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Abstract 

In this essay I will defend Nel Noddings care ethics by arguing against Michael Slotes 

critique of it, while also presenting critique of Slotes virtue ethical version of care ethics. 

The essential difference between the theories is in my opinion that Noddings theory gives 

relations so-called ontological priority. I will be arguing that the relational ontology vies 

better guidance in care situations, but it is also preferrable as an metaethical fundament. I 

will do this by presenting a situation where Slotes virtue ethics judges an act as caring, 

even though that’s not necessarily the case. I will then argue that Noddings care ethics 

demands a more amplie picture of the situation and therefore also gives better guidance, 

which I argue is valid generally in moral practice. In this essay I will also present 

arguments against Slote by bringing to light how the feasability of his arguments and 

theory presupposes a so-called individualistic ontologi (unlike Noddings relational 

ontology). A relational ontology presupposes a relation between two (or more) individuals 

in a situation, while the individualistic doesn’t cosider that fact. The relational ontology is 

important for most of care ethics advocates, which is why I contend that Noddings theory 

is to prefer ahead of Slotes theory. Therefore I argue for using the relational ontology also 

as a metaethical foundation.   

I den här uppsatsen kommer jag försvara Nel Noddings omsorgsetik genom att 

argumentera mot Michael Slotes kritik av den och själv kritisera hans dygdetiska version 

av omsorgsetik. Enligt mig är den viktigaste skillnaden mellan teorierna att Noddings 

teori ger relationer så kallad ontologisk prioritet. Jag kommer argumentera för att den 

relationella ontologin ger bättre vägledning i omsorgssituationer, men också är att 

föredra som metaetisk grund. Jag kommer göra det genom att ta upp ett exempel som 

visar hur Slotes dygdetik bedömer en handling som omsorgsfull, även fast den inte 

nödvändigtvis är det. Sedan kommer jag argumentera för att Noddings omsorgsetik kräver 

en fylligare bild av exemplet och därför även ger bättre vägledning, vilket jag menar även 

gäller generellt i moralisk praktik. Jag kommer även argumentera mot Slote genom att 

belysa hur rimligheten i hans argument och teori förutsätter vad som kallas för en 

individualistisk ontologi, till skillnad från den relationella ontologin Noddings använder 

sig av. En relationell ontologi förutsätter att en relation finns mellan två (eller flera) 

individer i en situation, medan den individualistiska inte tar hänsyn till det. Den 

relationella ontologin är viktig för de flesta av omsorgsetikens förespråkare, varför jag 
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anser att Slotes teori inte bör användas. Därför argumenterar jag för att använda den 

relationella ontologin även som metaetiskt antagande.  

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Omsorgsetikens historia 

Det tidiga 1980-talet kan i och med publicerandet av Carol Gilligans In a Different Voice: 

Psychological Theory and Women’s development (1982), samt till viss del Maternal 

Thinking av Sara Ruddick (1980), ses som startskottet för det som har kommit att kallas 

för omsorgsetik. In a Different Voice är inte i första hand ett filosofiskt verk utan en bok i 

utvecklingspsykologi med inriktning på moralisk utveckling.
1
 Carol Gilligan, som är en 

amerikansk forskare inom utvecklingspsykologi, har jobbat tillsammans med bl.a. 

psykologen Lawrence Kohlberg, vars teori om moralutveckling hon kritiserar i In a 

Different Voice.
2
 Sarah Ruddicks bok är å andra sidan filosofisk, och i den utvecklar hon 

en normativ teori utifrån sina upplevelser av att vara förälder.  

Kohlbergs studie om moralisk utveckling hos barn inkluderade intervjuer av 72 pojkar 

från vit låg- och medelklass där de fick svara på ett moraliskt dilemma. Svaren använde 

Kohlberg sedan för att lägga grunden för sin teori om moralisk utveckling, enligt vilken 

det finns sex olika stadier i en människas moraliska utveckling. Varje stadie innebär nya 

sätt att tänka kring och lösa moraliska dilemman. Steg 1–2 är de så kallade 

prekonventionella stadierna, 3–4 de konventionella stadierna och 5–6 de 

postkonventionella stadierna.
 3

 Stegen är följande:  

1. Rätta handlingar är de som gör att en inte blir straffad, 

2. eller där en kan förhandla sig till något på ett rättvist eller bra sätt
4
 

3. Rätta handlingar är de som får godkännande av andra, 

                                                 
1
 Engster Daniel & Maurice Hamington, ”Introduction”, s. 1-16 i Care Ethics and Political Theory, Engster 

Daniel & Maurice Hamington (ed.), Oxford University Press, New York, 2015, s.4-5.  
2
 Editors of Encyclopædia Britannica, "Carol Gilligan", Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 

2017, https://www.britannica.com/biography/Carol-Gilligan (senast besökt 5 apr. 2018). 
3
 Doorey Marie, ”Lawrence Kohlberg”, Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, inc., 2016, 

https://www.britannica.com/biography/Lawrence-Kohlberg (senast besökt 5 apr., 2018). 
4
 Här menas ”rättvist” och ”bra” ur barnets perspektiv – alltså i en egoistisk mening.  

https://www.britannica.com/biography/Lawrence-Kohlberg


 

3 

 

4. eller när en uppfyller de plikter och regler som samhället/omgivningen ställer på 

en 

5. Personer vägleds här av respekt för lagar och moraliska regler, 

6. och ser dem till viss del som godtyckliga och inte alltid rätta – eller följer abstrakta 

etiska principer så som rättvisa och jämlikhet
5
 

I steg 5 menas de lagar och moraliska regler som finns i ens omgivning eller samhälle. 

Steg 6 innebär att du kan ha respekt för samhällets lagar och moraliska regler, men 

samtidigt förstå att de inte alltid är perfekta. Det innebär en förståelse av att självklara 

moraliska sanningar, som till exempel att det är fel att ljuga eller bedra, inte alltid stämmer 

och inte heller alltid bör följas.  

Gilligan skriver att ”Kohlberg hävdar att barn i det prekonventionella stadiet (1–2) ser 

rättvisa ur ett egocentriskt perspektiv, som något baserat på individens behov, för att 

senare i det konventionella stadiet (3–4) se sociala konventioner som det som konstituerar 

rättvisa. Till sist kan vissa personer nå det postkonventionella stadiet (5–6) som 

karakteriseras av en principiell förståelse av rättvisa, en förståelse som bygger på den 

inbyggda logiken i jämlikhet och ömsesidighet”. 
6
 Alla kommer dock inte till det sista 

stadiet, och en viktig del av Gilligans kritik av Kohlbergs teori är att flickor/kvinnor gör 

det mer sällan. 

I Gilligans bok citeras Nancy Chodorow, som kritiserar Freuds teorier om hur 

personligheten skapas hos pojkar och flickor. Pojkar distanserar sig från sina mödrar, 

medan flickor känner en koppling till dem; där det senare är en oförmåga att göra det 

första, enligt Freud. Pojkars utveckling karakteriseras av en individuationsprocess – där de 

separerar sig själv från andra för att utvecklas. Flickors utvecklingsprocess karakteriseras 

av anknytningar – de knyter an till sin mamma och familj, menar Freud.
7
 Medan Freud 

menar att flickor misslyckas med sin individuation, menar Chodorow att de ”…utvecklar 

en starkare förmåga att uppleva andras behov och känslor som deras egna”.
8
 Som Gilligan 

påpekar senare i boken, kanske en lika gärna kan säga att pojkar utvecklar en oförmåga att 

vara i relationer. 
9
 

                                                 
5
 Doorey Marie. 

6
 Gilligan Carol, In a Different Voice, Harvard University Press, Cambridge, 1993, s. 27. 

7
 Ibid., s. 7. 

8
 Ibid., s. 8. 

9
 Ibid., s. 154. 
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För att visa hur detta kan leda till olika svar i moraliska dilemman tar Gilligan upp 

