin genom att förklara hur Singer 

förhåller sig till andra grenar inom utilitarismen och presentera Singers 

teoris grunder avskilt innan tillämpningen.   

 

Att tillämpa Singers teori på flyktinginvandring kan anses vara en stor 

uppgift. Det kan också diskuteras exakt vart man ska börja och sluta när 

det gäller att tillämpa en teori på en så stor frågeställning. Undersökningen 

är menad att utforska hur Singer skulle kunna bemöta de dilemman som, 

exempelvis, uppstod under flyktingkrisen 2015. Det kommer att finnas en 

viss godtycklighet i hur teorin tillämpas för att besvara den frågan. Jag har 

tagit del av annan litteratur, Free movement: ethical issues in the 

transnational migration of people and money, som tillämpar etiska teorier på 

invandring och använt den som ledstjärna i min egen tillämpning för att 

göra den mindre godtycklig. Exakt hur man väljer att tillämpa teorin 

kommer alltid att kunna ifrågasättas. Min förhoppning är däremot att kunna 

visa hur Singers teori skulle kunna tolkas i detta fall genom att fokusera på 

de viktiga principerna och föra en öppen diskussion samt vara tydlig med 

när osäkerheter uppstår. 

 

En annan svaghet med metoden är att utilitarismen som handlingsteori är 

vag. Kommande kapitel kommer förklara de underliggande mekanismerna 

som bidrar till detta. Utilitarismen är flytande i den mening att den handling 

som förespråkas är den som genererar mest nytta. Den handling som 

förespråkas kan därmed ändras över tid, så länge som det är den 
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handlingen som leder till mest nytta. Kapitel tre är en tillämpning av Singers 

teori på flyktinginvandring. Det går att argumentera för att 

handlingsrekommendationerna jag menar Singer förespråkar inte heller är 

fasta och att även de kan förändras. Frågan om flyktinginvandring 

diskuteras däremot från ett övergripande perspektiv där tanken är att 

utifrån ett principiellt dilemma se hur utilitarismen skulle svara. Tanken är 

att de handlingsalternativ som diskuteras därmed blir tidlösa.  

 

1.6 Disposition 

 I det första kapitlet motiverar jag varför undersökningen är intressant, 

preciserar studiens syfte, formulerar en forskningsfråga, diskuterar 

avgränsningar samt presenterar studiens metod. I det andra kapitlet ger jag 

en bakgrund till Peter Singers position och presenterar utilitarismen samt i 

vilken gren av den övergripande teoribildningen som han återfinns. I kapitel 

tre applicerar jag Singers teori på flyktinginvandring och redogör för hur han 

skulle kunna resonera kring frågan. I det fjärde kapitlet kommer jag 

genomföra en idékritik av Singers teori och tillämpningen av teorin på 

flyktinginvandring för att utvärdera den vägledning som teorin ger. I det 

sista kapitlet sammanfattar jag idékritiken och försöker ge ett koncist svar 

på min forskningsfråga.  

 

2. Singer och utilitarismen 

Utilitarismen är en teori som fokuserar på konsekvenser. Utilitarismen 

argumenteras, enligt Kymlicka, vara tilltalande från två olika perspektiv. För 

det första så fokuserar den på nytta, vilket är något som ligger nära 

mänsklig natur. För det andra så är teorin resultatorienterad eftersom den 

utgår från att det är konsekvenserna av handlingar som är viktiga. De två 

sakerna som är lockande med utilitarismen är därmed att det är en teori 

som är lätt att förstå samt fokuserar på utfall (Kymlicka, 2002: s 12). 

 

Gemensamt för alla utilitaristiska teorier är att de består av tre delar. En 

definition av nytta, en normativ hållning om att nytta bör maximeras samt 

ett försvar av varför nytta bör maximeras (Kymlicka, 2002: s. 12 och 32).  
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2.1 Att definiera nytta 

Det finns inom utilitarismen minst fyra olika definitioner av nytta. Den 

första definierar nytta som det som får oss att känna behag och refereras till 

som välfärdshedonism. Bland hedonisterna hittar vi bland andra Jeremy 

Bentham. Bentham ska ha sagt att ”pushpin is as good as poetry” vilket 

illustrerar grundtankarna bakom teoribildningen. En hedonist anser att det 

som genererar behag för en själv har ett egenvärde. Hedonister ser på allt 

som instrumentellt för att uppnå behag. Hedonister argumenterar därmed 

att handlingar som leder till att vi upplever behag är de moraliskt rätta 

(Kymlicka, 2002: s. 13). 

 

Libertarianen Robert Nozick har invänt mot den hedonistiska definitionen av 

nytta och argumenterat för att det är skillnad på, exempelvis, den lycka vi 

uppnår av att äta godis och den vi får av att få en universitetsexamen. Han 

argumenterar att det inte bara är känslan som uppnås efter en handling 

som är viktig, utan även processen man genomgår för att uppnå känslan. Vi 

vill exempelvis inte bara ”bli kära” som Nozick säger, utan vi vill också 

uppleva hela processen av att bli kära. Nozick var inte själv utilitarist men 

hans motargument ledde till att flera hedonistiska utilitarister definierade 

om nytta till att inte enbart handla om behag. Dessa utilitarister refereras 

till som icke-hedonister. De vidhåller att det finns olika typer av känslor som 

alla har ett värde (Kymlicka, 2002: s. 13). 

 

Preferensutilitarister vill inte förenkla nytta till att handla om känslor eller 

upplevelser. Istället argumenterar dessa att nytta är att tillfredsställa 

preferenser. Detta leder dock till problem gällande hur man ska göra 

angående preferenser som går i konflikt med andras (Kymlicka, 2002: s. 14-

15). Utifrån den kritiken uppstod den sista hållningen – utilitarister som 

förespråkar informerade preferenser. Dessa argumenterar att det moraliskt 

försvarbara är att maximera handlingar som tillfredsställer preferenser som 

är baserade på all nödvändig information och bra omdöme (Kymlicka, 2002: 

s. 16).  

 

De hedonistiska grenarna inom utilitarismen kan argumenteras förenkla 

nytta för mycket och preferensutilitaristerna, å andra sidan, få in för mycket 

i teorin så att den inte blir verklighetsförankrad. Gemensamt för alla dessa 
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olika varianter av utilitarism är att man måste aggregera nytta och på det 

sättet kommer man fram till vad som är moraliskt rätt. 

   

2.2 Maximering av nytta 

Oavsett vad en utilitarist kommer fram till för definition av nytta, så har de 

alla gemensamt att de vill maximera den. Det finns dock även variation 

gällande hur nyttan ska maximeras. Vilka som ska maximera nyttan finns 

det olika meningar om. Utilitarism kan vara en moralisk hållning som är 

menad att användas i vardagen och vägleda personliga handlingar. En 

annan hållning, refererad till som politisk utilitarism, argumenterar att 

nyttomaximering endast ska göras av politiska institutioner. Vidare finns det 

en distinktion mellan utilitarister som argumenterar för att man konstant 

ska aggregera nyttan och göra dessa kalkyler i vardagen och de som säger 

att utilitarism ska tillämpas indirekt och när det passar. Ovanstående 

grenar inom utilitarism är exempel som kan kombineras för att skapa olika 

varianter av utilitarism (Kymlicka, 2002: s. 20-21). 

 

Det finns även en distinktion mellan negativ och positiv utilitarism. Enligt 

Toby Ord härstammar negativ utilitarism från Karl Popper (2013). I 

uppsatsen The Open Society and Its Enemies beskriver Popper det som att 

utilitarism borde försöka minimera lidande i världen istället för att maximera 

nytta (1945). Positiv utilitarism vill maximera nytta. Negativ utilitarism vill 

minimera lidande.   

