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Sammanfattning 
I denna uppsats presenterar och diskuterar författaren tre invändningar som riktats mot 
dygdetikern Rosalind Hursthouses förslag om vad som är en moraliskt riktig handling. 
Hursthouse menar att en handling är moraliskt riktig om den är vad en dygdig agent 
karaktärsenligt skulle göra i omständigheterna. Den form av invändningar som författaren 
presenterar och diskuterar i uppsatsen försöker visa på att Hursthouses förslag exkluderar 
handlingar som vanligen anses är rätt. 

Författaren argumenterar för att en dygdetik lik den Neo-Aristoteliska dygdetik Hursthouse 
försvarar kan formuleras så att den undgår invändningar som presenteras i uppsatsen. 
Författaren föreslår att vi istället för att förstå Hursthouses förslag som om det gällde de 
faktiska handlingar som en dygdig agent gör, istället bör uppmärksamma att en dygdig agent 
följer handlingsmaximer vilka hon prövat under sin moraliska utveckling till att bli dygdig. 
Författaren föreslår vidare att det är huruvida en handling utgår från en maxim som 
karaktärsenligt kan ingå i ett dygdigt liv som är avgörande om den är moraliskt riktig eller 
inte.  

Nyckelord: Dygdetik, Neo-Aristotelisk, Rosalind Hursthouse, Moraliskt riktiga handlingar, 
Maximer 

 

Summary 

In this paper the author presents and discusses three charges that have been raised against 
Rosalind Hursthouses virtue ethical account on what it takes for an action to be morally right. 
Hursthouse proposes that an action is right, if and only if, it is what a virtuous agent 
characteristically would to in the circumstances. All of the charges discussed and presented in 
the paper try to show that Hursthouses account excludes actions which we would like to say 
are morally right. 

The author argues that a Neo-Aristotelian form of virtue ethics, like the one Hursthouse 
defends, can be formulated so that the charges can be avoided. The author proposes that, 
instead of understanding Hursthouses account as if it is only the very actions that virtuous 
agents perform that are morally right, we should observe that the virtuous agents are acting 
from maxims that they have tested during their development towards becoming virtuous 
agents. The author then proposes that an action is right if it can be traced from a maxim that 
can be a characteristic part of a virtuous life. 

Keyword: Virtue Ethics, Neo-Aristotelian, Rosalind Hursthouse, Morally right actions, 
Maxims 
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1. Introduktion 
Med dygdetik avses en normativ teori vars primära fokus är på dygderna1 och vilken typ av 

karaktär vi bör sträva till att utveckla (Svensson 2006: 9). Dygdetiken är alltså en teori om vad 

för slags människor vi bör vara enligt vilken vi bör förvärva dygderna och bli dygdiga agenter 

(hädanefter förkortat DA).  

I denna uppsats kommer jag att beröra en specifik form av dygdetik, den som kallas Neo-

Aristotelisk. Vad som särskiljer den är att den utgår från en Aristotelisk uppfattning om 

dygdernas natur och menar att dygderna är en del av ett gott och mänskligt blomstrande liv, 

ett liv de antika grekiska filosoferna refererade till som eudaimoni (Svensson 2006: 9). 

Det är inte svårt att se att dygdetiken skiljer sig från andra etablerade teorier inom den 

normativa etiken så som utilitarism och olika former av deontologi. Dessa är i första hand 

teorier om vad vi bör och inte bör göra, om vad som är en rätt respektive en orätt handling. 

Att kunna ge skäl för vad vi bör göra och vad som är moraliskt riktigt ses nog av många som 

den normativa etikens centrala uppgift. Detta har dygdetiken ansetts vara oförmögen till att 

göra på ett tillfredställande sätt. Den har kritiserats för att vara för vag för att kunna ge 

moralisk vägledning i fråga om svåra moraliska problem2 och det har uppmuntrat till tanken 

om att dygdetiken inte kan utgöra en genuin rival till utilitarismen och olika former av 

deontologi. 

En modern förespråkare för en Neo-Aristotelisk dygdetik är Rosalind Hursthouse. För att 

bemöta den kritik som riktats mot dygdetiken har hon försvarat ett Neo-Aristoteliskt förslag 

på vad som är en moraliskt riktig handling. Hon menar att: 

 
 En handling H är rätt i omständigheterna O om och endast om H är vad en DA 

 karaktärsenligt skulle göra i O (Hursthouse 1999: 28). 

 
Hursthouse dygdetiska förslag om vad som är en moraliskt riktig handling (fortsättningsvis 

förkortat DR) är avsett att vara ett alternativ till utilitarismen och olika former av 

deontologiers kriterium för vad som är den rätta handlingen och visa på att dygdetiken visst 

förmår att göra det som den ansetts vara oförmögen till. Ett så pass djärvt och rättframt förslag 

som Hursthouse ger har dock inte undgått att ifrågasättas. I denna uppsats kommer jag att 

diskutera tre olika invändningar som alla försöker visa på att DR inte är ett tillfredställande 

                                                            

1 När jag talar om dygderna, här och annars i denna uppsats, avser jag de karaktärsdrag vilka vanligen anser är 
dygder så som ärlighet, mod, generositet, rättvisa. 
2 Se (Louden 1984, s. 205f) för en sådan kritik. 
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kriterium. Skälet är att DR på ett eller annat sätt exkluderar handlingar vilka vi skulle vilja 

säga är moraliskt riktiga. De invändningar jag kommer att behandla återfinns hos Gilbert 

Harman3 och hos Robert N. Johnson. I denna uppsats undersöker jag om deras invändningar 

är tillräckliga skäl för att överge DR.  

I uppsatsens första del redogör jag för den form av dygdetik som Hursthouse förvarar, den 

Neo-Aristoteliska, hur den ska förstås men också för vad som enligt Hursthouse är en 

moraliskt riktig handling. I uppsatsens andra del presenterar jag Harman och Johnsons 

invändningar, deras förutsättningar och implikationer. I uppsatsen tredje och sista del 

undersöker jag om dessa invändningar är tillräckliga skäl för att avfärda DR eller om det finns 

något sätt på vilket en Neo-Aristotelisk dygdetik faktiskt kan bemöta dessa. Jag ger ett eget 

förslag på hur vi kan förstå en Neo-Aristotelisk dygdetik så att den faktiskt kan undgå det 

centrala hos invändningarna. Istället för att förstå DR som om det gällde de faktiska 

handlingar som en DA gör kommer jag att föreslå att en DA följer handlingsmaximer vilka 

hon prövat under sin moraliska utveckling till att bli en DA. Det är huruvida en handling utgår 

från en maxim som en DA kan acceptera som är avgörande om den är moraliskt riktig eller 

inte. Jag kommer att redogöra för hur jag menar att prövningen av maximer kan gå till och på 

vilket sätt jag menar att en sådan tolkning kan lösa de problem som uppstår i samband med 

invändningarna som riktats mot Hursthouse och DR. 

