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Sammanfattning
En normativ moralteori syftar ofta till att tillfredsställa minst ett av två följande mål; det teoretiska 
riktighetskriteriet vilket dikterar i egenskap av vad rätta handlingar är rätta, och/eller den praktiska 
handlingsvägledningen (eller beslutsmetoden) vilken avser fungera i det närmaste som en manual 
för att komma fram till vad rätt handlande innebär i enskilda situationer. Min tes är att dygdetiken 
kan tillfredsställa båda dessa mål och syftet är här att definiera en dygdetisk handlingsvägledning. 
Metoden kommer vara att utgå ifrån en undersökning av ett riktighetskriterium. I detta 
riktighetskriterium figurerar den dygdiga agenten den som rättsgörande egenskapen. Tesen är att 
den dygdiga agenten kan förstås som en person som befinner sig i eudaimonia, och för att 
tillhandahålla en konkret handlingsvägledning kommer jag återge, för syftet, relevanta aspekter hos 
en empirisk och psykologisk teori om vad som utgör eudaimonia, men också Rosalind Hursthouses 
redogörelse av tillämpad dygdetik på moraliska dilemman. Denna analys kommer resultera i fyra 
komponenter som tillsammans utgör handlingsvägledningen i fråga. Vidare kommer jag motivera 
hur det kan vara rimligt att anta att för att kunna uppnå denna typ av riktigt handlande behövs vissa 
grundförutsättningar tillhandahållas tidigt i en människas liv. Jag föreslår att detta generar slutsatsen 
att somliga har svårare att handla riktigt än andra. Ett sådant faktum bör inte ses som en svaghet hos 
dygdetiken utan som värdefull information om människans natur utifrån vilken vi kan försöka 
bädda för en förändring i människans moraliska potential.  

Ämnesord: dygdetiken; handlingsvägledning; beslutsmetod; riktighetskriterium; eudaimonia. 

Abstract
A normative moral theory often aims at satisfying at least one of two following goals; the 
theoretical aim–a criterion of rightness which dictates what makes right action right, and/or the 
practical aim–a decision procedure which is intended to work as a manual to to find out what right 
action entails in individual situations. My thesis is that virtue theory can satisfy both of these goals 
and the purpose here is to define a decision procedure. The method will be based on an examination 
of a criterion of rightness. In this criterion of rightness, the virtuous agent is what constitutes the 
right-making characteristic of an action. The thesis is that the virtuous agent can be understood as a 
person in eudaimonia, and in order to provide a concrete decision procedure, I will explain, for the 
purpose, the relevant aspects of an empirical and psychological theory of what constitutes 
eudaimonia, but also relevant aspects of Rosalind Hursthouse's applied virtue ethics on moral 
dilemmas. This analysis will result in four components that together constitute the decision 
procedure in question. Furthermore, I will justify how it may be reasonable to assume that in order 
to achieve this type of right action, some basic preconditions need to be satisfied early in a person's 
life. This, I suggest, leads to the conclusion that some people have difficulties to achieve right 
actions. This fact should not be seen as a weakness of virtue theory but as valuable information 
about human nature from which we can try to embed a change in human moral potential. 

Keywords: virtue theory; action guidance; decision procedure; criterion of rightness; eudaimonia.  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1. Introduktion

Målet i den här texten är att visa att dygdeetiken är handlingsvägledande; dvs. att dygdeetiken kan 
förse oss med en beslutsmetod som kan hjälpa en agent att uppnå det dygdetiska kriteriet för riktigt 
handlande. För att nå målet behöver vi först klargöra vad som är en riktig handling, enligt 
dygdetiken, för att sedan kunna definiera en beslutsmetod för att nå detsamma. Metoden kommer 
därför vara att utgå ifrån ett dygdetiskt riktighetskriterium, i detta fallet Rosalind Hursthouses 
nödvändiga och tillräckliga villkor för riktigt handlande. Jag har valt just Hursthouses version av 
dygdetiken eftersom hon för det första hänvisar till den dygdiga agenten i sitt kriterium av riktigt 
handlande. Mitt förslag kommer vara att vi förstår en dygdig agent som en person som befinner sig 
i/har uppnått eudaimonia. När vi förstår de karaktäriserande aspekterna av en dygdig agent bör vi 
bättre kunna föreställa oss densammes handlande; dvs. riktigt handlande. Den andra anledningen till 
att jag valt Hursthouses version är att Hursthouse själv har redogjort för dygdetiken tillämpad på 
moraliska dilemman ur vilket vi också kan undersöka vad som tenderar vara utmärkande för riktigt 
handlande.  

Efter genomgången av tillämpad dygdetik och en undersökning av eudaimonia kommer jag föreslå 
fyra handlingskomponenter vilka tillsammans–om väl uppfyllda–utgör en riktig handling. Vi 
kommer se att riktigt handlande ur detta perspektiv framförallt är en fråga om hur man handlar, 
snarare än vad man gör; dvs. beslutsmetoden kommer fokusera på hur du ska utföra din handling 
snarare än att peka ut en riktig handlingstyp. Definitionen av riktigt handlande som jag föreslår 
kommer att framstå som krävande. Detta är jag villig att gå med på och rimligen kan definitioner av 
en delvis riktig–, moraliskt god–, eller bra handling ses som acceptabla alternativ till riktigt 
handlande.  

Vidare argumenterar jag för att vi har ett intresse av ett accepterat teoretiskt riktighetskriterium för 
att beslutsmetoden i fråga ska anses attraktiv; därför försvarar jag också riktighetskriteriet mot ett 
par existerande invändningar.  

Slutsatsen är att dygdetisk handlingsvägledning finns i form av mitt givna förslag, men att den 
föreslagna handlingsvägledningen kommer att vara olika lätt att använda för olika agenter beroende 
på individens uppväxtförhållanden; dvs. individer kommer att ha olika förutsättningar att följa och 
uppfylla handlingsvägledningen. Denna tes kommer återges genom Peter Simpsons undersökning 
av Aristoteles filosofi. Jag hoppas att jag genom att hänvisa till Simpsons text kan blottgöra vissa 
metaetiska fakta vilka ej bör misstas för en oförmåga hos dygdetiken att uppnå det praktiska målet i 
form av en beslutsmetod, utan snarare bör ses som värdefull information om människans natur och 
som en möjlighet att utifrån dessa fakta sträva efter att förbättra de moraliska förutsättningarna hos 
människan. 

�  1



2. Teoretiskt och praktiskt mål

Låt oss inleda med att klargöra en viktig och allmänt accepterad distinktion (som vi redan berört) 
mellan ett par av de normativa moralteoriernas huvudsakliga mål eller funktioner. (Det kan finnas 
fler men för vårt syfte här räcker det med att fokusera på dessa två.) En moralteori tenderar att vilja 
svara på (a) och/eller (b): 

 
 (a): ”Det praktiska målet: det huvudsakliga praktiska målet med en moralteori är att 
tillhandahålla en beslutsprocess, vars användning av lämpligt informerade agenter på ett 
tillförlitligt sätt leder dem till riktiga moraliska omdömen under moraliska dilemman i 
samband med moralisk överläggning och beslutsfattande.”  1

(b): ”Det teoretiska målet: det grundläggande teoretiska målet med en moralteori är att 
redogöra för vilka bakomliggande egenskaper hos handlingar, personer och annat kopplat 
till moraliska utvärderingar som gör dem rätta eller felaktiga, bra eller dåliga.”  2

 
Vi kan förstå och sammanfatta (a) som en beslutsmetod eller en handlingsvägledning (orden 
används synonymt), i det närmaste en typ av manual som kan hjälpa en agent att fatta riktiga 
(förstått som obligatoriska eller tillåtna) handlingar i moraliska dilemman. Medan (b) kortfattat kan 
förstås som ett riktighetskriterium vilket formulerar i egenskap av vad en handling är riktig. Jag 
hoppas kunna visa att dygdetiken kan tillfredsställa båda dessa mål genom att försvara ett 
riktighetskriterium mot ett par existerande invändningar, samt definiera en beslutsmetod utifrån en 
undersökning av riktighetskriteriet i fråga.  

2.1 Riktighetskriteriet

Tillvägagångssättet för att nå vår beslutsmetod är alltså att utvinna den från en undersökning av 
riktighetskriteriet. När vi känner till de karaktäriserande egenskaperna för riktiga handlingar 
kommer vi lättare kunna definiera en beslutsmetod för vad som utgör rätt handlande i enskilda 
situationer. Det riktighetskriterium som jag kommer att utgå ifrån är Hursthouses formulering av 
nödvändiga och tillräckliga villkor för riktigt handlande: 

(H): en handling är riktig om och endast om den är sådan att en dygdig agent karaktäristiskt 
skulle utföra den under omständigheterna. 

För att vi ska kunna utläsa information från (H) (vi vill inte att en dygdig agent blir synonymt med 
riktigt handlande eftersom detta skulle göra kriteriet trivialt cirkulärt; dvs. vi får ingen information 

  Mark Timmons, Moral Theory An Introduction (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2013), 3. 1

(Egen översättning.)

 Ibid., 4. (Egen översättning.)2
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från kriteriet ) behöver vi förklara vad en dygdig agent är. Hursthouse gör det genom att specificera 3

en dygdig agent som någon som agerar dygdigt; dvs. någon som har och utövar dygderna.  Och för 4

att ge innehåll till dygderna specificerar hon dem som karaktärsdrag vilka en människa behöver för 
att nå eudaimonia eller leva väl.  Min metod för att ge innehåll till kriteriet, kommer vara att 5

likställa den dygdiga agenten med en person som uppnått/befinner sig i eudaimonia. Via en 
undersökning av eudaimonia kommer vi förstå hur en sådan agent tenderar att handla och dessa 
handlingar är vidare detsamma som riktigt handlande. (Se hur jag motiverar tolkningen av en 
dygdig agent som en person som uppnått eudaimonia under 4.1 ”Dygdetikens struktur”.) 

Låt oss göra några klargöranden: att vara i eudaimonia–eller att vara dygdig–är tillräckligt för att 
handla riktigt, men det är inte nödvändigt. Jag använder riktiga handlingar synonymt med dygdiga 
handlingar, och en dygdig agent synonymt med en person som befinner sig i eudaimonia. Du 
behöver inte vara en dygdig agent för att utföra dygdiga (eller rätta) handlingar, men att utföra en 
dygdig handling gör dig heller inte omedelbart till en dygdig agent.  

Låt oss under stycke 3. ”Tillämpad dygdetik” undersöka vad som är utmärkande (traditionellt) för 
dygdetikens idé om riktigt handlande, samt Hursthouses tillämpade dygdetik, för att börja 
identifiera och samla de rättsgörande egenskaperna av riktigt handlande som kommer generera den 
konkreta handlingsvägledning vilken jag strävar efter att tillhandahålla. Resterande komponenter till 
handlingsvägledningen identifieras under stycke 4. ”Eudaimonia”.  