 

2.3 Egalitär och teleologisk utilitarism 

Det finns framförallt två olika utilitaristiska argument till varför nytta bör 

maximeras. Den egalitära hållningen argumenterar att det viktiga är att 

allas nytta betraktas likvärdigt i nyttokalkylen. En persons nytta står inte 

över en annans och därmed försvaras nyttomaximering utifrån att allas 

intressen vägs lika i aggregerandet av nytta. Egalitär utilitarism 

argumenterar därmed inte primärt för att nytta ska maximeras, istället 

maximeras nytta som en konsekvens av att alla betraktas som jämlikar i 

aggregerandet av nytta. Egenvärdet för egalitära utilitarister är att så många 

som möjligt får uppleva nytta. Kymlicka skriver (2002: s. 33): 
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1. ”people matter, and matter equally; therefore 

2. each person’s interests should be given equal weight; therefore 

3. morally right acts will maximize utility.” 

 

Teleologisk utilitarism argumenterar istället för att nyttan primärt ska 

maximeras. Nyttomaximering är slutmålet för teleologisk utilitarism, inte en 

konsekvens av en annan premiss (Kymlicka, 2002: s. 33). Alla varelser, 

inklusive människor, betraktas egentligen endast som verktyg för att uppnå 

nytta enligt denna hållning. Teleologisk utilitarism försöker alltså inte uppnå 

någon jämlikhet gällande vem det är som upplever nyttan, utan bara 

maximera den andel total nytta som existerar (Kymlicka, 2002: s. 34). 

 

2.4 Singers definition av nytta  

Singer har ändrat åsikt i denna fråga över tid, från att vara en 

preferensutilitarist till att idag vara en hedonistisk utilitarist (Galef & 

Pigliucci, 2013). När Singer diskuterar nytta framgår det att han lägger stor 

vikt vid att tillfredsställa grundläggande behov. I Famine, Affluence and 

Morality diskuterar han den stora diskrepansen i levnadsstandard som 

existerar mellan världens fattiga och rika länder. Under tiden Singer skrev 

artikeln (1971: s. 1), dog människor i Bangladesh av svält och dåliga 

förhållanden:  

 

”The suffering and death that are occurring there now are not 

inevitable, not unavoidable in any fatalistic sense of the term. 

Constant poverty, a cyclone, and a civil war have turned at least nine 

million people into destitute refugees…”  

 

Singer argumenterar att det är fel att så många tillåts leva under så påvra 

förhållanden när folk i rikare länder kan ha en så hög levnadsstandard. 

Singer kan utifrån detta argumenteras framföra en definition av nytta som 

är hedonistisk. Singer vill maximera summan nytta i världen och ser störst 

möjlighet att göra det genom att ge till de som lider mest – exempelvis de 

som dör av svält och brist på läkemedel. Nytta för Singer ligger därmed nära 

uppfyllelse av ens behov men Singer är också noga med att belysa att vissa 

behov är viktigare än andra. Den nytta som någon upplever sig få av att 
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exempelvis köpa en skjorta är mindre än den nytta som en person som lider 

av svält upplever när denne får mat.  

 

2.5 Singers universella nyttomaximering  

Singer begränsar inte sin teori till att vara riktad mot enbart individer eller 

politiska institutioner. Noterbart har Singer försökt göra utilitarismen till en 

handlingsregel för individer i större utsträckning än tidigare filosofer genom 

att framföra hur man kan ändra sitt vardagsliv för att leva ett mer etiskt 

försvarbart liv. I The Most Good You Can Do citerar Singer frågan: ”Is it 

okay... for us to be going to the movies and drinking chai lattes while 1.4 

billion people are living in extreme poverty?” (2015: s. 28). Singer 

argumenterar därmed för att alla medmänniskor och stater har en plikt att 

göra allt de kan för att maximera nytta i världen. Möjligheten att generera 

stora mängder nytta är dock större via en politisk institution. Det kan 

därmed argumenteras att just politiska institutioner är viktigare för Singer.  

 

Thomas Pogge gör distinktionen mellan interaktiva och institutionella 

kosmopoliter. Institutionella kosmopoliter anser att rättvisa är ett begrepp 

som är mest relevant inom institutioner. Det har att göra med hur, 

exempelvis, resurser är fördelade inom en grupp eller ett land. Interaktiva 

kosmopoliter argumenterar att rättvisa inte är begränsat till att innefatta 

individer av en institution, de ser även utanför institutionens gränser. Singer 

är en interaktiv kosmopolit (Pogge, 1994 se Caney, 2001: s. 976). 

 

Genomgående under Singers verk är även att han diskuterar hur man på 

bästa sätt maximerar välfärd genom att aggregera nytta (1999: s. 311). 

Singer antas därmed vara en positiv utilitarist. 

 

2.6 Singer – en teleologisk utilitarist 

Singer kan tolkas på olika sätt i denna fråga. Singers teori står och faller 

däremot inte med vilket försvar av utilitarismen som används. Jag 

argumenterar att Singer är en teleologisk utilitarist. Singer säger själv i 

Singer and his critics att han är en ”straightforward aggregationist” (1999: s. 

311). Detta belyser att han förespråkar det handlingsalternativ som, efter att 

ha gjort en nyttokalkyl, leder till mest nytta. Hans teleologiska försvar av 
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utilitarismen framgår även från hans resonemang om givande till 

välgörenhet och djur. 

 

Gällande donationer till välgörande ändamål argumenterar han, som i fallet 

Bangladesh, att pengar gör mer nytta i ett fattigt land än i ett rikt land. 

Pengarna räcker till mer saker och individer i fattiga länder har mindre 

tillgångar; därmed värderar de pengarna högre än vad någon i ett rikt land 

gör, vilket ger möjligheten att generera mer nytta (Singer, 1971: s. 1). Det går 

att argumentera att utfallet är detsamma enligt ett egalitärt resonemang. En 

position som dock utmärker Singer och som belyser hans teleologiska 

tendenser, är att han värderar djurs nytta lika högt som människors. Han 

argumenterar exempelvis för att nyttan en människa får av att äta ett djur, 

omöjligt kan vara större än nyttan djuret får av att överleva. Detta belyser 

hur han fokuserar på nytta, oavsett vart den uppstår (Singer, 2015: s. 139). 

 

3. Singer och flyktinginvandring 

3.1 Plikten att nyttomaximera 

Singers teori är kosmopolitisk och utgår från att närhetsprincipen inte 

stämmer. Singer argumenterar att rika länder och rika individer har 

möjlighet att åstadkomma mer nytta genom att hjälpa de som lider, samt att 

de har en moralisk skyldighet att göra det. Han argumenterar att lidande i 

ett fattigt land inte är mindre viktigt än lidande i ens närområde. Singer 

argumenterar att i strävan efter att maximera nytta kan man inte bara 

förhålla sig till det inom sina egna nationsgränser, utan man måste se till 

världens utsatta områden (Singer, 1971: s. 7). Ett av Singers exempel för att 

visa problematiken som utvecklade länder idag står för är det drunknande 

barnexemplet: 

 

Tankeexperimentet handlar om en man som promenerar genom en park. I 

en liten sjö i parken, ser han ett barn som är på väg att drunkna. Mannen 

har sina dyraste skor och kostym på sig. Sjön är lerig och om mannen skulle 

hoppa ner i vattnet för att rädda barnet skulle både kostymen och skorna 

förmodligen gå till spillo. Skulle han försöka klä av sig innan han hoppade i 

vattnet skulle han förmodligen inte hinna ut till barnet innan det 

drunknade. Ingen annan är där och den ende som kan rädda barnet är han 
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själv. Singer ställer därefter frågan om inte mannen har en moralisk 

skyldighet att hjälpa barnet (Singer, 1971: s. 6-7)? 