Kohlbergs fall med Heinz, en man vars fru håller på att dö. Heinz funderar på om han bör 

stjäla en medicin som han inte har råd med för att rädda henne.
10

 Detta tankeexperiment 

användes även i Gilligans ”Rights and Responsibilities”-studie där en av pojkarna i 

studien säger att Heinz bör stjäla medicinen, och ställer upp det som ett problem mellan 

olika rättigheter hos apotekaren, Heinz och Heinz fru.
11

 Samtidigt svarar en flicka i 

studien att Heinz inte borde stjäla drogen, och hänvisar bland annat till att relationen 

mellan Heinz och hans fru skulle bli lidande om han åker fast. Vidare ser flickan att det 

moraliska problemet uppstår för att apotekaren misslyckas med att visa omsorg, snarare än 

att båda har rättigheter som måste respekteras. Flickan tänker att relationen mellan 

apotekaren och Heinz bör leva kvar och att apotekaren borde ge medicinen, för det är rätt 

respons om en har något en annan behöver.
12

 Det sätt att tänka som flickan använder är 

enligt Gilligan omsorgsetiskt och pojkens är rättvise-etiskt.
13

  

Omsorgsetiken idag  

Omsorgsetiker idag har ganska spretiga åsikter om hur vi bäst förstår omsorgsetiken, men 

Engster & Hamington
14 

samt Virginia Held
15 

formulerar fem olika teman eller 

karaktäristika egenskaper som de anser är centrala för omsorgsetiken. De teman Engster & 

Hamington lyfter fram är följande:  

1. Relationer som angreppspunkt på moral. Engster & Hamington skriver att 

människor på ett fundamentalt sätt är relationella och ömsesidigt beroende av 

varandra.
16

 Held skriver att omsorgsetikens centrala fokus är de skyldigheter vi har 

för att bemöta personer vilka vi har relationer med i deras omsorgsbehov samt 

vidare att ge omsorg till sitt egna barn mycket väl kan vara en persons främsta 

moraliska fråga. Det är genom relationer vi kan förstå människor, se deras makt 

och att alla människor åtminstone någon gång under sitt liv är beroende av andra.
17

 

Om den västerländska etiken fr.a. från upplysningen och framåt har utgått från att 

                                                 
10

 Ibid., s. 25. 
11

 Ibid., s. 26. 
12

 Ibid., s. 28. 
13

Ibid., s. 30. 
14

 Engster & Hamington, ”Introduction”, s. 3-4 
15

 Held Virginia, The Ethics of Care: Personal, Political, and Global, Oxford University Press, New York, 

2006, s. 10. 
16

 Engster & Hamington, ”Introduction”, s. 4. 
17

 Held, 2006, s. 10. 
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människor är fria och jämlika utgår omsorgsetiken från att människor är 

ömsesidigt beroende och ojämlika.
18

 

2. Lyhördhet. Omsorgsetiken undersöker också hur omsorg bäst utövas och 

betydelsen av lyhördhet gentemot den som en ger omsorg till är viktigt där. 

Engster & Hamington citerar Joan Tronto som skriver ”What is definitive about 

care seems to be a perspective of taking the other’s needs as the starting point for 

what must be done”. 

3. Kontext över principer. Omsorgsetiken är kritiskt till betydelsen av abstrakta 

principer i moraliskt resonerande. Istället för att försöka lösa moraliska problem 

genom att strukturera och passa in frågan i universella principer, så krävs det enligt 

omsorgsetiken kunskap om partikulär information för att kunna fatta bra beslut i 

moralfrågor. 

4. Uppluckring av sfärer. Som andra feministiska teorier avfärdar omsorgsetiken 

tanken om att vi bör separera det privata från det offentliga.
19

 Det betyder både att 

de uppgifter och tankesätt som förknippats med det privata bör lyftas in i det 

offentliga, men också vice versa. 

5. Emotioner är centrala för moralisk praktik. Till skillnad från traditionell etik 

värdesätter omsorgsetiken känslor och manar oss till att använda dem för att bättre 

inhämta information men också för att motivera oss i moraliska frågor.
20

  

Utifrån dessa teman angriper omsorgsetiker olika filosofiska områden, som politisk 

filosofi, moralfilosofi, men även inom samhällsvetenskapen och andra områden. 

Omsorgsetiken som moralteori 

Vissa har försökt formulera omsorgsetik som en distinkt moralteori, medan andra anser att 

det inte bör ske (framför allt på grund av att kritik mot principer är en del av 

omsorgsetiken).
21

 Däremot finns det exempel på filosofer som formulerat en omsorgsetisk 

moralteori i stil med utilitarismen, kantiansk dygdetik eller liknande.
22

  

Om vi ska använda OE som en moralteori måste vi kunna svara på frågan vilken slags 

moralteori det är. Hur kan den vägleda oss i vårt liv och hjälpa oss fatta beslut i moraliska 

                                                 
18

 Ibid., s. 7. 
19

 Omsorgsetiken klassas som en feministisk teori, kanske främst för att den har utvecklats som en kritik av 

en manligt färgad teori.  
20

 Engster & Hamington, ”Introduction”, s. 4–5. 
21

 Held, s. 9–10. 
22

 Engster & Hamington, ”Introduction”, s. 3-4. 
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frågor? Vad är teorins karaktäristiska drag och grundläggande principer (i den mån vi 

överhuvudtaget kan säga att en omsorgsetisk moralteori bör ha principer)? Om den ska ha 

principer, vad är det då för principer?  

I den här uppsatsen kommer jag presentera två filosofer och deras teorier, vilka är exempel 

på omsorgsetiska moralteorier. De två teorier jag kommer presentera är Nel Noddings 

omsorgsetik (NOE framöver) och Michael Slotes dygdetiska omsorgsetik (SDO 

framöver). Båda är amerikanska filosofer och benämner sig själva som omsorgsetiker.  

Deras teorier har många likheter, men de skiljer sig också åt på en del viktiga punkter.  

En likhet teorierna har är att de förkastar principer, och att omsorg är en central del av 

människors liv. Slotes teori är en så kallad dygdetik, en väldigt gammal typ av moralteori 

som väckts till liv igen under 1900-talet. Enligt dygdetiken är frågan vi ställer oss inte vad 

som är rätt, eller vad som är fel – utan snarare hur en rättvis eller dygdig person skulle 

agera. Hur är en person som är modig, ömsint eller omsorgsfull och hur manifesterar det 

sig i de situationer den befinner sig? Det som är relevant för dem är kvalitéer eller 

egenskaper hos en dygdig människa – som manifesteras i en persons tendens att agera, 

tänka eller känna på vissa sätt.
23

 Aristoteles är en välkänd dygdetiker som menade att 

människor som levde dygdigt levde i enlighet med eudaimonia – en grekisk term som 

betyder ungefär ett blomstrande eller gott liv för en människa.
24

  

Slotes omsorgsetik är alltså en version av dygdetiken, dock inte eudaimonistisk, som ser 

omsorgsfullhet som den mest fundamentala dygden av alla. SDO är även agent-baserad 

till skillnad från Aristoteles teori som Slote menar bara är agent-fokuserad. Detta innebär 

att även om Aristoteles teorier fokuserade på agenter, och hur deras handlingar kan leda 

till ett eudaimonistiskt liv, så vill Slote fokusera ännu mer på de moraliska egenskaperna i 

själva handlingarna. En agent-baserad dygdetik hänvisar alltså inte till en tanke om 

eudaimonia eller liknande – utan säger att handlingar är rätt eller fel helt beroende på en 

beskrivning av vad för motiv, karaktärsdrag eller individ som ligger bakom den.  

Noddings teori är i sin tur inte en dygdetisk teori, utan en teori som tar relationer som 

utgångspunkt för moralen. NOE får oss alltså att fråga huruvida en relation, till exempel 

den mellan barn och förälder, är omsorgsfull eller inte. Detta betyder att teorierna väljer 

                                                 
23

 Pettigrove Glen, “Alternatives to Neo-Aristotelian Virtue Ethics” s. 359-376 i The Oxford Handbook of 

Virtue, Snow Nancy e. (ed.) Oxford University Press, New York, 2018, s. 359. 
24

 Dillon Robin S., ”Feminist Approaches to Virtue Ethics” s. 377-397 i The Oxford Handbook of Virtue, 

Snow Nancy e. (ed.) Oxford University Press, New York, 2018, s. 379. 
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att undersöka olika fenomen – de har olika moraliska subjekt – och därför kan förklara 

olika fenomen och gör det på olika sätt. Debatten mellan Slote och Noddings har pågått 

under ganska lång tid och de verkar inte helt överens om hur omsorgsetiken bäst 

formuleras.  