3. Tillämpad dygdetik 

3.1 Phronesis

En dygdig agent är traditionellt formulerad i termer av en person som besitter dygdiga 
karaktärsdrag. En vanlig idé om dygdetikens beslutsmetod skulle därför, i enlighet med (H), vara att 
uppmana en agent att utföra exempelvis ärliga, modiga, rättvisa eller omtänksamma (dvs. dygdiga) 
handlingar. I en situation där agenten måste välja mellan ärlighet eller vänlighet–d.v.s. en situation 
där två olika dygder (ärlighet och vänlighet) står i konflikt med varandra–har dygdetiken 
traditionellt hänvisat till phronesis, dvs. moralisk visdom, vilken består i ett slags moralisk 
finkänslighet eller intelligens med vars hjälp dess innehavare med tillförlitlighet förmår avgöra vad 
moralen tenderar kräva av oss. Hursthouses exempel är när man tar ställning i dilemmat att berätta 
för sin bror att hans fru är otrogen; det skulle vara ärligt och lojalt, men kanske skulle det vara 

 Torbjörn Tännsjö, Grundbok i normativ etik (Stockholm: Thales, 2015), 120.3

 Rosalind Hursthouse, ”Virtue Theory and Abortion”, Philosophy and Public Affairs 20, nr 3 (sommar 1991): 4

225.

 Ibid., 226.5
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snällare att inte säga något. Den moraliskt vise (dvs. innehavaren av phronesis) förväntas i gällande 
situation inse att en inte är snäll när man döljer sanningen.  Dygdetiken sticker inte under stol med 6

att moralen är svår. Att använda sig av dygd- och lasttermer på ett korrekt sätt är dock inte enkelt 
utan kräver erfarenhet. 

Peter Simpson återger Aristoteles syn på phronesis som den typen av klokhet och intuition som är 
förnuftets intuition: 

Klokhet är den uppfattning eller intuition som de dygdiga har; men de dygdiga är de i vilka förnuftet 
styr och styr utan motstånd. Deras uppfattning är därför förnuftets uppfattning. Vad den här 
uppfattningen uppfattar är medelvärdet [dvs. dygden], och det medelvärdet är vad som är förenligt 
med förnuftet. Klokhet, att hitta det dygdiga medelvärdet, är förnuftets strävan att hitta vad som är 
förenligt med förnuftet. När varje situation uppstår kommer ett finjusterat förnuft, fritt från 
passionens distraheringar, helt enkelt att förstå vad som är rätt, vad som går för långt och vad som 
inte går tillräckligt långt. Vi pratar ibland om saker som "känns rätt", vilket typiskt betyder vad som 
känns rätt för känslan. Vi skulle, utan större svårigheter, också kunna prata om vad som "känns rätt" 
för förnuftet.  7

Phronesis kan alltså sägas ha formulerats ungefär som förmågan att känna vad som känns rätt för 
förnuftet; därigenom finner vi dygden enligt Aristoteles, och de som styrs av sina passioner kommer 
ej vara särskilt bra på detta.  (Mer om vad som gör oss förnufts- respektive passionsstyrda under 7.2 8

”Inte handlingsvägledning för alla".)  

Jag föreslår att vi inte fastnar vid förståelsen av den dygdiga agenten som innehavare av dygdiga 
karaktärsdrag, vilket är tradition när det kommer till bilden av en dygdig agent och något som t ex 
Hursthouse gör. Inte minst har det från psykologiskt håll rests kritik gällande att dygderna ej är 
tillräckligt stabila för att utgöra just karaktärsdrag.  Men jag upplever dessutom att en hänvisning 9

till riktigt handlande via innehav av just karaktärsdrag dels gör handlingarna onödigt obskyra (jag 
upplever att vi ytterligare behöver konkretisera innehållet av exempelvis en modig, rättvis eller 
vänlig handling för att mer mätbart veta hur/när de faktiskt uppnås) och dels ger upphov till 
invändningar mot riktighetskriteriet (som jag lyfter under stycke 6.). Jag kommer så småningom 
föreslå att beslutsmetoden för att uppnå riktigt handlande utgörs av fyra handlingskomponenter 
vilka tillsammans är själva den dygdiga/riktiga handlingen. 

Alltså, istället för att tolka dygdiga handlingar som resultatet av dygdiga karaktärsdrag föreslår jag 
att dygdiga handlingar består i ett antal väl uppfyllda handlingskomponenter och det är inte 
nödvändigt att förstå agenten som utför den dygdiga handlingen som vare sig en dygdig agent eller 

 Ibid., 229.6

 Peter Simpson, ”Contemporary Virtue Ethics and Aristotele”, The Review of Metaphysics 45, nr 3 (mars, 7

1992): 515.

 Ibid., 516.8

 Timmons, 292.9
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innehavare av vissa karaktärsdrag. Detta, menar jag, ger oss verktyg för att bättre analysera riktigt 
handlande. Phronesis, moralisk visdom eller intelligens, föreslår jag kan förstås som en skicklighet i 
tillfredsställandet av handlingskomponenterna och vidare en slags måttstock för hur väl de 
uppfyllts. Det är inte nödvändigt att sluta sig till uppfattningen att dygderna inte är en fråga om 
karaktärsdrag för att nå den föreslagna beslutsmetoden, men det skulle kunna hjälpa 
riktighetskriteriet (H) att kringgå vissa invändningar (vilket vi ska se under 6.1 ”Internal support 
and explanatory power”).  

3.2 Attityd och värden

Något som vi i Hursthouses tillämpade dygdetik ser inverkar på huruvida en handling är dygdig 
eller inte har att göra med attityden som ligger bakom handlingen. Attityden är i sin tur kopplad till 
de värden som står på spel. För att kunna forma sk. riktiga attityder krävs att agenten införskaffar 
relevanta sakfakta då dessa är vad som låter agenten identifiera värdena i fråga. Låt oss se hur 
Hursthouse reflekterar kring riktigt handlande. 

När Hursthouse redogör för dilemmat att göra eller inte göra en abort och samtidigt handla riktigt 
inleder hon med att ta avstånd från två projekt som annars är centrala i moraldebatten på området. 
Till att börja med hävdar Hursthouse att frågan om kvinnans moraliska rätt att göra en abort är 
varken särskilt intressant eller relevant. Låt oss anta att kvinnan har en moralisk rätt att genomföra 
en abort så följer inget därav. En kvinna kan göra en abort och anses ha gjort något riktigt (t ex en 
kvinna som blivit våldtagen, är relativt ung, lever under extremt svåra och påfrestande 
omständigheter där ett barns liv skulle vara mycket svårt), eller klandervärt (t ex en kvinna som har 
alla förutsättningar att få uppleva det värde som ett barn och en familj oftast för med sig men väljer 
att göra abort för att hon ännu inte har det perfekta huset där hon önskar få barn). Således 
konstaterar Hursthouse att alla slutsatser som rör kvinnors moraliska rätt till abort säger lite om 
huruvida en specifik abort ses som dygdig eller ond. Vi förstår då att enbart generella 
handlingstyper eller konsekvenser sällan är vad som avgör riktigt handlande–det finns alltid 
omständigheter som behöver tas i beaktning för att vi ska kunna avgöra huruvida handlingen var 
dygdig/riktig. 

Hursthouse fortsätter med att konstatera att även frågan om huruvida fostret vid en viss tidpunkt bör 
räknas som en person eller inte ofta är irrelevant för att fatta ett riktigt beslut angående en eventuell 
abort. Hon konstaterar att förvisso förutsätter dygdetiken att agenten har viss kunskap om sakernas 
tillstånd eftersom denna kunskap är nödvändig för att vi ska kunna forma rätt attityder.  (Attityder i 10

form av hur man förhåller sig till det som besitter värde.) Men för att kunna ta ett riktigt beslut i den 
här frågan behöver vi, menar hon, inte ha kännedom om fostrets utveckling från vecka till vecka; 
vilket oftast syftar till att fastställa om–och isåfall när–fostret bör räknas som en person eller något 
man vid en viss gräns inte får döda. Dvs. att frammana en generell regel baserad på vissa mer eller 

 Hursthouse, 235.10
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mindre avancerade biologiska fakta, men oberoende andra omständigheter, och detta tar frågan bort 
från den moraliska sfären. Vi behöver snarare införskaffa oss relevanta sakfakta; i detta fallet 
”välbekanta biologiska fakta”. Dessa kommer vara nödvändiga och tillräckliga för att belysa de 
relevanta värdena, gentemot vilka vi behöver forma riktiga attityder.  Hursthouse exemplifierar de 11

välbekanta biologiska fakta kopplade till abortfrågan som kunskap om att en graviditet ofta är ett 
resultat av samlag vilket leder till att kvinnan är gravid i nio månader och oftast avslutas 
graviditeten med att kvinnan föder ett levande barn till vilket hon blir mamma. Således kan vi 
genom införskaffandet av relevanta sakfakta i detta fallet identifiera värdena liv, föräldraskap och 
familjerelationer; dessa följer av att få ett levande barn som en graviditet ofta resulterar i. Jag skulle 
vilja tillägga att införskaffandet av relevanta sakfakta även bör inkludera kännedom om att en 
graviditet kan vara påfrestande för kvinnan samt att den ibland är förenlig med hälsorisker för både 
kvinnan och foster. Således kan det i ett specifikt handlingsdilemma vara relevant för agenten att se 
till huruvida exempelvis en viss kvalité på vård finns att tillgå för att kvinnan ska uppleva att det är 
värt att satsa på att fullfölja en graviditet. 

Våra attityder beror alltså på hur vi förhåller oss till det som är av värde i livet. Värdena i sin tur 
härrör från konceptet eudaimonia; det blomstrande eller högsta goda livet för en människa. En riktig 
attityd indikerar en strävan efter att värna om dessa positiva värden. Att flyktigt avfärda en abort 
som vilket annat fysiskt ingrepp som helst–som jämförbart med t ex en hårklippning–vore således 
att visa upp bristande förståelse och felaktig attityd gentemot värdena liv och familj. Det är att agera 
okänsligt och lättsinnigt vilket är laster.  En annan kvinna i exakt samma situation som kommer 12

fram till samma beslut, dvs. abort, men med ett lämpligt mått av ånger pga igenkännande av de 
värden hon ej har förmåga att införliva, kan däremot ha genomfört en handling kvalificerad som 
rätt. Jag har inga invändningar emot detta. 

Vi kan sammanfatta med–och för beslutsmetoden är det relevant att konstatera–att handlingstyper i 
isolation inte säger något om huruvida en enskild handling (en viss abort, t ex) är riktig. Vi kan 
därmed förvänta oss att en dygdetisk beslutsmetod inte kommer att fokusera på enbart 
handlingstyper eller konsekvenser. Istället behöver den innefatta aspekter av attitydformationer och 
faktainförskaffning och att dessa är kopplade till olika positiva värden. Vilka värden som är 
utmärkande för en dygdig agents handlande kommer visa sig ytterligare i utredningen av 
eudaimonia. 

 Ibid., 236. (Egen översättning.)11

 Ibid., 238.12
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4. Eudaimonia

4.1 Dygdetikens struktur

Anledningen till att jag hänvisar till den sk. dygdetiska strukturen är för att illustrera länken mellan 
eudaimonia och en riktig handling; en länk som inte är unik i min tolkning av dygdetiken. Jag 
hoppas motivera hur det kan vara rimligt att förstå en dygdig agent som en person som har uppnått 
eudaimonia.  