 

Singer påstår att de flesta skulle säga att mannen bör hjälpa barnet, trots 

att hans dyra kostym och skor förmodligen skulle bli oanvändbara och vara 

en kostnad han får stå för själv. Singer menar dock att människor som lever 

under goda ekonomiska förhållanden dagligen står inför scenarion som 

detta. Den nytta som en viss summa pengar hade genererat i ett ekonomiskt 

utvecklat land är mindre än den nytta som samma summa hade genererat i 

ett fattigt land. En liten donation till välgörenhet, kan potentiellt rädda liv. 

Varje dag lider och dör en mängd barn och vuxna på andra sidan jorden. 

Singer likställer oviljan att ge till välgörenhet med att aktivt välja att inte 

hjälpa det drunknande barnet i sjön (Singer, 1971: s. 7-8). 

 

Singers nyttomaximering bygger på att man aggregerar nyttan och räknar på 

hur mycket nytta ens handlingar genererar. Enligt GiveWell, en utvärderare 

av välgörenhet, är kostnaden endast $7,50 för att skicka ut ett malarianät 

till en behövande familj. GiveWell har även beräknat att en donation på 

$3,340 kan rädda ett liv. Därmed kan en familj i ett ekonomiskt utvecklat 

land som avstår från en semester rädda en människas liv om de istället 

skulle donera motsvarande summa till exempelvis Against Malaria 

Foundation (Singer, 2002: s. 214).  

 

En invändning som Singer diskuterar är till vilken gräns man ska prioritera 

andras välmående framför ens egna och de som står en närmast. Det 

kommer alltid att finnas de som behöver ens resurser mer, är det därmed 

rimligt att låta ens barn svälta för att kunna hjälpa hundra människor man 

inte känner? Singers svar till den invändningen är att man bara ska ge så 

mycket så att man känner sig motiverad att fortsätta agera 

nyttomaximerande. Eftersom syftet med att ge, som Singer menar, är att 

maximera nytta så skulle det vara kontraproduktivt att ge så mycket att 

man inte klarar av det och istället bestämmer sig för att inte ge alls (Singer, 

2015: s. 29).  

 

Ett exempel Singer diskuterar gällande hur mycket personliga uppoffringar 

man ska göra för att nyttomaximera, är paret Julias och Jeffs beslut att 
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skaffa barn. Julia och Jeff ville leva nyttomaximerande liv och resonerade 

som så att de därmed inte skulle kunna ha ett barn. Det är för tidskrävande 

samt dyrt att ha vilket skulle leda till mindre donationer till välgörenheter 

från deras sida. Dock ledde deras beslut att inte skaffa barn till djup olycka. 

Tillräckligt stor sådan för att de beslutade sig för att skaffa barn ändå. När 

Singer diskuterar detta kommer han fram till att Julia och Jeff gjorde rätt 

eftersom alla har sina gränser för uppoffringar. Om de hade tvingat sig 

själva till att inte ha barn finns risken att de nått en bristningsgräns och 

slutat ge till välgörenhet helt. Vidare, argumenterar han, är kvaliteter som 

medlidande och sympati ärftliga. Det finns därmed en stor chans att Julias 

och Jeffs barn också kommer resonera som de gör och också skulle anpassa 

sitt liv till att nyttomaximera. Vore så fallet skulle beslutet att skaffa barn 

säkerligen vara rättfärdigat från ett nyttomaximerande perspektiv (Singer, 

2015: s. 26-31).  

 

Sättet som Singer resonerar kring balansen man ska upprätthålla mellan att 

ge till behövande och de som står en nära kan också appliceras på statlig 

nivå. Om en stat skulle ge så pass mycket av skattebetalarnas pengar i 

bistånd att skattebetalarna i framtida val skulle rösta för en regering som 

inte gav bistånd, hade Singer argumenterat att man ska sänka biståndet. På 

samma sätt som han argumenterar för att Julia och Jeff ska skaffa barn. En 

utmärkande aspekt av Singers utilitarism är att han konstaterar att det 

finns en moralisk plikt att maximera nytta, men nyttan kommer inte 

maximeras om man inte kan fortsätta verka nyttomaximerande över tid 

(Singer, 1971: s. 24).  

 

Om man skulle acceptera Singers förkastande av närhetsprincipen skulle en 

logisk härledning av detta vara att nationsgränser inte bör ha någon 

betydelse. Varje människa har en plikt att maximera välfärd som väger 

tyngre än ens möjliga egenintressen. Singer argumenterar att 

närhetsprincipen bör förkastas men han avfärdar däremot inte 

nationalstaten som oviktig. Det kommer nästa avsnitt diskutera närmare.  
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3.2 Nationsgränsers betydelse 

3.2.1 Plikt och etnicitet 

I One world now: the ethics of globalization diskuterar Singer ståndpunkten 

som framförts av bland andra Michael Walzer, att nationalitet är ett band i 

sig självt som legitimerar att stater endast ser till sina egna. Stater är som 

familjer och det för med sig en plikt att medborgare ska stötta varandra på 

grund av deras delade nationalitet och etnicitet (Singer, 2002: s. 191-192). 

Singer avfärdar detta argument (2002: s. 192): 

 

”Neither race nor ethnicity should be a requirement for citizenship. It 

is therefore impossible to defend the intuition that we ought to favor 

our fellow citizens because they are a kind of extended kin…” 

 

Ett utilitaristiskt perspektiv lägger ingen vikt vid nationsgränser. Singers 

bemötande av etnicitet som en viktig komponent för medborgarskap kan 

härledas till att hans teori är en kosmopolitisk sådan (2002: s. 192). 

 

3.2.2 The Imagined Community 

Singer diskuterar även Benedict Andersons argument om att nationell 

tillhörighet grundas på en individuell föreställning hos medborgarna. Om 

medborgarna alla tror sig ha en tillhörighet till ett visst land, så kommer 

känslan av tillhörighet att uppstå, resonerar Anderson. Nationell tillhörighet 

är därmed viktig då den legitimerar att staten ser efter sina egna medborgare 

framför andras. Singers kritik till denna hållning är att ifall tillhörighet till 

ett samhälle grundas på föreställningar, bör vem som helst i teorin kunna 

tillhöra vilket annat samhälle som helst. Singer menar att detta är 

motsägelsefullt men argumenterar också för att det leder till en opraktisk 

förhållning till nationalstaten. Världen har utvecklats till att bli mer 

sammankopplad genom globaliseringen. Singer argumenterar att det från ett 

nyttomaximerande perspektiv är fel att enbart se till sin egen stats intresse 

då problemen som stater idag står inför är globala (Singer, 2002: s. 196-

197). 
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3.2.3 Staten och ömsesidiga fördelar 

Singer citerar Walter Feinberg när han bemöter ett annat möjligt sätt att se 

på den etiska betydelsen av nationsgränser (2002: s. 195): 

 

”The source of national identity is… connected to a web of mutual aid 

that extends back in time and creates future obligations and 

expectations.” 

 

Detta argument bygger på att varje land ser till sig självt och att medborgare 

bygger ett speciellt band med varandra på grund av det samhällskontrakt de 

ingår i tillsammans. En stat ska därmed prioritera sig självt eftersom denna 

modell bygger på att endast de som kan tillföra något till staten får vara 

medborgare. En stat har därmed ingen förpliktelse att hjälpa någon som inte 

bidrar till det kollektiva (Singer, 2002: s. 195-196).  

  

Robert Goodins uppsats, What is so special about our fellow countrymen? 

(1988) bemöter denna ståndpunkt från samma perspektiv som Singer men 

ännu mer detaljerat. Historiskt har nationalstater betraktats som klubbar 

där medlemmarna av klubbarna bidrar till samfundet och därmed även får 

ta del av vissa fördelar. Några exempel på hur medborgare hjälper varandra 

som Goodin diskuterar är: 1) Medborgare betalar skatt som används för hela 

landets bästa 2) Staten kan kalla in en till krig. De som inte tillhör ens land 

har inte samma skyldighet 3) En stat verkar för att göra tillvaron så bra som 

möjligt för dess medborgare. Även om det sker på en annan stats bekostnad. 