1.2 Syfte, frågeställning och tes 

Det jag vill göra i den här uppsatsen är att svara på frågan om vilken av Noddings 

omsorgsetik och Slotes dygdetiska omsorgsetik som bästa formulerar omsorgsetiken. Jag 

vill undersöka vilka argument Noddings och Slote har lagt fram för sina teorier och 

undersöka vilken av teorierna som stämmer bäst överens med övrig omsorgsetik och 

varför det talar för eller emot NOE/SDO. Jag kommer även lägga fram ett eget exempel på 

en omsorgssituation för att underlätta att se en, enligt mig, viktig skillnad i teorierna, och 

för att se hur skillnaden ger olika bedömningar av samma omsorgssituation.  

Min tes är att NOE är bättre som moralteori både eftersom SDO kan leda till felaktiga 

tolkningar av omsorgssituationer och för att NOE är mer i linje med övrig omsorgsetik. 

Jag hoppas även kunna bemöta de argument Slote har lagt fram mot NOE och kritisera 

SDO.  

 

1.3 Disposition  

I de två följande sektionerna, 2 och 3, kommer jag presentera NOE och SDO lite mer 

utförligt. Jag kommer inte hinna gå igenom hela deras teorier, utan lyfter ut de delar jag 

anser är relevanta för uppsatsen syfte. Jag kommer ta upp Noddings syn på relationell 

ontologi i sektion 2. I sektion 4 kommer jag ta upp den kritik Slote har riktat mot NOE, 

även hur Noddings har bemött den kritiken, för att avsluta med egen argumentation mot 

Slote. Sektion 4 diskuterar relationell ontologi i förhållande till omsorgssituationer och i 

sektion 5 lägger jag fram ett eget exempel som visar hur NOE är att föredra i den och även 

andra omsorgssituationer. I sektion 6 börjar jag en diskussion om relationell ontologi som 

metaetiskt antagande, och presenterar argument för att omsorgsetiker även där bör följa i 

Noddings fotspår, och inte Slotes. Jag avslutar uppsatsen i sektion 7 med den slutsats jag 

kommit till i uppsatsen.  

2. Noddings omsorgsetik 

Noddings har skrivit mycket om omsorgsetik, inte minst i relation till utbildning och 

politisk rättvisa. Hennes moralteori formulerades för första gången i boken Caring, men 
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har sedan förfinats i bland annat boken Starting at Home. I den senare lyfter Noddings in 

NOE i politisk filosofi, utifrån en idé om ”de bästa hemmen”, som ska utveckla de ”bästa 

personerna”. Det är alltså en politisk filosofi som tar avstamp i hem och familjer, för att 

sedan ta de ideal och lärdomar som Noddings menar finns att hämta där och applicera dem 

i socialpolitiska frågor. Noddings tar bland annat upp hemlöshet som ett exempel, och hur 

den frågan kan angripas med NOE.
25

 

Noddings omsorgsetik är relativt invecklad. Den involverar flera olika antaganden, av 

vilka jag nu skall försöka redogöra för dem som jag anser vara centrala för mitt syfte i den 

här uppsatsen. 

2.1 Relationell ontologi 

Noddings är intresserad av omsorg som en del av en relation som löper över tid mellan två 

personer. Det är alltså där hon menar att ideal omsorg kan finnas och det är hur den 

omsorgen bör se ut som hon är intresserad av.
26

 Ett exempel på en sådan relation som 

används ofta är den mellan förälder och barn. Att se en relation som utgångspunkt för 

moral löper väl i linje med omsorgsetiken i allmänhet (se tema 1 ovan), och har av vissa 

kallats för att ge relationer ontologisk prioritet, eller att anamma en relationell ontologi.
 27

  

Relationell ontologi är enligt min förståelse unikt för de omsorgsetiska teorier som 

använder den, då de flesta andra moralteorier antingen utgår från individen 

(liberalism/dygdetik) eller kollektivet (utilitarism).
28

 Det kan anses som svaret på frågan 

om vem eller vilka som är det moraliska subjektet. Att synliggöra detta ontologiska 

antagande som styr hur vi resonerar i moraliska frågor är viktigt för att kunna svara på 

frågan om huruvida omsorg är en dygd eller inte – något som kommer visas senare i 

uppsatsen.  

Denna relationella ontologi får konsekvenser dels på ett metaetiskt plan och för 

moralpraktiken. Därför vill jag dela upp de antaganden som relationell ontologi leder 

till/innebär i två kategorier som är relevanta för uppsatsens syfte: relationell ontologi i 

                                                 
25

 Noddings Nel, Starting at Home: Caring and Social Policy, University of California Press, Berkeley, 

2002, s. 2-4.  
26

 Noddings 2002, s. 18-19. 
27

 Sander-Staudt Maureen, ”The Unhappy Marriage of Care Ethics and Virtue Ethics”, Hypatia: A Journal 

of Feminist Philosophy, 2006, (4):21-39, s. 26. 
28

 Att utgå från individen i moralteori innebär att du fäster rättigheter, plikter eller liknande vid en individ. 

Du undersöker hur individer agerar, deras tillstånd, deras rättigheter osv. Om du istället utgår från 

kollektivet undersöker du hur en grupp av människor (kanske även andra varelser) agerar, hur deras tillstånd 

är och deras rättigheter mm. Skillnaden är alltså i vem eller vilka du tar in i din moraliska tankeprocess.   
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moralpraktik och relationell ontologi som metaetiskt antagande. Detta utan att säga att det 

inte finns mer som påverkas av att anta en relationell ontologi. Relationell ontologi inom 

moralpraktik är väldigt konkret – för att avgöra om en handling är omsorgsfull eller inte 

bör vi analysera hur individerna i relationen agerar och upplever situationen
29

.  

Som metaetiskt antagande innebär relationell ontologi att människor är i relation, istället 

för att de är separerade. Filosofen Maureen Sander-Stadt beskriver det som att människor 

och deras ”jag” formas i sina relationer. Moral anses även formas i och av relationer. Som 

jag kommer utveckla löpande i uppsatsen skiljer sig SDO och NOE i att de anammar en 

relationell ontologi olika mycket. Sander-Stadt skriver att medan dygdetiken ser på 

relationer som något som kan påverka våra dygder eller moral så ser till exempel NOE 

relationer som att det påverkar mer. Ett exempel är att NOE kan belysa ojämlikt fördelat 

omsorgsarbete, genom att se på de relationer som en människa befinner sig i. 
30

  

Eftersom jag kommer att kritisera Michael Slotes omsorgsetik som är dygdetisk kan det 

vara värt att peka ut att också han i viss mening ger relationer ontologisk prioritet. Till 

exempel erkänner han att uppfattningen av jaget i viss mån skapas i relationer. Som 

Sander-Stadt skriver i en text är den relationella ontologin i SDO mycket smalare än i till 

exempel NOE.
31

 Till skillnad från NOE, så är SDO t.ex. sådan att den förnekar att en 

omsorgstagares respons är avgörande i frågan om huruvida en omsorgsgivare har agerat 

omsorgsfullt (vi skall återkomma till denna skillnad nedan).
32

  

2.2 NOE och metafysik 

Hur Noddings ser på omsorgens metafysiska egenskaper är även av intresse. Virginia 

Held, som är framstående inom omsorgsetiken, har skrivit mycket politisk filosofi från ett 

omsorgsetiskt perspektiv. Hon tar upp olika sätt att se på omsorg och menar att vi bör se 

den som såväl ett arbete som en motivation, ett värde, och ”kanske även mer än det”
33

. 

Hon definierar alltså omsorg som en praktik, som involverar alla de just nämnda 

egenskaperna.  