En moralteori har två huvudkomponenter: dels är det en teori om vad som är en riktig handling, och 
dels en teori om vad som är av värde. Inom teorin av värde finns i sin tur en distinktion mellan 
intrinsikalt värde och moraliskt värde.  En moralteori har till uppgift att redogöra för hur de två 13

huvudkomponenterna relaterar till varandra. Om exempelvis teorin om vad som är en riktig 
handling kopplas till ett pliktkoncept och vidare är grundläggande för teorin om vad som är av 
värde så är det fråga om en deontologisk moralteori. Men om teorin om värde istället är 
grundläggande för teorin om vad som är en riktig handling är det istället fråga om en värdebaserad 
moralteori; t ex en utilitaristisk eller dygdetisk teori. I (bl a) Hursthouses version av dygdetiken–när 
det kommer till teorin om värde–figurerar det moraliska värdet i form av dygd eller god karaktär 
och det högsta intrinsikala värdet i form av eudaimonia. Det finns två olika sätt/strukturer hur det 
intrinsikala värdet kan relatera till det moraliska värdet: 

Struktur (a): 1) eudaimonia är moraliskt grundläggande, 2) dygden definieras genom 
konceptet eudaimonia, och 3) riktig handling definieras slutligen i termer av dygden.   14

Struktur (b): 1) dygden är moraliskt grundläggande och används för att ge innehåll åt både 
2a) riktiga handlingar, och 2b) eudaimonia.  15

 Timmons, 278.13

 Ibid., 280. (Egen översättning.)14

 Ibid., 280-281.15
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Struktur (b) är hur Aristoteles gick tillväga för att ge innehåll till riktigt handlande. Innehåll till 
dygderna gavs i sin tur genom allmänhetens generella uppfattningar (dvs. empiriskt)  eller 16

förklarades som tillståndet emellan två ytterligheter.  Dygden, menade Aristoteles, var vidare både 17

nödvändigt och tillräckligt för att nå eudaimonia. Problemet med tillvägagångssättet kan t ex tyckas 
vara att man inte vill acceptera att dygderna definieras med hjälp av allmänhetens uppfattningar 
(dvs. empiriskt), eller att man inte anser att innehav av dygder är tillräckligt för att leva ett 
blomstrande liv (dvs. att nå eudaimonia).  

Struktur (a) är bl a Hursthouses metodik för att definiera en riktig handling. Vad gäller 2) i struktur 
(a) ovan: ”dygden definieras genom konceptet eudaimonia”, så förstår Hursthouse detta som: 
”dygdiga karaktärsdrag definieras i termer av de vilka är nödvändiga för eudaimonia”. Medan min 
förståelse istället blir: ”en dygdig agent definieras i termer av någon som har uppnått eudaimonia”. 
Detta är vad som kan sägas skilja Hursthouses redogörelse av riktigt handlande från min tolkning av 
detsamma, samtidigt som det till synes inte finns någon konflikt mellan redogörelserna. Min 
uppfattning är att denna tolkning ger oss bättre verktyg för att förstå och konkretisera riktigt 
handlande (om vi dessutom har en ingång för att förstå eudaimonia). 

Vid det här laget är det förhoppningsvis tydligt varför vi är intresserade av att analysera eudaimonia. 
Eudaimonia kommer här att analyseras utifrån ”SDT”; den sk. Self-Determination Theory–en 
psykologisk empirisk undersökning av vad som utgör det goda livet för människan baserad på en 
idé om tillfredsställandet av universella psykologiska basbehov. Studien tydliggör och konkretiserar 
aspekter i tillståndet eudaimonia som jag sedan tillämpar på förståelsen av en dygdig agents 
handlande. Förhoppningen är att vi genom denna analys kan generera en konkret bild av riktigt 
handlande och tillsammans med undersökningen av den tillämpade dygdetiken ovan kommer det att 

 Simpson, 508.16

 Timmons, 275.17
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ge oss vår beslutsmetod. Agenter som strävar efter att följa den föreslagna beslutsmetoden kan 
samtidigt förväntas bli hjälpta att uppnå eudaimonia. (Observera att en generös handling med 
motiven att själv uppnå blomstring ej kommer tillfredsställa kriterierna för riktigt handlande; man 
kan alltså inte handla riktigt utifrån ett sådant egenintresse.) 

Potentiellt skulle dygdetiken kunna få samma utslag som andra etiska teorier i avseende på vilka 
handlingar som är riktiga. Detta behöver inte spela så stor roll; teoretiskt skiljer sig fortfarande 
dygdetikens riktighetskriterium från exempelvis ett konsekventialistiskt riktighetskriterium då den 
förra teorin framhåller den dygdiga agenten som den rättsgörande egenskapen, medan den senare 
framhåller en viss typ av konsekvenser. Men en möjlig invändning mot mitt tillvägagångssätt (att 
jag förstår den dygdige agenten som en person som befinner sig i eudaimonia) är att dygdetiken 
förefaller kunna vara förenlig med andra etiska teorier. Exempelvis kan en utilitarist gå med på 
riktighetskriteriet (H) men hävda att en dygdig agent i själva verket ska förstås i termer av någon 
som utför handlingar som har de bästa konsekvenserna. Jag har inget tillräckligt bra försvar mot en 
sådan invändning, men om vi t ex ser till Sokrates idé om dygd så finner vi påståendet att ”all dygd 
är kunskap om vad som är gott och ont för människan”.  En sådan slutsats, om sann, är väl förenlig 18

med min förståelse av en dygdig agent som en person som har uppnått eudaimonia; ett 
blomstrande–och för människan gott–liv. Kanske kunde man argumentera för att dygd i termer av 
kunskap om vad som är gott och ont för människan är mer förenlig med idén av en dygdig agent 
som en person som lever ett blomstrande liv, än en agent som utför handlingar med de bästa 
konsekvenserna (lite beroende på hur man väljer att definiera ”bästa konsekvenser”). Detta avses 
förstås inte vara varken ett tillräckligt eller uttömmande försvar mot invändningen. Jag kan enbart 
konstatera att min föreslagna beslutsmetod bör ses just som ett förslag, och inte att den påstås vara 
den enda sanna eller möjliga tolkningen av teorin.  

4.2 Varför SDT?

”Och för att närma oss begreppet dygd måste vi sluta göra filosofi tills vi får ordning på vår 
psykologi.”  Det är en av teserna hos dygdetikern Elizabeth Anscombe. Bakgrunden är att 19

Anscombe ansåg att vi inte kan förstå vad dygden är om vi inte relaterar det till människans 
psykologi.  Tesen stödjer uppfattningen om den tvärvetenskapliga filosofin som jag förespråkar 20

genom att göra reda för eudaimonia (som här ligger till grund för dygden) genom SDT; en både 
psykologisk och empirisk undersökning av vad som är ett blomstrande liv och som presenteras av 
Richard M. Ryan, Veronika Huta och Edward L. Deci; författarna till ”Living Well: A Self-
Determination Theory Perspective on Eudaimonia”. Dessutom argumenterar författarna till SDT för 
att teorier om det goda eller blomstrande livet för en människa behöver fastställas med empiriska 

 Ibid., 277.18

 Roger Crisp och Michael Slote, ”Introduction”, i Virtue Ethics, red. Roger Crisp och Michael Slote (Oxford: 19

Oxford University Press, 2013), 2.

 Ibid., 4.20
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metoder och inte enbart med filosofiska argument.  Denna uppfattning delar jag med dem och 21

uppfattningen är, i min mening, ett gott argument att ifrågasätta Aristoteles fastställande av ett 
blomstrande liv genom sitt sk. funktionsargument. Funktionsargumentet gick ut på att fastställa vad 
som utgör ett blomstrande liv för människan genom att reflektera över människans natur och hennes 
specifika funktion. Aristoteles identifierade förnuftet som utmärkande för människan och således 
ansåg han att ”förnuftig aktivitet hos själen i enlighet med dygden” var det högsta goda och vad 
som utgjorde eudaimonia.  Det är inte kontroversiellt att påstå att denna idé är kontroversiell.  22 23

Precis som författarna till SDT och Anscombe menar, anser jag att vad som utgör ett blomstrande 
liv (eller dygden, i Anscombes fall) är en psykologisk fråga snarare än något vi kan fastställa med 
teoretiska argument. Därför har jag också valt att redogöra för eudaimonia med hjälp av just SDT. 

Att förstå eudaimonia utifrån SDT har flera fördelar; dels är teorin byggd på empirisk evidens som 
har visat sig kunna stärka och bekräfta flera av Aristoteles idéer om vad som genererar långvarigt 
välmående. Dels identifierar teorin universella psykologiska basbehov hos människan vilket gör att 
mitt förslag på hur vi ska förstå riktigt handlande samt den formulerade beslutsmetoden bättre står 
emot invändningar att teorin skulle ge upphov till etisk relativism (då man enligt invändningen 
menar att vad som anses dygdigt skiljer sig mellan tidsepoker och kulturer och i förlängningen 
skulle även riktigt handlande bli relativt ).  24

Eudaimonia brukar antas vara identiskt med det högsta goda, vilket i sin tur vanligen antas 
konstitueras av ett blomstrande eller lyckligt liv. Men en översättning till ”lycka” riskerar leda till 
att en omedelbart börjar tänka på eudaimonia i termer av känslor av njutning eller glädje. Jag 
kommer därför omnämna eudaimonia som blomstrande. En strävan efter njutningsfulla resultat kan 
vi–i enlighet med författarna till SDT–kalla för hedoniska tendenser . Men viktigt är att särskilja 25

denna term från den substantiella teorin hedonism som ofta menar att upplevelser av njutning är det 
enda med intrinsikalt värde. Författarna till SDT gör en distinktion och viss jämförelse mellan 
eudaimonistiska och hedoniska uppfattningar om välmående där de menar att hedoniska 
uppfattningar om välmående tenderar att handla om njutningsfulla resultat, medan den 
eudaimonistiska uppfattningen åsyftar innehållet av ens liv och processen att leva väl. På så vis 
argumenterar de också för att de olika idéerna om välmående ej står i direkt kontrast utan i själva 
verket syftar till att redogöra för olika saker.  De olika idéerna om välmående kommer ställas i viss 26

kontrast längre fram, samtidigt som vi ser att det inte är helt lätt att hålla isär uppfattningarna. 

 Richard M. Ryan m.fl., ”Living Well: A Self-Determination Theory Perspective of Eudaimonia”, Journal of 21

Happiness Studies (2008): 152, kontrollerad 10 december 2017, doi:10.1007/s10902-006-9023-4.

 Timmons, 274. (Egen översättning.)22

 Ibid., 275.23

 Ibid., 296-297.24

 Ryan, 140.25

 Ibid.26
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Konceptet eudaimonia som det brukar uppfattas och presenteras (traditionellt) i relation till 
dygdetiken verkar inte stå i någon konflikt med SDTs redogörelse och förståelse av detsamma. 
Därför anser jag att det är rimligt att utgå från en studie av mänskliga blomstrande liv baserat på 
empiriska metoder med fokus på människans psykologi (dvs. SDT). Tesen hos SDT är att det högsta 
intrinsikala värdet för människan (dvs. eudaimonia) genereras genom tillfredsställandet av 
universella psykologiska basbehov. Då uppstår den högsta och mest stabila formen av välmående. 
En blomstrande person har, enligt SDT, identifierats uppleva djup mening i sitt liv, samhörighet, 
inre frid, tacksamhet och moraliska insikter.  (Resultat som hedoniska tendenser inte ensamt klarat 27

ge upphov till. ) Utöver detta följer ett antal andra positiva resultat, inte bara för individen utan 28

också för kollektivet och miljön av att människor lever väl. Dessa resultat kommer vi redogöra för 
längre fram. 

Utöver de rättsgörande egenskaper som vi identifierade i Hursthouses tillämpade dygdetik (dvs. 
innehav av korrekt attityd samt faktainförskaffning) ska vi nu undersöka vad som är utmärkande för 
att vara i eudaimonia. Efter denna undersökning är vi redo att sammanställa de identifierade och 
konkreta rättsgörande egenskaperna/komponenterna av en riktig handling, utvunnen från en 
förståelse av den dygdiga agenten i (H).  

