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Abstract. This paper focuses on Brad Hooker’s moral theory which is a version of rule-

consequentialism and is developed in Ideal Code, Real World. The paper starts with a 

reconstruction of the theory. I then go on to criticize Hooker on mainly two points. The first point 

is on the matter of the “disaster-clause”. I present here a modified example from Leonard Kahn: a 

choice between saving your own city with all members of your family and friends versus another 

arbitrary city with a few more people living in it. Hooker does not say much about the extent of a 

person’s obligations and priority towards family and friends. So, it is worth asking: does the theory 

cohere with what we know about our human nature, and would Hooker’s theory and a plausible 

account human nature reach the same conclusion as far as this particular example is concerned? 

The second point focuses on the issue of the internalization condition. This comes in two varieties: 

one can recommend internalization of one code by everyone (absolute rule-consequentialism), on 

the one hand, or internalization of different codes for different groups (relative rule-

consequentialism). Which one should be preferred? I will argue for nation-relative rule-

consequentialism, and will do so from a consequentialist perspective. I will do this by first arguing 

that there exist differences in people’s conventional morality – something Hooker does not seem 

to take into consideration to a sufficient degree. I will try to show that if we have differences in 

conventional morality, then the reasons for preferring national internalization of codes are stronger 

from a global perspective. 
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1. Introduktion 
Jag avser i den här uppsatsen att kritisera Brad Hookers regelkonsekventialism (RK).1 Jag ska först, 

i kapitel 2, redogöra för Hookers teori. Det ska göras för att läsaren ska ha en god uppfattning och 

bild av teorin. I kapitel 3 så inleder jag min kritik mot teorin. Jag ska i kapitel 3.1 redogöra för en 

artikel av Leonard Kahn (2013), Rule consequentialism and disasters, som handlar om det s.k. 

“disaster clause”. Kritiken jag kommer bygga utifrån Kahns artikel som handlar om att RK inte 

kan ge principiella grunder för att urskilja mellan katastrofer och situationer som nästan är en 

katastrof. Det kommer jag redogöra för genom en invändning som Kahn tar upp mot ”disaster 

clause” som han i artikeln kallar för “The second disaster objection” (DO-2). Det uppstår ett 

problem eftersom gränsdragningen mellan en katastrof och en nästan-katastrof kommer att vara 

godtycklig. Jag ska försöka visa att situationer som klassas som nästan-katastrofer kommer 

innebära och förutsätta att människor använder sitt omdöme för att avgöra rätt handling. Sedan ska 

jag argumentera för att människors omdömen skiljer sig pga. olika förhållningssätt, dispositioner, 

värderingar och prioriteringar. Olika omdömen i nästan-katastrof-situationer innebär att det 

kommer uppstå vissa svårigheter då partiskheten gentemot familj och vänner inte är lika för alla 

människor. Vilket innebär att människor kommer handla olika.  

I kapitel 3.2 ska jag redogöra för ett tankeexperiment av Kahn, som jag sedan ska modifiera för att 

bättre kunna visa den poäng jag vill få fram. Tankeexperimentet handlar om en situation då två 

katastrofer ställs mot varandra. Hade människor valt att rädda sin stad med familj och vänner eller 

en annan stad där det bor flera människor i? Jag kommer argumentera för att Hookers RK bör ge 

utrymme åt partiskhet mot familj och vänner, detta för att teorin inte ska vara för krävande. Hooker 

anser själv att familj och vänner ska få viss prioritering men han specificerar inte till vilken grad. 

Jag ska försöka visa att vi inte kommer kunna nå konsensus rörande frågan kring hur mycket 

prioritering familj och vänner bör få. Det beror på människors olika värderingar och dispositioner, 

som är kopplat till människors olika omdömen. Jag ska argumentera för att människors olika 

handlande vid situationer där omdömet förväntas avgöra rätt handling, till följd av vilken grad 

familj och vänner ska prioriteras, beror på skillnader i människors konventionella moral. 

                                                           
1 Jag kommer att referera till regelkonsekventialismen som RK. I citat jag har med i uppsatsen så kommer det ibland 
stå ”RC”, vilket är den engelska förkortningen av RK. 
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I kapitel 4.1 så kommer jag att undersöka tanken om att människor har olika förhållningssätt, 

dispositioner, värderingar och prioriteringar. Alltså om det skiljer sig mellan människors syn på 

vilken grad familjen och vänner har samt andra skillnader. Med andra ord, skiljer sig människors 

konventionella moral från varandra? Om det är fallet, så innebär det existensen av olika 

konventionella moraler. Konventionell moral i Hookers teori fungerar som en “vågmästare” då 

man ska välja att internalisera en kod, om och endast om vi har flera lika bra koder att välja mellan. 

Om det är så att det inte existerar en gemensam konventionell moral, d.v.s. flera konventionella 

moraler existerar, så är det ett problem för Hookers version av RK. Jag ska argumentera och försöka 

visa att det inte existerar en gemensam konventionell moral för alla människor. Om jag lyckas med 

det så innebär det att Hookers RK är mindre plausibel. Finns det då en annan version av RK som 

på ett bättre sätt kan försvara och rättfärdiga människors olika prioriteringar av familj och vänner? 

Kapitel 4.2 kommer ägnas åt att ge “textual evidence” för att Hookers teori är vad Kahn i artikeln, 

Rule Consequentialism and Scope (2012), kallar för Absolut RK. Den versionen av RK syftar till 

att endast en kod ska internaliseras för människor. Detta ska jag göra för att säkerställa Hookers 

ställningstagande. 

Senare ska jag i kapitel 4.3.1 undersöka ett alternativ till Absolut RK, nämligen Relativ RK som 

innebär att flera koder internaliseras av olika människor och/eller grupper. Detta för att försöka 

svara på frågan om det finns en bättre version av RK. Jag kommer att redogöra för tre varianter 

gällande internalisering för Relativ RK. “Weak Relative RC” förespråkar internalisering för 

grupper. “Moderate Relative RC” förespråkar internalisering för både grupper och individer. Den 

tredje varianten är “Strong Relative RC” som förespråkar internalisering på individnivå. Jag ska 

argumentera för att “Weak” Relativ RK är att föredra av dessa tre. Sedan ska jag argumentera för 

att ”Nations Relativ RK”, som klassas som en version av “Weak” Relativ RK, är den grupp 

internalisering bäst sker på.  

Efter att jag har argumenterat för Nations Relativ RK så avser jag, i kapitel 4.3.2, att redogöra och 

undersöka vilket förhållningssätt vi ska ha gällande andra nationer, vid internalisering på nationell 

nivå. Vi har två alternativ som Carson (1991) presenterar i artikeln, A Note on Hooker’s “Rule 

Consequentialism”. Vi kan antingen utgå från att andra länder internaliserar deras optimala koder, 

vilket vi då räknar med i vår egen kod. Det här alternativet kommer jag att kalla för Idealistisk 

Relativ RK (IRRK). Eller så kan vi välja det andra alternativet, som innebär att vi utgår från att 
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andra länder inte internaliserar deras optimala kod, utan vidhåller deras nuvarande kod. Det andra 

alternativet kommer jag att kalla för Realistisk Relativ RK (RRRK). Jag kommer att argumentera 

för att IRRK är de alternativ vi bör föredra på grund av att den är mindre krävande än RRRK.  

I den avslutande delen, kapitel 4.3.3, avser jag att argumentera för att Nations Relativ RK är att 

föredra över Hookers Absolut RK. Jag kommer att argumentera från ett konsekventialistiskt 

perspektiv och försöka visa att det råder för stora skillnader runt om i världen, skillnader som 

innebär att det är för kostsamt att internalisera globalt. Jag kommer även presentera ett argument 

av Kahn som han kallar för “costless benefit argument”. Argumentet syftar till att visa att vi får 

bäst konsekvenser genom att internalisera relativt och inte globalt. Uppsatsen kommer genomlysas 

av människors olikheter. Något som talar emot Hookers RK, men som talar för Relativ RK.  

 

2. Brad Hookers regelkonsekventialism 
Hookers etiska teori är en form av “expected results” regelkonsekventialism. Teorin ställer sig 

frågan: vad skulle konsekvenserna vara om alla vara fria att utföra handling X? RK menar på att en 

handling är fel om den har dåliga konsekvenser om alla vara fria att utföra handlingen. Ett exempel 

på det skulle vara följande. Skulle det medföra bra eller dåliga konsekvenser om människor var 

fria att välja att avbryta ett överenskommet kontrakt när de inte längre vill följa det? Det är inte 

detsamma som att säga att alla människor skulle avbryta kontrakt. Utan frågan syftar mer till 

möjligheten för människor att kunna utföra handlingen. Hooker definierar sin teori på följande sätt.  

“An act is wrong if it is forbidden by the code of rules whose internalization by the overwhelming 

majority of everyone everywhere in each new generation has maximum expected value in terms of 

well-being (with some priority for the worst off). The calculation of a code’s expected value includes 

all costs of getting the code internalized. If in terms of expected value two or more codes are better 

than the rest but equal to one another, the one closest to conventional morality determines what acts 

are wrong.”2 

                                                           
2 Hooker (2000), s. 32. 



7 
 

När Hooker skriver “overwhelming majority” så menar han 90 %. Han medger att siffran är en 

godtycklig sådan men att den verkar någorlunda rimlig. De resterande 10 % är människor som 

antingen inte alls internaliserar moraliska koder eller som redan har internaliserat fel kod.3  

Reglerna är sådana att de gäller för alla. Regler kan även vara specifikt inriktad på en viss grupp. 

Exempelvis, om du är rik, så bör du skänka pengar till fattiga.4  

Hooker valde att formulera sin teori i form av “expected results” istället för “actual results”. 

Anledningen till det är att Hooker anser att “moral permissibility” inte ska vara bunden till fakta 

som är omöjlig att lista ut. “No one can be blamed for failing to know just which rules are the ones 

whose internalization by the overwhelming majority actually would produce the best 

consequences”.5 Han menar på att om man inte kan klandras för att ha misslyckats med att veta 

handlingens “actual results”, så kan man heller inte klandras för att inte följa dessa regler. Hans 

slutsats är att det inte plausibelt att moralisk klandervärdighet är förenat med, kopplat till, “actual 

results”. Moralisk klandervärdighet beror på vad agenten i frågan rimligtvis hade kunnat förvänta 

sig av en viss handling.6 Hookers formulering är således följande: “[A]n act can be wrong without 

being blameworthy if part of the cause of the act is either some blameless motivational problem or 

some blameless informational deficit”.7   

För Hooker så är det viktigt med att människor accepterar och inte bara följer/lyder regler. En kod 

är en uppsättning av regler. Sammanfattningsvis så skulle man kunna säga att skillnaden är att de 

människor som accepterar regler/koder och därmed följer dem även har en motivation att 

uppmuntra andra människor att göra detsamma. De har en positiv attityd mot människor som följer 

reglerna. De känner skam och skuld om de själva skulle bryta mot en regel samt att de fördömer 

andra människor som bryter mot en regel. Det här grundar sig i en tanke om att reglerna eller koden 

är rättfärdigade. Människor som endast följer reglerna för att de måste det, saknar dessa attityder 

och drivkrafter som vi finner hos människor som accepterar reglerna. Det handlar alltså inte bara 

om hur människor handlar utan även hur de känner för det de gör.8  

                                                           
3 Hooker (2000), s. 84. 
4 Ibid., s. 87. 
5 Ibid., s. 72. 
6 Ibid., ss. 72-3. 
7 Ibid., s. 73. Exempel ges på situationer för ”motivational problem” and ”informational deficits” 
8 Ibid., s. 76. 
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Internalisering (acceptering) av koder är något som räknas fram. I beräkningen så ska man tänka 

på konsekvenserna av att få en viss kod internaliserad samt internaliseringskostnaden, dvs. 

nackdelarna och svårigheterna med att få människor att lära sig nya moraliska regler. Hooker är 

väldigt tydlig med att påpeka att bara för att en kod X har mycket bra konsekvenser om 

internaliserad, så innebär det inte att X är bättre än kod Y som inte har lika bra konsekvenser. Det 

beror i sådana fall på att internaliseringskostnaden för X är mycket högre än kostnaden för att 

internalisera kod Y.9 “Just as more complicated and demanding moral codes have higher 

internalization costs, so do they have higher ’maintenance’ and ’reinforcement’ costs”.10 

Något viktigt i Hookers teori är att räkna med kostnaden för internalisering av varje ny generation. 