Held påpekar att Noddings fokuserar på attityder eller motiv i individernas upplevelse av 

en omsorgshandling. Hur omsorgsgivare och -tagare känner och agerar i situationen är 

                                                 
29

 Noddings, 2002, s. 18-19. 
30

 Sander-Staudt, s. 26 & 36. 
31

 Ibid. 
32

 Slote Michael, Morals from Motives, Oxford University Press, New York, 2001, s. 31.  
33

 Held, 2006, s. 35. 
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enligt Noddings relevant vid bedömningen av olika relationers moraliska kvalité – hon har 

i detta avseende en fenomenologisk utgångspunkt. Detta medan till exempel Joan Tronto 

främst ser omsorg som ett arbete för att ”underhålla, fortsätta och reparera vår ’värld’ så 

att vi kan leva i den så väl som möjligt”
34

. Denna definition kommer ganska nära Marx 

definition av reproduktivt kontra produktivt arbete men den är inte identisk, då att forma 

barn till ”nya individer” (inte reproduktivt arbete) också är en del av omsorgsarbetet.
35

 

I vissa fall verkar Noddings dock se omsorg som en dygd, vilket är en uppfattning som 

även Slote försvarar
36

. Men även om Noddings erkänner att det finns dygd i att vara 

omsorgsfull, är hennes teori om och analys av omsorg betydligt mer omfattande än enbart 

dygd.   

I en mening är omsorg till viss del något som är observerbart, enligt Noddings – en pappa 

plåstrar om sitt barn, en lärare tröstar en uppgiven elev osv. Men omsorg kan också 

beskrivas som en upplevelse hos en individ, och det är främst så Noddings beskriver det.
37

 

Jag själv anser att det är bra att se på omsorg som ett slags praktik eller ett slags arbete 

som involverar känslor, attityder och dygder/värden.  

En relation kan vara över tid, men också vara begränsad till enstaka situationer. Noddings 

ger en fenomenologisk definition av omsorgssituationer, vilken innehåller tre steg. Om A 

är omsorgsgivare och B omsorgstagare ser en (välfungerande) omsorgssituation ut på 

följande sätt:  

(i) A bryr sig om B – As medvetandetillstånd karaktäriseras alltså av 

uppmärksamhet (engrossment) och motivförskjutning (motivational 

displacement) 

(ii) A utför en handling baserat på de slags medvetandetillstånd som karaktäriseras 

i (i), och  

(iii) B erkänner att A bryr sig om B
38

 

I fas (i) av omsorgshandlingen menar Noddings att omsorgsgivarens medvetandetillstånd 

karakteriseras av uppmärksamhet, som hon kallar för engrossment. Det innebär att på 

                                                 
34

 Ibid., s. 31. 
35

 Ibid., s.32. 
36

 Slote Michael, Ethics of Care and Empathy, Routledge, Abingdon, 2007, s. 4n.  
37

 Held, 2006, s. 35. 
38

 Noddings, 2002, s. 19.  
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något sätt uppvisa empati, eller att känna med den andre individen.
39

 Ett tydligt exempel 

på detta kan vara om jag ser någon slå en tå i ett bord och jag känner ”aj” – jag känner 

med personen. Men det är inte bara emotioner som är av vikt: uppmärksamheten ger även 

ett visst kognitivt innehåll, jag får förståelse för vad personen behöver.
40

 Jag förstår att 

personen behöver få djupandas i några sekunder, kanske bli lämnad i fred och sen 

återkomma när den värsta smärtan lagt sig.  

När jag förstår vad personen behöver eller vill ha så måste jag ”tömma mig själv” på mina 

egna viljor och/eller tankar – jag får inte låta dem styra vad jag tror personen behöver.
41

 

Om jag till exempel skulle tänka ”när en skadar sig vill en få tröstande ord och en kram” 

kanske det förhindrar mig i min förmåga att känna av vad personen egentligen vill – att bli 

lämnad ifred kanske.  

Att A under stadiet (i) har en så kallad motivförskjutning innebär att As vilja och motiv 

byts ut till Bs vilja/motiv. Noddings ger ett exempel ”Ms A, a math teacher, stands beside 

student B as he truggles to solve an equation. Ms. A can almost feel the pencil in her own 

hand. She anticipates what B will write, and she pushes mentally toward the next step, 

making marks and erasures mentally. Her moves are directed by his. She may intervene 

occasionally but only to keep his plan alive, not to substitue her own. She introduces her 

own plan of attack only if his own plan fails entirely and he asks, ”What should I do”?”.
42

 

Det sista stadiet av omsorgen, som utspelar sig efter en eventuell omsorgshandling är att B 

på något sätt visar/säger att den har tagit emot omsorgen. Detta är viktigt av flera olika 

skäl, bland annat för att A ska veta när den är klar, och om omsorgshandlingen var korrekt 

och A kan göra samma sak en annan gång. Kanske viktigast är dock att om A är lyhörd 

inför Bs respons minskar risken för paternalism – dvs. risken för att A i all välmening ger 

omsorg som B inte vill ha.
 43

   

Paternalism innebär att en person gör något omhändertagande/hjälpande för en annan, 

trots att den andre inte vill bli hjälpt eller omhändertagen på det relevanta sättet. Detta 

motiverar den paternalistiske personen med att den vill hjälpa till.
44

 Till exempel om en 

                                                 
39

 Ibid., s. 14. 
40

 Ibid., s. 15. 
41

 Noddings Nel, ”Care Ethics and Virtue Ethics”, i The Routledge Companion to Virtue Ethics, Besser 

Lorraine (ed.), Routledge, Abingdon, 2015a, Bookshelf Online.  
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43
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44

 Slote, 2007, s. 6-7. 



 

12 

 

stat skulle tvinga alla medborgare att gå på ett tandläkarbesök de själva måste betala för, 

trots att vissa inte vill. Det är extra viktigt att vara vaksam på paternalism i 

omsorgssituationer, eftersom omsorgstagaren i viss mening är beroende av 

omsorgsgivaren – och därför har mindre makt i förhållandet.  

2.3 Caring-about och caring-for 

I och med att den typ av omsorg som Noddings främst beskriver ovan sker ansikte-mot-

ansikte menar hon att vi bör vara restriktiva med att till exempel kalla organisationer för 

omsorgsfulla.
45

 I sin tidiga text Caring skriver Noddings att hennes omsorgsetik endast 

kan användas i hemmet eller i sociala frågor.
46

 Senare har hon dock förespråkat en 

inställning där vi kan hysa omsorg inför personer vi inte är nära, även om vi inte kan ge en 

direkt ansikte-mot-ansikte omsorg. Denna omsorg till avlägsna personer som vi inte är i 

direkt relation med kallar hon för ”Caring-about”, vilket kan översättas ungefär till att 

hysa omtanke.
 47

 Jag kan till exempel hysa omtanke inför personer drabbade av en orkan 

på andra sidan jorden och därför skänka pengar. Men det är ju en stor skillnad i att vara 

den som skänker pengar, och att vara den som hjälper till på plats. Den hjälpen behöver 

vara anpassad efter det specifika samhället och det som människorna där faktiskt behöver 

– att göra det arbetet är vad Noddings kallar för ”caring-for”
48

. Jag tror att en passande 

översättning av ”caring-for” skulle kunna vara att ”ge omsorg”, eller möjligen ”utföra 

omsorgsarbete”.  

Noddings menar därför att stora organisationer inte kan vara de som utför omsorgsarbete, 

utan de istället måste möjliggöra för andra att utföra detta.
49

 Till exempel kan då sjukhus 

uppvisa omtanke inför sina patienter, genom att tillgängliggöra lokaler, receptionister, 

medicin, material, löner, osv. så att sjuksköterskor, läkare, undersköterskor osv. kan utföra 

själva omsorgsarbetet. 

Vidare anser Noddings att vi strävar efter vad hon kallar för naturlig omsorg. Att 

omsorgen kommer naturligt innebär att omsorgsgivaren i stadie (i) känner en naturlig 

medkänsla till omsorgstagaren. Omsorgsgivaren behöver alltså inte anstränga sig för att 

                                                 
45

 Noddings Nel, ”Care Ethics and ”Caring” Organizations”, s. 72-84 i Care Ethics and Political Theory, 

Engster Daniel & Maurice Hamington (ed.), Oxford University Press, New York, 2015b, s. 72. 
46

 Noddings Nel, Caring: a Feminine Approach to Ethics & Moral Education, University of California 

Press, Berkeley, 1984, s. 18.  
47

 Noddings, 2015b, s. 74–75. 
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känna efter vad omsorgstagaren behöver eller upplever.
50

 Jag tolkar det här som när en har 

känslan av att en är i enhet med någon annan. Att till exempel titta på ens barn som missat 

bussen till sin kompis och spontant och naturligt känna ett behov av att göra vad som 

krävs för att barnet ska komma till sin kompis. Det är för mig en känsla av att vi har ett 

gemensamt intresse och att uppfattningen av att något måste göras, på ett visst sätt och att 

det är jag som ska göra det, kommer naturligt.  