                                                            

3 De invändningar som jag i denna uppsats tillskriver Harman är inte direkt formulerade mot Hursthouse men 
brukar vanligen hänvisas som invändningar mot förslag likt DR. Så behandlas de Frans Svensson (Svensson 
2006: 45-48) men även av Julia Annas ( Annas 2004: 67).  
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2. Den Neo-Aristoteliska dygdetiken 
Den form av dygdetik som Hursthouse förespråkar, den Neo-Aristoteliska, är en normativ 

teori men som sådan skiljer den sig från de två andra stora hållningarna inom den normativa 

etiken, deontologi och utilitarism. De senare kan uppfattas som teorier om vad vi bör och inte 

bör göra medan dygdetik innefattar mer än så. Det vi enligt Hursthouse bör göra är att 

förvärva dygderna och på så vis handlar teorin inte bara om vad vi bör göra utan också om hur 

vi bör vara. En dygd är nämligen ett karaktärsdrag och som sådant är det välförankrat hos den 

som äger det och som sådant en del av ens person (Hursthouse 1999: 10f). 

Ett annat karaktäristiskt antagande för den Neo-Aristoteliska dygdetiken gäller vilka 

karaktärsdrag det är som är dygder. En dygd är ett karaktärsdrag vilket vi behöver för ett 

eudaimoniskt liv, ett gott liv i mänsklig blomstring (Svensson 2006: 9).  

Båda dessa antaganden, rörande vad det innebär att vara dygdig och kopplingen 

eudaimoni och dygd, behöver förtydligas för att vi ska kunna få en förståelse för vad det är för 

slags teori Hursthouse förespråkar. Jag kommer därför att ge en kortare redogörelse för dem 

båda. 

 

2.1 Dygdbegreppet hos Hursthouse 

Dygdbegreppet sådant Hursthouse använder det har hon importerat ifrån Aristoteles och som 

sådant har det en speciell innebörd. För det första är dygderna som jag redan nämnt 

karaktärsdrag och som sådana välförankrade hos den som äger dem. Att ha förvärvat, säg 

ärlighet som en dygd, innebär att ärlig är sådan man är. En agent vilken förvärvat en dygd är 

på så vis tillförlitlig i sitt handlande: vi kan lita på att en ärlig agent talar sanning och inte 

fuskar eller försöker bedra någon, vi tar för givet att en generös agent ställer upp när vi 

behöver hjälp, delar med sig när han ser att andra behöver o s v. 

Men att vara dygdig innebär mer än att man bara gör en viss typ av handlingar. Man 

handlar också utifrån rätt skäl. Flera individer kan som bekant ha olika skäl för samma 

handling. En kan exempelvis vara ärlig därför han tror sig bli straffad i livet efter detta om 

han inte är det. En annans skäl för att vara ärlig kan vara en besatthet av att tala sanning. 

Ingetdera är vad en DA enligt Hursthouse har som skäl för sitt handlande. En DA gör 

handlingen, menar Hursthouse, för handlingens egen skull. En ärlig agent gör vad som är 

ärligt just därför att det är ärligt: en generös agent för att det är vad som är generöst. 

(Hursthouse 1999: 126ff) 
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Dessutom så har dygden med känslor att göra, dels som reaktioner men också som 

impulser till handling. Hos den dygdige, menar Hursthouse, upplevs dessa känslor under rätt 

omständigheter, av rätt anledning, mot rätt objekt (Hursthouse 1999: 108). En agent vilken 

förvärvat ärligheten som en dygd uppskattar och gillar således ärliga handlingar och ogillar 

oärliga såväl när hon själv som när andra utför dem. 

En konsekvens av att en DA också känner rätt känslor inför vad som är ett dygdigt 

handlande är att det inte kan tyckas särskilt svårt för en DA att göra vad som är rätt. Ibland 

skulle vi dock vilja påstå att ju svårare det är för en agent att göra vad som är rätt desto mer 

beundransvärd är handlingen. Detta är en motstridighet som uppmärksammats av Philippa 

Foot. 

 
We may suppose for instance that a person has an opportunity to steal, in circumstances where 

stealing is not morally permissible, but refrains. And now let us ask our old question. For one it 

is hard to refrain from stealing and for another it is not: which shows the greater virtue in acting 

as he should? (Foot 1978: 171f) 

 
Fastän det kan tyckas beundransvärt att övervinna en lockelse är detta inte vad som avses med 

att vara dygdig. Tvärtom är det så att om någon är lockad att stjäla signalerar det att denne 

saknar ärlighet (Foot 1978: 172). Men detta betyder inte att den som övervinner en lockelse 

inte förtjänar beröm. 

Ett annat antagande för den Neo-Aristoteliska dygdetiken och för Hursthouse gäller 

phronesis eller praktiskt visdom, vilket är förmågan att reflektera och resonera korrekt kring 

praktiska problem. En DA är någon som vi kan lita på lyckas göra vad som är rätt. Att vara, 

säg generös, innebär inte att man ger bort allt man har och till vem som helst. Att vara generös 

och ha förvärvat generositeten som en dygd innebär att man vet hur mycket man ska ge, till 

vem, när, av vad och varför. (Hursthouse 1999: 12f) 

Som bekant finns det flera olika karaktärsdrag vilka vi räknar till dygderna. En naturlig 

fråga är därför om vi, för att vara DA, måste ha förvärvat alla dygderna. Om det är så, är det 

då inte ett väldigt svår uppnåeligt ideal? Hursthouses svar är att en agent vilken förvärvat ett 

karaktärsdrag som en dygd också har förvärvat de andra åtminstone till en viss grad. 