4.3 Ett självbestämmande mål

Tesen som författarna till SDT driver är att eudaimonia är ett slags självbestämmande mål som går 
att nås genom att tillfredsställa det vilket visat sig vara universella psykologiska basbehov hos 
människan. Dessa behov handlar om självstyre, kompetens samt samhörighet, och tillfredsställs 
genom: 

• eftersträvan av intrinsikala mål och värden; exempelvis personlig utveckling, relationer, 
delade sammanhang och hälsa (snarare än extrinsikala mål och värden, t ex förmögenhet, 
kändisskap, image och makt). 

• agera autonomt; dvs. självstyrande, viljebaserat och/eller samförstående (snarare än 
obetänksamt och dominerat/dominerande). 

• vara medveten och utöva mindfulness.  29

Ovan kan vi alltså se grunden till vad som utgör ett blomstrande liv för människan (enligt SDT). 
Utifrån tesen att detta är vår förståelse av den dygdiga agenten kan vi börja identifiera aspekter av 
en sådan agents handlande. Vi kan redan nu se att Hursthouses redogörelse för riktiga handlingar 

 Ibid., 162. 27

 Ibid., 141.28

 Ibid., 139. 29
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och SDT delvis överlappar. Hursthouse lägger som bekant vikt vid att en dygdig agent strävar efter 
att identifiera de relevanta sakfakta som är kopplade till vissa värden och i sitt handlande uppvisar 
rätt attityder gentemot desamma, samtidigt som SDT konstaterar att strävan efter intrinsikala värden 
är en del av vad som utgör eudaimonia (det högsta intrinsikala värdet). Den andra punkten ovan, 
angående autonomt handlande, kan ses som kompletterande till det vi sett hos Hursthouse. Och den 
sista punkten rörande mindfulness och medvetenhet kommer te sig som något vilket kan förbättra 
en agents potential att agera dygdigt då det bidrar med en slags klarsynthet som efterfrågades redan 
av Aristoteles. Låt oss gå igenom en punkt i taget för att så småningom avsluta med en 
konkretisering av de rättsgörande egenskaperna i en riktig handling.  

4.4 Intrinsikala värden

I Hursthouses tillämpning av dygdetik på abortfrågan var den dygdige agentens riktiga handling 
präglad av att hen införskaffade sig och utgick från vissa relevanta sakfakta för att identifiera 
viktiga värden, samt att agenten hade en strävan att införliva desamma. SDT identifierar närvaro 
och eftersträvan av intrinsikala värden i en persons liv som en avgörande komponent för 
möjligheten att nå eudaimonia, vilket stärker tesen att detta är en avgörande handlingskomponent i 
vår beslutsmetod.  

Intrinsikala värden är sk. förstahandsvärden: 

• värdet kan ej reduceras till andra värden 
• värdet är ej enbart instrumentellt för uppnåendet av andra värden  30

Intrinsikala värden är universella och förklaras i SDT som inbyggda i människans själva natur. En 
person som upplever blomstrande/eudaimonia karaktäriseras alltså av att eftersträva dessa 
intrinsikala värden. Extrinsikala värden är sk. andra- eller tredjehandsvärden som definieras av att 
de har: 

• en enbart instrumentell funktion (dvs. användbart för att få något annat) 
• inget inneboende egenvärde  31

Extrinsikala mål är inte inneboende i människans natur utan snarare något vi förvärvar, exempelvis 
pga brist av tillfredsställelse av andra mer grundläggande behov tidigt i livet.  En icke-blomstrande 32

livsstil känns igen på en strävan efter främst extrinsikala värden. 

 Ibid., 148. 30

 Ibid., 149.31

 Ibid.32
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Tesen som lyfts inom SDT är vidare att man kan identifiera intrinsikala och extriniskala 
målsättningar och resultat hos individer empiriskt och se hur effekten på välmående skiljer sig åt 
mellan grupperna. Förväntningen var att intrinsikala målbilder skulle förbättra innehavandes 
välmående, kvalité på relationer och fysiska hälsa.  De extrinsikala målen konstaterades då vara 33

pengar, image och framgång, medan de intrinsikala målen snarare är personlig utveckling, 
samhörighet, bidragande till gemenskap samt hälsa.  Undersökningar har visat att både innehav av 34

intrinsikala målbilder och tillfredsställandet av desamma genererar ökat välmående och förbättrade 
sociala funktioner, medan det att uppnå extrinsikala mål har liten eller ingen effekt på välmåendet.  35

Fokus på extriniskala mål har i vissa studier t o m visat på försämrat välmående.  Förklaringen till 36

detta ges i form av att intrinsikala värden är relaterade till universella psykologiska basbehov hos 
människan; autonomi (frivilligt beslutsfattande), kompetens (effektivitet i interna och externa 
processer) och samhörighet (att bry sig om andra och bli brydd om). Tillfredsställandet av dessa 
basbehov genererar personlig utveckling, tillfredsställelse och välmående.   37

I abortfrågan var Hursthouses förslag på relevanta värden som en dygdig agent bör sträva efter att 
införliva bl.a. familjerelationer och föräldraskap. Utifrån en analys av eudaimonia genom SDT 
skulle dessa värden konstitueras som intrinsikala värden eftersom de rimligen faller under 
samhörighet och gemenskap, och de bör således förväntas bidra till ökat välmående hos agenten. 
Båda teorierna (Hursthouses och SDT) verkar alltså vara överens om att en dygdig agent (förstått 
som en person som har uppnått eudaimonia) eftersträvar vissa värden men också vilka värden det 
gäller. Dessa resultat behöver därför rimligen figurera i definitionen av riktiga handlingar och i 
beslutsmetoden.  

När vi således har ringat in och definierat intrinsikala och extrinsikala värden kan vi gå vidare till 
SDTs undersökning av betydelsen av motiv för att en person ska kunna uppnå blomstrande.  

4.5 Motiv

När SDT lägger vikt vid motiv för huruvida man kan nå/har nått eudaimonia syftas det på huruvida 
man handlar autonomt (självstyrande, viljebaserat och/eller samförstående) eller heteronomt 
(obetänksamt och dominerat/dominerande). SDT konstaterar att det finns olika grader av mer eller 
mindre autonoma motiv som säger något om agentens karaktär relaterat till tillståndet eudaimonia 
(ju mer autonomt handlande desto närmare eudaimonia): 

 Ibid., 151.33

 Ibid.34

 Ibid., 152-153.35

 Ibid., 154.36

 Ibid., 153. 37
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1) Extern reglering: heteronomt agerande där agenten handlar för att undvika straff eller få 
belöning. 

2) Introjektion: det omedvetna antagandet av andras idéer eller attityder. Något mindre 
heteronomt där agenten handlar utifrån ett kontingent självintresse, alternativt för att 
undvika skam eller dåligt samvete. 

3) Identifierad reglering: agenten besitter ett visst mått av autonomi i beslutsfattandet och 
motiven för handlande är utifrån egna uppfattningar om vilka handlingar/konsekvenser som 
besitter värde. 

4) Integrerad regulering: än mer autonomt då idéer om värden är väl integrerade i agentens 
karaktär och ligger till grund för handlingen.  

5) Inneboende motivation: den högsta graden av autonomi vad gäller motiv när man fattar ett 
beslut.  38

Motivbakgrund 1) och 2) är ofta de som ligger bakom extrinsikala värden och målbildningar, medan 
de mer autonoma 3) - 5) ofta är motiv för intrinsikala mål. Men en agent kan också sträva efter vad 
som till synes är ett intrinsikalt mål men med motiv 1) eller 2), vilket utifrån SDT drar ner värdet på 
handlingen eller målsträvan samt dess förmåga att generera välmående och nå eudaimonia. 

Detta tillämpat på riktigt handlande–dvs. den handling som en person som uppnått eudaimonia 
skulle utföra–skulle utifrån en tolkning av SDT vara strävan efter intrinsikala mål med autonoma 
(självbestämmande och reflekterande) motiv. Motsatsen till autonomt handlande är heteronomt 
handlande vilket är icke-reflekterande och ett resultat av mer eller mindre tvingande mekanismer. 
Om sant så är detta relevanta aspekter av den riktiga handlingen och för definitionen av 
beslutsmetod. 

Alltså; både vad (intrinsikala/extriniskala värden och mål) och varför (heteronoma/autonoma motiv) 
är enligt SDT viktigt för att avgöra agentens förmåga att nå välmående. 

4.6 Mindfulness

Eudaimonia, har vi alltså sett, förutsätter autonomi och reflektion hos en person och det ena stöttar 
existensen av det andra.  ”En person som agerar autonomt tar sig frivilligt an en handling som sin 39

egen och genomför den med högsta möjliga eftertanke.”  Och reflektion och autonomi förbättras, 40

enligt SDT, genom mindfulness då detta tillstånd tillåter agenten att bli mer medveten om sakernas 
tillstånd; mer klarsynt. ”Mindfulness definieras som medvetenhet om vad som händer i nuet och 
kännetecknas av en öppen och mottaglig behandling av händelser, både interna och externa. Detta 

 Ibid., 155.38

 Ibid., 158.39

 Ibid., 157. (Egen översättning.)40
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är relaterat till vad Aristoteles beskriver när han hävdar att blomstrande individer ser vad som är 
sant i alla situationer.”  Således är mindfulness ett verktyg för personer att bättre kunna fatta 41

reflektiva och autonoma beslut. Empiriska undersökningar visar dessutom att personer som besitter/
utövar mindfulness strävar mindre efter extrinsikala mål och istället tenderar att omfamna 
intrinsikala mål.   42

Det verkar således som att mindfulness är sammankopplat med det riktiga handlandet eftersom det 
är karaktäriserande för en person som uppnått blomstrande. Och även om mindfulness inte kommer 
figurera som en egen handlingskomponent för riktigt handlande (eftersom det snarare är ett 
förväntat grundtillstånd hos en dygdig agent än något man gör avskiljt till beslutsfattandet) är det ett 
viktigt mål för en agent att sträva efter. Alltså, genom att eftersträva mindfulness har vi lättare att 
handla dygdigt och riktigt. 