3. Slotes omsorgsetik 

Den amerikanska dygdetikern Michael Slote formulerar i sin bok Ethics of Care and 

Empathy en omsorgsetisk dygdetik. När denna bok publicerades hade Noddings 

fortfarande enbart applicerat sin teori på den direkta omsorgen som beskrivs ovan. Hon 

hade alltså inte presenterat distinktionen mellan att hysa omtanke (caring-about) och att ge 

omsorg (caring-for). Istället menade hon att moraliska relationer eller plikter mot personer 

som vi inte har någon möjlighet att ge direkt omsorg till, ansikte mot ansikte, måste 

förstås enligt den rättvise-approach som omsorgsetiken säger sig komplettera. Som jag 

skrev ovan har debatten om omsorg kontra rättvisa pågått sedan Gilligans första bok, och 

när Slote skrev Ethics of Care and Empathy var alltså Noddings position att de olika 

teorierna skulle appliceras på olika områden. 
51

 

Slote menar att det inte går att komplettera omsorg med rättvisa. Istället försöker Slote 

argumentera för att omsorgsetiken visst kan appliceras på frågor där rättvise-teorier 

klassiskt sett har dominerat och att centrala begrepp såsom autonomi, rättvisa och 

rättigheter går att förstå i termer av omsorg.
52

 Denna approach har även anammats av 

andra, men det finns flera sätt att se på debatten mellan omsorg och rättvisa och hur de 

rimligen förhåller sig till varandra
53

.  

Slote försöker även visa att omsorgsetiken har någonting att säga ifråga om t.ex. vilka 

plikter vi har i relation till avlägsna människor, samt placera den i en västerländsk etisk 

kontext. Där lyfter han upp hur sentimentalismen ligger väldigt nära omsorgsetiken, och 

Slote benämner sin teori som sentimentalistisk.
54

 Empati är därför ett väldigt viktigt 
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koncept för honom och Slote kombinerar alltså denna sentimentalism med en dygdetik för 

att forma sin agent-baserade dygdetik. Jag kommer i följande avsnitt presentera den teori 

som Slote lägger fram den. 

3.1 Agentbaserad sentimentalistisk dygdetik  

Dygdetik, tillsammans med Noddings omsorgsetik (och mycket annan), skiljer sig från 

andra moralteorier, i att den inte fokuserar på generella regler eller principer. Dygdetiken 

kan därför, för att använda Slotes beteckning, betecknas som agent-fokuserad – den 

fokuserar på agenters motiv, känslor och dygder.
 
Tillsammans med ett fokus på aretaiska 

egenskaper istället för deontiska menar Slote att vi kan karakterisera dygdetiken. 

Aretaiska egenskaper är kopplade till personer och deras handlingar och beskriver deras 

moraliska status, t.ex. ”moraliskt god”, ”dygdig” eller ”beundransvärd”, skriver Slote. 

Deontiska egenskaper är till exempel ”tillåten”, ”plikt” osv.
 55

 

Slote skriver att ”An agent‐based approach to virtue ethics treats the moral or ethical 

status of acts as entirely derivative from independent and fundamental aretaic (as opposed 

to deontic) ethical characterizations of motives, character traits, or individuals”. Detta 

betyder alltså att vi bör utvärdera handlingar utifrån motivet för en handling – huruvida 

jag är omsorgsfull handlar om mina motiv eller mitt tanketillstånd när jag handlar. Slote 

säger dock att ens handlingar även måste vara ett uttryck för dessa dygder för att de ska 

vara dygdiga handlingar. Alltså är det ett samband mellan motivet för en handling och hur 

väl en handling är ett uttryck för det motivet.
56

 

Den sentimentalistiska dygdetik som Slote förespråkar grundar sig i omsorg, och hans syn 

på omsorg som dygd ligger ganska nära välvilja (benevolence på engelska). Han uppfattar 

empati som en grundläggande mänsklig motivation, men också något som bör vägleda oss 

i normativa frågor. Detta innebär att empati är metaetiskt viktigt, men också ur en 

normativ synvinkel.
57

 Det är här som Slotes teori blir omsorgsetisk – han definierar en 

handling som moraliskt acceptabel ”om och endast om den kommer från goda eller 

dygdiga motiv grundade i omsorg eller välvilja”.
58
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Slote menar vidare att hans dygdetik inte bör kritiseras för att tillåta eller möjliggöra 

paternalism. Detta argumenterar han för genom att hävda skillnaden mellan att vara 

omsorgsfull, och att vara empatiskt omsorgsfull, som hans dygdetik säger att vi ska vara. 

Alltså att en person som är empatiskt omsorgsfull är uppmärksam på personen den ger 

omsorg till och därför inte agera paternalistiskt.
59

 Huruvida det svaret från Slote är 

tillfredsställande kommer jag att ta upp senare i uppsatsen.  

4. Omsorgsetiken som relationell eller ej i 
omsorgssituationer 

För att försvara NOE kommer jag att försöka bemöta den kritik som Slote har lagt fram 

mot idén om omsorgsetiken som relationell. Jag kommer sedan att presentera Noddings 

ställning i frågan om omsorg som en dygd. Noddings accepterar att det finns en dygd av 

att vara omsorgsfull, men att den är en del av omsorgsfulla relationer. Hon skriver att det 

inte är fel att se omsorg som en dygd, men att det samtidigt finns en risk förknippad med 

att göra detta, vilket också är ett skäl till att se omsorg i första hand som en egenskap av 

relationer (snarare än som en dygd) .
60

 

4.1 Slotes argument mot en relationell omsorgsetik 

I det första argument av Slote som jag kommer att ta upp skriver han att Noddings menar 

att omsorg för specifika individer är obligatoriskt och dygdigt eftersom det ”konstituerar 

en för människor essentiell del av livet som bara kan realiseras inom relationer”. Det är 

alltså inte på grund av de goda konsekvenserna av omsorg vi har en skyldighet att 

genomföra omsorgsarbetet, utan för att det är en del av relationer. Det Slote pekar på här 

är att NOE värderar omsorg som en del av en relation – och om det är fallet, fortsätter 

Slote, borde både omsorgsgivare och omsorgstagare anses göra något dygdigt. Om det 

vore så, skriver Slote, borde barn ha en skyldighet att ta emot kärlek mm. från sina 

föräldrar – om föräldrarna kan anses ha en plikt att ge kärlek till sitt barn och anses 

dygdiga om de ger det.
61

 

Jag håller med Slote om att det vore konstigt att beskriva omsorgstagande som en 

moraliskt beundransvärd handling. Det skulle även vara fel att säga att omsorgstagare har 

en plikt att ta emot omsorg från någon annan. Slote menar att Noddings omöjligtvis kan 
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tro det här, och säger därför att det finns en fundamental skillnad i hur beundransvärt det 

är att ge kontra att få omsorg.
62

 Slote ställer alltså upp det som att antingen ska 

omsorgstagare få lika mycket moraliskt beröm som omsorgsgivare, eller så ser vi den 

skillnad i moralisk beundransvärdhet som finns mellan omsorgsgivare och -tagare och 

erkänner att det bara är omsorgsgivarens handlingar som bär relevans för moralteori. 

Detta, menar han, talar för att se omsorgsetik som en dygdetik, då vi enbart behöver ta 

hänsyn till omsorgsgivaren för att undersöka huruvida en handling var moraliskt 

beundransvärd eller ej.
63

 Enligt Slotes resonemang behöver vi alltså inte, i motsats till vad 

Noddings menar, ta hänsyn till omsorgstagaren i vår analys.  

4.2 Noddings argument mot en dygdetisk omsorgsetik 

Att Noddings ger relationer ontologisk prioritet blir tydligt på flera plan, inte bara i 

omsorgssituationer. Jag kommer nu att gå igenom de argument som hon har lagt fram för 

omsorgsetiken som relationell som är kopplade till moralisk praktik där hon kontrasterar 

sin teori med en dygdetisk tolkning av omsorgsetik.  