Sammanfattat så hjälper medborgare av samma land varandra på flera sätt 

och utifrån det uppstår plikten medborgare har mot varandra (Goodin, 

1988: s. 270-271).  

 

Goodin argumenterar att bilden av en stat som en klubb med förmåner för 

medborgare är motsägelsefull. Om fallet vore så enkelt, borde alla som 

bidrar till en stats välmående få ta del av de fördelar som medborgare får. 

Goodin säger att även om en individ som är medborgare i ett land flyttar till 

ett annat så fortsätter den individen ha ett speciellt band med medborgare 

från ursprungslandet. Goodin argumenterar att eftersom denne har flyttat 

från sitt hemland bidrar den inte längre, i samma mån som förut, till 

hemlandet. Trots det betraktas den personen fortfarande vara en 
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medborgare i landet och har rätt till samma fördelar som förut (Goodin, 

1988: s. 277-279). 

 

Vidare finns det flera medborgare av andra länder som bor i ett land och 

bidrar till det landets välmående men som trots det inte har samma 

rättigheter som en vanlig medborgare. Goodins poäng är att nationalstater 

inte verkar efter en modell där alla som bidrar får ta del av landets fördelar 

(1988: s. 279).  

 

Enligt denna modell så har en stat inget ansvar för människor som inte 

bidrar till statens välmående, vilket är främmande för Singers teori. Det 

tenderar att bli en väldigt egoistisk hållning, enligt Goodin (1995: s. 284): 

 

”So far as a mutual-benefit society is concerned useless members 

would be superflous members. Not only may they be cast out, they 

ought to be cast out… The same is true with the helpless, that is 

refugees and state-less persons.” 

 

Singer argumenterar att det till viss grad är moraliskt försvarbart för en stat 

att prioritera sina medborgares behov framför andra länders medborgare - 

detta kommer diskuteras mer detaljerat senare. Men en stat bör alltid 

reflektera över hur mycket nytta dess resurser skulle kunna generera i en 

annan kontext (Singer, 2002: s. 196). 

 

3.2.4 Goodins effektivitetsargument 

Goodin avfärdar att landsmän har speciella plikter mot varandra, likt Singer. 

Däremot försvarar han nationalstaten som viktig för att maximera nytta och 

förespråkar det han kallar för ”the assigned responsibility model” (1995: s. 

280). 

 

Goodins illustrerande tankeexperiment föreställer sig flera människor som 

står på en strand. Längre ut från stranden håller en person på att drunkna. 

Alla är på samma avstånd från personen och ingen är betydligt bättre på att 

simma än någon annan. Ingen känner heller personen som håller på att 

drunkna. Om alla skulle springa ner i vattnet samtidigt och simma mot 
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personen som drunknar hade folk kolliderat och slutresultatet hade 

förmodligen varit att fler än en person drunknat. Om det däremot finns en 

person som är en överlägset snabbare simmare än de andra, vore det 

naturligt att den personen blev vald till att rädda personen som drunknar. 

Det hade varit betydligt effektivare än att alla försökte springa till personens 

räddning. Alla personer på stranden har samma moraliska kall att hjälpa 

personen i vattnet men det mest effektiva hade varit om den bäst lämpade 

för uppdraget, simmar till personens undsättning (Goodin, 1995: s. 281-

282). 

 

Utifrån samma logik är det mer effektivt att ha en doktor som ansvarar för 

en patient istället för att alla doktorer på ett sjukhus skulle behandla alla 

patienter. Goodin menar att nationsgränser har samma funktion, som att 

varje patient blir allokerad en doktor. Alla har i grunden samma plikter 

gentemot varandra men det mest effektiva och nyttomaximerande är att man 

avgränsar plikter och ansvar. Om en stat ansvarar för ett avgränsat antal 

människors intressen kommer det leda till mer nyttomaximering (Goodin, 

1995: s. 283-284). 

 

Enligt Goodins modell är det moraliskt oförsvarbart att stänga ute flyktingar. 

Goodin gör återigen en liknelse med ett sjukhus. Om en patient blir intagen 

till ett sjukhus utan att få en specifik doktor tilldelad sig, är det hela 

sjukhusets plikt att se till att patienten får hjälp. Om en flykting kommer till 

ett land utan en stat som ser efter honom eller henne faller det på de andra 

staterna att se efter flyktingen och hjälpa denne att bosätta sig. Det kan 

argumenteras vara en svår uppgift, men Goodin antyder att det vore 

moraliskt fel att någon stat ansåg sina egna medborgares intressen stå över 

flyktingens. Varje stat bör se efter sina egna medborgare utifrån det faktum 

att alla andra stater ser efter sina egna medborgare. Om en stat därmed 

sviker sina medborgare, har de andra staterna ett ansvar för de personerna 

(Goodin, 1995: s. 285).  

 

I One world now: the ethics of globalization erkänner Singer att Goodins 

argument är slagkraftiga. Singer kritiserar dock modellen eftersom Goodin 

inte tar tillräckligt mycket hänsyn till ojämlikhet mellan stater. Om alla 

länder vore jämlikar så argumenterar Singer att Goodins modell är logiskt 
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konsekvent. De stora ekonomiska klyftorna som existerar mellan fattiga och 

rika länder leder dock till att modellen inte fungerar. Från ett 

nyttomaximerande perspektiv har inte alla stater samma möjlighet att 

maximera välfärden för sina invånare. Singer kritiserar även Goodins teori 

för att vara svår att tillämpa i verkligheten (2002: s.198).  

 

Singer argumenterar inte mot Goodins idé om att det mest effektiva vore att 

stater har ansvar för ett begränsat antal individer. Det han istället belyser är 

att rika länder bör omfördela sina resurser till de fattiga, då de kommer 

generera mer nytta hos dem. Samt att länder har för olika 

levnadsförhållanden för att legitimera en jämn fördelning av människor över 

världen (Singer, 2002: s. 206). 

 

3.3 Nyttomaximering av flyktinginvandring 

3.3.1 Insiders and outsiders 

I Practical Ethics argumenterar Singer angående flyktinginvandring att en 

utilitarist i en sådan situation enbart ska aggregera nyttan av de möjliga 

handlingsalternativen. Om ett land står inför valet att släppa in flyktingar 

eller inte finns det flera gruppers intressen att väga in från ett 

nyttomaximerande perspektiv.  

 

Den första gruppen att ta i beaktan är flyktingarna själva. Deras liv är 

troligtvis i fara och de lever inga överflödiga liv, en observation man enligt 

Singer kan göra genom att titta på de flesta flyktingläger (1993: s. 256). 

Nästa grupp vars nytta man behöver aggregera är de som bor i landet dit 

flyktingarna vill komma. Singer argumenterar att vissa kommer påverkas 

mer än andra av att asyl beviljas till en grupp flyktingar. Dessa 

konsekvenser kan vara positiva, exempelvis kan de bidra till ekonomin samt 

skapa en kosmopolitisk atmosfär i landet dit de kommer, vilket många kan 

komma att uppskatta. Det finns också diffusa negativa konsekvenser som 

behöver beaktas. Till exempel har det argumenterats att om man beviljar en 

grupp flyktingar asyl kommer det leda till att det ursprungliga problemet 

som ledde till att de flydde inte blir löst. Vidare kan det argumenteras att ett 

stort inflöde av flyktingar skulle leda till högre välfärdskostnader för 
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mottagarlandet. Det skulle vidare kunna vara vilka kostnader som helst 

gällande integration (1993: s. 257).  

 

Singers huvudargument i detta scenario är att, oavsett om det skulle kunna 

resultera i en kostnad för länder att bevilja flyktingar asyl, så skulle 

flyktingarna få mer nytta av att bli beviljade asyl. Från ett 

nyttomaximeringsperspektiv så argumenterar Singer därmed att man bör ge 

flyktingarna asyl (1993: s. 260). 