4.7 Resultat av eudaimonia

Välmåendeaspekter som, enligt SDT, har identifierats hos blomstrande personer är bl.a.: personlig 
utveckling, god miljöanpassning, positiva relationer, upplevd livsmening, subjektiv vitalitet (ökad 
psykisk och fysisk energi), inre frid, moraliska insikter, tacksamhet, känsla av att vara del av något 
större, självacceptans och självständighet.  Dessa resultat kan i sig leda till en förbättrad fysisk 43

hälsa och med god hälsa är det samtidigt lättare att hänge sig åt att leva det goda livet och strävan 
efter meningsfulla aktiviteter; en positiv spiral uppstår.  Eudaimonia gynnar inte bara individen 44

genom att generera subjektivt och psykologiskt välmående utan blomstrande individer gynnar också 
kollektivet och samhället i stort då de tenderar att agera mer prosocialt och har mindre destruktiv 
inverkan på miljön; de konsumerar exempelvis inte i samma utsträckning som många andra.  45

Det är inte alldeles självklart att, eller hur, man ska dra en skiljelinje mellan eudaimoniska tendenser 
(dvs. en strävan efter processen att leva ett välmående liv) och hedoniska tendenser (dvs. tendenser 
att sträva efter njutningsfulla resultat) då hedoniska upplevelser ibland, men inte alltid, är ett resultat 
av och en indikation på ett rådande tillstånd av eudaimona. Medan eudaimonia gradvis ökar en 
persons grundnivå i välmående, så påverkar en strävan efter njutningsfulla resultat måendet mer 
temporärt.  Välmåendet från eudaimonia är dessutom mer stabilt och långvarigt än den mer 46

tillfälliga njutning som oftast är direkt kopplat till frånvaro av smärta. Författarna till SDT 

 Ibid., 158.41

 Ibid. 42

 Ibid., 159-163.43

 Ibid., 162.44

 Ibid., 139-140.45

 Ibid., 160.46
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argumenterar för fördelarna med en strävan efter eudaimonia då rent njutningsfulla ambitioner 
(vanligt i västvärlden och konsumtionssamhällen) tenderar att ge upphov till själviskhet, 
materialism, objektifiering och miljöförstöring. Hedoniska tendenser har inte heller visat sig 
generera de positiva resultat som SDT observerat hos personer vars liv har präglats av 
tillfredsställandet av psykologiska basbehov. Samtidigt ger författarna vikt åt också den 
njutningsfulla upplevelsen eftersom den främjar former av välmående och mänskliga funktioner.  47

Men hedoniska aspirationer tenderar att få agenter att sträva efter det som genererar njutning och 
undvika det som upplevs smärtfyllt. Aristoteles skrev att dessa människor är vilseledda pga att de 
likställer njutning med något gott och smärta med något dåligt; detta gör att de går miste om 
”sanningar”.  Detta begränsar också tendenser att reflektera över meningsfullheten i deras tillvaro, 48

deras målbilder och över deras handlande. Dessutom är njutning mer kulturellt betingat än 
eudaimonia eftersom det senare här figurerar i form av en teori om tillfredsställelse av de 
universella psykologiska basbehoven hos människan, medan det förra ofta är en fråga om rådande 
samhälles eller kulturs inlärda preferenser.  Att lägga om samhällsidealet från en strävan efter 49

hedoniska mål till eudaimonistiska, menar författarna, kan lyfta viktiga alternativa vägar mot 
individuellt, miljömässigt och samhälleligt välmående.  50

4.8 Vad främjar en strävan efter eudaimonia enligt SDT?

Det kan vara intressant att förstå vad som främjar strävan efter eudaimonia då tillståndet här får en 
direkt koppling till riktigt handlande. Författarna redogör för studier som gjorts kring vad som 
tenderar ligga bakom att människor formar olika mål (extrinsikala vs. intrinsikala). På en mikronivå 
där man undersökt familjeförhållanden visade det sig att människor som haft psykologisk support i 
form av en omhändertagande miljö med uppmuntran till autonomi kombinerad med känslomässig 
värme höll nere en tendens att eftersträva materialism och istället främjade mentalt välmående.  De 51

som i kontrast upplevde försummelse av basbehov tenderade senare i livet att eftersträva de värden 
som SDT framställt som extrinsikala, möjligen för att kompensera för dålig självkänsla och 
osäkerhet. På macronivån; dvs. en samhällelig nivå, är det tydligt att konsumtionssamhällen 
tenderar att generera individer som strävar efter yttre attribut och således framförallt extrinsikala 
mål. Stora summor pengar sätts i omlopp ”tack vare” människors missnöje (se exempelvis industrin 
runt kosmetiska). Till exempel syftar inte sällan reklam till att väcka missnöje, osäkerhet och en 
upplevelse av brist. ”Det verkar som att den blomstrande livsstilen ständigt hotas av 
individualistiska attityder kopplade till sådana ekonomier, medan en strävan efter njutning ligger 

 Ibid., 141.47

 Ibid., 145.48

 Ibid., 142. 49

 Ibid.50

 Ibid., 165.51
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mycket närmare den kapitalistiska etiken.”  Författarna till SDT konstaterar hur paradoxalt det är 52

att de samhällen som har bäst potential att generera blomstrande individer istället tenderar 
underminera dessa mål, värderingar och livsstilar.  

5. En riktig handling

Efter att ha gått igenom Hursthouses dygdetik samt redogjort för eudaimonia i termer av SDT, kan 
vi sammanställa de rättsgörande egenskaperna för riktigt handlande. Komponenterna nedan både 
konkretiserar det teoretiska målet, dvs. förklarar vilka de rättsgörande egenskaperna i en riktig 
handling är, samt (med mindre korrigering i formuleringen) figurerar som handlingskomponenter i 
beslutsmetoden (se mer under 7. ”Beslutsmetod”); dvs. en agent som vill handla riktigt bör sträva 
efter att uppfylla samma komponenter. En riktig och dygdig handling är präglad av att agenten har: 

(i) strävat efter intrinsikala värden (framför extrinsikala värden),  

(ii) införskaffat relevanta sakfakta (för att identifiera intrinsikala värden),  

(iii)  besuttit rätt attityd gentemot värdena som står på spel (exempelvis är det fel attityd att 
lättvindigt avfärda och gå miste om intrinsikala värden),  

(iv)  agerat utifrån autonoma motiv. 

Sammantaget utgör dessa komponenter, om väl tillfredsställda, en dygdig och riktig handling 
samtidigt som phronesis kan förstås som en skicklighet i att utföra dygdiga handlingar. Det är sant 
att riktigt handlande är krävande om samtliga komponenter ovan ska uppfyllas. Detta är jag villig 
att gå med på men ser inga hinder i form av kompletterande definitioner eller redogörelser av 
”delvis riktigt handlande”, ”moraliskt goda handlingar” samt ”bra handlingar”. 

Låt oss exemplifiera en riktig abort med hjälp av dessa komponenter: (i) de intrinsikala värden som 
står på spel är föräldraskap, samhörighet och familjerelationer. (ii) Jag vet att jag i dagsläget inte har 
några möjligheter att ge ett barn ett gott liv och till synes finns inte heller några realistiska 
möjligheter att få den standard som behövs för att värdena som föräldraskap och ett barn kan 
generera ska bli positiva. (iii) En abort skulle göras ångerfullt över att ej kunna ta del av de positiva 
värden som ett barn skulle kunna införliva i mitt liv. (iv) Baserat på mycket reflektion tar jag 
således frivilligt och självmant beslutet att göra en abort.  

Exemplet kan t ex handla om en ung kvinna som inte planerat att bli gravid och har skyddat sig vid 
samlag vilket inte visat sig fungera hundraprocentigt. Hon saknar utbildning och lever under svåra 

 Ibid. (Egen översättning.)52
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socioekonomiska förhållanden utan egen bostad, partner eller familj som kan hjälpa till med 
barnuppfostran. Detta är knappast ett omöjligt scenario. Vi kan mycket väl tänka oss att en abort är 
riktig under dessa omständigheter förutsatt att tankegången gått som ovan beskrivet, och vi känner 
förhoppningsvis att vi har lyckats konkretisera riktigt handlande.  

Dåligt uppfyllda komponenter som kan göra att aborten istället är felaktig kan gällande (i) t ex vara 
att man identifierar barnahavande som att gå miste om extrinsikala värden som ytliga nöjen eller att 
ens kropp kommer att uppfattas som mindre attraktiv efter en graviditet. Eller (ii) att man följer den 
traditionella moraliska diskursen runt när det anses vara försvarbart att göra en abort baserat på 
fostrets biologiska utveckling och tar sitt beslut enbart utifrån detta. Eller (iii) en abort som görs 
lättvindigt som ett slags alternativt preventivmedel. Eller (iv) man låter ens partner ta beslutet i 
alltför stor utsträckning utan att hänge sig åt egna reflektioner. 

När vi nu har en bättre förståelse för det konkreta innehållet av en dygdig handling kan vi försvara 
riktighetskriteriet mot några invändningar. Vi har ett visst intresse av ett accepterat 
riktighetskriterium eftersom det utan riktighetskriterium är svårt att veta vilka de rättsgörande 
egenskaper är som bör framträda från en framgångsrik beslutsmetod–samt att riktighetskriteriet kan 
fungera som ett slags facit för att mäta hur väl de uppfyllts. 

6. Invändningar mot riktighetskriteriet 

6.1 ”Internal support and explanatory power”

Timmons tar upp en invändning gentemot (H) som riktighetskriterium vilken han kallar Internal 
support and explanatory power.  Då riktighetskriteriet alltså är att en handling är riktig om och 53

endast om den är sådan att en dygdig agent karaktäristiskt skulle utföra den under 
omständigheterna–vad betyder det i situationer där en person handlar i självförbättrande syften? 
Tanken är att en dygdig agent (som redan besitter dygdiga karaktärsdrag) rimligen inte skulle 
behöva utföra självförbättrande handlingar. Och om den dygdige agenten isåfall inte skulle utfört 
något handlingsalternativ i situationen; betyder det att ingen handling är riktig, eller möjligen att 
alla handlingsalternativ är fel?  

Jag anser att denna problematik uppstår när man förstår den dygdige agenten i (H) som innehavare 
av dygdiga (stabila) och fulländade karaktärsdrag eftersom denna förståelse av en dygdig agent kan 
implicera att det finns situationer i vilken den dygdiga agenten skulle avstå från att utföra 
handlingar som vi trots allt vill kalla för riktigt handlande. Exempelvis i en situation där en ej (fullt) 
dygdig person avser utveckla sitt mod så finns det inget riktigt handlingsalternativ eftersom en 

 Timmons, 294.53
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dygdig agent som redan är modig rimligen inte välja att utföra sådana handlingar. Detta är givetvis 
en slutsats man kan invända mot. 

Mitt förslag är att vi istället för att förstå en dygdig agent i (H) som karaktäriserad av att besitta 
dygdiga karaktärsdrag bör förstå en dygdig agent som en person som karaktäriseras av att hen i sitt 
handlande använder sig av: (i) intrinsikal värdekännedom; (ii) införskaffande av relevant sakfakta; 
(iii) korrekta attityder; (iv) autonoma motiv. På detta vis är det inte lika lätt att föreställa sig en 
dygdig agent som ”för dygdig” för att kunna handla i självförbättrande syften. Dygd är då inte 
karaktärsdrag som resulterar i dygdigt/riktigt handlande, utan dygd är handlingskomponenterna (i)-
(iv) väl uppfyllda. Denna förståelse bör leda till att det alltid går att handla i självförbättrande syften 
och samtidigt enligt kriteriet för riktighet.  

6.2 ”The cart before the horse”

Jens Johansson och Frans Svensson har i ”Objections to Virtue Ethics” lyft en invändning gentemot 
att ha (H) som ett riktighetskriterium som de kallar ”the cart before the horse”. Här undersöker 
författarna i egenskap av vad en handling bör anses obligatorisk. Utifrån (H) bör en handling, som 
bekant, vara obligatorisk i egenskap av att en dygdig agent karaktäristiskt skulle ha utfört 
handlingen under omständigheterna. Men vi kan t ex konstatera att vi vill att handlingen att ge en 
värktablett till en person med svår huvudvärk borde vara obligatorisk (och detta kommer vi till 
insikt med oberoende att föreställa oss att en dygdig agent skulle genomföra handlingen i fråga). 
Det centrala i den föreslagna invändningen är att vi intuitivt skulle hävda att vad som gör det rätt/
riktigt att ge en person som lider av svår huvudvärk en värktablett är just det att personen lider av 
svår huvudvärk, snarare än att det är vad en dygdig agent skulle göra under omständigheterna.  54

Författarna efterfrågar något mer konkret i situationen än att ha den dygdige agenten som den 
rättsgörande egenskapen. Detta lyfter de som ett potentiellt problem för riktighetskriteriet. De 
specificerar invändningen i två delar… 

Johansson och Svensson börjar med att uppmana oss att fundera över frågan: om en dygdig agent 
karaktäristiskt skulle utföra en obligatorisk handling–t ex att ge personen en värktablett i exemplet 
ovan–i egenskap av vad skulle agenten göra det? Författarna föreställer sig att den dygdiga agenten 
rimligen bör göra det i egenskap av att personen lider av svår huvudvärk, samtidigt som (H) ju 
definierar handlingen som obligatorisk i egenskap av att en dygdig agent karaktäristiskt skulle 
utföra den under omständigheterna. Man vet alltså inte i egenskap av vad en dygdig agent 
karaktäristiskt och under omständigheterna skulle utföra en obligatorisk handling X (och varför 
skulle vi isåfall ha goda skäl att ha just den dygdiga agenten som rättsgörande egenskap?).  