I sin artikel ”Caring as Relation and Virtue in Teaching”, tacklar Noddings frågan om 

omsorgsetiken bör förstås som en form av dygdetik eller inte mer direkt än i många av 

hennes övriga texter. I den skriver Noddings att det kan vara relevant att prata om omsorg 

som en dygd, och att dygdetiken har vissa likheter med omsorgsetiken som hon 

presenterar den. Men det finns också vissa viktiga skillnader, och även om teorierna kan 

komplettera varandra borde de fortfarande ses som separata.
64

 Noddings skriver till och 

med att en omsorgsdygd är inbäddad i första steget (i) av hennes definition av omsorg.
65

 

För att visa hur en dygdetisk omsorgsetik ändå ger oönskade resultat i en omsorgssituation 

skiljer Noddings mellan två typer av fall. Den första typen av fall (F1) sker i enlighet med 

Noddings definition av god omsorg – person A (omsorgsgivaren) uppfattar att person B 

(omsorgstagaren) behöver omsorg och på vilket sätt, A agerar i enlighet med vad person B 

behöver, och person B visar att den mottagit omsorgshandlingen.
66
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I den andra typen av fall (F2) är A inte helt uppmärksam på B utan läser av B, men tolkar 

vad den ser och hör genom vad Noddings kallas för ett ”preselected cognitive scheme”
67

. 

Utifrån det utvärderar A tillståndet hos B och vad B har för behov för att sedan komma till 

en slutsats om vad A behöver göra för att ge omsorg. A utför sedan omsorgshandlingen 

enligt sin slutsats om omsorgsbehovet.
68

 Kort sammanfattat kan vi säga att As förutfattade 

meningar om Bs behov här får styra omsorgen snarare än de faktiska behoven. Denna 

process kan, som Noddings påpekar, leda till att A möter ett behov som inte finns hos B 

eller missar ett faktiskt behov.  

Jag, tillsammans med Noddings, menar att dygdetik mycket väl skulle kunna erkänna att 

person A är omsorgsfull mot B i F2. Jag anser att Slotes teori borde beskriva A som 

omsorgsgivande i F2, då det uppfyller Slotes krav på att en handling är omsorgsfull om 

motivet är omsorgsfullt. Jag erkänner att det inte vore allt för fel att ge A erkännande för 

en god handling, men som Noddings skriver bör vi vara försiktiga med att kalla 

handlingen för omsorgsfull. För handlingar som vid en första anblick ser omsorgsfulla och 

beundransvärda ut kan vid närmare granskning framstå som paternalistiska och till och 

med kränkande. Jag kommer i sektion 5 presentera vad jag anser är ett exempel på just ett 

sådant fall.  

4.3 Bemötande av Slotes argument  

Noddings försvarar sin teori mot Slotes kritik jag presenterade i 4.1 med att säga att beröm 

för moraliska handlingar inte är så viktigt för omsorgsetiken. För den typen av relationer 

jag menar att NOE och OE främst gör anspråk på är frågan om beröm för moraliska 

handlingar inte så viktig. Det är relationer där vi anser att någon har ansvar för den andre, 

till exempel mellan barn och förälder. Slotes invändning blir mycket rimligare om vi 

tänker på personer som absolut inte känner varandra, och den ena offrar sig helt för att ge 

omsorg eller rädda den andre – då är beröm kanske viktigare.  

Om man istället förutsätter att personerna är i en relation blir det inte en beundransvärd 

handling – utan det blir att möta ett behov som vi har ett ansvar av att göra i relationer. 

Det är därför viktigt att se kopplingen mellan moraliskt beröm och att ha en relationell 

omsorgsetik, såsom NOE. Noddings säger även att det borde finnas ett sätt att tillskriva 

omsorgstagaren en roll i omsorgen som inte är grund för moraliskt beröm. Alltså att en 
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omsorgshandling inte är klar för än omsorgstagaren har gett respons, inte för att det är 

viktigt hur responsen ges – bara att omsorgen inte kan anses ”klar” innan.
69

  

Jag håller med Noddings i det hon skriver, men skulle vilja lägga till en distinktion jag 

anser är viktig i varför omsorgsgivare bör få beröm. Slotes invändning var ju att om en 

förälder har en plikt och förtjänar moraliskt beröm för att ta hand om/älska sitt barn, borde 

då inte barnet ha samma plikt eller förtjäna likvärdigt med beröm för att den också är en 

del av relationen. Men jag undrar om det verkligen är så att en förälder är moraliskt 

beundransvärd för att den älskar sitt barn. En bra fråga att ställa sig här är om personen 

skulle vara moraliskt förkastlig om den agerade i motsats. Om du till exempel föder ett 

barn och inte tar hand om det när det behöver dig för att överleva – är det inte förkastligt 

att inte ta det ansvaret? Om du som jag anser att svaret på den frågan är ja, så har jag svårt 

att se att den omsorgen är ett tecken på dygdighet – om något så är det att nå upp till den 

lägsta nivån av vad som kan anses acceptabelt.  

Även om vi för argumentets skulle erkänner att föräldern som ger kärlek till/tar hand om 

sitt barn förtjänar viss beundran går det att göra en distinktion för att förklara varför inte 

barnet förtjänar detsamma. För att undersöka detta kan vi titta på vad omsorgsgivaren gör 

i en omsorgssituation. Vi kan dela upp det i en inre process där motiv, vilja och empati 

spelar en roll – samt en yttre process där omsorgsgivaren utför omsorgsarbete. Om det är 

så att omsorgsgivaren ska få beröm för att den agerat dygdigt, är det då för den inre eller 

yttre processen?  

Det skulle vara konstigt att tillskriva den inre processen något moraliskt värde menar jag, 

liksom Noddings. I sin distinktion mellan naturlig och etisk omsorg menar hon att den inre 

processen sker automatiskt, utan någon ansträngning överhuvudtaget.
70

 Detta visar att en 

omsorgsgivare inte kan förvänta sig beröm för att den inre processen i naturlig omsorg. 

Men om det är etisk omsorg, som Noddings skriver innebär en ansträngning hos 

omsorgsgivaren, förtjänar omsorgsgivaren beröm då?  

Etisk omsorg innebär alltså att omsorgsgivarens inre process, som ska ge den motiv och 

vilja att ge omsorg, misslyckas. Noddings menar att omsorgsgivaren då agerar utifrån ett 

ideal; ”Hur skulle jag agerat om jag hade känt den spontana medkänslan till den jag ska ta 

hand om?” Syftet här är att bevara relationen, för att det skulle skada relationen om inte 
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omsorgsgivaren gav omsorgen som behövs. Noddings sätter inte etisk omsorg över den 

naturliga omsorgen, då relationen är hotad när etisk omsorg behövs.
71

 Jag tycker det låter 

suspekt att prata om moraliskt beröm i en situation där en relation är hotad. Till exempel 

om en förälder har slutat bry sig om sitt barn, men agerar som om den gjorde det. Därför 

anser jag att det inte går att ge så mycket beröm i den situationen heller.  

En sak som omsorgsgivaren däremot förtjänar beröm för är om den utför en väldigt svår 

eller ansträngande omsorgshandling. Till exempel om en förälder har ett barn som blir 

sjukt, och föräldern lär sig färdigheter som att hantera en stomipåse eller sondmatning för 

att kunna erbjuda god omsorg – då tycker jag att den insatsen i fråga om 

färdighetsutveckling inom hemsjukvård förtjänar beröm. Och det är samma slags beröm 

du skulle få om du var duktig på att sjunga, eller om du byggt ett hus helt själv till 

exempel – det är en färdighet. Men den insatsen kan ändå ses som en del av relationen, för 

den hade inte skett om inte relationen fanns där. På det här viset kan vi alltså ge beröm för 

den omsorgshandling som en av parterna i relationen gör utan att göra omsorgstagarens 

insats oviktig. Detta eftersom omsorgstagaren inte har ansträngt sig för att utveckla en 

färdighet, som omsorgsgivaren har gjort.   

5. Mannen på bussen – ett exempel 

I den här sektionen ska jag presentera ett exempel som belyser hur SDO godkänner 

handlingar som rätt, trots att de inte nödvändigtvis är det. Exemplet är av typen F2 ovan, 

som jag presenterade ovan; omsorgsgivaren lyssnar inte helt på omsorgstagaren utan läser 

av omsorgstagarens kroppsspråk och vad den kommunicerar utifrån ett ”preselected 

cognitive scheme”. Utifrån det utvärderar omsorgsgivaren tillståndet hos omsorgstagaren 

och vad den har för behov för att sedan möta det. 