Dygderna, menar hon, är inte isolerade ifrån varandra. (Hursthouse 1999: 153ff). Detta kan 

kanske upplevas förundrande. Är det inte så att en agent visst kan vara modig men ändå inte 

ärlig? Som jag förstår Hursthouse så avser hon att dygderna hör ihop med att man är moraliskt 

god och att man gör det rätta på så vis att man gör det rätta med bästa förmåga på alla 

områden och inte bara efter vilken eller vilka dygder man förvärvat. Hur dygderna förhåller 
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sig till varandra och om vi måste ha förvärvat alla för att vara DA är svåra frågor som jag här 

inte har plats att undersöka. Istället kommer jag att godta Hursthouse ståndpunkt att vi måste 

ha förvärvat alla till en grad och gå vidare att redogöra för ett annat antagande hos den Neo-

Aristoteliska dygdetiken.  

  

2.2 Eudaimoni 

Ett som helhet gott och blomstrande liv är något jag tror vi med rätta kan säga att alla 

människor eftersträvar. Det är ett sådant liv som åsyftas med eudaimoni. Att äga eudaimoni 

och att leva ett eudaimoniskt liv innebär att man lever ett liv som är objektivt 

eftersträvnandsvärt. Det åsyftar alltså ett ideal liv, det mest värdefulla tillstånd vi människor 

kan nå (Taylor 1998). ”Eudaimoni” har ofta översatts med ”glädje” eller ”lycka” men det är 

en aning missvisande. Glädje är något vi ofta uppfattar som något subjektivt och som något 

lätt förgängligt. En bättre översättning av "eudaimoni” är istället ”mänsklig blomstring” 

(Hursthouse 1999: 9f). 

Antagandet om att det finns ett eudaimoniskt liv är en central tanke inom den Neo-

Aristoteliska dygdetiken och man menar att en essentiell del i ett sådant liv är dygderna 

(Svensson 2006: 12f). Det finns ändå frågetecken rörande denna relation och jag kommer här 

att redogöra kort för några av dem. 

Att vara en DA ska inte ses som tillräckligt för att ens liv ska blomstra. För det krävs 

externa förutsättningar, inte bara för att våra liv ska vara goda utan också för att vi alls ska 

kunna bli dygdiga. Trots att man är en DA, kan olyckan ändå komma och ens liv kan bli 

fördärvat (Hursthouse 1999: 172). Att dygderna inte är tillräckliga för ett blomstrande liv 

tycker jag är uppenbart. Anta att man har förvärvat dygderna men att man ändå lever ett liv i 

elände, saknar hem, vänner och inkomst. Jag tror inte att vi skulle kalla ett sådant liv lyckligt 

och blomstrande. 

Att dygderna inte är tillräckliga eller någon garanti för att våra liv ska vara blomstrande 

och goda tror jag de flesta är beredda att hålla med om. Ett mer kontroversiellt antagande är 

dock att dygderna är nödvändiga för ett eudaimoniskt liv. Det är något jag tror många ställer 

sig tveksamma till.4 Hursthouse argumenterar i ”On virtue ethics” för att det inte är 

nödvändigt att förvärva och praktisera dygderna för ett eudaimoniskt liv och den odygdige 

kan även han komma till att leva ett gott (men inte moraliskt gott) och blomstrande liv. 

                                                            

4 När jag talat med vänner om denna uppsats och om Neo-Aristotelisk dygdetik är det denna punkt som varit den 
som mer än någon annan ifrågasatts och jag tror inte att det är en tanke som bara finns inom min vänskapskrets.  
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Hursthouse menar dock att detta är högst ovanligt och det säkraste, ja det till och med enda 

tillförlitliga alternativet för oss att leva ett eudaimoniskt liv, är att sträva till att förvärva 

dygderna (Hursthouse 1999: 172). Detta är dock inte det enda förslaget på hur relationen 

mellan dygd och eudaimoni ser ut. Aristoteles själv menade att dygderna är en del av ett 

eudaimoniskt liv, ja att de är en essentiell del av det (Svensson 2006: 20f). Det finns en 

betydelsefull skillnad om vi följer Hursthouse eller om vi säger att dygderna är nödvändiga 

för eudaimoni. För Hursthouse tycks det som att dygderna är medel för att uppnå ett gott liv. 

Hur relationen mellan dygd och eudaimoni faktiskt förhåller sig (om det alls finns någon 

relation) är en fråga som jag här inte har plats att fördjupa mig i utan kräver en egen 

utredning. Den bör redas ut ordentligt om man vill försvara en teori som utgår ifrån 

eudaimoni, men i den här uppsatsen är jag intresserad av andra problem som uppstår för en 

ståndpunkt som Hursthouses. 

 

2.3 Hursthouse förslag på vad som är den rätta handlingen 

Att dygdetiken inte skulle förmå att säga något alls om hur vi bör handla är att göra en 

alldeles för grov generalisering. Att vara dygdig innebär trots allt att man handlar på ett visst 

sätt, nämligen i överensstämmelse med dygderna. Det känns därför intuitivt, att vad vi borde 

göra och vad som är den rätta handlingen, är den som en DA skulle göra. Sådant är också 

Hursthouses förslag: 

 

 DR: En handling H är rätt i omständigheterna O om och endast om H är vad en 

 DA karaktärsenligt skulle göra i O (Hursthouse 1999: 28) 

 

Robert B. Louden har skrivit om dygdetiken att den, precis som de andra två hållningarna 

inom den normativa etiken, deontologi och utilitarism, är en form av konceptuell 

reduktionism. Att en teori är en form av konceptuell reduktionism innebär i kort att den utgår 

från ett begrepp vilket är för teorin primärt och att alla andra begrepp definieras i termer av 

deras relation till det första begreppet. Den klassiska utilitarismen, för att ta ett exempel, utgår 

på så vis från det goda som sitt primära begrepp och utifrån det goda definieras ”den rätta 

handlingen” som ”den handling av de möjliga alternativen vilken maximerar det goda”. Det 

för dygdetiken primära begreppet enligt Louden är ”den goda människan” (Louden 1984: 

201ff). 