 Jens Johansson och Frans Svensson, ”Objections to Virtue Ethics”, i The Oxford Handbook of Virtue, red. 54

Nancy Snow (Oxford: Oxford University Press, 2018), 498.
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Vi behöver alltså förklara i egenskap av vad en dygdig agent är motiverad att utföra den typ av 
handlingar som vi anser bör vara obligatoriska (t ex att ge en värktablett till någon som lider av svår 
huvudvärk). Denna förklaring hoppas jag nu kunna tillhandahålla. Vi bör förstå en handling som 
obligatorisk om och endast om handlingen i fråga är den enda tillgängliga handlingen som är 
resultatet av att komponenterna (i)-(iv) uppfyllts väl. Låt oss alltså förstå den dygdige agenten i (H) 
som en sammanfattad omskrivning av en agent som uppfyller (i)-(iv) väl i sitt handlande. Dvs. en 
handling som är karaktäriserad av samtliga rättsgörande egenskaperna (i) intrinsikal 
värdekännedom, (ii) rätt och relevant sakfakta, (iii) rätt attityd samt (iv) autonoma motiv är 
detsamma som en handling som en dygdig agent karaktäristiskt skulle ha gjort under 
omständigheterna och det är också anledningen till att handlingen är obligatorisk. Genom denna 
definition behöver vi ej nöja oss med att förstå den obligatoriska handlingen som obligatorisk enbart 
eftersom det är vad samtliga dygdiga agenter skulle gjort; en sådan förståelse utan vidare verktyg 
gör det riktiga (eller obligatoriska) handlandet obskyrt.  

Till exempel: författarna undrar hur det kan vara rimligt att förstå handlingen att ge en värktablett 
till en person som lider av svår huvudvärk som obligatorisk då det är vad en dygdig agent skulle 
gjort. Handlingen borde, menar de, vara obligatorisk eftersom det hjälper personen att slippa 
huvudvärken. Jag håller med. Men istället för att förklara handlingen som obligatorisk i egenskap 
av att det är vad en dygdig agent karaktäristiskt skulle ha gjort under omständigheterna (eller, för 
den delen, i egenskap av att det hjälper personen slippa huvudvärken; detta är nödvändigt villkor 
men ej tillräckligt för riktigt handlande utifrån min definition) så föreslår jag att vi förstår 
handlingen som obligatorisk eftersom handlingen uppfyller (i)-(iv) och därför ser ut på ungefär 
följande sätt: 

Jag vet att (bl.a.) hälsa är ett intrinsikalt värde (i), och jag vet att min värktablett kan bota den här 
personens huvudvärk och generera bättre hälsa (ii). Jag är genuint intresserad av att prioritera (andra 
personers) hälsa och välmående över mer triviala värden som att t ex fortsätta ha kul med mitt 
mobilspel och därigenom avstå från att ge en värktablett till personen som har huvudvärk (iii). 
Således beslutar jag att självmant ge personen min värktablett (iv). 

Eftersom (H) hänvisar till en dygdig agents handlande och en dygdig agent här har förklarats som 
en individ som befinner sig i tillståndet eudaimonia, samt att vi genom en undersökning av 
eudaimonia tagit fasta på karaktäristiska aspekter för detta tillstånd, vilka vi tillämpat på agentens 
handlande för att på så vis få fram dygdiga handlingar, förstått som riktiga handlingar, så får vi en 
koppling mellan (i)-(iv) och den dygdetiska redogörelsen för riktigt handlande, (H). Genom att 
bedöma handlingen utifrån dessa fyra komponenter får vi bättre verktyg att förstå när, och i 
egenskap av vad, riktigt handlande uppfylls. En handlingen skulle alltså vara obligatorisk och 
utföras av en dygdig agent i egenskap av att handlingen innefattar tillfredsställandet av 
handlingskomponenterna (i)-(iv).  
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I en annan version av kritiken uppmanar författarna oss att flytta fokus från frågan ”på grund av vad 
skulle en dygdig agent utföra handling X?” till ”på grund av vad är handling X sådan att en dygdig 
agent skulle utföra den?” (karaktäristiskt och under gällande omständigheter osv.). Författarna 
förutser, på motsvarande sätt som jag precis redogjort för, att det kanske finns en annan moraliskt 
relevant aspekt F i situationen som gör att den dygdige agenten identifierar just en viss handling 
som rätt/obligatorisk (annat än i form av att en dygdig agent skulle utföra handlingen).  Men denna 55

lösning anses leda till problemet att eftersom F inte relaterar till den dygdige agenten kanske F 
istället blir svårt att motivera–om än inte nödvändigtvis felaktigt. Men om vi förstår F som (i)-(iv) 
så relaterar F till den dygdiga agenten eftersom både den dygdiga agenten och (i)-(iv) (eller F) möts 
via konceptet eudaimonia. I min definition av riktiga handlingar är den dygdiga agenten en person 
som befinner sig i eudaimonia, dvs. har uppnått blomstrande, och en blomstrande person kommer 
per definition att agera i enlighet med (i)-(iv); detta är karaktäriserande aspekter av ett blomstrande 
liv. Alltså finns det en länk mellan den dygdige agenten och dennes tendens att vara motiverad att 
handla enligt F; där F är förstått som (i)-(iv). 

6.3 Identifiera den dygdiges handlande

Målet med analysen och konkretiserandet av riktigt handlande (vilket gett upphov till (i)-(iv)) är 
bl.a. att eliminera problem som uppstår om vi, utifrån enbart (H), försöker föreställa oss vad en 
dygdig agent skulle ha gjort vore hen i mina omständigheter. En beslutsmetod utifrån (H) tenderar 
att leda en agent till tanken: ”jag ska handla som en dygdig agent, dvs. dygdigt; modigt, rättvist, 
omtänksamt, osv.”. Men jag anser att en dygdig och riktig handling är mer komplex än så och att 
detta pekar på att vi riskerar att begå ett misstag om vi strävar efter att handla som en dygdig agent 
utan de rättsgörande handlingskomponenterna. 

Ett till exempel på en riktig handling som Johansson och Svensson reflekterar kring är handlingen 
att trösta någon. Man kan önska se på denna handling som en omtänksam handling; dvs. en dygdig 
och riktig handling eftersom omtänksamhet är en dygd, och man föreställer sig att det är vad en 
dygdig agent skulle göra. Detta, menar jag, är en förenklad förståelse av dygdetiskt riktiga 
handlingar. Om vi analyserar handlingen att trösta någon med verktygen (i)-(iv), och hur den blir 
riktig, kan vi förklara den som:  

Handlingen att trösta någon är riktig om och endast om den består i att känna till att glädje, snarare 
än sorg, ofta är kopplat till det intrinsikala värdet hälsa och välmående (i), och att gråta i det här 
fallet är något som kan och behöver åtgärdas genom att någon tröstar personen (ii), samt att man 
prioriterar möjligheten att få trösta den här personen över andra mer triviala sysselsättningar som 
man kan utföra istället (iii), och således önskar agenten frivilligt trösta personen som gråter 
eftersom agenten genuint vill att personen ska må bra (iv). 

 Johansson, 499.55
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En sådan utbrodering av en handling, snarare än att bara kalla det för ”att trösta någon”, hjälper oss 
att identifiera de olika aspekterna relevanta för definitionen av riktigt handlande. Säg att du väljer 
att trösta någon, men inte frivilligt utan för att du känner dig tvungen: handlingen skulle inte vara 
riktig eftersom en dygdig agent skulle gjort det autonomt. Men kanske skulle vi kunna definiera 
handlingstypen som riktig, dvs. gesten att trösta är riktig men handlingen misslyckas som bekant 
med att tillfredsställa kriterium (iv) och kan inte kallas fullt riktig. Alternativt väljer vi att kalla 
handlingen i fråga för moraliskt god eftersom det kanske är ett barn som är under moralisk 
upplärning och ej bör förväntas kunna handla riktigt pga sin unga ålder, och riktigt handlande enligt 
dygdetiken är som bekant krävande. En vuxen kanske bör förväntas ha förvärvat sig mer moralisk 
kunskap och utvecklat en högre grad av autonoma motiv och vi vill i det fallet kanske inte ens kalla 
handlingen för moraliskt god; vi skulle kunna anse att de autonoma motiven i allra högsta grad 
borde varit där. Säg att det är en förälder som motvilligt ses trösta sitt eget barn av pliktkänsla; nog 
är vi då inte långt ifrån att vilja kalla denna handling i sin helhet för fel. 

6.4 Riktighetskriteriet som facit för beslutsmetoden

Johanssons och Svenssons tes är att dygdetiken verkar få för stora problem för att kunna generera 
ett riktighetskriterium men att teorin mycket väl skulle kunna tillhandahålla en beslutsmetod. Men 
dels hoppas jag ha lyckats försvara (H) som ett potentiellt fungerande riktighetskriterium mot 
invändningarna ovan, och dels jag anser att det är problematiskt att föreställa sig eller t o m 
formulera en beslutsmetod i frånvaro av ett riktighetskriterium. Jag anser att riktighetskriteriet 
behöver diktera vilka rättsgörande egenskaper som de handlingar vilka följer av en beslutsmetod 
bör inneha. Men också att riktighetskriteriet ska kunna fungera som ett slags ”facit” för 
beslutsmetoden. Utan facit vet vi inte om handlingarna som följer beslutsmetoden konstitueras som 
riktiga; detta dikteras ju av kriteriet. Eftersom det teoretiska och praktiska målet i detta fallet ser 
nästan identiska ut kan man mycket väl invända att just detta teoretiska facit är överflödigt. 
Antingen följer man beslutsmetoden för riktigt handlande eller så gör man det inte, 
riktighetskriteriet kommer ju inte att tillföra något nytt. Nyttan med riktighetskriteriet (H) har i detta 
fallet som bekant snarare varit att vi kunnat definiera beslutsmetoden genom en undersökning av 
den dygdiga agenten och densammes handlande. Men eftersom det inte är fallet att alla 
moralteoriers teoretiska och praktiska mål alltid utformas eller formuleras likadant kan vi ändå 
undersöka det teoretiska målets funktion som facit.  