Det gör han för att vi måste komma ihåg att även den nya generationen måste lära sig alla moraliska 

regler eftersom de inte föds med dem. En annan sak är att teorin inte räknar med en ny kods 

internaliseringskostnad för människor som redan internaliserat en kod som skiljer sig alltför mycket 

från en moraliskt acceptabel kod. Skulle vi göra det så anser Hooker att det då skulle innebära att 

vi låter dem influera och påverka beslutsfattandet av nya koder. Om många exempelvis skulle vara 

rasister så skulle det bli väldigt kostsamt att internalisera en ny, icke-rasistisk kod. Deras inflytande 

i kostnaden skulle troligtvis (beroende av antalet rasister) få oss att införskaffa en annan kod än en 

helt icke-rasistisk sådan. Om jag har tolkat Hooker rätt så ska vi inte räkna med de människor som 

redan internaliserat en kod som är av den arten att RK själv tar avstånd från och inte anser vara 

moraliskt rättfärdigad. Alltså om någon redan har internaliserat en kod som RK inte fördömer, så 

ska dennes internaliseringskostnad tas med i beräkningen.11  

Vid internalisering av koder så internaliseras även motivationer, drivkrafter, till att följa reglerna. 

Den främsta av alla motivationer som Hooker förespråkar är motivationen att förhindra katastrofer. 

Teorin menar att vi ska bryta ett löfte eller ljuga om det är för att förhindra en katastrof, det kallas 

för “disaster clause”. Men vad som räknas som en katastrof är otydligt definierat av Hooker. Det 

beror på vilka två alternativ som står emot varandra.12 Eftersom det är relativt med vad som räknas 

som en katastrof så krävs det ett bra omdöme för detta.13 Han tillskriver alltså en “meta-regel” om 

att förhindra katastrofer. Vissa regler är av olika styrkor. Det innebär att om en så kallad svagare 

                                                           
9 Hooker (2000), s. 79. 
10 Ibid. 
11 Ibid., s. 80. 
12 Ibid., ss. 98-9. 
13 Ibid., s. 133. 
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regel exempelvis “ljug inte” hamnar i konflikt med regeln “döda inte” så är den senare regeln den 

som ska väljas. Reglerna är alltså sammankopplade med känslor av aversion och motvilja. “The 

worse the effect if everyone felt free to do a certain kind of act, the higher the level of aversion 

should be to this kind of act”.14  

Hur löser Hookers RK-problemet när regler hamnar i konflikt med varandra? Hooker skriver “[i]f 

an act would be prohibited by the moral aversions thus selected, it would be morally wrong […]. 

When rules conflict, so do the aversions that are attached to them. The stronger aversion determines 

what action is permissible, according to rule-consequentialism”.15 Han är överens med Brandt som 

menar att man ska göra det som gör moraliskt tränade människor minst missnöjda. Det är viktigt 

att ha ett gott omdöme.16 Han skriver att “when rules (and thus aversions) conflict, the stronger 

aversion determines what action is right”.17  

Mycket mer kan sägas om Hookers RK-teori. Jag hoppas att jag sagt tillräckligt för att få en god 

överblick över den här versionen.  

 

3. Problematiken med Disaster Clause 
I en artikel av Leonard Kahn från 2013, Rule consequentialism and disasters, så tar han upp ämnet 

om “disaster clause”. Artikeln fokuserar mest på om det nu är så att RK legitimt kan åberopa en 

”disaster clause” så saknar teorin ändå principiella grunder för att urskilja katastrofer från icke-

katastrofer. Kahn utforskar också Hookers syn på att katastrofer är någonting vagt. Kahn å andra 

sidan argumenterar för att så inte är fallet, samt att RK faktiskt har principiella grunder för att 

urskilja katastrofer från icke-katastrofer.18 Jag kommer mest att fokusera på två saker. Ett 

tankeexperiment (3.2) som Kahn presenterar i artikeln samt en invändning (3.1) mot “disaster 

clause” som han i artikeln kallar för “the second disaster objection” (DO-2).  

 

                                                           
14 Hooker (2000), s. 131. 
15 Ibid., s. 90. 
16 Ibid. 
17 Ibid., s. 132. 
18 Kahn (2013), s. 219. 
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3.1 Katastrof eller inte katastrof 
DO-2 består av flera scenarion för att påpeka en godtycklig gränsdragning. Det första scenariot 

som Kahn presenterar är följande: “A demon will torture everyone in London, except for one 

person chosen at random, for a year unless John lies to Harriet”.19  

Här antas det vara 8 miljoner människor i London. Jag anser att vi redan nu måste modifiera 

exemplet så att det bättre kan få fram den poäng den är avsedd för. Detta för att det verkar väldigt 

kontraintuitivt att jämföra en lögn mot tortyr. Det beror ju självklart på om det är en lögn om 

exempelvis ett lands säkerhet eller om det handlar om att ställa in en dejt genom att ljuga. Min 

poäng är att det känns väldigt kontraintuitivt att ställa ”små” lögner mot tortyr. Det hade varit 

rättfärdigat att ljuga en liten lögn för att få 3 andra personer att slippa bli torterade. Troligtvis även 

om fallet endast handlade om en person.  

Som jag nämnde i slutet av kapitel 2.0 i den här uppsatsen, så anser Hooker att det krävs mer för 

att bryta regeln om att inte skada oskyldiga än att bryta regeln om att inte ljuga.20 Vi ändrar därför 

DO-2 scenariot till följande: En demon kommer att döda alla i London (8 miljoner), förutom en 

slumpvald person, om inte John dödar Harriet.  

Låt säga nu att John väljer att döda Harriet därför att det vore en väldigt stor katastrof att låta 7 999 

999 människor dö. Han är rättfärdigad av RK och dess “disaster clause” att göra så. Nästa scenario 

Kahn presenterar i sin artikel är snarlikt det ursprungliga, skillnaden är att det nu istället är två 

stycken slumpvalda människor som inte kommer att torteras av demonen. Jag applicerar det på min 

modifierade version. Alltså har John nu ett snarlikt val, d.v.s. 7 999 998 människor eller Harriet. 

John bör även i de här scenariot välja att rädda livet på de nästan 8 miljoner människorna i London 

genom att döda Harriet. Kahns poäng är att om vi fortsätter med scenarion där vi hela tiden minskar 

antalet människor så kommer vi till slut nå en gräns. En gräns där vi å ena sidan har ett antal 

människor (X) som klassas som en katastrof, å andra sidan ett annat antal människor (X-1) som inte 

klassas som en katastrof.  

“[W]hat is supposed to be at stake in DO-2 is the fact that RC is forced to make a morally arbitrary 

distinction between John’s obligations in disasters and his obligations in near disasters. For the 

difference in the value of the consequences of John’s options in the least bad case of disaster and the 

                                                           
19 Kahn (2013), s. 228. 
20 Hooker (2000), s. 131. 
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worst case of near disaster are slight, and, therefore, they cannot justify requiring him to act in one 

case and requiring him not to act in the other”.21  

Det verkar alltså inte vara plausibelt att påstå att John är rättfärdigad att döda Harriet när hennes 

liv är ställt emot, låt oss anta, 10 000 människor medan det inte är rättfärdigat då hennes liv är ställt 

emot 9 999 människor. “The concern raised by DO-2 is about moral arbitrariness, not about value. 

It gathers its strength from the intuition that it is illegitimate to set aside rules in one case but not 

do so in another nearly identical case”.22 En möjlig lösning hade varit, då en situation klassas som 

en nästan-katastrof att agenten själv väljer den handling som hen vill utföra. Det verkar vara en 

gråzon anser jag. Precis som jag nämnde i kapitel 2.0 i den här uppsatsen så håller Hooker med 

Brandt om att man ska göra det som gör moraliskt tränade människor minst missnöjda. Detta 

uppnås bäst genom att använda sitt förnuft och omdöme.  

Ett problem som uppstår är att vi ytterligare får en gråzon mellan vad som inte är en katastrof och 

vad som är en nästan-katastrof. Lösningen bör vara densamma, alltså att människor utgår från sitt 

omdöme för att avgöra om situationen räknas som en nästan-katastrof eller som en icke-katastrof. 

Jag tänker inte fokusera så mycket mer på denna aspekt utan utgår från att det som kan sägas och 

det som kommer sägas om katastrof och nästan-katastrof-situation även kan appliceras på nästan-

katastrof och icke-katastrof-situationer. 

Hur som helst, Kahns svar på DO-2 invändningen mot RK är att “[a]ccording to RC, whether or 

not a particular situation counts as a disaster or not is determined by whether or not everyone would 

be justified in violating one or more elements of IC in order to prevent it, if there were no other 

way to do so.”23 IC står här för ”ideal code”. Han menar på att RK:s svar på om någonting är en 

katastrof eller inte avgörs om människor är berättigade att bryta regler för att förhindra situationen. 

Alltså, situation S är en katastrof om och endast om person P är berättigad att bryta mot en eller 

flera regler av ideal koden. Det lämnar oss med frågan om hur vi kan veta om en person är 

berättigad att bryta en eller flera regler i en viss situation? Den omvända definitionen hade varit: 

Person P är berättigad att bryta en eller flera regler av ideal koden om och endast om situationen S 

                                                           
21 Kahn (2013), s. 229. 
22 Ibid., s. 232. 
23 Ibid., s. 234. 
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är en katastrof. Den här definitionen lämnar oss istället vid den ursprungliga frågan om hur vi kan 

veta om en situation är en katastrof eller inte?  

Oavsett vilken av dessa två som är att föredra, så håller jag inte med Kahn eftersom han verka nöja 

sig med sin definition som ett tillräckligt svar. Det är fortfarande ett vagt sådant eftersom det inte 

löser problemet med den godtyckliga gränsdragningen. Något som Kahn inte verkar tycka då han 

skriver att “the charge that RC’s distinction between disasters and non-disasters is morally arbitrary 

also fails. A distinction is morally arbitrary only if there is not sufficient moral reason to make the 

distinction. […] RC makes the distinction between disasters and non-disasters on the basis of 

whether or not everyone would be justified in violating one or more elements of IC in order to 

prevent it, if there were no other way to do so”.24  

I en situation då det handlar om att ljuga eller att låta 1 miljon människor dö så kan vi anse att 

Kahns svar är tillräckligt. Men det ger oss ingenting i en gråzons situation, d.v.s. en situation som 

är klassad som en nästan-katastrof. Det kan bero på att man i ett sådant fall faktiskt inte bör bryta 

regeln utan låta X-1 antal människor dö. Men som tidigare påpekat så tycks det inte vara plausibelt 

att det i ena situationen är rättfärdigat att bryta mot regeln medan i en annan snarlik situation inte 

är rättfärdigat. Men precis som Hooker skriver om att RK “will not be plausible if it insists on 

precision” så kanske vi ska släppa på tyglarna och utgå från ett gott omdöme för att avgöra vilken 

handling vi ska utföra i en sådan situation.25 Även Kahn ger ett liknande svar då han skriver att 

“[t]he question is not whether vagueness can be eliminated altogether but how it can be 

minimized”.26  

Däremot så anser jag att människors omdömen kan skilja sig från varandra. Det är inte någonting 

kontroversiellt att påstå det. Eftersom det nu verkar vara svårt för RK att strikt kunna peka på en 

gränsdragning eller åtminstone någonting som människor faktiskt kan använda sig av förutom sitt 

eget omdöme. Det innebär att människor kommer handla på olika sätt eftersom de utgår från olika 

omdömen i nästan-katastrofer (om det nu är så att människors omdömen skiljer sig). Men det 

problemet är förvisso inte någonting som endast RK har. Samma sak hade kunnat sägas mot flera 

andra moraliska teorier. Desto mindre konkret en teori är, desto mer rum för olika tolkningar vilket 

                                                           
24 Kahn (2013), s. 234. 
25 Hooker (2000), s. 135. 
26 Kahn (2013), s. 229. 
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därmed innebär olika handlingar. Olika omdömen i nästan-katastrof-situationer, anser jag, beror 

på olika förhållningssätt, dispositioner, värderingar och prioriteringar.  