Hursthouse menar att hennes teori inte ska förstås på så sätt som Louden har 

karaktäriserat den. Dygdetiken menar Hursthouse vilar istället på ett flertal olika begrepp. 
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Generositet till exempel, är en dygd som berör välbefinnande och vad som är gott för andra, 

vilka är begrepp relaterade till en uppfattning om lidande. Både lidande och välbefinnande är 

begrepp som är relaterade till idéer om det meningsfulla, det fördelaktiga och det goda. Om 

jag har en felaktig uppfattning om vad som är meningsfullt eller vad det är som är 

fördelaktigt, innebär det, menar Hursthouse, att jag också har en felaktig uppfattning om vad 

som är bra för andra, och om jag har detta, spelar det ingen roll om jag har en god vilja. Jag 

kommer ändå inte ha generositeten som en dygd vilket innefattar att jag lyckas göra vad som 

är rätt (Hursthouse 1991: 221). 

Det finns aspekter hos DR som bör förtydligas. För det första så är en handling är rätt om, 

och endast om, den är vad en DA karaktärsenligt skulle göra. Att man förvärvat dygderna 

betyder inte att man är moraliskt felfri. Den dygdige kan komma till att handla 

karaktärsvidrigt. DR innebär alltså inte, och får därför heller inte förväxlas med, att en 

handling är rätt bara för att det är en DA som utför den. Istället bör DR förstås som att om en 

agent förvärvat dygderna och handlar karaktärsenligt, är den handling som agenten gör 

moraliskt riktig. Detta möjliggör dessutom att fastän man inte förvärvat dygderna kan man 

ändå göra det rätta och att det möjligt att göra det rätta utan att för den skull ha de rätta 

motiven. 

För det andra så tillåter DR att det i en viss omständighet kan finnas flera handlingar vilka 

är rätt. En handling är rätt, om och endast om, den är vad en dygdig agent karaktärsenligt 

skulle göra i omständigheterna. Det finns inte en och endast en dygdig agent, och det är heller 

inte så att alla dygdiga agenter är precis likadana. Om därför två dygdiga agenter, vilka båda 

agerar karaktärsenligt, skulle välja två olika handlingar under samma omständighet skulle 

båda dessa handlingar vara rätt (Hursthouse 1999: 68). 

En kanske mer anmärkningsvärd aspekt av DR är att det finns omständigheter i vilka 

ingen av handlingarna är rätt. Det finns omständigheter i vilka vi oavsett vad vi gör, gör något 

som är karaktärsvidrigt för en DA. På denna punkt skiljer sig DR från exempelvis 

utilitarismen (som den vanligen förstås), som definierar den rätta handlingen på så vis att det i 

alla situationer finns åtminstone en handling vilken är rätt nämligen de som ger de bästa 

konsekvenserna. Hursthouse menar dock inte att vi i omständigheter i vilka det inte finns 

någon rätt handling för den skull inte ska handla. I en del fall kan vi faktiskt tvingas till att 

göra något fruktansvärt, något orättvist eller oärligt etc. (Hursthouse 1999: 71ff). 

Hursthouse menar vidare att fastän det under omständigheterna inte finns någon handling 

som är rätt på så vis att den är karaktärsenlig för en DA, kan det ändå finnas en handling som 

är ”the lesser of two evils”. Fastän vi inte gör en moralisk rätt handling på så vis att det inte 
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finns något som är karaktärsenligt för en DA, kan vi ändå fatta ett moraliskt rätt beslut. Vad vi 

bör göra, och vad som är den rätta handlingen, är alltså inte alltid detsamma enligt 

Hursthouse (Hursthouse 1999:49f). Denna aspekt av Hursthouses ståndpunkt kommer jag 

senare i denna uppsats att problematisera. 
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3. Invändningarna 
Som jag tidigare nämnt så har Hursthouses förslag om vad som är en moraliskt riktig handling 

inte undgått kritik. Jag kommer här att presentera tre invändningar som riktats mot förslag likt 

DR och diskutera hur och på vilka sätt de är problematiska. Jag gör i denna del inte några 

större försök till att lösa problemen som uppstår utan sparar det till ett senare skede (del 4.). 

 
3.1 Harmans första invändning 

Att vara en DA innebär som vi sett att man handlar på ett visst sätt. En implikation av detta är 

att det finns ett begränsat antal omständigheter i vilka en DA kommer till att befinna sig, och 

därför också bara ett begränsat antal omständigheter som en DA kommer till att handla i. 

Enligt Gilbert Harman innebär detta ett problem för ett förslag likt Hursthouses. En agent som 

ännu inte förvärvat dygderna kan nämligen mycket väl komma till att befinna sig i 

omständigheter i vilka en DA aldrig skulle komma till att befinna sig och i en sådan 

omständighet finns det, menar Harman, inget som indikerar vad vi bör göra (Harman 1983: 

315). 

Det första naturliga svaret mot Harmans invändning är att hänvisa till att DR menar att en 

handling är rätt, om och endast om, den är vad en DA karaktärsenligt skulle göra. Fastän en 

DA karaktärsenligt aldrig skulle komma till att såra någon kan det ändå vara möjligt att hon 

gör det. Hon kan handla karaktärsvidrigt. Vi skulle då förvänta oss att en DA kommer till att 

be om förlåtelse. I en sådan omständighet finns det alltså, trots att en DA karaktärsenligt inte 

skulle befinna sig i den, något som vi skulle säga att en DA karaktärsenligt skulle göra. Den 

omständighet som träffas av Harman måste (om den ska vara en invändning mot DR) alltså 

vara en situation i vilken en DA aldrig kommer till att befinna sig i, ens om hon handlar 

karaktärsvidrigt. 

Det bör poängteras att Harman när han för fram sin invändning, gör det mot en 

ståndpunkt enligt vilken moraliskt rätt är de exakt samma handlingar som en DA skulle göra 

(Harman 1983: 315). Det handlar alltså inte om huruvida handlingen är av ett visst slag eller 

av en speciell sort, utan om den faktiskt skulle utföras av en DA eller inte. Ett naturligt svar på 

Harmans invändning är att vad som avses med DR inte är detta, utan att de handlingar som en 

DA karaktärsenligt gör är av ett visst slag. Hursthouse menar att fast vi inte förvärvat 

dygderna har vi ofta en aning om vad som är karaktärsenligt för en DA. Dygderna, menar 

hon, ger naturligt upphov till regler så som; gör vad som är ärligt, rättvist, generöst o s v och 

detta är också vad vi kan förvänta oss av en DA (Hursthouse 1999: 36f). Ett möjligt svar på 

Harmans invändning kan då vara att fastän en DA själv aldrig skulle befinna sig i 
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omständigheterna, och själv aldrig handla i dem följer inte att det inte finns något som vi kan 

göra som är en generös, rättvis, eller ärlig handling. 