 

3.3.2 Att hjälpa på plats 

Hans Rosling beskrev i Aktuellt hur liten del av de som faktiskt flyr från krig 

eller liknande kommer till Europa och begär asyl (7/9 2015). Rosling 

beskrev det som att 12 miljoner av Syriens befolkning på 20 miljoner har 

flytt från sina hem. Fyra av dessa tolv har flytt till grannländer och cirka 330 

000 har flytt till Europa. Resterande cirka 7 miljoner flyktingar finns kvar i 

Syrien.  

 

Flyktingfrågan kan inte enbart begränsas till att handla om huruvida man 

bör släppa in en flykting som befinner sig på gränsen och begär asyl. Singer 

gör det tydligt i Practical Ethics att de som faktiskt lyckats komma till ett 

lands gräns och begär asyl bör få den beviljad (1993). De som gjort resan 

från sitt hemland till ett annat är däremot med störst förmodan inte de som 

har det värst. De som har det värst är dem som är kvar i det område som 

flyktingarna flydde från. 

 

I Aktuellt beskrev Rosling det som att man delvis finansierat 

integrationskostnader i Sverige genom att ta från budgeten för bistånd till 

utvecklingsländer (2015). Utifrån Singers teleologiskt nyttomaximerande 

perspektiv skulle han argumentera att detta är fel. Pengar genererar mer 

nytta i fattiga än i rika länder. Det skulle därmed vara fel, enligt Singer, att 

sänka biståndsbudgeten för att finansiera integration. Det betyder däremot 

inte att man är begränsad till att göra en avvägning mellan att sänka 

integrationsutgifterna eller biståndsbudgeten. Snarare skulle Singer 

förmodligen argumentera att integrationskostnader är nödvändiga i viss 
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utsträckning, men att biståndsbudgeten ska prioriteras framför integration. 

Detta är en logisk härledning av Singers förkastande av närhetsprincipen.  

  

Utifrån antagandet att varje land har en viss gräns för hur mycket som det 

är beredd att ge till ”välgörande” ändamål, har den gränsen en påverkan på 

hur Singer skulle resonera kring allokerandet av resurser. Utilitarister måste 

alltid förhålla sig till verkligheten. Singer prioriterar bistånd framför 

integration. Om kostnaderna för integration skulle påverka 

biståndsbudgeten, bör Singer rimligtvis förhålla sig negativ. För att 

återkoppla till exemplet Syrien; om den lilla grupp flyktingar som faktiskt 

kom till Europa börjar orsaka att biståndet till behövande länder sjunker så 

hade Singer argumenterat för att asyl inte ska beviljas till dessa flyktingar. 

Det är en ytterst liten del av flyktingarna som faktiskt lyckas söka asyl. Om 

denna grupp bidrar till att den större gruppen i deras hemland får mindre 

resurser, så skulle en nyttokalkyl förmodligen komma fram till att det bästa 

vore att neka dessa flyktingar asyl. Singers teori leder inte alltid till detta 

handlingsalternativ. Men på samma sätt som han argumenterar gällande att 

man bör sänka biståndet om risken för en ny regering som inte ger till 

bistånd är överhängande, argumenterar han att man måste anpassa sig till 

verkligheten. Det är en slutsats som intuitivt är ifrågasättbar, men som från 

Singers perspektiv är nyttomaximerande. 

 

3.4 Sammanfattning av Singers position 

Det som utmärker Singers position är hur mycket han argumenterar för att 

de som lider bör hjälpas. I Singers teori handlar nyttomaximering ofta om att 

hjälpa de som har det värst, och flyktingar kan argumenteras vara en sådan 

grupp. I scenariot där en grupp flyktingar har tagit sig till ett annat lands 

gräns och ber om inträde till ett annat, utan att ta några andra aspekter i 

beaktan, anser Singer att man har en moralisk skyldighet att ge flyktingarna 

asyl. Om man jämför negativa och positiva konsekvenser så är det inte 

försvarbart att inte hjälpa flyktingar då den sammanlagda nyttan inte 

kommer maximeras.  

 

Utilitarismen är däremot flytande i den bemärkelsen att Singer inte skulle 

argumentera för allas rätt till asyl. Han betraktar situationer utifrån ett 
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nyttomaximerande perspektiv. Eftersom Singer som teleologisk utilitarist vill 

maximera nyttan så är det i linje med hans argument att även inte bevilja 

asyl till flyktingarna - givet att de är en liten minoritet och att de påverkar 

biståndsbudgeten negativt. Singer förkastar närhetsprincipen eftersom hans 

teori är kosmopolitisk och det är därför Singer argumenterar att flyktingar 

bör få hjälp. Den mest rimliga tolkningen av Singers position är däremot att 

han förespråkar ökat bistånd utan att behöva neka flyktingar asyl. Men 

eftersom Singer alltid måste förhålla sig till verkligheten, skulle det även 

vara legitimt att i vissa fall inte bevilja flyktingar asyl.  

 

Singer förkastar inte medlemsprincipen helt. Eftersom han anser att 

närhetsprincipen är felaktig så leder det till att han även förespråkar en 

öppnare medlemsprincip. Singer anser inte att nationalstater kan rättfärdiga 

vare sig närhetsprincipen eller en stram medlemsprincip utifrån argumentet 

att vissa har företräde till medborgarskap i ett land framför andra. Det är en 

konsekvens av att han förkastar närhetsprincipen.  

 

Däremot så försvinner inte betydelsen av nationalstaten i Singers teori. 

Goodin belyser att stater är nödvändiga för att nyttomaximera, vilket Singer 

även håller med om. Vad leder det till rent praktiskt? Det finns ett starkt 

nyttoargument för att alla länder ska se efter ungefär lika många individer.  

Singers kritik till Goodins ”assigned responsibility model” är att den inte tar 

ojämlikheter mellan länder i beaktan. Det Singer därmed egentligen tolkas 

förespråka är omfördelning av resurser från rika till fattiga länder så att en 

mer jämn rikedomsfördelning uppstår. Detta ska resultera i 

nyttomaximering. 

 

Hur relaterar då Goodins modell till detta? Jag argumenterar att i Singers 

utopi skulle han se att folk var jämnt fördelade över världen så länge alla 

länder hade samma förutsättningar till att ge medborgare ett bra liv.  
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4. Analys 

I detta kapitel riktar jag först intern kritik mot Singers teori angående hur 

långsiktiga och kortsiktiga mål prioriteras mot varandra när det är otydligt 

vilket av dem som genererar mest nytta. Denna kritik belyser hur teorin kan 

förespråka handlingsalternativ som kan komma i konflikt med varandra. Jag 

argumenterar sen att Singers teori inte är empiriskt hållbar genom att 

belysa hur begreppet ”bristningsgräns” inte går att definiera i praktiken, 

samt att nytta är svårt, om inte omöjligt, att mäta i verkligheten. Till sist 

presenterar jag extern kritik av andra forskare och diskuterar hur Singer 

skulle svara mot den.  

 

4.1 Motstridiga lösningar 

Singers nyttoaggregerande modell leder i vissa fall till oklara lösningar. Som 

diskuteras i avsnitt 3.3.1 argumenterar Singer att om man inte tar några 

andra aspekter i beaktan och enbart utgår från scenariot att en flykting står 

på gränsen och ber om asyl, uppnås nyttomaximering i regel genom att 

bevilja flyktingen asyl. Jag argumenterar att detta går i strid med Goodins 

”assigned responsibility model”. Singer säger sig gällande konsekvenser vara 

en ”straightforward aggregationist” (Singer, 1999: s. 311). Jag argumenterar 

att i mer komplicerade fall tenderar en modell som enbart aggregerar nytta 

bli för simpel och att detta leder till att det inte alltid är självklart vilket 

handlingsalternativ som bör förespråkas. Det finns en oklarhet gällande hur 

Singer ställer sig till kortsiktiga och långsiktiga lösningar. 