Jag anser inte att det är ett stort problem för RK att det existerar situationer som förutsätter att 

agenten i fråga använder sitt omdöme och bedömer samt värderar situationen, för att sedan handla 

utefter sin slutsats. För det första så är det inte vanligt med nästan-katastrofer. För det andra så 

anser jag inte att en teori är mindre plausibel om den lämnar utrymme för omdömet. Människor 

som får träna och använda sitt omdöme tror jag blir mer moraliskt vältränade människor än de som 

inte tränar och använder sig att sitt omdöme. Jag vill även poängtera att människor som har 

internaliserat samma kod, kommer troligtvis också ha snarlika omdömes slutsatser i situationer då 

människor faktiskt kan förväntas använda sitt omdöme. Detta eftersom internaliserade människor 

kommer ha ganska lika, om inte helt lika, värderingar, dispositioner och prioriteringar etc. Om 

människor inte skulle ha dessa saker lika så kan man ifrågasätta om de verkligen har internaliserat 

samma moralkod.  

 

3.2 Familj eller majoritet 
Följande tankeexperiment av Kahn har ett annat syfte i hans artikel än det jag har tänkt använda 

tankeexperimentet till. Förtydligande för exemplet, i London bor det 8 miljoner och i Tokyo 13 

miljoner. “A demon will torture everyone in London for a year unless John lies to Harriet, and he 

will torture everyone in Tokyo for a year unless John lies to Helen. But the demon will torture both 

groups if John lies to both Harriet and Helen”.27 Exemplet utgör inte någon direkt svårighet att 

svara på. Precis som Kahn skriver så bör ideal koden “direct John to prevent the worse of the 

disasters”.28 Med det sagt så bör John ljuga för Helen och därmed rädda 13 miljoner i Tokyo från 

att bli torterade i ett år. Det är helt förenligt med vår intuition.  

Låt oss undersöka ett annat exempel som jag har modifierat från ovanstående version av Kahn. 

Min version kommer inte innehålla att agenten ska välja vilken regel hen ska bryta för att undvika 

en viss katastrof. Det är inte nödvändigt i exemplet därför att agenten kommer oavsett att bryta mot 

en regel (t.ex. inte ljuga). Det väsentliga är vilken stad agenten väljer att rädda.  

                                                           
27 Kahn (2013), s. 227. 
28 Ibid., s. 227. 
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Det är däremot nödvändigt att läsaren utgår från att staden med minst människor i, d.v.s. Stockholm 

(i min version) är den staden där läsaren är uppväxt i, och där vars familj, släkt, vänner och alla 

bekanta från barndomen och det vuxna livet bor i nu. Hela din inre krets av alla människor du bryr 

dig om bor i Stockholm. Exemplet är som följande: ”En demon tvingar dig att välja mellan ett av 

två alternativ. Antingen så dödar demonen alla i Stockholm (1 miljon), precis alla människor som 

du bryr dig om är inkluderade, eller så dödar demonen 1,1 miljon människor i Tokyo. Om du inte 

väljer en stad så dödar demonen alla människorna i båda städerna.”29 

Någon kanske känner sig manad att invända med att det inte spelar så stor roll om teorin kan ge ett 

svar på ett sådant absurt scenario eftersom det troligtvis aldrig någonsin kommer att hända. Som 

svar på det här så vill jag säga två saker. Det första är att det är viktigt för en etisk teori att kunna 

hantera väldigt svåra scenarion som troligtvis aldrig kommer att hända. Klarar teorin det ganska 

bra så är det lättare för teorin att redogöra för svar gällande mer vardagliga scenarion eller 

dilemman. Det andra svaret mot invändningen är att eftersom teorin själv innefattar en “disaster 

clause” så bör den även kunna ge ett plausibelt svar gällande hur man ska/bör handla när det 

kommer till en situation då två katastrofer ställs emot varandra. Det svar vi får gällande problemet 

säger mycket om teorin. Handlar teorin mer om att rädda så många som möjligt eller lämnar den 

utrymme åt en viss mängd partiskhet gentemot familj och vänner etc. Svaret visar även hur intuitiv 

eller kontra-intuitiv teorin är samt hur plausibel den är som en etisk teori som människor kan 

komma att följa. Är den för kontra-intuitiv så är det mycket svårare att internaliseras av människor. 

Tillbaka till tankeexperimentet. Hur ska vi resonera? Det är en sak att se på exemplet från ett 

perspektiv med människans natur i fokus, d.v.s. hur vi faktiskt är och fungerar. För att sedan 

bedöma en teori om den verkar matcha våra dispositioner. Efter det kan vi avgöra om den är för 

krävande eller inte. Det är en annan sak att se på exemplet ur ett objektivt perspektiv, dvs. vad man 

faktiskt bör göra rent objektivt. Men det är ganska ignorant att se på människor som objektiva 

varelser. Vi är väldigt subjektiva och känslostyrda. Hooker skriver en hel del om hur mycket vi kan 

förväntas göra för människor i nöd. Han vill inte att sin version av RK ska vara för krävande.30 

Kan man då förvänta sig att människor ska vara opartiska, objektiva och alltså välja att rädda 

Tokyo? Han skriver att “if people cannot be morally required to do what they cannot do, then 

                                                           
29 Det är oväsentligt att det faktiskt bor fler än 1,1 miljoner människor i Tokyo. Vi kan utgå från att det är precis de 
antalet som bor där. Eller att inte alla kommer att dödas av demonen. 
30 Se, Hooker (2000), kapitel 8. Se även Hooker (1991) & Hooker (1998). 
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people cannot be required to be wholly impartial”.31 Så nej, det kan man inte förvänta sig. Jag tror 

att det är bortom, åtminstone de flesta, människors förmågor att höja sig till en sådan nivå av 

opartiskhet.  

Hooker skriver även på ett annat ställe att “RC does provide impartial justification for familiar 

moral prohibitions and obligations. […] The consequences will […] be better on the whole if 

people feel a special responsibility for the well-being of their children and others with whom they 

have special connections”.32 Till vilken grad “special responsibility” gäller är han inte tydlig med. 

Han skriver att även om det inte existerade konstanta kostnader i att lära upp människor samt 

kostnaden att vid behålla dessa dispositioner att vara opartiska och bry sig om alla människor lika 

mycket, så skulle det fortfarande vara så att “the transition costs would be astronomical”.33 För den 

enkla anledningen att vi människor är programmerade att vara partiska, inte opartiska, gentemot 

familj och vänner. “To get people to be always perfectly impartial is to push them a very long way 

from natural biases towards themselves and their loved ones”.34 

Jag anser att, om RK inte ska vara alldeles för krävande så måste den lämna utrymme för att rädda 

familjen i en sådan situation. Sen är det viktigt att inte förespråka att familjen ska räddas oavsett 

hur många andra människors liv som står på spel. Jag tror att kostnaderna för att internalisera in 

regeln “prioritera familjen oavsett vad som står på spel” hade varit enormt hög. En medelväg 

mellan total opartiskhet och total partiskhet verkar vara det som har bäst förväntade konsekvenser 

samt lättast att internalisera.35 Vissa kanske t.o.m. anser att 1,1 miljoner människor i Tokyo är 

alldeles för mycket att offra för att rädda Stockholm. Vissa hade kanske endast gått med på om det 

var 5 000 mer i Tokyo än vad det är i Stockholm. Några andra kanske hade kunnat vara villiga att 

offra 1,2 miljoner eller ännu mer för att rädda staden där familjen m.fl. bor i. Det är intuitivt att 

påstå att man hade, utan svårighet, valt Stockholm framför Tokyo om det var lika många människor 

i dessa två städer.  

Intuitivt anser jag att man då ska välja sin stad. Det är en stad som tillhör ens land, ens kultur etc. 

Om Hooker skulle säga ”rädda Tokyo därför att de är fler” så anser jag att teorin inte verkar vara 

                                                           
31 Hooker (2000), s. 155. 
32 Hooker (1995), s. 22. Se även fotnot 10, ibid.  
33 Hooker (2000), s. 141. 
34 Ibid., s. 95. 
35 Ibid., ss. 78-80. 
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plausibel för att den skulle vara kontra-intuitiv. Men det beror ju helt och hållet på antalet 

människor i Tokyo. Skulle det handla om 3 miljoner liv så är det mer än rimligt att påstå att det är 

Tokyo som ska räddas. Det verkar inte vara plausibelt att påstå att man hade varit villig att offra 3 

miljoner människor för att rädda Stockholm med 1 miljon, varav, låt säga, 200 av dem är människor 

du bryr dig extra mycket om. Vi får heller inte glömma att människor har väldigt starka band till 

sina familjer, släkten, vänner, staden de växt upp i och bor i, landet de identifierar sig med samt 

kulturen och traditionerna som tillhör. Där ingår även alla minnen och upplevelser som har format 

personen i fråga. Människor har även en nedärvd beskyddande instinkt som är väldigt stark, detta 

märks inte minst hos föräldrar. En förälder skulle välja att offra väldigt mycket för att skydda sitt 

barn.  Jag har svårt att tänka mig att en människa skulle kunna offra sin stad med allt den innefattar 

(1 miljon) mot en avlägsen stad som personen inte har någon som helst anknytning till för den 

anledningen att man skulle rädda 100 000 mer människor. Vart går gränsen, dvs. hur många mer 

människor skulle det behöva vara i den andra staden för att rädda den? Det vet jag inte. Låter det 

alldeles för mycket med 100 000 så kan vi anta att det istället hade varit 50 000 mer i Tokyo eller 

10 000 mer. Det är inte min avsikt i den här uppsatsen att försöka hitta en gräns. Men låt säga att 

vi ska sätta en gräns. Vad får oss att tro att vi kan nå konsensus i frågan? Det kommer vi troligtvis 

inte göra. Jag återkommer senare till varför människor skulle värdera ”stad mot stad” exemplet 

olika, genom att acceptera olika gränsdragningar.  

Ett annat scenario är om det är en stad som man inte känner någon i, men som ligger i samma land, 

ställt mot Tokyo. Låt säga Göteborg med lika många invånare som Tokyo. Det finns mer 

anknytning till Göteborg än vad det finns mot Tokyo. För den och säkert fler anledningar som jag 

nämnt ovan så skulle man mest troligt välja att rädda Göteborg. Skulle det däremot vara 1,1 miljon 

invånare i Tokyo så tror jag att de flesta människorna hade valt Tokyo. Det är enklare för människor 

att tänka mer rationellt och objektivt om inte starka känslor som är kopplade till exempelvis familj 

och vänner är inblandade.  

Låt oss undersöka mindre katastrofer, om de följande nu kan klassas som det. Vad bör man välja, 

i ett val mellan sitt eget barns liv och 2 främlingars? Hur mycket tillåter teorin att vi offrar för vårt 

eget barns liv? Tar det stop vid 2 främlingars liv, d.v.s. rädda dem istället för ditt eget barn eller är 

du berättigad att offra 5 främlingar? Hooker har inte tagit upp dessa dilemman, vilket är något jag 

starkt tycker att han borde göra. Som jag tidigare nämnt så syns den mänskliga partiskheten 
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gentemot, speciellt, familj genom en förälders skyddande instinkt mot sina barn. Är det inte mer 

gynnsamt för RK att internalisera en kod som tillåter en starkare prioritering åt familjen jämfört 

med andra människor? Jag tror att en kod som inte är av ovanstående skulle bli alldeles för kostsamt 

att få människor att internalisera. 