Det finns ett problem med detta svar. Anta att vad som är rätt är en typ av handlingar som 

en DA skulle göra, exempelvis generösa handlingar. Vi kan då fråga oss vad som är en 

generös handling. Antingen är en generös handling per definition en moraliskt riktig handling 

eller så är den inte det. Det senare fallet hjälper inte Hursthouse att undgå Harmans kritik. Det 

är att säga att en handling kan vara generös men ändå moraliskt orätt och det innebär att fastän 

den är av ett slag som en DA gör är den ändå inte alltid rätt. Om vi vill säga att handlingar av 

ett visst slag, så som generösa handlingar är karaktärsenligt för DA och att vad en DA 

karaktärsenligt gör är moraliskt riktigt måste vi istället gå med på att generösa handlingar per 

definition är moraliskt riktiga. Här uppstår ett annat problem, nämligen om vad det är som gör 

en handling till en generös handling. Antingen är det så att en handling är generös i kraft av 

att den är en sorts givmild handling som DA skulle utföra, eller så kan vi förstå dess natur 

utan referens till DA. Det senare innebär att vi ger upp företaget om att definiera vad som är 

en moraliskt riktig handling i termer av DA. Kvar är alltså att en handling är generös i kraft av 

att den är en sorts givmild handling som DA skulle utföra. Men det hjälper oss inte mycket 

när vi vill veta vad som är rätt i en omständighet som en DA aldrig kommer till att befinna sig 

i. 

Det är värt att påpeka att Hursthouse själv inte tycks uppleva Harmans invändning som ett 

problem. Hon lägger istället en stor vikt vid att många moraliska dilemman inte kan lösas utan 

en form av rest. När vi tvingas till att göra något hemskt förväntas att vi registrerar detta på 

något vis, exempelvis genom att känna ånger eller vemod över att behöva ha gjort det.  Det är 

denna ånger eller vemod som Hursthouse avser med rest (Hursthouse 1999: 44). Kanske kan 

detta utgöra grunden för ett svar på Harmans invändning? Att det i omständigheter i vilka en 

DA aldrig kommer till att vara faktiskt inte finns någon handling som är rätt (vilket 

nödvändigtvis inte behöver innebära att vi måste göra något moraliskt förkastligt) utan istället 

tar vi med oss en rest och förhoppningsvis en skam som gör att vi fortsättningsvis kommer att 

undvika att hamna i en sådan situation. 

Vid första anblick tycks detta vara ett möjligt svar mot Harmans invändning, men 

fungerar det verkligen som ett svar för alla fall i vilka en DA aldrig kommer till att befinna 

sig? Finns det inte omständigheter som en DA aldrig kommer till att befinna sig i men där vi 

ändå skulle vilja påstå att det finns en handling som är en moraliskt riktig handling? Än mer 

kan vi anta att jag gjort någon annan illa på ett sätt som en DA aldrig kommer till att göra. 

Anta dessutom att jag ångrar vad jag gjort och att jag nu vill göra ”det rätta” och därför 
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försöker jag ställa saker och ting till rätta. DR tycks implicera att detta inte en moraliskt riktig 

handling men det känns för mig rimligt att säga att det är det. Dessutom är det så att vi har två 

omständigheter i vilka vi kan tänka oss att vad vi bör göra är att be om förlåtelse, en vilken en 

DA kan befinna sig i och en vilken en DA aldrig kommer till att befinna sig i. Varför skulle 

det i den ena omständigheten vara moraliskt riktigt att be om förlåtelse men inte i den andra? 

Vad Hursthouse har att säga om detta vet jag inte men det tycks vara hennes åsikt att vad vi 

bör göra, är att ta med mig en rest om vad jag gjort och därefter göra vad som är moraliskt 

riktigt enligt DR. 

Det svårt att avgöra om det verkligen är något fel med Hursthouse ståndpunkt. Är det 

verkligen så att det i alla omständigheter måste finnas en moraliskt riktig handling? En kritik 

som jag tycker att man kan riktas mot en handlingsutilitarism, är att den tycks mena att det 

finns en moraliskt riktig handling i alla omständigheter och om vi antar att det är en giltig 

kritik varför ska vi då säga att det är fel hos DR att den inte gör det? Trots detta bör vi vara 

öppna för förslag på handlingar som vårt sunda förnuft skulle säga är moraliskt riktiga men 

som enligt DR inte är det. 

Det finns dock fortfarande ett problem som vi måste reda i. Om vi då går med på att det 

finns omständigheter, i vilka ingen handling är moraliskt riktig enligt DR, hur avgör vi då 

vilken handling vi bör göra i en sådan omständighet? Att en handling är moraliskt riktig 

innebär också att det är en handling vi bör göra, en handling som påbjuds, men hur är det med 

handlingar som inte är moraliskt rätt? Anta exempelvis att jag står att välja mellan två 

handlingar x och y. Ingen av dem är enligt Hursthouse en moraliskt riktig handling men trots 

det är x lite sämre än y. Det naturliga svaret för mig är att jag då bör göra y. Detta är en 

möjlighet som även Hursthouse håller om,5 men den naturliga följdfrågan är då hur vi avgör 

vad vi bör göra i omständigheter som det inte finns något rätt. På detta ger Hursthouse inget 

tydligt svar men det kanske mest rimliga, tror jag, kan vara att vi då bör göra vad som är minst 

karaktärsvidrigt för en DA. 

 
3.2 Harmans andra invändning 

Harman har som jag tidigare nämnt ytterligare en invändning som kan riktas mot Hursthouse. 

Han menar att om vad som är rätt är vad en DA karaktärsenligt skulle göra kan det invändas 

mot Hursthouse att hennes förslag på vad som är en moraliskt riktig handling inte tar hänsyn 

till att en del inte förmår att göra vad en DA skulle ha gjort i omständigheterna. Det kan vara 

                                                            

5 Se s. 44-51 I “On virtue ethics” för denna typ av resonemang hos Hursthouse. 
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så att en DA i en viss omständighet kommer till att ge ett löfte, säg, att vattna dina blommor 

medan du är på semester. Att lova att vattna blommorna kan då ses som moraliskt rätt och vad 

vi borde göra. Anta då att jag är en otroligt glömsk person och jag vet om att jag inte kommer 

till att kunna infria ett sådant löfte. I så fall bör jag egentligen inte lova att vattna dina 

blommor om du ber mig. Det innebär att vad jag bör göra är något annat än vad som enligt 

DR är en moraliskt riktig handling (Harman 1983: 315). 