 

Goodin argumenterar att från ett nyttomaximerande perspektiv så är det 

mest effektiva att alla stater har lika många medborgare. Singer 

argumenterar att flyktingar i regel bör beviljas asyl. Denna slutsats leder till 

en ojämlik fördelning av medborgare bland stater. Är detta en motsägelse i 

den teleologiskt utilitaristiska synen på flyktinginvandring?    

 

Singer argumenterar att om ett handlingsalternativ generar mer nytta 

långsiktigt så kan det legitimera ett annat handlingsalternativ som 

kortsiktigt inte maximerar nytta. Detta gör han exempelvis när han 

diskuterar den avvägning individer gör när de prioriterar mellan sina familjer 

och att ge till välgörenhet. Singer argumenterar att det kan vara moraliskt 
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försvarbart att inte ge hälften av sin inkomst till välgörenhet, istället för en 

mindre andel. Om det skulle vara så att individen i fråga skulle tappa 

motivationen till att donera till välgörenhet helt om förväntningarna ställdes 

så högt, är det legitimerat att sänka summan man donerar. Detta 

exemplifieras också av fallet Jeff och Julia som tidigare diskuterats (Singer, 

2015: s. 26-31). Singer skulle kunna argumentera på ett liknande sätt till 

denna invändning gällande flyktingar. Ett långsiktigt mål prioriteras över ett 

kortsiktigt. Är det fallet i detta scenario? Och är detta nog för att Singer ska 

undvika kritiken?  

 

En jämlik spridning av människor blir det ideal som en nyttomaximerande 

teori leder till, vilket är motsägande till Singers tidigare resonemang. Det 

som räddar Singer är att han, under sin diskussion av Goodins modell, 

argumenterar att levnadsförhållanden skiljer sig för mycket åt mellan olika 

stater för att kunna legitimera en ”jämn omfördelning” av människor. Som 

världen ser ut i dag är det omöjligt att förespråka att människor ska spridas 

jämnt över världen eftersom livskvaliteten skulle skilja sig för mycket mellan 

olika länder. Att livskvaliteten skulle bli densamma i alla länder konstaterar 

jag i dagsläget vara en omöjlighet. Om detta skulle accepteras som ett 

faktum så kan man inte heller, från Singers perspektiv, legitimera att man 

förespråkar en jämn fördelning av människor. Då blir istället det mest 

nyttomaximerande alternativet att flyktingar beviljas asyl. 

 

Det kvarstår däremot en oklarhet gällande hur Singers teori förhåller sig till 

långsiktiga och kortsiktiga lösningar. Enligt en tolkning skulle Singers teori 

kunna förespråka att flyktingar istället bör hjälpas på plats. Enligt en annan 

att flyktingar bör beviljas asyl. Utifrån denna kritik så begår inte Singer en 

motsägelse. Jag argumenterar istället för att teorin blir otydlig, vilket är en 

svaghet när det kommer till att förespråka konkreta lösningar på problem. 

Singer skulle kunna argumentera att man måste aggregera nyttan i 

respektive scenario. Det skulle vara svårt att genomföra och belyser inte det 

huvudsakliga problemet. Singer förklarar inte vad som bör prioriteras i en 

situation som denna. Det kan tolkas som att teorin kan rättfärdiga 

handlingsalternativ som normativt strider med varandra. 
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4.2 Godtyckliga gränser 

Singer argumenterar att alla enbart ska ge så mycket de personligen klarar 

av. Bristningsgränsen ser olika ut för alla och det är något som avgör 

huruvida en handling är moralisk eller inte. Singer argumenterar däremot 

inte att det finns en undre gräns för hur mycket man bör bidra med. I teorin 

är det därmed moraliskt försvarbart, enligt Singers teori, att en person, eller 

ett land, gör närmast ingenting för att maximera nytta.  

 

Detta dilemma berörs i diskussionen kring att hjälpa på plats. Singer skulle 

argumentera att om en liten grupp flyktingar orsakar stora nedskärningar i 

biståndsbudgeten, så bör flyktingarna inte få asyl. Det grundas däremot på 

föreställningarna i det land som flyktingarna kommer till. I teorin kan landet 

som sänker sin biståndsbudget för att spendera mer på integration överlag 

prioritera väldigt lite av statskassan till ändamål som bistånd och 

integration. Om så vore fallet så gör landet inte allt det kan och misslyckas 

med att agera nyttomaximerande.   

 

Singers svar till denna kritik är att man ska vara helt opartisk i sitt 

nyttoaggregerande. Däremot är det praktiskt omöjligt för en tredje part att 

veta huruvida någon eller ett land gör allt i sin makt för att nyttomaximera. 

Teorin utgår från att man är objektiv och ärlig mot sig själv, vilket kan göra 

teorin godtycklig i praktiken. Det går även att argumentera att det är 

omöjligt att veta sin egen gräns för hur mycket man är beredd att ge. Denna 

kritik är inte avgörande för argumentationen i Singers teori eftersom den är 

lätt att undvika genom att argumentera för objektivitet i aggregerandet av 

nytta. Problemet som däremot synliggörs är att teorin är svår att använda i 

verkliga fall, vilket tyder på empirisk ohållbarhet.  

 

4.3 Att räkna på nytta 

4.3.1 Abstrakta konsekvenser 

Processen att avgöra hur mycket nytta en handling leder till menar Lars 

Bergström vara en omöjlig uppgift. Bergström kritiserar denna aspekt av 

utilitarismen i sin avhandling The Alternatives and Consequences of Actions 

(1966). Roger Fjellström formulerar Bergströms slutsatser på sin blogg 

(Bergström, 1966 se Fjellström): 
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”[Det] saknas gräns för hur de relevanta handlingsalternativen kan 

specificeras, och detsamma kan sägas om deras konsekvenser. Båda 

sakerna är ju, innan de kommit till förverkligande, rena abstraktioner 

som kan broderas ut i det oändliga utan att ändå komma till konkreta 

handlingar och dessas lika konkreta följder…” 

 

Bergström menar att om man försöker beräkna hur mycket nytta 

konsekvensen av en handling leder till, finns det i teorin ingen gräns för var 

man ska stanna. Problemet uppstår om man väger mellan två olika 

handlingsalternativ och försöker förstå vilken handling som generar mest 

nytta. Spår av detta framgår under diskussionen om Jeff och Julia och deras 

beslut att skaffa barn. Singer skriver att det från ett nyttomaximerande 

perspektiv kan vara försvarbart att skaffa barn eftersom barnen kan ärva 

Jeffs och Julias karaktärsdrag. Om barnet också vill nyttomaximera när han 

eller hon blir äldre, så bör detta räknas in i nyttokalkylen. Men varför 

stannar Singer där? I teorin bör Singer fortsätta resonera i oändligheten om 

vilka konsekvenser en handling kan få. Bergström menar att det är omöjligt 

att välja ett enskilt handlingsalternativ enligt en utilitaristisk nyttokalkyl 

(Bergström, 1966 se Fjellström).  

 

Gällande frågan om flyktinginvandring uppstår samma dilemma. Det är 

omöjligt att veta de exakta konsekvenserna av en handling och därmed är 

det omöjligt att säga att en handling är moraliskt överlägsen en annan. 

Detta presenterar ett reellt problem för genomförandet av Singers teori. 

Singers teori skulle gynnas av att bli tydlig kring hur mycket av framtida 

konsekvenser man ska beakta i nyttokalkylen.  