Till dessa tankeexperiment som jag har redogjort för, skulle Hooker möjligtvis svara att man då 

ska använda sitt omdöme och göra det som skulle få moraliskt vältränade människor minst 

missnöjda? Men jag antar att moraliskt vältränade människor även har upphöjda förmågor att vara 

rationella och objektiva på ett sätt som alla andra människor kanske inte kan. Som jag nämnde i 

sista stycket av kapitel 3.1 så kan människors omdömen peka mot olika slutsatser. Jag anser att en 

kod bör tillåta att man ger familj och vänner en högre grad prioritering. Därför att vi inte kan förlita 

oss på att vanliga människor, d.v.s. icke moraliskt vältränade människor, alltid kan agera rationellt 

och objektivt. Jag anser att människors omdöme hade talat för att rädda staden med familj och 

vänner men upp till vilken gräns kan jag inte svara på. 

När det kommer till internalisering så finns det skäl att föredra och förespråka partiskhet (oklart 

hur mycket) gentemot familj och vänner. 

”For rule-consequentialists can point to the maintenance costs of an extremely demanding rule about 

aid, that is, the costs of inculcating and sustaining in people the disposition to make severe self-

sacrifices for the sake of needy strangers. Given that people naturally care far more about themselves 

and those close to them than they do about others, more demanding rules about aid have higher 

maintenance costs than do less demanding ones”.36  

Även att ”most of us […] believe morality doesn’t require us to make enormous sacrifices in order 

to help people who have no special connection with us. Such self-sacrifice is of course 

praiseworthy, but it isn’t morally mandatory”.37 Räknas inte offrandet av ens stad och nära och 

kära som självuppoffring? Det bör rimligtvis vara så att det klassas som självuppoffring. Familjen, 

är för de flesta, det mest värdefulla de har i livet.  Hade man offrat dem för att rädda en stad med 

fler liv så hade man varit värd beröm, men är det verkligen en moralisk skyldighet? I sådana fall, 

är teorin plausibel? Det kanske även hade varit omoraliskt att offra den stad med ens familj och 

                                                           
36 Hooker (1991), s. 270. Citatet handlar förvisso om hur mycket man kan förväntas skänka/hjälpa människor i nöd. 
Men poängen går även fram, anser jag, i fråga om internalisering gällande hur mycket familjen och vänner ska ha 
”extra weight”.  
37 Hooker (1998), s. 19 (abstract)  
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vänner för att rädda fler människor? Strider den inte mot vår mänskliga partiskhet och natur? Om 

det finns en gräns för hur många vi rimligtvis kan förväntas offra för familjen, släkten och 

vännernas skull, vart går den?   

Låt säga att vi fastställer att vi kan offra några mer människor i Tokyo för att rädda vår stad med 

familj och vänner. Detta för att det ligger närmre den mänskliga naturen med vår partiskhet samt 

för att teorin inte ska vara allt för krävande. Vart ska i sådana fall gränsen dras för hur många liv i 

den andra staden som kan förväntas offras? Oavsett vart så kommer gränsdragningen vara vag så 

som jag påpekade i 3.1. Jag tror heller inte att vi kommer kunna enas om en gränsdragning. Därför 

att människor mest troligt har olika åsikter om hur mycket som rimligtvis kan offras för att rädda 

ens egen familj och vänner. Åsikterna kan variera allt från att ingenting ska offras till att allting är 

värt att offras. Olika grader av partiskhet gentemot familj och vänner existerar.  

Hookers alternativ verkar alltså vara följande: (1) Hooker anser att vi ska rädda Tokyo vilket 

innebär att teorin är väldigt krävande samt kontra-intuitivt, därför att den strider mot den mänskliga 

partiskheten gentemot familj och vänner. (2) Hooker säger att vi ska rädda vår stad genom att 

använda vårt omdöme och därmed måste vi försöka nå konsensus gällande gränsdragningen. Vilket 

troligtvis innebär stora svårigheter då partiskheten gentemot familj och vänner inte är lika.  

Jag anser att Hooker bör ge utrymme i sin teori för människor att kunna prioritera familjen, släkt 

och vänner även om det uppstår negativa konsekvenser. Till vilken grad är upp till Hooker att svara 

på. Han bör göra detta för att teorin inte ska framstå som allt för krävande.  

Om Hooker skulle välja alternativ 2 så kommer olika människor ha svårt att internalisera 

gränsdragning X därför att de anser att Y är mer rimlig. Det kommer även leda till att olika 

omdömen görs. 

En intressant fråga dyker upp. Nämligen om det råder skillnader i människor syn på vilken grad 

ens familj, släkt och vänner ska ha gentemot främlingar. Olika kulturer och länder har väldigt olika 

värderingar. Vissa lägger större fokus på familjen än vad som förväntas göras i andra länder och 

kulturer, d.v.s. olika grader av anknytning och värdesättning av familjen. Det kan bero på 

socioekonomiska anledningar men det är inte det mest väsentliga för den här diskussionen. Det 

väsentliga är om det finns skillnader eller inte. Det är en sak att ifrågasätta sig om det bör vara så 
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att människor starkt prioriterar familjen över andra. Det är en annan sak om det faktiskt är så. Om 

det är så, då bör RK ge utrymme för det i de koder som människor ska internalisera.  

Låt oss i nästan kapitel undersöka om det skiljer sig mellan människors syn på vilken grad familjen 

har samt andra skillnader, d.v.s. skiljer sig människors konventionella moral från varandra? Finns 

det en annan version av RK som bättre kan försvara och rättfärdiga människors möjliga olikheter i 

värderingar av familj och saker i allmänhet? Om det finns skillnader, alltså flera olika 

konventionella moraler i världen, vad innebär det för RK? Finns det en annan version av RK som 

vi kan acceptera istället för Hookers version? 

 

4. Regelkonsekventialism, olika varianter och internalisering   
Jag har i kapitel 3 försökt visa att det råder viss problematik med ”disaster clause” situationer och 

vilken grad av prioritering familj och vänner har. I situationer där det är svårt att precis peka på en 

klar gränsdragning för rätt handling så kan människor behöva använda sitt omdöme. Två saker är 

viktigt att upprepa här. Det första är att människors omdömen i svåra situationer, troligtvis även i 

allmänhet, skiljer sig. Det andra är att olika människor hade accepterat olika gränsdragningar i 

”stad mot stad” exemplet ovan. Det beror på olika syn på hur stark prioritering familj och vänner 

bör ha. Jag ska börja med att undersöka om det skiljer sig mellan människors konventionella moral. 

Sedan ska jag undersöka om det finns en mer plausibel version av RK än Hookers version.   

 

4.1 Skiljer sig konventionell moral från plats till plats?  
Juridik, politik och moral är inte samma sak. Men jag anser att det finns någonting som genomsyrar 

dem, en rödtråd av något slag. Människor i gängse mening blandar ofta ihop rätt och fel, i moralisk 

mening, med rätt och fel i juridisk mening. Även Hooker ser någon typ av koppling mellan dessa 

då han skriver ”[n]ormally, where rule-consequentialism holds that some kind of act is morally 

permissible, the theory will hold that this kind of act should be legally permissible as well”.38 

Oavsett om den ”röda tråden” exempelvis är olika sätt att påverka mänskligt beteende på specifika 

sätt eller om det är någonting helt annat, så tror jag att det existerar en sådan koppling. Min poäng 

                                                           
38 Hooker (2000), s. 179. 
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är att om det nu finns någonting som genomsyrar moral, juridik och politik och det faktum att vi 

kan se skillnad mellan juridik och politik i världen, så kan man möjligtvis dra slutsatsen att den 

underliggande moralen även skiljer sig. Min avsikt är inte att undersöka om det existerar en sådan 

”röd tråd”. Det lämnar jag öppet. Oavsett om det finns en sådan koppling av en ”röd tråd” eller 

inte, så är det inte kontroversiellt att påstå att moral skiljer sig runt om i världen. Från plats till 

plats, från kultur till kultur etc. Det är något jag anser de flesta människor hade hållit med om. Det 

behöver inte nödvändigtvis handla om fundamentala skillnader, men trots det så kan vi ganska lätt 

hitta saker som skiljer sig från varandra.39 Vi märker av stora som små skillnader när det kommer 

till exempelvis normer på olika platser runt om i världen. Vad som är accepterat att göra och vad 

som inte är det. Vad man förväntas göra och vad man inte förväntas göra i olika situationer. Det är 

viktigt, anser jag, för Hookers version av RK att det endast finns en enda konventionell moral. 

Eftersom vi ska, enligt hans version, välja den kod som är närmst konventionell moral om och 

endast om valet står bland flera lika bra koder.40 Om det inte finns en enda konventionell moral så 

hamnar vi i problemet om vilken konventionell moral som ska vara den vi utgår ifrån i val av koder. 

Den konventionella moral som får oss att välja en kod över en annan lika bra kod för den 

anledningen att koden är närmst just den konventionella moral vi anser är att föredra. Det är ett 

problem.  

För det första så är det problematiskt eftersom det, åtminstone i min mening, inte finns någon 

gemensam konventionell moral. Det kanske finns väldigt mycket som är likt, men genom att 

granska olika länder och/eller kulturer så kommer vi, högst troligt, att finna skillnader. För det 

andra, om det första är sant, så har vi inget bra (icke-godtyckligt) sätt att välja bland alla dessa olika 

konventionella moraler vi kan finna runt om i världen. Ska vi välja att utgå från den konventionella 

moralen som ”har kommit längst”? Då behöver vi ett sätt att mäta och jämföra det. Låt säga att vi 

kommer fram till att ett visst land eller en viss kulturs moral är den som har kommit längst på vägen 

till den objektivt bästa ideal koden som är slutmålet för alla koder. Ska vi utgå efter den, dvs. i ett 

val med flera koder välja den som är närmst just denna moral, så innebär det ju att 

internaliseringskostnaderna skulle bli alldeles för stora. De länder eller kulturer som inte har lika 

”utvecklad” moral, eller väldigt olik moral, kommer ha väldigt svårt att lära sig den nya koden. För 

att förtydliga det här genom ett enkelt exempel. Föreställ dig att det här och nu levde vikingar, med 

                                                           
39 Se bilden i bilagan på sista sidan av den här uppsatsen. Ha den i åtanke genom diskussionen. 
40 Se Hooker (1998), s. 22 
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vikingarnas värderingar och sätt att leva. Det skulle vara otroligt kostsamt, om inte omöjligt, att 

internalisera en kod som innefattar regeln om att inte skada oskyldiga människor för dessa vikingar. 

En regel som nu idag i Sverige är en självklarhet. 

Hookers definition och formulering av RK innehåller ju både att den ska gälla för alla människor 

överallt samt att vi ska välja den kod som är närmst konventionell moral, om valet står mellan flera 

lika bra koder. Om det nu är så att moralen skiljer sig, åtminstone lite från plats till plats och kultur 

till kultur, vilken konventionell moral ska vi då välja som ”vågmästare”? Det verkar vara 

problematisk att både mena att internalisering ska gälla för alla människor över allt och samtidigt 

att man ska välja den kod som är närmst konventionell moral om valet står bland flera koder. Det 

skulle även vara väldigt svårt för vissa människor i världen att internalisera en kod som har valts 

ut efter några andra människors konventionella moral. Det skulle vara väldigt kostsamt eftersom 

“internalization costs are higher with more demanding rules than with less demanding ones”.41  

Det verkar även vara väldigt kontra-intuitivt att påstå att den konventionella moralen är desamma 

oavsett vart man befinner sig i världen. Från Sverige till Egypten, Brasilien, USA, Japan, Nepal, 

Moldavien och Ryssland. Som bilden visar så ser vi stora fundamentala åsiktsskillnader när det 

handlar om tradition ställt mot sekulär rationella värderingar samt skillnader i ”survival” ställt mot 

”self-expression values”.42 Traditions värderingar enligt bilden handlar om vikten av religion och 

starka band mellan barn och föräldrar. De som hamnar åt det här hållet är även emot skilsmässor, 

abort, dödshjälp och självmord. Sekulär rationella värderingar handlar om motsatsen till 

traditionella värderingar. De flesta saker som traditionella värderingar fördömer eller värderar högt 

är omvänt för sekulär rationella värderingar. ”Survival” värderingar handlar om ekonomisk och 

fysisk säkerhet. ”Self-expression values” handlar bland annat om ökad tolerans gentemot 

homosexuella och utlänningar. Även hög prioritering för miljön.43 Enligt bilden så visar det sig 

vara stora skillnader. Olika förhållanden innebär olika grundregler, värderingar och åsikter. 