Den första repliken till Hursthouse försvar är att påminna oss om att det finns flera DA 

och att en handling är rätt om den är vad en DA karaktärsenligt skulle göra i 

omständigheterna. Att lova att vattna blommorna behöver inte vara vad alla DA kommer att 

göra. Jag anser därför att det är värt att fråga oss om det överhuvudtaget kommer till att finnas 

en omständighet sådan Harman beskriver. 

Låt oss nu ändå anta att det faktiskt finns omständigheter sådana att vad jag bör göra är 

något annat än vad alla DA kommer till att göra. Anta därför att alla DA kommer att lova att 

vattna blommorna då det är generöst och kamratligt och att de kommer att infria detta löfte 

(vilket man gör om man är en pålitlig agent och handlar karaktärsenligt). Vilka är då skälen 

till att en DA vattnar blommorna? Det tycks då vara så att skälet till att DA gör handlingen är 

för att det är generöst och vänskapligt att göra så. Om jag lovar att vattna dina blommor, men 

att jag också vet med mig att jag inte kommer till att kunna infria mitt löfte, vore jag då inte 

oärlig och kanske också orättvis och ogenerös? Uppriktig, generös och rättvis vore det om jag 

istället sa att jag inte kan vattna dina blommor och därför ger dig möjligheten att fråga någon 

annan om hjälp. Det känns naturligt att svara så, men givet vad vi sagt om Harmans första 

invändning ovan, innebär detta svar på Harmans andra invändning att vi hamnar i en 

problematik som jag redan påvisat ovan. Vad vi sagt en är trots allt att jag bör göra vad som är 

rättvist, generöst och uppriktigt, men hur vet jag att det är rätt? Ärliga och uppriktiga 

handlingar definierar vi givetvis inte på samma sätt som vi gör med de generösa, men jag ser 

det som uppenbart att uppriktiga handlingar inte alltid är vad vi bör göra. Men hur vet jag då 

när jag ska uppriktig eller inte? När det innebär att man gör något rättvist och generöst, skulle 

kunna vara ett svar, men vad är då en generös handling och vad är en rättvis? Om vi vill 

förklara den rätta handlingen i termer av DA tycks det som att vi måste svara att de är en typ 

av handlingar som en DA skulle utföra. Det hjälper oss inte i det här fallet då vi vill säga att 

en handling som ingen DA skulle göra ändå är moraliskt riktig. 
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3.3 Johnsons invändning 

Robert N. Johnson har argumenterat för att Hursthouse antagande om DR är oförenligt med 

tanken om att vi alltid bör sträva till och försöka bli bättre människor (Johnson 2003: 810). 

Om Johnson har rätt i sak är detta en förödande invändning mot Hursthouse. Att förvärva 

dygderna och att bli dygdiga är trots allt det som rimligen bör ses som grundtanken med en 

dygdetik. 

Johnson menar att det är moraliskt rätt att försöka bli en mer moralisk människa och han 

ger för sin sak tre exempel på omständigheter, i vilka han menar, att vad en agent bör göra är 

just detta men att inget av dessa är vad en DA karaktärsenligt skulle göra. Jag kommer här i 

min diskussion att utgå från ett av hans exempel. 

Föreställ er en agent A som saknar moralisk känslighet på ett område. Han menar väl och 

vill göra vad som är rätt, men hur mycket han än försöker förmår han inte att fatta rätt beslut. 

A är medveten om denna svaghet hos sig själv. Därför rådfrågar han en vän som inte saknar 

denna känslighet om tips och råd om hur han bör handla inom det område i vilket han inte 

förmår att göra det rätta (Johnson 2003: 822). Det bör påpekas att det inte är så att agenten i 

Johnson exempel för all framtid saknar denna moraliska känslighet. 

 
The person I want you to imagine however first tries to rely on his own judgment and is 

determined not to be dependent on his friend's perception. Indeed, given enough time, he might 

be able to work out many of the problems for himself. But many situations calls for immediate 

steps. In these situations, he surely ought to ask for guidance (Johnson 2003: 822). 

 
Det är svårt att gå emot Johnson på denna punkt. Att be om råd är inte bara vad agenten i 

Johnsons exempel bör göra utan det är också den för honom rätta handlingen. Ja, Johnson 

menar till och med att be om råd när man behöver är något beundransvärt (Johnson 2003: 

824), och det håller jag med honom om. Att be om råd och att försöka förbättra sig själv 

moraliskt, dels för sin egen skull men också för andras, är något nobelt som jag tror vi alla 

uppskattar åtminstone att andra gör. 

Johnson har också helt rätt i sak att en DA själv aldrig skulle be om råd om vad hon bör 

göra i fråga om moraliska problem. Att vara dygdig innebär, som vi sett enligt Hursthouse, att 

DA äger phronesis och att hon därför har förmågan att fatta riktiga beslut i fråga om praktiska 

problem. Än mer är det, som Frans Svensson påpekat i en diskussion om Johnson invändning 

mot DR, att en DA agent själv aldrig skulle göra något som innebar att hon blev en bättre 

moralisk agent. En DA är trots allt redan dygdig och behöver därför inte sträva till att bli en 

mer moralisk agent (Svensson 2006: 49). 
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Hursthouse har själv påpekat att om vi vet med oss att vi är långt ifrån moraliskt 

fulländade, och dessutom är osäkra på vad det är en DA skulle göra i omständigheterna så bör 

vi, om vi har möjlighet, rådfråga en (Hursthouse 1999: 35). Om Hursthouse menar att detta är 

för oss den rätta handlingen är hon inkonsekvent men som framgår av diskussionen ovan 

skulle vi vilja påstå att det faktiskt är så. Johnson tycks alltså ha slagit huvudet på spiken och 

visat inte bara på en brist hos Hursthouse utan på också ett grovt problem med hennes 

ståndpunkt som skulle kunna vara tillräckligt för att avfärda DR. 
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4. Kan vi bemöta invändningarna? 
Såväl Harman som Johnson påvisar brister hos DR. Jag ska här kort summera det jag ser som 

kärnan hos deras invändningar. 