Frågan är då hur bra (H) skulle vara på att ”rätta” de handlingar som följer beslutsmetoden. (H)–så 
som jag har valt att definiera det–innefattar som facit bl.a. att kunna bedöma motiven bakom 
handlingen samt huruvida handlingen var autonom. Dessa aspekter kan onekligen vara mycket 
svåra att läsa av för en betraktare av en annan agents handling. Kanske skulle andra dygdetiska 
kriterier vara mer lättanvända för att i efterhand rätta en handling eller bedöma en beslutsmetod 
eftersom (H) får dessa delvis dolda aspekterna av riktigt handlande. Men även om vi inte helt 
perfekt kan rätta handlingarna som följer av beslutsmetoden med (H) som riktighetskriterium 
betyder det inte att riktighetskriteriet måste vara otillräckligt eller fel. Det kan tänkas att det är sant 
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att en handling är riktig om och endast om det är vad en dygdig agent karaktäristiskt skulle ha gjort 
under omständigheterna utan att det följer att vi också ska kunna se eller identifiera detsamma. I 
framtiden kanske det finns teknologi som låter oss mäta en agents motiv eller avslöja hennes 
innersta tankar och då kanske (H) går att använda som ett perfekt facit för riktigt handlande.  

Jag vill sammanfatta med att det här inte kvarstår några avsevärda brister gentemot (H) som 
teoretisk funktion, samt att det har hjälpt oss att utvinna en beslutsmetod (se 7. ”Beslutsmetod” 
nedan). Jag hävdar att Hursthouses riktighetskriterium tillräckligt väl kan rätta beslutsmetodens 
handlingar (ofta kan vi nog enas om vad som är dygdigt eller odygdigt att göra i en situation) om än 
ej perfekt–och detta är en förutsättning för att en teori vidare ska kunna tillhandahålla en 
beslutsmetod som kan anses attraktiv.  

7. Beslutsmetod

Vi kan alltså konstatera att riktighetskriteriet gör gällande att en handling, för att den skall vara rätt, 
måste uppfylla villkoren (i)-(iv), medan beslutsmetoden handlar om att ha (i)-(iv) som 
handlingsvägledning i ett dilemma. Komponenterna är desamma i både det teoretiska och praktiska 
målet men formuleringen skiljer sig åt en aning då det teoretiska målet handlar om vilka 
rättsgörande egenskaper handlingen ska besitta, medan det praktiska målet handlar om en slags 
manual för en agent att försöka följa om denne vill uppnå riktigt handlande i ett dilemma. Detta är 
således mitt förslag på den dygdetiska beslutsmetoden/handlingsvägledningen: 

(i) identifiera vilka intrinsikala värden (enligt SDT) som är kopplade till de olika 
handlingsalternativen och ha dessa som mål i ditt beslutsfattande,  

(ii)  införskaffa för situationen relevanta sakfakta och använd dessa för öka chanserna att nå 
intrinsikala värden i ditt beslutsfattande,  

(iii) forma rätt attityd gentemot värdena som står på spel i beslutsfattandet (exempelvis är det fel 
attityd att lättvindigt avfärda och gå miste om intrinsikala värden),  

(iv) var medveten om vilka motiv–autonoma eller heterogena–som får dig att handla och sträva 
efter att utveckla den förra typen (utvecklas genom reflektion).  

För att kunna uppfylla handlingskomponenterna med gott resultat gynnas man rimligen av att hänge 
sig åt åt kritisk reflektion rörande ens handlingar och mål. Detta hjälps i sin tur genom ett tillstånd 
av mindfulness (utmärkande för en blomstrande person). Potentiellt kan man behöva rådfråga någon 
med mer phronesis än en själv i beslutsfattandet. Dessa aspekter ingår ej som nödvändiga 
komponenter i handlingsvägledningen eftersom det snarare är ett förväntat grundbeteenden hos en 
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dygdig agent/blomstrande person än något som görs avskiljt i beslutsfattandet. De bör ses som 
behjälpliga verktyg för riktigt handlande och vidare möjligheten att nå välmående.  

Vi ska nu förutse och försöka besvara en potentiell invändning mot beslutsmetoden.  

7.1 Möjlig invändning mot beslutsmetoden

Vi kan förvänta oss att samma invändning som tidigare lyfts mot en beslutsmetod från dygdetiken 
(en beslutsmetod formulerad som att vi bör handla i enlighet med dygdernas påbud; snällt, rättvist, 
modigt, osv.) kommer kvarstå gentemot mitt förslag. Invändningen skulle vara att beslutsmetoden 
inte klarar att tillhandahålla verklig handlingsvägledning i vissa konkreta situationer som kräver 
moraliskt beslutsfattande.  Den traditionella handlingsvägledningen i form av att handla enligt 56

dygdernas påbud har kritiserats för att inte hjälpa oss exempelvis när dygder hamnar i konflikt. Och 
om dygden/riktig handling då är vad phronesis säger att det är så upplever man att kriteriet inte bör 
säga vad som gör att vi vet vad som är rätt; utan hur vi kan veta vad som är rätt.  Beslutsmetoden 57

är här definierad i form av att tillfredsställa handlingskomponenterna (i)-(iv) och den skulle kunna 
uppfattas som mer specifik än en uppmaning att följa dygdernas påbud, men vi kan tänka oss att 
exempelvis positiva (intrinsikala) värden kan hamna i konflikt och samma invändning skulle då 
uppstå i form av att beslutsmetoden inte pekar ut den riktiga handlingen; som bäst hänvisar den till 
phronesis–en moralisk intelligens som kommer låta dess innehavare veta vad som är rätt utan att 
definiera phronesis i termer av regler eller principer. 

Invändningen är alltså i grunden ett problematiserande av att beslutsmetoden inte är tillräckligt 
tydlig eller hjälpsam. Vad gäller det faktum att beslutsmetoden ej pekar ut riktiga handlingstyper för 
en agent; dvs. den stakar exempelvis inte svart på vitt ut en abort som riktig eller felaktig utan 
vidare hänsyn till relevanta omständigheter, så har vi redan konstaterat att dygdetiken anser och 
erkänner att moralen är svår och en beslutsmetod som lyfter enbart en handlingstyp som avgörande 
för riktighet skulle vara alltför förenklande. Således är den föreslagna beslutsmetoden också mer 
krävande än vad den skulle vara med enbart fokus på riktiga handlingstyper. Det hela blir i grunden 
en metaetisk fråga som, beroende på vilken uppfattning man har om moralens natur och 
korresponderande förväntning på en moralteori, antingen leder till att man anser att dygdetiken 
(förstått såhär) är rimlig pga att moralen är komplex, eller att dygdetiken är för vag pga att man 
anser att det med hjälp av algoritmer, regler eller principer ska finnas en beslutsmetod som 
förenklar det riktiga handlandet.  

Vi har här kommit fram till att riktigt handlande består i att agera med hjälp av att införskaffa sig 
relevanta sakfakta, identifiera värden samt att handla utifrån rätt motiv och attityder. Dygdetiken 
identifierar på så vis riktiga handlingar som en fråga främst om hur agenten handlar, än att ge svar 

 Timmons, 291.56

 Simpson, 510.57
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på vad agenten ska göra för att handla riktigt. Att detta är rimligt att förvänta sig konstateras också 
av Julia Annas  och Hursthouse skriver i linje med detsamma att ”[d]et bör noteras att denna 58

premiss [dvs. (H)] avsiktligt tillåter uppkomsten av två dygdiga agenter som, i samma dilemma 
under samma omständigheter, kan handla annorlunda.”  Genom att följa en beslutsmetod som 59

fokuserar på hur vi ska handla för att handla riktigt så kommer denna metod att automatiskt utesluta 
vissa ”vad-handlingar”; eller handlingstyper. En dygdig handling bör ej avgöras enbart utifrån 
handlingstyp; att trösta någon, att ge någon en värktablett, osv. Detta är potentiellt omtänksamma, 
dygdiga och riktiga handlingar men bara om ytterligare komponenter tillfredsställts i samband med 
dess genomförande.  

Phronesis får i min föreslagna beslutsmetod rollen som en typ av måttstock på hur väl (i)-(iv) har 
uppfyllts, alternativt hur skicklig en agent är i tillfredsställandet av desamma. Invändningen/
frågeställningen ”hur ska jag handla när dygderna hamnar i konflikt?” har traditionellt fått svar i 
form av en hänvisning till phronesis: ”träna och utveckla dina moraliska färdigheter så kommer du 
att veta, eller fråga någon med mer moralisk intelligens”. Min beslutsmetod går inte emot en sådan 
uppmaning för den som upplever rådvillhet i ett moraliskt dilemma, men kopplat till invändningen/
frågeställningen ”vad ska jag göra när intrinsikala värden hamnar i konflikt?” blir mitt svar inte i 
första hand en hänvisning till phronesis (detta kan vara rimligt om en moraliskt vis person 
exempelvis kan identifiera ett intrinsikalt värde som avsevärt mycket viktigare än ett annat i just 
detta dilemmat, vilket en ung person potentiellt inte har insikt om) utan till en uppfattning om att 
båda handlingarna potentiellt måste erkännas som riktiga. Dvs. min ståndpunkt är att dygdetiken ger 
tillräcklig handlingsvägledning genom mitt formulerade förslag, och att alla handlingsalternativ/
dilemman som uppstår efter att handlingskomponenterna (i)-(iv) har uppfyllts måste tillskrivas 
riktighet. Denna uppfattning skulle alltså eliminera invändningen att problem skulle vara kopplade 
till möjliga dilemman.  

Jag ska avsluta med en undersökning av hur Aristoteles ansåg att olika människor utvecklar olika 
potential för moralisk godhet; och i förlängningen deras förutsättningar att uppfylla (i)-(iv) som 
beslutsmetod. Tesen är nämligen att beslutsmetoden som jag föreslår kommer upplevas olika 
tillfredsställande för olika agenter beroende på en individs uppväxtförhållanden. (Pga att man har 
olika strävan efter olika värden och man kan uppleva sig behöva kämpa med att uppnå det som 
benämns som rätt motiv och attityd.) Slutsatsen är en uppmaning om att börja sträva efter att 
generera bästa möjliga förutsättningar för att få människor moraliskt goda istället för att på grund av 
sakernas tillstånd förkasta dygdetiken då beslutsmetoden i fråga inte kommer vara lika lätt att följa 
för alla. 

 Julia Annas, ”Being Virtuous And Doing the Right Thing”, Proceedings and Addresses of the American 58

Philosophical Association 78, nr 2 (november, 2004): 73.

 Hursthouse, 225. (Egen översättning.)59
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7.2 Inte handlingsvägledning för alla

Eudaimonia presenteras alltså som ett självbestämmandemål och om det är självbestämmande borde 
man rimligen mer eller mindre kunna välja att uppnå det (måhända förutsatt att vissa grundbehov 
som man ej kan rå över är tillfredsställda) och detta tillstånd är som bekant tillräckligt för att handla 
riktigt. Samtidigt öppnar jag nu för påståendet att inte alla kommer kunna fullfölja beslutsmetoden. 
Men om tesen är att inte alla kan följa beslutsmetoden samtidigt som alla kan nå eudaimonia, och 
beslutsmetoden är sprungen ur eudaimonia, så indikerar detta någon slags konflikt emellan 
påståendena. Genom att först gå igenom Simpsons redogörelse av Aristoteles teorier om hur vi blir 
dygdiga (och hans slutsats att alla inte kan bli det) kommer jag sedan redogöra för hur dessa till 
synes motstridiga uppfattningar kan förklaras och överbyggas.  