Exemplet jag presenterar är ursprungligen en twitter-tråd där en användare Sydney i 

Australien skriver följande (egen översättning)
72

: ”Jag är på bussen just nu och det är en 

man med Downs syndrom på väg till en musiklektion (tror jag – han har en gitarr med 

sig). Han gick av vid en busshållplats och såg lite vilsen ut, så busschauffören öppnade 

dörren och frågade mannen om han visste vart han skulle. Mannen säger vilken adress det 

är, vilket ligger nära, men inte på bussens linje. Chauffören ropar i högtalaren att vi ska ta 

en liten omväg för att släppa av den unge mannen.  
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Vilken hjälte! Min tro på mänskligheten är restaurerad, ni har en bra en här, 

TransportforNSW (de som kör bussarna).” 

Twitter-tråden fick många gillande kommentarer och jag fick även reda på den vid en 

annan sida som spridit inlägget för att någon tyckte det var en fin handling.  

5.1 Slotes dygdetik om mannen på bussen 

Enligt mig råder det inga tvivel om att busschaufförens agerande skulle ses som 

omsorgsfullt enligt Slote. Jag måste även erkänna att jag vid en första anblick intuitivt 

kände att busschauffören förtjänar beröm för sitt handlande. Slote menar ju att en handling 

är moraliskt riktig ” om och endast om den kommer från goda eller dygdiga motiv 

grundade i omsorg eller välvilja”
73

. Jag tänker mig att busschauffören känner genuin 

empati för mannen, läser av vad han behöver hjälp med och agerar därefter.  

Att Slotes teori godkänner denna handling som moraliskt acceptabel, eller till och med 

kanske beundransvärd visar också problemet med hans teori. För en kan ställa frågor kring 

det här fallet som får en att börja tvivla på huruvida det faktiskt var en omsorgsfull 

handling. Visades det några tecken på att mannen ville ha hjälp? Visade mannen ens att 

han inte klarade att hitta till adressen eller såg han bara lite vilsen ut när han tänkte vart 

han skulle gå? Kan det vara så att busschauffören avbröt mannen i sin tankebana, när han 

försökte lista ut hur han skulle gå?  

Det är inte uppenbart att mannen faktiskt ville ha hjälp att komma till sin gitarrlektion, inte 

heller att han sa det. Jag säger inte att så inte var fallet, men jag säger att vi kan tvivla på 

det. En inte allt för orimlig tolkning av situationen är att mannen visste vart han skulle, 

men behövde lite längre tid att tänka, och blev avbruten av busschauffören. Efter att ha 

blivit avbruten och inropad i bussen ska den här mannen köras av en buss ändra fram till 

sin musiklektion. Nu kan det ju vara så att han inte visste vart han skulle, men om det inte 

är så blir hela situationen väldigt kränkande och förminskande. Jag vet, efter erfarenhet 

som personlig assistent, att personer med funktionsnedsättningar ofta bemöts utifrån 

premissen att de inte kan genomföra någonting själva – trots att så ofta är fallet.  

Det här kan alltså vara ett exempel på F2 som Noddings skriver om, där omsorgsgivaren 

antar ett behov hos omsorgstagaren utifrån förutfattade meningar (preselected cognitive 
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scheme). Om det skulle vara så att mannen inte ville ha hjälp så skulle det vara tecken på 

bristande kunskap hos busschauffören – inte bristande generell kunskap utan bristande 

partikulär kunskap om mannen på bussen. Hur väl vi än fyller i bilden av busschauffören 

är det omöjligt att avgöra om det var omsorg eller inte om vi inte vet partikulära fakta om 

mannen.  

5.2 Noddings omsorgsetik om mannen på bussen 

NOE skulle inte bedöma busschaufförens handlande som omsorgsfullt, även om den inte 

utesluter möjligheten att det var omsorgsfullt. Situationen kan kanske sägas uppfylla 

åtminstone två av tre steg i Noddings beskrivning av en omsorgssituation. Men eftersom 

mannen med gitarren (utifrån tillgänglig information) inte har gett respons skulle NOE 

inte anse omsorgshandlingen som färdig. Detta menar jag för att det finns skäl för att 

tveka på att mannen faktiskt behövde hjälp, och endast ett erkännande av omsorgen som 

mottagen kan avgöra om busschauffören agerade omsorgsfullt. NOE skulle inte säga att 

busschauffören har agerat fel, men den skulle säga att vi inte vet än huruvida det var en 

omsorgsfull handling eller inte.  

Att ta relationer, och inte individer, som moraliskt subjekt verkar enligt mig leda till ett 

större krav på lyhördhet och att det finns ett epistemologiskt krav för omsorgshandlingar. 

Omsorgsgivare avkrävs en viss kunskap innan de ska agera, en partikulär kunskap som 

bara kan skapas i relationen med omsorgstagaren. Det är verkligen en väldigt partikulär 

kunskap, eftersom omsorgstagaren inte nödvändigtvis vill få omsorg på samma sätt av 

varje person eller i varje situation.  

Jag har jobbat många år inom funktionshinderomsorgen, där det allt för ofta bara antas vad 

omsorgstagaren vill ha. Ett ytterligare problem uppstår där; personer med 

funktionsnedsättningar har ofta (enligt vad jag fått höra) under väldigt lång tid fått höra att 

de inte kan göra vissa saker eller att de är mindre värda pga. sin funktionsnedsättning – 

vilket oftast leder till anpassade preferenser och/eller en snedvriden självbild. Det 

presenterar ytterligare svårigheter i att agera omsorgsfullt, eftersom vad personen själv 

tror den behöver bara är en redogörelse för vad de fått höra att de behöver.  

Att se omsorgsetiken som relationell har tydliga fördelar – särskilt när det kommer till 

personer med normavvikande funktionsvariationer som t.ex. intellektuella 

funktionsnedsättningar eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Varför? Jo, för att 



 

22 

 

de är personer som väldigt ofta blir utsatta för välmenande personer som vill agera 

moraliskt – men kränker istället för att hjälpa. Vikten jag lägger vid omsorgstagarens 

respons är nog för att jag skall vara medveten om hur annorlunda människor fungerar och 

att jag har fått lära mig väldigt ingående hur fel det kan bli när en omsorgsgivare agerar i 

all välmening.  

6. Omsorgsetiken som relationell på det metaetiska 
planet 

Som jag skrev tidigare skiljer sig Noddings och Slotes teorier åt även på ett metaetiskt 

plan. Omsorgsetiker har länge kritiserat liberalismen och de grundantaganden liberalismen 

vilar på. Jag kommer i denna sektion presentera en liten del av den kritik som 

omsorgsetiker har riktat mot liberalismen. Jag kommer rikta in mig specifikt på de 

uppfattningar om individer, eller jaget, som liberalismen och omsorgsetiker har. Jag 

kommer sedan argumentera för att dygdetiken som Slote presenterar är öppen för kritik på 

samma grunder, eftersom även den vilar på en individualistisk ontologi.  

6.1 Antaganden om människan inom liberalism kontra 

omsorgsetik 

Ett av de mest fundamentala antaganden liberalismen gör, är det om människor som 

separerade och fria individer. T.ex. Hobbes, Locke och Rousseau har formulerat teorier 

som bygger på tanken om ett s.k. samhällskontrakt människor kan sägas ingå i för sin 

egen vinnings skull och hur det innan dess inte fanns någon form av kollektivism. Snarare 

låg det i människans natur att leva och klara sig själv - enligt Hobbes historiska citat rådde 

ett ”allas krig mot alla”.
74

 

Dessa teorier brukar kalla för kontraktsteorier, där staten introduceras som ett sätt för 

medborgare att komma överens om att inte skada varandra.  Omsorgsetiker har kritiserat 

det här och menar att det inte ger en korrekt bild av människor. I texten ”Care in the State 

of Nature” framför Daniel Engster en kritik mot just de här teorierna, och hävdar att 

människan är omsorgsfull, och att vi förmodligen inte var så ensamma och egoistiska som 

kontraktsteoretikerna hävdar.
75

 Debatten om hur människor var i naturtillståndet kan 

tänkas irrelevant, med tanke på att vi lever i samhällen nu. Men hur en beskriver 
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naturtillståndet påverkar även hur vi ser på individer och de sätt på vilka de förhåller sig 

till varandra. Där liberalismen säger att människan är fri, jämlik, separerad och egoistisk, 

menar omsorgsetiker något annat. Deras kritik av liberalismen lyfter bilden av en 

mänsklighet som snarare behöver varandra och kanske har olika förutsättningar men också 

en medfödd vilja att ta hand om varandra.  