Någonting som mest troligt även kan ses i den konventionella moralen på den platsen. Det är 

                                                           
41 Hooker (1998), s. 26. 
42 Se bilagan på sista sidan av den här uppsatsen.  
43 The Inglehart-Welzel Cultural Map, WVS-6 (2017) 
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings (Hämtad 2018-06-11). Analysen av World 
Values Survey’s data är gjord av Ronald Inglehart & Christian Welzel.  

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings
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troligtvis det som utgör, åtminstone en stor del av, den konventionella moralens beståndsdelar. Om 

beståndsdelarna inte är lika, vilket de inte verkar vara, så skiljer sig den konventionella moralen.  

Jag ska även redogöra kort för resultat av studier som har gjorts gällande kulturskillnader.  Den 

första studien handlar om “behavioural attributes” som har gjort på 200 företag från länderna 

USA, Japan och Singapore.44 Studien är gjord av Hendrik Halim och Irene Keng Howe Chew. 

Tidigt i studien så skriver de att “[i]ndividuals residing in different countries are known to possess 

different values and life outlooks, and this is manifested in their everyday behaviors including 

attributions”.45 Resultatet av studien visade att amerikanska attribut skiljer sig från japanska och 

singaporianska attribut. Det fanns en skillnad mellan Japan och Singapore men skillnaden var 

mindre jämfört med USA och Japan eller USA och Singapore. De kunde dra slutsatsen att 

Singapore är närmre Japan på den kulturella skalan, vilket troligtvis beror på de underliggande 

kulturella normerna. Det kan även bero på vart Singapore är lokaliserat. Länder runt om kring har 

även starka band till traditionella värderingar.46 Studien visade även att amerikanare uppvisade 

mindre mängd “self-enhancing” och “self-protecting” attribut än vad japaner och singaporianer 

uppvisade. En av förklaringarna som Halim och Chew gav till detta var globalisering, som har haft 

olika effekter på USA och Japan.47 

En annan studie gjord av Vesa Routamaa och Tiina M. Hautala undersökte skillnaderna mellan 390 

finländare och 98 pakistanier. De undersökte värderingar och mål på arbetsplatsen. Nedanstående 

tabell är lånad av Routamaa och Hautala som visar hur finländarna och pakistanierna rankar 

värderingar.48 

 

 

 

 

                                                           
44 Halim & Chew (2008), s. 59. 
45 Ibid., s. 57. 
46 Ibid., s. 66. 
47 Ibid., s. 65. 
48 Routamaa & Hautala (2008), s. 133. Jag har gjort lite ändring i tabellen. Fet text indikerar likheter, medan 
originalet har kursiverad text på olikheter. Jag har erhållit tillåtelse av Hautala att använda/låna tabellen. 
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All Finland (N=390)  All Pakistan (N=98) 
1. Health 1. Self-respect 
2. Family security 2. Honoring of parents and elders 
3. True friendship 3. Family Security 
4. Self-respect 4. Meaning in life 
5. Freedom 5. True friendship 
6. Honesty 6. Health 
7. Inner harmony 7. Inner harmony 
8. Enjoying life 8. Capability 
9. Loyalty 9. Freedom 
10. Responsibility 10. Loyalty 
11. Mature love 11. Honesty 
12. Equality 12. Successfulness 
13. Sense of belonging 13. Cleanness 
14. Independent 14. Social justice 
15. Politeness 15. Helpful 

 

Nästa tabell, lånad av Routamaa och Hautala, visar skillnader i “work goal values” mellan 

finländarna och pakistanierna.49 

All Finland (N=390) All Pakistan (N=98) 
1. Sufficient time left for personal life 1. Fully using skills and abilities on the job 
2. Fully using skills and abilities on the job 1. Get the deserved recognition when doing 

a good job 
3. Challenging tasks to do 2. Make a real contribution to the success of 

the company 
4. A good working relationship with 

supervisor 
3. An opportunity for advancement to 

higher jobs 
5. Work with people who cooperate well 4. A good working relationship with 

supervisor/ Sufficient time left for 
personal life 

 

Studien visade även att “there is a certain amount of conformity among members of society 

concerning their values. That is there may be some shared values over the individual values”.50  

                                                           
49 Routamaa & Hautala (2008), s. 134. Jag har erhållit tillåtelse av Hautala att använda/låna tabellen. 
50 Ibid., s. 135 
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Låt oss nu återgå till tidigare diskussion. På vissa ställen ger Hooker en bild av att han anser att 

konventionell moral kan skilja sig. Inte explicit och konkret men det finns där att finna. En sak 

måste tas upp innan vi går vidare. Termen “society” kan betyda många saker. Det kan handla om 

samhällsklasser, samhällsmedborgare och människor tillhörande en viss religion för att nämna 

några få. Hooker kanske även ibland använder termen för att referera till alla människor, alltså 

samhället där alla människor bor i. Det är oklart eftersom han aldrig definierar vad för typ av 

“society” som han refererar till. Som Hooker skriver i följande citat: “[N]orms conventionally 

accepted in our society as morally binding could be replaced by better ones”.51 Oavsett vad han 

refererar till för typ av “society” så medger han att moraliska normer kan bli ersatta. Det innebär 

förändring. Förändring bör ske då det handlar om “a norm that we really should have outgrown by 

now”.52 Förändringen kan då ske, precis som Hooker själv skriver, genom att ”expressing dissent 

might quicken social change in the direction of a better norm”.53  

Så Hooker medger, som jag precis har visat genom citaten, att konventionell moral (moraliska 

normer) kan bli ersätta med bättre. I sådana fall så handlar det om normer som vi borde ha växt 

ifrån. Denna förändring, från en dålig till en bättre norm, kan ske snabbare genom social förändring 

i riktning mot denna bättre norm.  

Om Hooker nu anser att det endast finns en konventionell moral för alla runt om i världen eller att 

det åtminstone har funnits en enda, vad får honom att tro att det fortfarande finns en gemensam 

moral? Olika sorters förändring har ägt rum under historiens gång. Denna förändring har mest 

troligt inte skett på global nivå. Samhällen (länder) har under historien befunnit sig på olika faser 

på grund av olika förändringar. Innan Norden blev kristet så levde inte vikingarna som de kristna i 

England och Frankrike, för att nämna ett exempel. Det är inte plausibelt att anta att konventionell 

moral är desamma runt om i världen. Om den någonsin har varit det så har den delat upp sig under 

historiens gång. Olika religioner, revolutioner och ekonomiska förhållanden m.fl. har skiftat och 

splittrat den konventionella moralen (om det ens någonsin existerade en gemensam konventionell 

moral). Det är inte desamma som att påstå att konventionell moral därför måste skilja sig mycket 

beroende på vart man är i världen. Men skillnader existerar mer eller mindre.  

                                                           
51 Hooker (1994), s. 311. 
52 Ibid., s. 313. 
53 Ibid. 
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Jag har försökt visa i ovanstående diskussion att konventionell moral skiljer sig runt om i världen. 

Det verkar alltså inte finnas en enda gemensam konventionell moral för alla människor. Jag 

kommer att återkomma till diskussionen om konventionell moral i 4.3.  

4.2 Bevis för att Hooker är Absolut RK  
Jag ska nu bevisa genom ”textual evidence” att Hookers RK är en form av Absolut RK. Detta ska 

göras för att det inte ska uppstå något tvivel om Hookers ställningstagande gällande vilken av dessa 

två som hans teori tillhör. Alternativet är Relativ RK. 

Kahn definierar och urskiljer Absolut RK och Relativ RK på följande sätt:  

“Absolute RC: There is a single ideal moral code, and all agents are required to act in accordance 

with it”.54  

“Relative RC: There is more than one ideal moral code, and some agents are required to act in 

accordance with one, some with another”.55 

Det är viktigt att jag förtydligar en sak här. Hooker är inte en förespråkare av att precis alla 

människor, d.v.s. 100 %, ska internalisera ideal koden. Han förespråkar internalisering för den 

överväldigande majoriteten på 90 %, som jag kommer ge bevis för nedan. Det viktiga är att han 

anser att den överväldigande majoriteten ska internalisera samma kod eller koder. Det är alltså inte 

fallet att Hooker förespråkar den ena halvan av världen till att internalisera en kod, medan den 

andra halvan en annan. Hade Hooker förespråkat det så hade vi kunnat kategorisera honom som en 

förespråkare av en av flera möjliga versioner av Relativ RK (mer om det i 4.3). Hans version klassas 

i alla fall som Generell (internalisering) RK. Det är en variant av Absolut RK som är mindre strikt, 

d.v.s. att den inte kräver att 100 % av alla människor internaliserar ideal koden.56 Men kritiken är 

relevant eftersom han vill internalisera en enda kod för mänskligheten.  

I kapitel 2 av den här uppsatsen så skriver jag kort att Hooker tänker sig att teorin och dess koder 

ska internaliseras för den överväldigande majoriteten som alltså är 90 %. Jag vill ge mer bevis för 

att Hooker verkligen argumenterar för, vad Kahn kallar för, Absolut RK. Följande citat visar att 

Hooker, i ett tidigare verk, ansåg att precis alla människor skulle tas med i beräkningen av 

                                                           
54 Kahn (2012), s. 632 
55 Ibid. 
56 Se Hooker (2000), kapitel 3.3 (ss. 80-5) 
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införskaffandet av en ny kod. ”In an earlier paper, I argued that rule-consequentialism should count 

the costs of inculcating and maintaining a moral code in everyone. I now think this should say ‘in 

the overwhelming majority of everyone’”.57  

Den här åsiktsändringen beror mest troligt på att Hooker insåg att en teori för den verkliga världen 

måste förstå att vissa människor inte kan eller vill internalisera vissa koder. ”[W]e should not 

imagine that the code’s internalization extends to young children, to the mentally impaired, and 

even to every ’normal’ adult. […] [E]thics must provide for situations created by people who are 

malevolent, dishonest, unfair, or simply misguided”.58  

Han skriver även att “[a] moral code, or at least the most basic moral code, should be internalized 

and follow by everyone, not just by you or by me or by any mere sub-group of the whole”.59  

Han är väldigt explicit i följande citat:”Rule-consequentialism could be formulated so as to allow 

codes to be relativized to groups. My own formulation of rule-consequentialism, however, clearly 

does not allow for such relativization.”60 Däremot så uttrycker han någon form av tvivel i slutet av 

boken Ideal Code, Real World då han skriver att han är “[…] worried by questions about whether 

rule-consequentialism should be formulated so as to make room for some form of relativity.”61 

Men i stort sett tycker jag att det inte råder något tvivel om Hookers ställningstagande i den här 

frågan.  

 

4.3 Relativ RK och Absolut RK  
Jag har försökt visa i 4.1 att det existerar flera olika konventionella moraler i världen. I 4.2 gav jag 

mer ”textual evidence” för att Hooker verkligen är en förespråkare av Absolut RK. Låt oss nu 

undersöka ett annat alternativ till Absolut RK eftersom det är ett problem då det inte verkar finnas 

en gemensam konventionell moral i världen. Det andra alternativet är Relativ RK.  

                                                           
57 Hooker (1998), s. 26. 
58 Hooker (2000), s. 80. 
59 Hooker (2000), s. 1. Se även Kahn (2012), s. 632. 
60 Hooker (2000), s. 87. 
61 Ibid., s. 189. 
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Som jag nämnde i 4.2 så definierar Kahn Absolut RK som en ideal kod gemensam för alla 

människor. Relativ RK definieras som flera ideal koder där olika människor följer olika koder.62 

Om vi inte internaliserar koder på global nivå, så kan vi internalisera koder för endast individer, 

individer samt grupper eller endast för grupper. Jag ska nu undersöka dessa tre olika varianter av 

Relativ RK.  