Aristoteles menade att det är nödvändigt med disciplin och träning från tidig ålder för att någon 
över huvudtaget ska ha potential att bli moraliskt god och dygdig.  För dem som inte har vuxit upp 60

under tillräckligt gynnsamma omständigheter är det för sent för, enligt Aristoteles, eftersom de styrs 
av sina passioner och inte av förnuftet. Förnuftet är enligt Aristoteles kopplat till dygden. Passionen 
tenderar istället att söka det som genererar njutning vilket ej är förenligt med det goda, dygdiga och 
blomstrande livet. Dessa människor undviker enbart uselt handlande utav fruktan för ett straff, skam 
är otillräckligt.  61

Aristoteles nämner tre nödvändiga komponenter för att människan ska kunna bli dygdig:  
• miljö (turbetingat) 
• vanor (att exponeras för dygder); och  
• lära/undervisning (förutsätter rätt vanor).  62

För att kunna studera och bli framgångsrik inom etik måste man från tidig ålder ha rätt miljö vilket 
enbart är en fråga om tur.  (Vad denna miljö behöver innefatta tas ej upp i texten, men man kan 63

tänka sig att en bra standard där mänskliga grundbehov är tillfredsställda är nödvändigt.) Vidare 
behövs rätt vanor för att ha potential att komma till insikt med the facts, eller de ”rätta fakta”, vilket 
presenteras som den första principen inom de etiska studierna. För att träna människor i rätt vanor 
krävs disciplin.  För utövandet av disciplin anser Aristoteles att familjen inte är tillräcklig utan i 64

bästa fall ska samhället göra en gemensam insats eftersom det har mer auktoritet än familjen.  De 65

 ”Moraliskt god” och ”dygdig" behandlas här synonymt.60

 Simpson, 514. (Jämför med SDT som skulle peka på att denna typ av handlingsmotiv är heterogent och ej 61

i enlighet med vad som krävs för att nå eudaimonia.) 

 Ibid.62

 Ibid. 63

 Ibid. 64

 Ibid., 519-520.65
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som utövar disciplinen ska själva besitta vad Aristoteles kallar för arkitektonisk eller lagstiftande 
phronesis, vilket kan förstås som den högsta formen av dygd och är lämplig för ledare.  Individer 66

som får rätt disciplin och vanor kommer lätt acceptera den första principen/de rätta fakta. Dessa 
rätta fakta är specificerade som ”fakta om det vilket är rättvist och vackert”.  Denna formulering 67

utvecklas inte vidare hos Simpson vilket kanske hade varit önskvärt, men en absolut förutsättning 
för att bli moraliskt god är att vara lyhörd för den språkliga lära som kommer från de moraliskt visa. 
Språket är otillräckligt, menar Aristoteles, för att få ”de många” moraliskt goda.  Språklig 68

undervisning fungerar enbart för de som besitter de rätta fakta, och de som har dessa insikter är inte 
heller särskilt många.  Ett annat utmärkande drag för de som besitter dessa rätta fakta är att de styrs 69

av sitt förnuft snarare än sina passioner.  De som styrs av passionen kommer lockas av det vilket 70

tenderar generera njutning och dessa anser Aristoteles inte vara moraliskt goda. Att få sina begär/
passioner att lyda förnuftet kräver vana och kommer inte via den språkliga undervisningen. ”Dåliga 
vanor förblindar en inför moraliska fakta och får en att tro att laster är bra och bör eftersträvas, och 
dygd är dåligt och bör undvikas. Hos sådana människor har de första principerna gått förlorade.”  71

Det blir således svårt att redogöra för de insikter eller förmågor som innehavare av Aristoteles 
identifierade grundförutsättningar anses besitta och vidare skiljer dem från majoriteten, ”de många”. 
Det blir en hänvisning till innehav av ”rätt fakta” eller ”rätt insikter angående vad som är rättvist 
och vackert”. Motsvarande upplevelse av brist på konkret innehåll kan uppstå i samband med 
Aristoteles redogörelse av phronesis som en ”förnuftets intuition”. Alla ju har olika intuitioner. 
Aristoteles förklaring är att endast de dygdigas intuitioner är de riktiga, men en cirkel uppstår när vi 
definierar de dygdiga som de med rätt intuitioner och rätt intuitioner som de dygdigas intuitioner.  72

En, i min mening, rimlig invändning mot hela denna idé är att teorin enbart bekräftar de dygdigas 
uppfattning och kan inte utveckla de odygdiga (dvs. de som ej har insikt om detta potentiellt 
obskyra koncept om rätt fakta eller phronesis kommer ej heller bli hjälpta att utvecklas moraliskt). 
Teorin riskerar att ge upphov till ett slags status quo. Detta hade säkert Aristoteles gärna accepterat 
eftersom hans själva grundtes var att de flesta varken är–eller kan bli–moraliskt goda och det finns 
inget sätt att få dem som inte förstår att förstå. Status quo är då ett slags moralfilosofiskt faktum och 
vill vi ändra detta måste vi gå utanför filosofin. För Aristoteles hänvisar vidare till sitt verk Politics 
vilket syftar till att tillhandahålla en redogörelse och ett studium av de bästa lagarna och regimerna 
för att kunna etablera system för utvecklande av dygdiga individer. (Ett verk som de flesta 

 Ibid., 522.66

 Ibid., 509.67

 Ibid., 513.68

 Ibid., 509.69

 Ibid.70

 Ibid., 515.71

 Ibid., 511.72
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moralfilosofer ej lagt särskilt mycket vikt vid.) Dels hoppas jag ha hjälpt till att konkretisera vad 
dygd och phronesis egentligen handlar om och således gjort de moraliskt godas insikter lite mindre 
obskyra, men jag uppskattar också Aristoteles breda filosofi; att den täcker in psykologi, politik och 
empiriska observationer. Att Aristoteles gjorde filosofin tvärvetenskaplig tycker jag gör den 
intressant eftersom teorin blir mer heltäckande. Är vi missnöjda med moralfilosofin (t ex: ”vi kan 
inte acceptera slutsatsen att de många ej kan bli moraliskt goda”) så kan vi se vidare till hans 
politik. Och för att återupprepa tesen från Anscombe: vi måste sluta göra filosofi tills vi får ordning 
på vår psykologi –vilket också framhåller vikten av en tvärvetenskaplig filosofi. Vi kanske måste 73

acceptera att detta är sakernas (moralens och människans) tillstånd och för att uppnå förändring 
(dvs. fler riktigt handlande och dygdiga individer) behöver vi jobba utanför filosofins område; i 
detta fallet inom det samhälleliga och politiska–om vi ska tro Aristoteles. 

Jag anser att vi kan se till Aristoteles hållning i denna fråga och sluta oss till att den skulle kunna 
vara rimlig. Dvs. om vi uppfattar att inte alla kan få (tillräcklig) handlingsvägledning av den 
beslutsmetod som jag har föreslagit ovan, så kan en möjlig förklaring vara att någonting har saknats 
i dessa personers liv och uppväxt. 

I relation till min forskningsfråga skulle alltså ett potentiellt svar utifrån Simpsons tolkning av 
Aristoteles vara att dygdetiken kan ge handlingsvägledning–men inte en lika tillfredsställande sådan 
för alla. Enbart de som besitter rätt fakta om vad som är vackert och rättvist; Aristoteles första 
princip i den etiska bildningen, kommer att vara mottagliga för den språkliga undervisningen om 
moralisk godhet. De som ej fått hans tre förutsättningar från tidig ålder (miljö, disciplin, 
undervisning) kommer vara passionsstyrda och de kommer enbart att anpassa sitt moraliska 
agerande efter rådande lagar och regler då de fruktar följden av ett straff.  Detta behöver inte 74

implicera en brist i dygdetiken utan kan peka på att vi istället måste se till hur vi kan generera bättre 
förutsättningar för människor att få potential för att utvecklas till dygdiga individer. 

Så för att återgå till tesen att eudaimonia är ett självbestämmandemål–i teorin mer eller mindre 
tillgängligt för alla som önskar nå det–samtidigt som vi hävdar att beslutsmetoden som är grundad i 
detta samma koncept ej kommer upplevas tillgängligt/tillfredställande för alla. Den enkla 
förklaringen till detta till synes motstridiga faktum skulle kunna vara att eftersom individer med, 
enligt Aristoteles, fel grundförutsättningar kommer vara passionsstyrda så kommer de att tendera 
eftersträva främst njutningsfulla och/eller extrinsikala värden och mål, snarare än eudaimonia. De 
kommer få svårare att uppfylla de rättsgörande egenskaperna (i)-(iv). För även om man lätt kan 
”plugga in” vad som är intrinsikala värden och vad man borde eftersträva om man verkligen vill 
handla riktigt, trots fel grundförutsättningar, så kan man uppleva det svårt att känna en genuin 
strävan efter att vilja uppfylla dessa mål framför mer tillfälligt njutningsfulla aktiviteter. Dessa 

 Crisp, 2.73

 Simpson, 513-514.74
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agenter kan då väntas få problem med framförallt (iii) och (iv) som rör attityd och motiv. Således 
ligger det inte något konkret eller objektivt hinder för människor med fel grundförutsättningar att nå 
riktigt handlande, som man kanske kan tro utifrån Aristoteles slutsats när han konstaterar att de 
många helt enkelt inte kan bli moraliskt goda. Jag önskar vara lite mjukare i min förståelse av det 
hela och sluter mig snarare till en idé om att de inte tenderar att ha något genuint eller djupare 
intresse av att handla i enlighet med (i)-(iv), snarare än att de inte skulle kunna.  

Alltså ligger ”problemet” i att de som inte fått rätt grundförutsättningar i livet kommer sakna 
attityden för att vilja sträva efter eudaimonia, inte att de inte kan. Skulle attityden (kanske mot all 
förmodan) ändras, finns möjlighet för agenten att nå både eudaimonia och riktigt handlande. 

8. Avslutning

Målet i den här texten har varit att formulera ett förslag på på hur dygdetiken kan tänkas förse oss 
med handlingsvägledning. Tillvägagångssättet har varit att utgå ifrån Hursthouses 
riktighetskriterium där hon definierar riktiga handlingar som de vilka en dygdig agent 
karaktäristiskt skulle ha utfört under omständigheterna. För att konkretisera hur de riktiga 
handlingarna som bör följa en framgångsrik handlingsvägledning ska se ut, har jag valt att tolka en 
dygdig agent som en person som har uppnått eudaimonia, eller ett blomstrande liv. En förståelse av 
eudaimonia genom den sk. Self-Determination Theory (SDT) har hjälpt oss att identifiera vissa 
aspekter som en sådan agent rimligen använder sig av i sitt handlande. Vi utvinner på så sätt, 
tillsammans med en undersökning av Hursthouses redogörelse av dygdetiken tillämpad på dilemmat 
abort, en beslutsmetod i form av fyra handlingskomponenter som ska vara tillräckliga och 
nödvändiga för en riktig handling. Dessa komponenter figurerar både som de rättsgörande 
egenskaperna i ett teoretiskt mål (riktighetskriteriet) och utgör innehållet i det praktiska målet 
(beslutsmetoden). Jag har avslutat med vad jag hoppas kan ses som ett metaetiskt faktum som 
innebär att inte alla människor kommer uppleva beslutsmetoden i fråga som tillfredsställande med 
förklaringen att det krävs vissa grundförutsättningar och viss moralisk bildning från ung ålder för att 
en individ ska kunna uppfylla alla komponenter av en riktig handling. Riktigt handlande är utifrån 
min definition krävande men mitt förslag är att man kan gå vidare med stipuleringar av ”delvis 
riktiga handlingar”, "moraliskt goda handlingar" och ”bra handlingar” som potentiellt rimliga 
alternativ till riktigt handlande.  
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