En sak som är gemensamt för liberalismen och den dygdetik Slote förespråkar är den 

individualistiska ontologin – antagandet om att en individ (inte en relation/kollektiv) är det 

moraliska subjektet.  Detta påverkar hur Slote analyserar omsorgssituationer (se 4.1) och 

presenterar dem i sina texter. 

Vidare skriver Slote att ”tillgivenheten av en handledare till ett utvecklingsstört
76

 barn kan 

vara väldigt beundransvärd, även om det vore bättre om deras förhållande inte behövdes. 

Det moraliskt beundransvärda eller dygdiga i sådan omsorg verkar inte baseras på 

önskvärdheten hos en relation…” (min kursivering).
77

 När Slote skriver att ”det vore 

bättre” om förhållandet inte behövdes visar det tecken på den syn han har på individer 

kontra relationer.  

Väljer en istället att applicera en relationell ontologi förutsätts att det alltid finns någon typ 

av relation människor emellan. Jag vill hävda att varken barnet eller handledaren har valt 

att gå in i en relation med varandra – handledaren är del av den åtminstone delvis därför 

att hen vill och behöver arbeta för att kunna försörja sig, och barnet är där för att lära sig – 

då hamnar de i en relation för att de befinner sig på samma skola. Detta, att utifrån 

situationsbeskrivningen utgå från att det finns en relation, är också centralt inom 

relationell ontologi. Relationers och plikters varande eller icke varande blir inte en fråga. 

Noddings syn på plikter är att de uppenbarar sig i situationer, ”obligation happens”, och 

sedan är det en fråga om ifall personen accepterar plikten eller inte – inte om huruvida den 

finns.
78

 

Ett tydligt exempel på när denna plikt inte har agerats på tar Noddings upp, det är ett 

domstolsfall i USA. Noddings citerar Mary Ann Glendon; ”In a well-known case, the 

operators of a boat-rental service sat on the shore of a lake on the Fourth of July and 

watched as an inebriated customer slowly lost his grip on his overturned canoe and 
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drowned. A unanimous Massachusetts Supreme Judicial Court confirmed that the 

defendants were not obliged to heed the drowning man’s screams for help.” Jag håller med 

i det Noddings skriver att detta verkligen känns intuitivt moraliskt fel och att de har 

ignorerat en plikt att ge omsorg och rädda den drunknande mannen.  

En sak som är värd att lägga märke till här är följande; enligt amerikansk lag är det bara 

personer som har formellt ansvar, t.ex. föräldrar eller vårdnadshavare, som har en plikt att 

rädda någon annan (sina barn t.ex.). Jag anser att lagen utgår ifrån en tydlig 

individualistisk ontologi i fallet med båtuthyrarna, och en relationell ontologi i fall där 

någon har ett formellt ansvar för någon annan. Om detta tankesätt skulle appliceras 

konsekvent i amerikansk lagstiftning (som Noddings menar att det görs) har medborgare 

och myndigheter alltså inget ansvar för att möta omsorgsbehov hos andra (om de inte är 

förälder eller förmyndigare).  

Att utmana antagandet om människors separation menar jag är essentiellt för en 

omsorgsetik, vilket Engster påpekar i sin diskussion om naturtillståndet. Han skriver att 

människors samhällen förmodligen uppkom ur omsorgsfulla relationer – och att tillit och 

omsorg fortfarande är centrala för politikens stabilitet och trygghet idag. Han ser att 

utmaningen för att bygga ett välfungerande samhälle inte är att bygga samarbete mellan 

separerade individer, utan bygga empati mellan grupper, inom vilka omsorg är ledordet i 

mellanmänskliga relationer. 
79

Denna syn på mellanmänskliga relationer står i stark 

kontrast till synen som amerikanska domstolen tillämpade i fallet med båtuthyrarna. Den 

formulerar en helt annan bild av hur vi människor förhåller varandra – och jag anser att 

den bilden är bättre ackompanjerad av en relationell ontologi.  

6.2 Olika typer av relationer 

Vilka typer av relationer är det vi är intresserade av? Eftersom en stor del av syftet med 

OE är att rätta till en manlig bias inom moralfilosofi är det viktigt att undersöka i vilka 

mellanmänskliga relationer vi behöver lyfta in moralfilosofi mer. De relationer som inte 

har teoretiserats så mycket kring är just de relationer som finns i ett hem, eller i en persons 

privatliv. Det är ju något som enligt liberalismen borde lämnas åt varje familj/hem att lösa 

som det vill. Den slags relation som vi är ute efter kanske kan beskriva som den relation vi 

finner i hem. 
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Jag anser att omsorgsetikens bästa formulering borde vara som mest applicerbar i 

relationer som vi vanligtvis anser finnas i våra hem. Inte relationer såsom amerikanska 

lagen ser på relationer mellan människor utan ansvar för varandra, utan där en plikt 

medföljer att möta omsorgsbehov. Det är omsorgsarbete där just relationen står i första 

rummet, relationen kommer först, sen kommer plikter att agera för att du är i relationen. I 

de relationerna är det inte lika relevant att prata om moraliskt beröm för omsorgsgivare. 

NOE är alltså bättre på att förklara delarna i de omsorgshandlingar som sker i ett hem.  

Vi måste visa hänsyn till det ursprung OE har, och vilket slags omsorgsarbete vi rimligtvis 

tänker att de kvinnor som Gilligan skriver om hade. Detta för att sedan ställa sig frågan; 

vilken av NOE och SOE passar bäst för de typerna av omsorgshandingar kvinnorna i 

Gilligans bok utförde och det moraliska tänkandet som reflekteras i deras sinnen? Svaret 

på den frågan anser jag vara Noddings omsorgsetik eftersom den antar en relationell 

ontologi.  

7. Slutsats 

För mig blir frågan om relationell ontologi snabbt väldigt politisk och kopplad till 

maskulinitetsnormer. En enligt mig stor del av manlighetsnormen, och att leva som man i 

vårt samhälle, handlar om att inte behöva vara lyhörd inför den andre specifika personen. 

Gilligan beskriver i första kapitlet av sin bok hur mannen lever i förhållande till ingen, 

medan kvinnan från barnsben formas i förhållande till någon annan. De lär sig lyhördhet, 

reciprocitet, att se det partikulära i individer och sammanhang. Denna beredskap på att 

alla människor är olika, och att vad vi behöver kan skilja sig så enormt mycket tror jag 

ligger till grund för varför en relationell ontologi känns så rimlig/orimlig för vissa i 

förhållande till omsorgssituationer. 

Jag anser att den förändring NOE har gett i synen på en omsorgsfull, och därför moralisk, 

person/relation är välbehövlig. Vi behöver inte fler riddare på vita hästar, vi behöver fler 

omsorgsfulla relationer där omsorgsbehov uppfylls. För detta behöver vi en lämplig 

moralteori, och som Virginia Held skriver; ” Caring for one's child, for instance, may well 

and defensibly be at the forefront of a person's moral concerns”
80

. Det är en alldaglig 

moralteori, som funkar bäst i vardagens lugna omsorgsarbete – och därför är otroligt 

viktig.  
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De slutsatser jag drar är att Noddings omsorgsetik är att föredra framför Slotes dygdetiska 

omsorgsetik på grund av två skäl;  

i. den är att föredra som moralteori i omsorgssituationer, då den har 

högre krav på reciprocitet och bär på ett epistemologiskt krav 

gentemot omsorgsgivaren, vilket innebär att omsorgsgivaren har ett 

större krav att leta efter samtycke eller uppskattning från 

omsorgstagaren.  

ii. den är mer i linje med den relationella ontologi andra omsorgsetiker 

anser är så viktig.  
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