4.3.1 ”Weak”, ”Moderate” eller ”Strong” Relativ RK?  

Kahn nämner tre distinktioner av Relativ RK, som fokuserar på olika nivåer av internalisering av 

koder. Jag kommer att använda mig av Kahns terminologi gällande olika varianter av Relativ RK. 

Eftersom Relativ RK kan formuleras på flera olika sätt är det viktigt att undersöka detta. 

Den första varianten av Relativ RK är ”Weak Relative RC” som innebär att koder internaliseras på 

gruppnivå. Vad som klassas som en grupp är inte definierat, det lämnas utrymme för att en grupp 

kan innebära allt från människor tillhörande en viss nation, religion, eller yrke etc. Den andra är 

”Moderate Relative RC” som innebär att ideala koder internaliseras, antingen för individer 

tillhörande en viss grupp eller för enskilda individer beroende på vad som är mest idealt. För 

medlemmar i en viss grupp kan det vara mer gynnsamt om gruppen som helhet internaliserar en 

gemensam kod. I andra fall kan det vara mer gynnsamt att internalisera ideala koder individuellt. 

Det framgår inte så mycket mer om just denna distinktion i Kahns artikel. Den tredje och sista 

distinktionen som Kahn gör är ”Strong Relative RC” som innebär att koder internaliseras på 

individnivå.63 

Så vilken nivå för internalisering är bäst att formulera Relativ RK på? Jag anser att ”Moderate 

Relative RC” verkar vara den minst plausibla eftersom den är en blandning av gruppnivå och 

individnivå. Det verkar vara svårt att rättfärdiga en så blandad och icke-konsekvent version av RK. 

”Strong Relative RC” anser jag skulle vara den mest kostsamma formuleringen av dessa tre, 

eftersom det lever ca 7-8 miljarder människor. Som Kahn skriver: “It might be possible for an 

entire society to tailor-make a set of rules for each individual, but doing so is likely to be 

extraordinarily expensive”.64 

                                                           
62 Kahn (2012), s. 632. 
63 Kahn (2012), ss. 632-3. 
64 Ibid., s. 644. 



28 
 

Det lämnar oss vid ”Weak Relative RC”. Denna version verkar vara den minst kostsamma. Jag tror 

även att den skulle vara det mest stabila sättet att formulera Relativ RK på. ”RC is, after all, a form 

of consequentialism, and, at least in the case of humans like us, the best consequences to be 

obtained by internalizing codes comes at the group, rather than the individual, level”.65 Eftersom 

andra gruppmedlemmar påverkar oss och kommer exempelvis att se till att vi följer ideal koden i 

stunder då vi överväger att handla mot bättre vetande. Så för anledningarna att ”Weak Relative 

RC” är minst kostsamt och troligtvis kommer ha bättre konsekvenser än de andra två, så anser jag 

att den är att föredra. 

Hur kan formuleringar av ”Weak Relative RC” se ut? Brandts version av Relativ RK är följande: 

“[A] moral code which all fully rational persons would tend to support, in preference to all others 

or to none at all, for the society of the agent, if they expected to spend a lifetime in that society”.66 

Även ”[a]n act is right if and only if it would not be prohibited by the moral code ideal for the 

society”.67 Carson formulerar och tolkar Brandts teori på följande, mer utförliga sätt: “An act is 

morally right if and only if it is in accordance with the moral code whose general acceptance by 

the agent’s society would have better consequences than the society’s acceptance of any other 

alternative code”.68 

Kahn tar lite kort upp andra möjliga versioner som Relativ RK kan formuleras på. Det kan vara 

”Society Relative RC” och ”Nation-State Relative RC”. Dessa skulle då klassas som varianter av 

”Weak Relative RC” eftersom internalisering endast sker på gruppnivå.69 Så frågan vi bör ställa 

oss nu är: För vilka typer av grupper ska internalisering ske på?  

Vi har många att välja mellan. Det skulle kunna ske utefter religion, yrke eller nationer för att 

endast nämna tre. Antalet olika sorters grupper i världen är otroligt många. Den grupp som tilltalar 

mig mest är internalisering på nationsnivå, d.v.s. länders nivå.  

För flera anledningar som jag kommer rada upp kort och koncist. Att internalisera på nationsnivå 

är ganska likt verkligheten då mycket sker på det nationella planet. Väldigt många människor 

                                                           
65 Ibid. 
66 Brandt (1979), s. 194. Se även Kahn (2012), s. 632. 
67 Brandt (1970), s. 291. 
68 Carson (1991), s. 119. Brandts teori benämns av Carson för Ideal Acceptance Rule Consequentialism (IARC). Jag 
kommer att referera till den som Relativ RK. 
69 Kahn (2012), s. 632. 
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känner en tillhörighet till en nation. Det är oftast enkelt att identifiera nationer. Nationer kämpar 

redan med att förbättra bristerna i den egna nationen för dem som lever där. Det är ganska enkelt 

att ha koll på landets socioekonomiska förhållanden som kan förklara en hel del av människors 

beteende och dispositioner. Det finns redan ett internationellt (försök) till samarbete i många frågor, 

för att förbättra saker globalt. Möjlighet till samarbete och interaktion mellan nationer är en större 

etablerad tillgänglighet än mellan exempelvis yrken, så som lärare och läkare. Färre 

internaliseringar krävs än om vi skulle internalisera utefter yrke. Ytterligare en anledning att välja 

internalisering på nationsnivå är då vi tittar på yrkesgrupper. Det råder stora skillnader mellan en 

lärare i Sverige och en lärare i USA, Etiopien eller i Iran. Det råder olika förhållanden för dessa. 

Förhållanden som kan förklaras och bättre utvärderas om vi tittar på den nationella nivån. När man 

är ute och reser så är man van vid att anpassa sig och följa landets juridiska regler. Skulle det land 

du reser till ha andra moraliska regler så är det för det första något vi är vana vid, för det andra så 

kommer inte de moraliska reglerna skilja sig otroligt mycket från varandra. Norge och Sverige lär 

ha ganska lika ideala koder. Medan större skillnader skulle kunna ses mellan Sverige och Iran. 

Skulle vi exempelvis internalisera koder relativt, utefter städer så ökar antalet internaliseringar. Det 

sker även mer förflyttningar mellan städer än vad det sker förflyttningar mellan länder. Hur vi ska 

förhålla oss till förändring som sker då man flyttar, d.v.s. ska man bibehålla ens gamla nations ideal 

kod eller internalisera den nya nationens ideala kod? Den frågan lämnar jag öppen.  

Jag har hittills försökt visa att ”Weak Relative RC” är att föredra över de andra två alternativen när 

det kommer till vilken internaliseringsnivå Relativ RK bör ha. Sedan har jag försökt visa att 

”Nations Relativ RK” är att föredra bland de många grupper vi skulle kunna tänka oss internalisera 

på. Nu ska jag försöka redogöra och svarar på en intressant fråga som Carson ställer. 

 

4.3.2 Andra länders utgångspunkt i beaktande vid internalisering 

Om vi accepterar Relativ RK, vad ska vi då utgå ifrån att andra nationer har för position? Ska vi 

utgå från att andra nationer också accepterar den moraliska kod som är optimal för just dem eller 

ska vi utgå från att de inte accepterar den moraliska koden utan vidhåller samma dispositioner som 

de haft tidigare? Med andra ord, ska vi utgå från att andra nationer är idealiska (accepterar deras 
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moraliska ideal kod) eller ska vi utgå från ett realistiskt perspektiv (andra nationer har inte 

accepterat optimala koder utan är precis som de är i den verkliga världen)?70  

Carson presenterar två olika formuleringar av Relativ RK. Den första versionen kommer jag att 

kalla för Realistisk Relativ RK (RRRK) som är följande: “An act is morally right if and only if it 

is in accordance with the moral code whose general acceptance by the agent’s society would have 

better consequences than the society’s acceptance of any other alternative code (where the question 

of whether or not a given moral code is optimal for a given society is decided on the assumption 

that everything else is equal and that members of other societies […] continue to hold the same 

moral codes which they presently endorse)”.71 

Den andra versionen kommer jag att kalla för Idealistisk Relativ RK (IRRK) som är följande: “An 

act is morally right if and only if it is in accordance with the moral code whose general acceptance 

by the agent’s society would have better consequences than the society’s acceptance of any other 

alternative code (where the question of whether or not a given moral code is optimal for a given 

society is decided on the assumption that members of other societies also accept the ideal moral 

codes for their societies)”.72 

Både Hooker och Carson anser att RRRK skulle vara den mest krävande versionen av de tre 

versionerna som de diskuterar (RRRK, IRRK och Hookers Absolut RK). Därför att ett litet land 

med rika människor skulle behöva skänka bort mycket av sin inkomst om de accepterade en ideal 

kod, medan resten av världen skänker samma otillräckliga mängd som de gör nu. Det skulle krävas 

för mycket av människorna i det lilla landet.73  

IRRK verkar vara mer plausibel än RRRK, för att den är mindre krävande. Ett land som accepterar 

en ideal kod för just deras specifika land kommer att räkna med att andra länder också accepterar 

en ideal kod för deras länder. Det innebär, mest troligt, att alla dessa länder kommer att göra sin 

del för att minska svält och fattigdom i världen. Vi utgår åtminstone från det när vi internaliserar 

ideal koden. Ett väldigt förenklat exempel på varför IRRK är rimlig och inte för krävande är 

följande: Om land X har 5 % av världens rikedomar (länder som är fattiga och inte kan hjälpa andra 

                                                           
70 Carson (1991), s. 120. 
71 Carson (1991), s. 120. Min kursivering.  
72 Ibid. Min kursivering. 
73 Se Carson (1991), s. 120. Även Hooker (1991), s. 274 
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länder är inte inräknade) så bör koden, för land X, förespråka att de ska skänka proportionerligt till 

hur mycket de själva äger. Land X ska stå för 5 % av den summan pengar som alla ”rikare” länder 

ska bistå med till fattiga länder. Även om det nu skulle vara så att X är det enda landet som faktiskt 

har internaliserat en ideal kod, så ska X fortfarande bistå med 5 %. Det verkar inte vara plausibelt 

att påstå att X ska bistå med en högre summa eftersom de andra länderna inte internaliserade sina 

optimala koder. Vi kan inte kräva mer av länder och människor som redan gör sin tillräckliga del 

för att lösa vissa problem bara för att andra länder och människor inte väljer att göra sin del. Det är 

inte rimligt. IRRK verkar därför vara mer plausibel än RRRK.  

Ett motargument som jag har blivit upplyst om är följande. Flera människor sitter i en båt. 

Människorna i båten ser andra människor i havet som håller på att drunkna. Person A i båten bör 

hjälpa de drunknande människorna oavsett om de andra passagerarna hjälper till eller inte. Om det 

är fallet, varför gäller det inte även för länder eller grupper?  

Exemplet är alltså kopplat till ovanstående stycke om varför IRRK är att föredra över RRRK. Mitt 

svar är att Person A bör hjälpa så många drunknande människor som hen kan. Detta gäller oavsett 

om de andra människorna i båten hjälper till eller inte. Det gäller oavsett om de resterande 

personerna i båten räddar var sitt liv och överlåter person A att rädda livet på 5 personer. Om person 

A är kapabel att göra en sådan insats, så bör person A göra det. Däremot om det börjar bli en för 

stor kostnad för person A, dvs. person A börjar bli så trött att hen knappt själv kan simma, då kan 

jag inte längre hålla person A moraliskt ansvarig för de resterande människorna i havet. Lika så är 

det kopplat till länder. Tar ett fåtal länder på sig större ansvar än vad de borde, dvs. mer ansvar än 

vad de skulle behöva ta om alla andra länder också hjälpte till, så kan det uppstå stora kostnader 

som kan vara katastrofala. I båt-exemplet ovan så är person A moraliskt skyldig att hjälpa de 

drunknande människorna till dess att hjälpande börjar bli för kostsamt.  