Gemensamt för invändningarna är att de på ett eller annat sätt förser oss med exempel på 

omständigheter i vilka vi, åtminstone med vårt sunda förnuft, skulle vilja säga att det finns 

åtminstone en handling som är moraliskt riktig men där det inte tycks finnas något som en 

DA, när hon handlar karaktärsenligt, skulle göra. På ett eller annat sätt exkluderar alltså DR 

handlingar vilka vi vanligen anser är moraliskt riktiga.  

En förutsättning för invändningarna är att vad som är en moraliskt riktig handling enligt 

DR är de handlingar som en DA faktiskt skulle göra. Men så behöver en Neo-Aristotelisk 

dygdetik inte förstås. Ett alternativ som jag prövade när jag diskuterade Harmans första 

invändning, var att säga att vad som avgör om en handling H är moraliskt rätt är inte huruvida 

en DA faktiskt skulle utföra den utan om H är av ett speciellt slag, att den är generös, ärlig, 

rättvis etc. som motsvarar de olika dygderna. Jag visade då på en problematik kring ett sådant 

förslag men låt oss ändå pröva om det finns något annat som är gemensamt för de handlingar 

som en DA gör när hon handlar karaktärsenligt. 

En DA har en uppfattning om vad som verkligen är av betydelse, för sig själv och för 

andra. Att vara en DA innebär att man har en uppfattning om eudaimoni. Givet att en DA har 

en uppfattning om eudaimoni och att dygderna är en essentiell del av ett eudaimoniskt liv 

uppfattar jag det som att vi kan säga något om de skäl en DA har för sitt handlande. Att den 

dygdige väljer en handling före en annan beror på att hon vet vad som är värdefullt och 

huruvida utförandet av handlingen är en del av eller gagnar ett fortsatt blomstrande liv. Detta 

tror jag kan ses som en förlängning av DR.6 

 

4.1 Maximer, eudaimoni och prövning 

DA handlar precis som oss som inte är dygdiga utifrån maximer. Med maxim avser jag i detta 

sammanhang de subjektiva regler som vi faktiskt handlar efter. Levnadsregler som vi 

formulerar och godtagit genom erfarenheten (Filosofilexikon 1988: 359). Om vi förutsätter 

som jag gjort ovan att en DA:s val av en handling före en annan beror på huruvida handlingen 

kan vara en del av ett eudaimoniskt liv borde det maxim från vilket handlingen utgår också 

                                                            

6 Om det inte redan framgått i uppsatsen så är Hursthouse är väl medveten om att en DA mot sin vilja kan 
komma till att behöva göra något fruktansvärt. Sådana handlingar menar hon kan göra en DA olycklig för livet. 
Om vi säger att en handling är rätt om och endast om den ingår i eller gagnar ett fortsatt blomstrande och gott liv 
ser vi också hur vi kan säga att det oavsett vem som gör handlingen är den orätt.  
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göra det. Om en handling är rätt enligt en Neo-Aristotelisk dygdetik beror alltså på om dess 

handlings maxim klarar följande prövning: 

 
 DM: Handla endast så att handlande utifrån din handlings maxim kan vara 

 karaktärsenligt hos en dygdig människa, d v s tillförlitligast för med sig ett 

 eudaimoniskt liv. 

 
Denna prövning är att likna med Kants kategoriska imperativ enligt vilken jag måste kunna 

vilja att min maxim blir upphöjd till allmän lag. En DA är en person som karaktärsenligt 

endast handlar efter maximer som uppfyller DM och har en karaktär som tillförlitligt medför 

ett eudaimoniskt liv. 

Genom sin utveckling till en DA har agenten testat olika maximer utifrån vår prövning 

DM. Denna testning ska dock inte uppfattas som en medveten prövning. Det är en orimlig 

tanke att alla människor som är dygdiga genom sina liv har frågat sig; ”kan det här vara 

karaktärsenligt för en DA?” Mer rimligt är att testning skett oreflekterat exempelvis genom 

uppfostran. En del kan mycket väl komma till att bli DA utan någon direkt tanke på ett ideal 

liv i mänsklig blomstring eller huruvida en DA skulle handla. Anta ett barn som uppfostras av 

en DA. Hon får lära sig vad som är rätt och fel, vad som ingår i och gagnar ett eudaimoniskt 

liv, men behöver för den skull inte ha reflektera djupt och ingående över moralfilosofiska 

problem. Den dygdetiska prövning av maximer som jag här föreslår ska alltså förstås på så vis 

att en DA har förvärvat dem genom erfarenhet och testat dem, men att detta inte behöver ha 

skett eller förutsatt större reflektion. Det skiljer sig alltså inte ifrån hur jag tror alla människor 

accepterar maximer av olika slag. 

Om en handlings riktighet består i att dess maxim klarar DM så kan vi alltså undersöka 

om det finns maximer som en DA kan acceptera och som vi, som ännu inte förvärvat 

dygderna, också kan handla efter när vi befinner oss i omständigheter i vilka en DA aldrig 

skulle befinna sig i. Om det finns, ger det oss resurser med vilka det går att bemöta 

invändningarna från Harman och Johnson. 

 

4.2 Maximer för moraliskt imperfektion 

Finns det då maximer vilka DA kan acceptera och som agenterna i Johnson och Harmans 

invändningar kan handla efter? Om vi börjar med Johnson och hans agent som ber om råd om 

vad han ska göra. Vilken maxim handlar han efter? Jag tror den kan sammanfattas ungefär så 

här. ”fråga om råd för att undvika misstag i situationer när en sådan fråga inte kränker någon, 
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eller för med sig negativa konsekvenser”. Om vi utgår från att det är denna maxim agenten i 

Johnsons exempel handlar utifrån (om inte, är det en vilken hon kan göra) är det en maxim 

som även en DA kan acceptera. En DA kan mycket väl komma till att fråga om råd om hon 

vet med sig att hon inte har all relevant fakta för att fatta ett korrekt beslut eller dylikt. Det är 

alltså en handlings maxim som fungerar för såväl agenten i Johnsons exempel som för en DA. 

För min diskussion har jag bara diskuterat ett av Johnson exempel men som tidigare 

nämnts menar han att vi bör bli mer moraliskt självständiga människor men att detta är 

oförenligt med DR. Hur kan vi bemöta denna generella invändning? Finns det någon maxim 

som kan fungera för såväl DA som oss som ännu inte är dygdiga? En rimlig maxim kan vara: 

”gör vad som krävs för att undvika att kränka andra, så till vida det inte innebär att vi gör 

något värre”. Det tycks mig vara en maxim som en DA kan komma till att acceptera. 