 

4.3.2 Aggregerad nytta 

Om man trots Bergströms argument påstår att det i praktiken är möjligt att 

aggregera nyttan av handlingars konsekvenser, så är nyttokalkylen 

fortfarande svår att genomföra i praktiken.  
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Singer kan argumentera att i stora moraliska dilemman framgår det oftast 

vilket handlingsalternativ som genererar mest nytta. Frågan om 

flyktinginvandring är möjligtvis en sådan situation. Om en enskild flykting 

kommer till ett land med stängda gränser och söker asyl, skulle Singer 

argumentera att den nytta som de upplever av att inte släppa in flyktingen 

inte trumfar över den enskilda flyktingens. Om flyktingen inte får asyl, blir 

denne statslös. Nyttan som flyktingen får av att få asyl är därmed större än 

den som medborgarna till staten med stängda gränser upplever av att inte 

släppa in flyktingen. Flyktingfrågan är ett problem där insatserna är väldigt 

höga; flyktingar tar stora risker när de flyr från ett land till ett annat. I dessa 

situationer är det lättare att tyda vilket handlingsalternativ som kommer 

generera mest nytta.  

 

I mindre allvarliga situationer blir det däremot svårt att uttyda hur mycket 

mer nytta en person får av ett visst utfall över ett annat. Nyttokalkylen som 

Singers teori förespråkar blir därmed svår att genomföra i praktiken. Oavsett 

om man godtar Bergströms argument eller inte är det svårt att beräkna 

exakt hur mycket nytta en viss handling genererar. Detta visar att den 

nyttoaggregerande kalkylen är svår att genomföra i praktiken.  

 

4.4 Illegitima preferenser 

Enligt Singers teori ska alla personers nytta betraktas likvärdigt i 

nyttokalkylen. Kymlicka kritiserar detta eftersom att det i längden kan leda 

till att man legitimerar illegitima preferenser. Kymlicka presenterar följande 

scenario för att illustrera sin kritik: 

 

A government health care policy might plan to build one hospital for 

every 100,000 people, regardless of their race. But a number of whites 

prefer that blacks do not have equal health care, and when the utility 

calculations are done, it turns out that utility is maximized by depriving 

blacks of an equal share of health care… If this sort of utility is counted, 

it may lead to discrimination against unpopular minorities (2002: s. 26-

27). 
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Denna invändning antar att Singer som hedonist är begränsad till att räkna 

nytta av ett visst handlingsalternativ på ett visst sätt. Singer diskuterar 

liknande invändningar genomgående under sin diskussion kring givande till 

välgörenhet. Den nytta som ett barn i ett rikt land får av att ha ett väldigt 

dyrt födelsedagskalas är betydligt mindre än den nytta som ett barn i ett 

fattigt land får av att få mat för en dag. Därför bör inte det rika barnet ha ett 

sådant födelsedagskalas (Singer, 2015: s. 8). Singer argumenterar inte att 

vissa känslor har ett egenvärde och därmed står över andra. Vad han 

snarare argumenterar för är att den nytta som exempelvis en rasist får av att 

förbjuda utbildning för en viss etnisk grupp; eller den nytta en 

främlingsfientlig grupp får av att stänga landets gränser; är mindre än den 

nytta personen som utstår detta får av att detta inte sker. I Kymlickas 

exempel måste man enligt Singer räkna in allt det personerna som inte får 

utbilda sig går miste om, som tidigare diskuterats. Det kan vara minskad 

lön, alla de saker de inte får ta del av som skulle ge dem glädje och till och 

med även hur deras närstående blir påverkade av detta. Enligt Singers teori 

är det inte möjligt att den typen av nytta aggregerad kan bli mindre än den 

nytta någon får av att göra något drivet av ilska eller hat.  

 

Problemet som kvarstår, enligt Kymlicka, är att Singer inte uttryckligen 

säger att rasism är omoralisk. Trots att det vore svårt att legitimera mord 

eller uteslutandet av en minoritetsgrupp från samhället enligt Singers teori, 

så är illegitima preferenser fortfarande något som Singer måste förhålla sig 

till. Problemet är att illegitima preferenser kan tillåtas styra agerande i vissa 

situationer, vilket Kymlicka anser vara moraliskt fel.  

 

4.5 Intuition 

4.5.1 Det intuitiva argumentet för närhetsprincipen  

Intuition har spelat en stor roll i moralhänseende och många filosofer har 

refererat till intuition för att försvara sina argument. Bland dem Rawls 

(Singer, 1999: s. 314). Det är därmed nödvändigt att belysa den intuitiva 

invändningen mot Singer, formulerad av F.M. Kamm.  

 

I sin uppsats Faminine Ethics: The Problem of Distance in Morality and 

Singer’s Ethical Theory argumenterar Kamm att Singers tankeexperiment om 
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barnet som drunknar ger en missvisande problembild. Kamm argumenterar 

att om man är intresserad av huruvida avstånd spelar roll i moraliskt 

hänseende, så måste man först isolera avstånd och hålla alla andra faktorer 

konstanta. Därefter göra en metodisk undersökning för att göra ett 

uttalande. Problemet är att exemplen som Singer presenterar skiljer sig åt 

från flera perspektiv (Kamm, 1999: s. 178).  

 

En kort återberättelse av en variant av Singers tankeexperiment: 

 

Drunknande barnet: När jag går förbi en sjö ser jag ett barn som drunknar. 

Ifall jag skulle simma ut och rädda barnet skulle min dyra kostym bli 

förstörd. Jag bör rädda barnet.  

 

Svältande barnet: Jag vet att det finns ett barn på andra sidan jorden som 

svälter. Om jag ger summa X till välgörenhet så kommer barnet att räddas. 

Jag har ingen moralisk plikt att göra det.  

 

I exemplet med det drunknande barnet är inte pengar medlet som används 

för att rädda barnet, som i det andra. Vidare är det förmodligen så att det 

finns få personer som kan hjälpa barnet som drunknar. Fallet är det 

motsatta i det andra exemplet - i teorin har alla i hela världen samma 

skyldighet mot det svältande barnet. Kamms huvudargument är däremot att 

frågan om huruvida det är rätt att låta ett barn på andra sidan jorden svälta 

eller inte, är en rättvisefråga. Drunknande barnexemplet är en fråga om 

huruvida man bör hjälpa någon som råkat ut för en olycka (Kamm, 1999: s. 

178). Kamm menar att alla dessa faktorer påverkar hur man intuitivt ser på 

dilemmat som Singer presenterar.  

 

4.5.2 Kamms försvar av närhetsprincipen 

Kamm omformulerar därmed frågan till att vara huruvida man bör hjälpa 

någon som råkat ut för en olycka eller inte. Singer vill som interaktiv 

kosmopolit att alla individer ska ingå i aggregerandet av nytta. Om vi vet om 

att vi kan generera nytta, så har vi en plikt att göra det. Därmed är 

vetskapen om att någon lider på andra sidan jorden avgörande för vilken 
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handling man bör vidta. Kamm motsätter sig detta och konstruerar två 

tankeexperiment för att illustrera sitt argument: 

 

 

1. En person ligger utanför en människas dörr och förblöder. Personen 

inuti huset får reda på att den döende personen ligger utanför dennes 

dörr. Personen kan varken höra eller se den döende men vet att denne 

ligger utanför dörren. 

2. En person har förmågan att se exakt vad som händer flera hundra mil 

bort. Långt borta ser personen ett barn som drunknar i en sjö (Kamm, 

1999: s. 180-181). 

 

I båda fallen är personerna i fråga döende och båda har ett stort behov av 

hjälp. I vilket scenario har personen en plikt att hjälpa den döende? Kamm 

argumenterar att personen med förmågan att se långt bort inte har en plikt 

att göra något men att det hade varit moraliskt oförsvarbart att inte hjälpa 

personen utanför dörren (Kamm, 1999: s. 182-183). 