Om vi skulle utgå från att alla personer i båten (4 stycken) har precis lika god fysik (kapabla att 

rädda 5 liv utan några negativa konsekvenser för dem själva) och att det i havet finns 8 stycken 

människor i nöd. Så förutsätter det att personerna i båten räddar 2 liv var. Låt säga att person A, B, 

C och D räddar var sitt liv. Sedan vägrar B, C och D rädda ett liv till. Vi kan, samtidigt som vi 

klandrar person B, C och D, hålla person A moraliskt skyldig och ansvarig för att rädda de 

resterande 4 liven. Eftersom person A är kapabel att rädda totalt 5 liv utan några negativa 

konsekvenser för hen själv. Jämför om situationen hade varit sådan att det är 2 personer i båten och 
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4 personer i havet. Person A och B har endast fysiken och styrkan att rädda 2 liv var. Då kan vi inte 

hålla person A ansvarig om hen endast räddar 2 liv, medan person B räddar 1 liv och sedan vägrar 

hjälpa mer. Person A har då nått sin gräns. Därför är det även orimligt att påstå att en, exempelvis, 

75-åring ska hjälpa till lika mycket som en vuxen människa med god fysik i likande situation. Det 

bör rimligtvis existera en skillnad i de två personernas moraliska ansvar. Jag anser inte heller att vi 

kan kräva att ett få tal länder bör hjälpa mer än andra, detta gäller endast om länderna är någorlunda 

lika i välstånd. Däremot så är det berömmelsevärt om de hjälper till mer. Jag anser däremot inte att 

vi kan kräva att de ska hjälpa mer. Jag ger lite fler exempel längre ner.  

Carson påstår att IRRK skulle kunna leda till katastrofala konsekvenser under vissa specifika 

omständigheter. Han menar att om alla länder följer sina ideala koder, dessa koder kommer att 

förespråka ett väldigt starkt förbud mot krig, då skulle inte England och USA ha krigat mot Hitler 

under andra världskriget.74 Denna invändning är inget hot mot IRRK eftersom den versionen av 

RK fortfarande kommer att inkludera en ”förhindra katastrof”-regel. En ideal kod kan mycket väl 

ha regeln ”kriga inte” men den kommer att överskridas, om det är för anledningen att förhindra en 

katastrof. Andra världskriget klassas som en katastrof. Alltså hade England och USA varit tillåtna 

av sina ideala koder att gå i krig mot Tyskland.75  

Sammanfattningsvis av 4.3.1 och 4.3.2 så har vi kommit fram till att den mest plausibla versionen 

av Relativ RK verkar vara Nations IRRK. Vi kan nu jämföra Nations IRRK mot Hookers Absolut 

RK för att se vilken av dessa två som är mest plausibel.  

 

4.3.3 Relativ RK eller Absolut RK, vilken är att föredra? 

Låt oss undersöka vilken av Absolut RK eller Relativ RK som är att föredra. Jag har argumenterat 

för att den mest plausibla versionen av Relativ RK är vad jag kallar för Nations Idealistisk Relativ 

RK. Den versionen innebär att man internaliserar på nationsnivå (olika koder för olika länder). 

Även att vid internalisering så ska nationen i fråga utgå från att andra länder också accepterar ideal 

koderna för deras specifika land. Teorin är på så sätt mindre krävande. I diskussionen nedan 

                                                           
74 Carson (1991), s. 121. Se även Hooker (1991), ss. 274-5. 
75 Se Hooker (1991), s. 275. 
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kommer jag ibland att referera till Nations IRRK som Relativ RK. Vi börjar med att undersöka vad 

Hooker anser om Relativ RK.  

Hooker anser att om vi skulle acceptera Relativ RK så innebär det att ”[t]he idea of relativizing 

codes to groups is on the road to relativizing them to sub-groups, and at the end of that road is 

relativizing them to individuals. To go down that road is to turn our backs on one of the traditional 

attractions of rule-consequentialism […]. [T]he idea that morality should be thought of as a 

collective, shared code”.76  

Hooker menar alltså att om vi ”införskaffar” Relativ RK så kan det leda till att individer har olika 

koder. Alltså från grupper (”Weak Relative RK”) till sub-grupper, tills vi sist hamnar på individnivå 

(”Strong Relative RK”). Det är ett ”sluttande plan”-argument. Men det behöver inte vara så att 

internalisering på gruppnivå (nationell nivå) nödvändigtvis leder till moraliska koder på 

individnivå. Det är även oklart vad Hooker tänker sig för typ av grupper. Eftersom jag förespråkar 

gruppen ”nationer” så är det ännu mindre troligt att det kommer leda till individnivå. Hade det 

däremot handlat om mindre sorters grupper så hade det varit en mer legitim oro. Men fortfarande 

utan nödvändighet. Oron grundar sig i att det kommer bli oavsiktliga uppdelningar av moraliska 

koder. Jag tror däremot att internalisering på globalnivå kan komma att leda till oavsiktliga 

uppdelningar. Eftersom det existerar olikheter i världen så kommer ideal koden nästan 

oundvikligen att ändras om lite, på olika platser, under tiden som går. Om någon av dessa 

möjligheter kommer ske, så anser jag att det är mer troligt att global internalisering ändras till 

oavsiktliga uppdelningar än att internalisering på nationell nivå ändras åt det hållet. Därför att jag 

anser att det är lättare för människorna i en nation att enas om moraliska frågor än vad det är för 

alla människor runt om i världen att enas.   

Han säger även att anledningen till att föredra en version av RK över en annan, inte behöver vara 

konsekventialistisk. Däremot anser jag att om det nu finns en konsekventialistisk anledning att 

föredra en version av RK över en annan, så är det ett starkt skäl till att föredra just den versionen. 

Med det sagt, jag anser faktiskt att det finns konsekventialistiska anledningar att föredra Relativ 

RK över Absolut RK. De konsekventialistiska anledningarna är att det förhåller sig mindre 

komplicerat att internalisera moraliska koder på nationell nivå än på global nivå. Det är inte 

detsamma som att det förhåller sig enkelt, utan enklare d.v.s. mindre komplicerat. Goda 

                                                           
76 Hooker (1998), ss. 28-9. Se även Kahn (2012), ss. 641-4. 
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konsekvenser är ingenting jag anser vi kan derivera ur global internalisering. Det råder för stora 

olikheter för att det ska vara möjligt, åtminstone i nu läget. Nationell internalisering har inte samma 

problem med olikheter som vi kan hitta på global nivå. Det existerar, men inte till samma 

utsträckning. Jag tror heller inte Hookers avsikt är att ge ett konsekventialistiskt skäl för sin version, 

utan, som ovanstående citat visar, vill behålla den fundamentala idén om att moral ska läras ut för 

alla tillsammans. Jag håller med Carson som också anser att det finns konsekventialistiska 

anledningar att föredra Relativ RK. Carson skriver att ”[t]here are […] strong consequentialist 

reasons to prefer [Idealistic Relative RC to Absolute RC]. Because of the tremendous diversity of 

human societies, their past histories, and their physical and economic circumstances, it is desirable 

that certain societies accept substantially different codes from those accepted by other societies”.77  

Hookers svar till Carsons ovanstående citat om att IRRK är att föredra istället för Absolut RK är 

att han inte är övertygad. Han menar att IRRK förutsätter väldigt komplicerade kalkylationer för 

att räkna ut optimala koder.78 Jag håller till del med Hooker. Jag håller med om att IRRK förutsätter 

komplicerade kalkylationer. Det stämmer även att RRRK förutsätter komplicerade kalkylationer. 

Jag håller däremot inte med Hooker om att det är ett tillräckligt skäl för att förkasta IRRK, eller 

Relativ RK. Absolut RK förutsätter ju även väldigt komplicerade kalkylationer eftersom den 

versionen av RK ska väva samman hela människosläktets olika dispositioner och konventionella 

moral etc. Det må vara så att Relativ RK innebär fler internaliseringar, men de är inte lika 

komplicerade som att kalkylera en enda kod som ska var anpassad och optimal för hela världen. 

Som jag försökte visa i avsnitt 4.1 så existerar det olikheter runt om i världen. Att försöka 

strukturera koder för hela värden är nästintill omöjligt, anser jag. Även om vi skulle lyckas med 

det, så har vi inget fungerande sätt att välja bland dessa koder om det existerar flera lika bra. 

Hookers svar är, som tidigare nämnt, att vi då ska välja den som är närmst konventionell moral. 

Den lösningen på problemet är helt frånkopplad verkligheten och dömd att misslyckas. Ett 

argument för att föredra Relativ RK istället för Absolut RK är att eftersom konventionell moral 

skiljer sig, så är det bättre att internalisera relativt. Det existerar för många olikheter för att vi ska 

kunna internalisera på globalnivå. Jag anser att Nations Relativ RK har en mindre svårighet än 

Absolut RK att välja bland flera lika bra koder, eftersom en nation mest sannolikt har en eller få 

gemensam konventionella moraler. Även om en nation har väldigt många konventionella moraler 

                                                           
77 Carson (1991), ss. 119-20. 
78 Hooker (1991), s. 274. 
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och därmed står inför ett problem, så är detta problemet ingenting i jämförelse med global 

internalisering. Kan man inte acceptera internalisering på nationell nivå pga. att det finns för många 

konventionella moraler, så kan jag inte se hur man istället skulle föredra global internalisering. 

Eftersom Absolut RK har alla konventionella moraler som existerar att välja bland samt försöka 

knyta samman. Om det existerar flera i en nation, så är en av dessa konventionella moraler 

åtminstone mer etablerad än de andra. Den mest etablerade konventionella moralen i en nation är 

den som nationen ska utgå ifrån.  

Tyskland och Sverige m.fl. har varit relativt mer generösa när det har handlat om flyktingkrisen 

som har pågått och påverkat större delar av världen. Att leta efter en kod som ska passa hela världen 

kan innebära att länder som Tyskland och Sverige får en annan inställning till hur mycket de 

behöver göra för att hjälpa människor i nöd. Det är absolut ingenting som säger att de inte får 

fortsätta som de tidigare har gjort. Men en ny global kod innebär ju också nya dispositioner, tankar, 

känslor etc. Är det då inte bättre att ”generösa” länder internaliserar koder som är på minst samma 

nivå som de har nu (i fråga om regeln om hur mycket man ska göra för människor i nöd och 

fattigdom)? Att försöka internalisera en kod som hade lyckats internaliseras i Tyskland hade 

troligtvis inte lyckats lika bra i USA, som inte har haft samma öppenhet mot flyktingkrisen.  

Carson påstår även att den moraliska koden som är bäst att internalisera på global nivå kan komma 

att vara skadligt om endast några ”societies” internaliserar den. Även att det är den bästa kod vi 

har att välja.79 Jag är benägen att hålla med. Däremot är det väldigt svårt att ge konkreta exempel 

på vad just det här kan bero på. Men det kommer mest troligt bero på konventionella moral 

skillnader runt om i världen. Skillnader som existerar på vissa platser och som kommer att påverka 

utkomsten av ideal koden. Kanske för att land X inte är redo att internalisera kod Y, något som 

resten av världen är. Det finns säkert en kod som är mer optimal för land X men som inte är optimal 

för andra länder. Om kod Y inte är optimal för land X, så kan det även vara så att den inte är optimal 

för grannländerna till X. Sveriges grannländer, Norge, Danmark och Finland har väldigt mycket 

gemensamt. Den kod som är optimal för Sverige kommer troligtvis vara snarlik de optimala koder 

som grannländerna internaliserar. Poängen är att kod Y troligtvis kommer att påverka flera länder 

negativt än bara land X.  

                                                           
79 Carson (1991), s. 120. 
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En möjlig kritik mot Relativ RK, för att visa att Absolut RK är att föredra, kan vara följande. Låt 

säga att Sverige lär sig en ny optimal kod (ideal koden för Sverige). Medan inget annat land 

internaliserar sina ideala koder. Ska Sverige behålla den nya koden eller återgå till sin tidigare kod? 