Enligt Harmans andra invändning bör vi som ännu inte är dygdiga inte göra vad alla DA 

faktiskt skulle göra. Finns det någon maxim som kan fungera för oss i denna omständighet? 

Ett förslag är: ”Avlägg löften att hjälpa andra när du tror att du kan infria löftet och när detta 

inte innebär att du kränker någon annan eller att löftet för med sig allvarliga konsekvenser.” 

Även det är uppenbart en maxim som en DA kan komma till att acceptera. En DA skulle inte 

lova att göra något om hon visste med sig att hon inte kan infria löftet. Inte heller kommer en 

DA att avlägga ett löfte som hon vet med sig kan komma att ge ger allvarliga konsekvenser. 

Vad vi kan lova och inte kan lova beror givetvis på oss själva, men utifrån en tanke om en 

maxim kan vi ändå säga att vad agenten i Harmans invändning gör, är något som en DA 

karaktärsenligt skulle göra. 

Vad gäller Harmans första invändning har den besvarats explicit i styckena ovan. 

Huruvida en handling är moralisk rätt beror inte på huruvida den är den exakta handling som 

en DA skulle göra, utan om den faller under en maxim som en DA karaktärsenligt kan handla 

efter. Det är alltså inte så, att det i omständigheter i vilka en DA kommer till att befinna sig, 

inte finns något som indikerar på vad vi bör göra. Om det finns en maxim eller inte beror 

givetvis på omständigheterna och i en del fall är att det säkerligen så att det inte finns någon 

moraliskt riktig handling. Jag har diskuterat Hursthouses tanke om ”rest” vilken fungerar som 

ett möjligt svar på vad vi bör göra i en sådan situation, men också påvisat att det kvarstår 

frågetecken. Det finns nämligen inte något sätt på vilket vi kan avgöra vilken handling vi bör 

göra, när det inte finns någon enligt DR moraliskt riktig handling. Vi skulle vilja påstå att vi, 

om vi står att välja mellan två onda företeelser väljer den som är mindre ond. Hur vi fäller ett 

avgörande i sådana omständigheter är ett problem som vi inte tycks kunna lösa enbart med 

  22



hänvisning till maximer som en DA kan acceptera. Ett förslag är som jag tidigare nämnt (3.1) 

att vad vi i en sådan omständighet bör göra är vad som är minst karaktärsvidrigt för en DA.   

 

4.3 Svar på några möjliga invändningar 

Det finns, som jag ser det, en naturlig fråga kring det resonemang vi nu för. Det går att 

ifrågasätta om vi som inte är DA själva kan pröva våra maximer då det förutsätter att vi har en 

insikt i vad som är ett mänskligt blomstrande och gott liv. Mot en sådan invändning kan vi 

svara att fastän vi som inte är DA mycket väl kan ha en felaktig uppfattning om vad det 

innebär att vara dygdiga, tycks det fel att säga att vi inte skulle kunna ha någon som helst 

aning. Inte heller skulle det vara rimligt att säga att vi vet vad som är ett dygdigt liv direkt 

genom en filosofisk reflektion kring vad som är det goda livet. Snarare är det så att vi över tid 

förvärva dygderna. Hur väl vi förvärvar maximer vilka klarar DM beror alltså på hur dygdiga 

vi är, och det är något vi lär oss över tid. På så vis kan vi säga att vi lär oss att bli bättre 

människor genom praktisk erfarenhet och inte genom att följa någon färdig skriven lag.7 

Det finns åtminstone ett frågetecken som kan uppstå kring vårt förslag. Det kan upplevas 

som att vi, när vi talar om maximer, överger tanken om dygderna som det centrala för teorin. 

Härom vill jag därför kort säga att det inte alls är så jag avser att det ska förstås. De maximer 

som en DA kommer att acceptera stämmer överens med dygderna och de maximer en DA 

kommer att acceptera är de som innebär att man är ärlig, generös, rättvis, modig o s v. På så 

vis ersätter inte DM DR utan ska förstås som en del av det. 

 

                                                            

7 Att vi blir moraliskt goda människor genom erfarenhet och praktik är en tanke som finns hos Hursthouse se 
exempelvis s. 59-62 i ”On virtue ethics”. Jag tycker själv att denna tanke är det gör dygdetiken attraktiv som en 
normativ teori. 
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5. Slutsats och slutord 
Jag har i denna uppsats diskuterat Hursthouse dygdetiska förslag på vad som är moraliskt 

riktiga handlingar, DR, enligt vilket: 

 

 DR: En handling H är rätt i omständigheterna O om och endast om H är vad en 

 DA karaktärsenligt skulle göra i O (Hursthouse 1999: 28). 

 

Mot detta förslag har jag presenterat tre invändningar som har ansetts tillräckliga för att 

avfärda DR. De visar alla på ett eller annat sätt att DR tycks exkludera handlingar vilka vi, 

med vårt sunda förnuft, skulle vilja säga är moraliskt riktiga. Jag menar att invändningarna 

vilar på en förutsättning att vad som enligt Hursthouse är en moraliskt riktig handling beror på 

om den är en faktisk handling som en DA skulle göra i omständigheterna. Det är möjligt att 

det också är vad Hursthouse har avsett, men jag har föreslagit att vi gör bättre i att se vad det 

är för maximer som en DA accepterar och handlar utifrån när hon handlar karaktärsenligt, och 

att det som avgör om en handling är moraliskt riktig är om den utgår från en maxim som en 

DA karaktärsenligt skulle acceptera. 

Detta menar jag fungerar som ett svar mot invändningarna men vad gäller Harmans första 

invändning (3.1), att det i omständigheter som en DA aldrig kommer till att befinna sig i inte 

heller finns någon moraliskt riktig handling, aktualiseras dock andra problem för Hursthouse. 

Hur avgör vi vilken handling vi bör göra om vi står att välja mellan två som ingendera är 

moraliskt rätt? Här ger oss Hursthouse inget svar på så vis att hon ger oss tydliga skäl för hur 

vi ska gå till väga när vi fäller ett sådant avgörande. Ett förslag är att vad vi i en sådan 

omständighet bör göra är vad som är minst karaktärsvidrigt för en DA. 
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