 

Detta scenario kan liknas vid en mer vardaglig situation. Om det, 

hypotetiskt, sägs på nyheterna att en naturkatastrof inträffat i ett land långt 

bort, anser man sig då ha en moralisk plikt att göra något för alla dem som 

råkat ut för katastrofen? Förmodligen inte. Man kan konstatera att det är 

hemskt och sorgligt men få skulle förmodligen argumentera att man har en 

moralisk plikt att hjälpa. I jämförelse, ifall en brand bryter ut i 

lägenhetskomplexet bredvid ens egna, hade man inte då sprungit ut för att 

se om man kan hjälpa till? Kamm argumenterar att det intuitivt finns en 

stor skillnad på dessa situationer. Vetskapen om att något inträffat 

genererar inte en moralisk plikt, vi vet om att flera hemska saker händer i 

världen, trots det gör vi inget åt dem – och det är inte moraliskt fel. Om man 

däremot är fysiskt nära någon som råkat ut för en olycka, blir situationen en 

annan och en moralisk plikt uppstår.  

 

Resultatet av att följa Singers nyttomaximerande modell, menar Kamm, är 

att man kan legitimera situationer som intuitivt är moraliskt oförsvarbara. 

Enligt Singers teori så har man som individ ingen större moralisk plikt att 

hjälpa den som drunknar i parken och är fysiskt nära dig före ett svältande 
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barn på andra sidan jorden. Kamm menar att det är moraliskt förkastligt att 

strunta i att rädda den som drunknar framför ens ögon för att istället 

donera en summa till välgörenhet. Närhet har betydelse i hur vi ser på 

moraliska problem (Kamm, 1999: s. 185-186). Ett annat exempel på hur 

Singer kan rättfärdiga en intuitivt moraliskt felaktig handling, enligt Kamm, 

skulle vara när teorin exempelvis rättfärdigar att neka en grupp flyktingar 

vid gränsen asyl.  

 

4.5.3 Singers bemötande av Kamms kritik 

Anledningen till att Singer inte uppmärksammar de skillnader i fallen som 

Kamm gör kan förklaras av att hans teori är utilitaristisk. Singer 

argumenterar att konsekvenser ska avgöra vad som är moraliskt rätt. Att en 

person riskerar att dö i en sjö i Sverige är därmed exakt samma situation 

som när en person i ett fattigt land riskerar att dö av svält.  

 

Med detta i åtanke så är de två exemplen inte annorlunda. Barnet som 

drunknar kan räddas genom att man springer ner i vattnet. Det svältande 

barnet kan räddas genom en välgörenhetsdonation. Utfallen i exemplen är 

likadana.  

 

Singers svar till Kamm kan härledas utifrån hans syn på intuition. Enligt 

honom har mänsklig intuition ingen som helst betydelse i moraliska 

frågeställningar. Intuition är enligt Singer godtycklig (1999: s. 315): 

 

”Common-sense morality is influenced by prejudice, superstition, 

envy, arrogance and self-interest. To this list of influences I would add 

obsolete religious, metaphysical or factual views.” 

 

Singer refererar även till Peter Unger i sitt bemötande av Kamms kritik - en 

annan utilitarist som också kritiserat hur intuition används inom moral. 

Unger utförde ett informellt experiment på sina studenter där han bad dem 

berätta vad som för dem var det intuitivt rätta handlingsalternativet i en rad 

olika scenarion. Resultatet visade att de flesta hade svarat helt olika. Singer 

argumenterar därmed att intuition är baserat på saker som inte har någon 

relevans alls för moraliska frågor (Singer, 1999: s. 316). 
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Singers argument bygger, till skillnad från Kamm, inte på intuition. Däremot 

så använder han intuition i sitt egna tankeexperiment med det drunknande 

barnet. Han argumenterar att dilemmat med det svältande och drunknande 

barnet är likadant. Därmed bör vi – intuitivt - även göra något för att hjälpa 

barnet som svälter i det fattiga landet. Detta konstaterande har däremot 

ingen betydelse för teorin eftersom det intuitiva inte är anledningen till att 

man bör agera i Singers fall (1999: s. 315). Det kan dock argumenteras vara 

motsägelsefullt att Singer kritiserar Kamm för att bygga sina argument på 

intuition när han själv använder intuition i viss utsträckning, för att göra 

sitt egna argument mer slagkraftigt.  

 

Det finns däremot fortfarande en rimlig invändning till denna del av Singers 

teori som Kamm belyser. Att inte agera efter sina egna intressen eller hjälpa 

personen som drunknar i sjön framför oss, går emot mänsklig intuition. 

Singers teori kan förespråka handlingsalternativ som kan vara svåra att 

utföra - exempelvis avvisa flyktingar som står på gränsen och begär asyl. 

Trots att Singer har, i min mening, rimliga argument för att avfärda 

intuitionens betydelse i moraliska frågor så kan teorin vara svår att följa i 

vardagslivet. Singers svar till detta skulle förmodligen vara att ett moraliskt 

liv är svårt att leva. Att något är svårt att göra är däremot inte en ursäkt till 

att inte göra det. Flera aspekter av ens vardagliga liv är omoraliska. Man bör 

däremot göra det man kan för att försöka leva ett så moraliskt liv som 

möjligt. 

 

5. Slutsatser 

Den här undersökningens syfte var att tillämpa Singers teori på 

flyktinginvandring och pröva de ståndpunkter som framförts mot de tre 

kriterier som Beckman presenterar i Grundbok för idéanalys; logisk giltighet; 

empirisk hållbarhet, och normativ rimlighet. I min tillämpning av Singers 

teori kom jag fram till att Singer förkastar närhetsprincipen och förespråkar 

en öppnare medlemsprincip. Applicerat på flyktingfrågan kom jag fram till 

att Singer inte förespråkar ett specifikt handlingsalternativ. Om flyktingar 

står vid ett lands gräns och vill ha asyl och inte kommer påverka landets 

givande till mer utsatta grupper, så bör de få asyl. Om flyktingarnas närvaro 
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i ett land däremot negativt påverkar en större och mer utsatt grupp skulle 

Singers teori inte förespråka att asyl beviljas.  

 

I min idékritik av ovanstående position kom jag fram till följande problem: 1) 

Det finns en oklarhet gällande hur Singers teori ställer sig till kortsiktiga och 

långsiktiga lösningar. Det ges ingen tydlig prioritetsordning i sådana fall 2) 

Teorin kan vara svår att tillämpa i praktiken. Det kan argumenteras omöjligt 

att veta andras samt sin egen bristningsgräns vilket gör det svårt att 

nyttomaximera 3) Att räkna ut nyttan av en viss handling är svårt om inte 

omöjligt 4) Singers teori är neutral gentemot nytta vilket leder till att Singer 

inte förkastar illegitima preferenser 5) Teorin kan rättfärdiga beslut som 

intuitivt är moraliskt ifrågasättbara och därmed ställa ytterst höga krav på 

en själv som individ, vilket kan göra den svår att följa. 

 

Min kritik ger inte belägg för att avfärda ståndpunkterna som Singers teori 

kommer fram till. Det min studie belyst är att teorins största problem 

uppstår när den omvandlas till praktik. Både gällande bristningsgränser och 

hur nytta beräknas i verkligheten. Teorin är även svår att följa av intuitiva 

skäl. Trots att teorin kan vara svår att omsättas till praktik och följas i 

vardagen har jag i min diskussion försökt visa att Singers teori är stark i 

argumentationen. 

 

De problem min diskussion har pekat på har visat att det finns möjlighet att 

förbättra Singers teori. För att ytterligare stärka Singers teori skulle jag vilja 

att Singer utvecklar hur man aggregerar nytta i vekligheten samt ange en 

tydligare prioritetsordning och förklaring till hur man ska agera när 

kortsiktiga och långsiktiga alternativ tycks stå emot varandra.  Det är något 

Singer själv eller framtida forskning inom utilitarismen skulle kunna 

undersöka närmare.  
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