Mitt svar är då att om alla andra länder vägrar att internalisera en ny förbättrad moralisk kod, som 

är skräddarsydd för just det specifika landet, så vad får oss att tro att dessa länder istället skulle 

komma att internalisera en globalt skräddarsydd moralisk kod? Det verkar inte vara plausibelt. 

Även om det nu bara är Sverige som internaliserar en ny kod medan andra länder inte gör det så är 

det ingen anledning för Sverige att ”sluta”. Bara för att alla familjer i området vägrar att, 

exempelvis, uppfostra sina barn så ska väl inte min familj sluta med det? Det är viktigt att poängtera 

att detta inte innebär tillåtandet av ”free-riding”.80 Eftersom koderna ska internaliseras på nationell 

nivå så kan inte Sverige ”blicka utåt” och säga att de andra länderna inte väljer att internalisera 

förbättrade koder som passar deras länder. Hade internaliseringen skett på en global nivå så hade 

det varit rättfärdigat av Sverige att ta ett steg tillbaka, så att säga. Jag förespråkar ju Nations 

Idealistisk Relativ RK. Sverige ska alltså utgå från att andra länder också internaliserar optimala 

koder. Oavsett om de faktiskt gör det eller inte. 

Låt mig redogöra för en liknelse, för att sedan övergå till ytterligare ett argument att föredra Relativ 

RK över Absolut RK som Kahn ger. Föreställ er världen som en skolklass. Vissa elever (länder) 

behöver mer hjälp, stöd och uppmärksamhet av läraren för att kunna utvecklas. Vissa mer än vad 

andra elever behöver. Hade det inte varit bättre om alla elever i klassen hade varsin lärare? En 

lärare som ser till att sin respektive elev utvecklas så gott som möjligt från den punkt eleven 

befinner sig på nu till det mest utvecklande stadiet eleven kan nå. Som vi alla vet så innebär det att 

vissa elever hamnar efter i kunskapsutvecklingen då man endast har en lärare. Medan det fungerar 

alldeles utmärkt för vissa elever att endast ha en lärare. Min poäng är att en global, den absoluta 

versionen av RK troligtvis inte kommer gynna alla lika bra och mycket, som en version av Relativ 

RK hade gjort. 

Kahn presenterar ett argument som han kallar för “costless benefit argument” som är till för att 

visa att Relative RK är att föredra över Absolut RK. Med ”costless benefit” så menar han, ceteris 

paribus, att en moralisk kod är bättre om den lämnar några åt de bättre utan att lämna några andra 

                                                           
80 Se Hooker (2000), s. 124-5. 
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åt det sämre.81 Han redogör för två tabeller. Siffrorna är likadana, den enda skillnaden är att den 

första tabellen handlar om olika koder för olika världar medan den andra tabellen handlar om olika 

koder för olika populationer. Den senare tabellen är mer intressant och relevant även om 

slutsatserna är identiska.82 Den följande tabellen är lånad av Kahn.83  

 

 

 Code 1 Code 2 Code 3 
Population 1 50 70 30 
Population 2 20 10 80 
Population 3 45 25 10 
Population 4 90 30 40 
Sum of all Populations 205 135 160 

 

Tabellen försöker visa att om populationerna (alla fyra) skulle internalisera kod 1 så skulle det vara 

mer gynnsamt än att internalisera kod 2 eller kod 3. Detta är ur ett Absolut RK perspektiv. Däremot 

så innebär det att population 1 och 2 sänker sig gällande fördelarna då de internaliserar kod 1. Det 

hade varit mycket bättre för population 1 att internalisera kod 2. Population 2 hade haft det mycket 

bättre om de internaliserade kod 3. Så på det stora hela, i termer av Absolut RK så är kod 1 att 

föredra. Däremot så får vi ut mer fördelar och positiva effekter/konsekvenser om de olika 

populationerna internaliserade den kod som bäst passar dem själva. Med “costless benefit” i åtanke 

så är Kahns slutsats att Relativ RK är att föredra över Absolut RK. Därför att Relativ RK 

förespråkar att olika grupper ska internalisera den kod som har bäst konsekvenser för dem. Det 

innebär också bäst konsekvenser för hela världen.84  

Att påtvinga länder en moralisk kod som de inte är redo för, eller som inte är optimal att 

internalisera, är inte praktiskt. Detsamma gäller det vid internalisering av moraliska koder på global 

nivå. I sådana fall är det inte en teori för den verkliga världen, något som Hooker verkar vilja att 

                                                           
81 Kahn (2012), s. 637. 
82 Ibid., ss. 639-40. Se tabellerna.  
83 Ibid., s. 640. Jag har erhållit tillåtelse av Leonard Kahn att använda/låna tabellen. 
84 Kahn (2012), s. 638. 
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hans teori ska vara. Om världen inte ens kan samarbeta i enklare politiska frågor, hur ska då den 

överväldigande majoriteten lyckas internalisera samma moraliska koder? 

Målet, dit vi strävar, är att alla länder till slut ska nå den absolut bästa ideal koden. Ett förtydligande 

krävs här. Vad som är en ideal kod här och nu är inte detsamma som ideal koden om 100 år eller 

för 100 år sedan. Precis som Brandt skriver: “The code ideal today will probably not be welfare-

maximizing a hundred years from now”.85 Det beror bland annat på internaliseringskostnader och 

på vilket moraliskt ”plan” landet befinner sig på. Hooker skriver att “[w]e would be silly ever to 

think we have found a completely unimprovable code-that is, a code whose internalization would 

in fact achieve as much good as possible”.86  

Jag håller med Hooker om att vi inte ska tro att vi har hittat och internaliserat den absolut bästa 

koden någonsin. Däremot tror jag att vi väldigt långt i framtiden skulle kunna göra det. Teoretiskt 

åtminstone. Anledningen till att den absolut bästa ideal koden, dvs. den kod som ingen annan kod 

kan vara bättre än när den väl har internaliserats, inte bör accepteras nu är för att den troligtvis är 

alldeles för komplicerad och kostsam. Det innebär att om den skulle läras ut nu så skulle det till 

stor del leda till negativa konsekvenser. Den absolut bästa ideal koden är något mänskligheten bör 

sträva mot. Det gör vi genom att internalisera optimala koder nu. För att sedan övergå till nya 

optimala koder när vi är redo för dem. På så sätt får vi en progressiv utveckling av moraliska koder. 

Till sist kommer vi vara redo att internalisera den absolut bästa ideal koden. Men vägen dit är lång 

och bör ske relativt, åtminstone till dess att alla länder befinner sig på samma nivå. För stora 

olikheter innebär att vi inte här och nu kan internalisera globalt för att nå den absolut bästa ideal 

koden.  

Många länder i världen idag kämpar exempelvis mycket för kvinnliga rättigheter, andra länder har 

inte ens börjat den kampen, medan vissa har kämpat under en lång tid och kommit en väldigt bra 

bit på vägen. Det finns många praktiska exempel som tyder och stärker idén om att koder inte bör 

internaliseras på globalt plan. Slutmålet i det här fallet är att kvinnor ska ha precis samma rättigheter 

som män. Men det vore inte konstruktivt att ”tvinga” på denna regel på länder som inte ens har 

börjat den kampen. För Sverige så är denna kamp och regel någonting självklart för de flesta som 

bor här. Vi har kommit relativt långt i jämförelse med andra länder. Men att försöka internalisera 
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en sådan regel i ett land som inte ens låter kvinnor köra bil skulle vara alldeles för kostsamt. Det är 

som om man skulle lära ut en ny matematisk regel för studenter på olika nivåer (olika åldrar). Det 

är ingen idé att försöka lära en student, som precis har lärt sig gånger tabellen, regeln för hur man 

räknar ut vissa avancerade ekvationer.  

Ska man i sådana fall välja bort regler då det inte råder konsensus kring dem i världen? För att 

istället endast försöka internalisera regler som alla länder faktiskt verkar vara överens om och på 

olika sätt kämpar för och emot? Det tycks inte vara plausibelt. Genom att förkasta Absolut RK och 

välja Relativ RK undviker vi denna problematik.  

Jag vill avsluta med att säga att om världen hade haft en konventionell moral så hade Absolut RK 

varit att föredra. Så är inte fallet gällande konventionell moral. Genom att acceptera Relativ RK 

kan alla nationer till sist nå en punkt i den moraliska utvecklingen, som sker genom internalisering 

av koder, där alla har samma dispositioner och grundläggande moraliska uppfattningar gällande 

stora som små frågor. Då och endast då är världen redo för att acceptera Absolut RK och börja 

internalisera en global, universell ideal kod. Men till dess så är Relativ RK att föredra.   

 

5. Slutsats 
Jag har i den här uppsatsen visat att Brad Hookers RK inte kan ge principiella grunder för att 

urskilja mellan katastrofer och nästan-katastrofer. Åtminstone inte på ett icke-godtyckligt sätt. 

Agenter förutsätts använda sitt omdöme vid nästan-katastrofer. Då agenter förutsätts använda sitt 

omdöme uppstår det olika handlingar, eftersom människor har olika omdömen. 

Jag har redogjort för att olika omdömen beror på skillnader i människors förhållningssätt, 

dispositioner, värderingar och prioriteringar etc. Dessa skillnader, precis som jag har argumenterat 

för, existerar därför att människor har olika konventionella moraler. Att det existerar flera olika 

konventionella moraler är ett problem för Hookers RK. Därför att han menar att konventionell 

moral har rollen som ”vågmästare” i valet om vilken kod vi ska välja bland flera lika bra koder.  

Hooker har misstagit sig då han har antagit att det existerar en gemensam konventionell moral. Jag 

har därför undersökt ett alternativ, Relativ RK, som kan ersätta Hookers version för att undvika 

dessa problem. Av de olika versionerna Relativ RK kan formuleras på så verkar ”Weak” Relativ 
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RK vara den att föredra. Den innebär internalisering på gruppnivå. ”Weak” Relativ RK är mindre 

kostsam och mest konsekvent av de tre diskuterade alternativen. Senare argumenterade jag för att 

nationsnivå är den gruppnivå att föredra vid internalisering av ideala koder. Att internalisera på 

nationsnivå är närmst verkligheten samtidigt som problemet med konventionell moral utesluts, 

åtminstone så minimerar vi problemet. Om en nation har flera konventionella moraler så ska den 

mest etablerade moralen vara den som tar rollen som ”vågmästare”.  

Det förhållningssätt vi ska ha vid internalisering och val av kod är att andra länder också kommer 

att internalisera deras specifika ideal kod. Den versionen kallas för Nations Idealistisk Relativ RK 

(Nations IRRK). På så sätt så är Nations Relativ RK mindre krävande. Även om andra nationer 

inte väljer att internalisera ideala koder så ska vår nation handla som om de andra nationerna hade 

internaliserat sina ideal koder. Det innebär att vi inte förväntas göra mer än vad vi borde.  

I kapitel 4.3.1 så lämnade jag en fråga öppen för vidare diskussion. Hur ska vi förhålla oss till 

förändring som sker då man flyttar från en nation till en annan? Ska vi bibehålla den ursprungliga 

nationens ideala kod eller ska vi försöka internalisera (om möjligt) den nya nationens ideala kod? 

Jag tänker mig att det hade varit intressant att undersöka det på annat ställe. 

I den sista delen av uppsatsen har jag argumenterat för att Nations IRRK är att föredra över Absolut 

RK, som Hooker förespråkar. Jag har visat att vi får ut bättre konsekvenser genom att nationer 

internaliserar koder som är optimala för just dem. På så sätt kan vi maximera den moraliska 

utvecklingen som människor, grupper och nationer genomgår. Vi maximerar utveckling bäst 

genom relativ internalisering eftersom alla inte befinner sig på samma plan. Om mänskligheten 

någonsin hamnar på samma moraliska plan, då och endast då är vi redo att internalisera en global 

ideal kod. Vi bör alltså förkasta Hookers Absolut RK eftersom det råder för stora skillnader i 

världen. Nations IRRK är därför att föredra över Hookers teori. 
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