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Förord 

För mer än 40 år sedan disputerade jag i Uppsala på en avhandling om Axel 
Hägerströms värdeteori. Under åren har jag sedan i olika sammanhang, i artiklar 
och föreläsningar, återvänt till Hägerström. Redan som student fascinerades jag 
av hans texter, och även om jag varit kritisk mot vissa teser och argumentationer 
hos honom, så hyser jag en stor beundran inför det han åstadkommit. Jag 
sympatiserar starkt med hans ambition att skapa hållbara begrepp för vårt 
tänkande och för vår beskrivning av världen, och med hans konsekventa 
utrensande av teser som saknar grund eller innebär meningslösheter. Det 
ofrånkomliga kravet på motsägelsefrihet och betonandet av analys som 
filosofins metod är andra väsentliga och tilltalande komponenter i hans filosofi. 
Jag menar inte att han alltigenom lyckats i sina ambitioner eller att vi måste 
ansluta oss till hans olika teorier. Ibland är han mer av visionär och förkunnare 
än kritisk filosof och hans argumentationer vacklar. Men Hägerströms 
resonemang och teser rör centrala områden inom filosofin och det är, menar jag, 
en viktig uppgift att tolka och granska dem. Det är också viktigt att vi håller 
kunskapen om hans filosofi levande. Hans arbeten utgör ett av de tyngsta 
bidragen till svensk filosofihistoria hitintills.  

När jag för ett antal år sedan igen tog upp Hägerströms filosofi till studium 
var min ambition att också behandla den filosofiska analysen inom hela den 
skola, som kallas Uppsalafilosofin och som har Hägerström som grundare, ett 
vidlyftigt projekt således, som borde kunna ge material till flera böcker. De 
texter som publiceras i denna skrift avhandlar dock endast Hägerström och det 
som han säger i eller om moralfilosofi, med undantag av kapitel 2, som ägnas 
Uppsalafilosofin allmänt och dess ambitioner och idéer vad gäller 
begreppsanalys. Grunddragen av kapitlen 3,4 och 5 utformades för mer än fem 
år sedan, men materialet blev liggande av olika skäl. När jag för något år sedan 
tog mig an texterna igen, fann jag att de nog kan bidra till förståelsen av 
Hägerströms moralfilosofi, hans argument och utvecklingen av hans teser över 
tid. Jag har därför bearbetat materialet, gjort omdisponeringar och helt nyskrivit 
stora avsnitt. Jag har igen också gått till de texter hos Hägerström, som jag 
åberopar, för att försäkra mig om att jag uppfattat honom korrekt. Till mina 
tankar om Uppsalafilosofin i övrigt och den uppsalafilosofiska analysen hoppas 
jag kunna återkomma i andra publikationer.  

Under förra seklet utkom en hel del litteratur om Hägerströms filosofi. Det 
mesta i artikelform. Bland böcker som behandlar ämnet har Konrad Marc-
Wogaus Studier till Axel Hägerströms filosofi (1968) en ställning som klassiker. 
Ett oundgängligt arbete för den som vill fördjupa sig i Hägerströms 
författarskap, få en översikt över hans efterlämnade föreläsningsmanuskript och 



bevarade brev, är Thomas Mautners ytterst noggranna Vägledning till 
Hägerströmstudiet (1994). Jag har på olika sätt haft hjälp av den i mitt arbete. 
En informationsrik översikt över modern svensk filosofi, där Hägerström och 
Uppsalaskolan har en central plats, ges i Svante Nordins Från Hägerström till 
Hedenius (1984). 

Också 2000-talet har lämnat bidrag. Jag vill hålla fram några sådana. Patricia 
Mindus A Real Mind. The Life and Work of Axel Hägerström (2009) ger en 
mycket god översikt över Hägerströms insatser inom hela det filosofiska 
området från ontologi och fysikens filosofi till moralfilosofi och rent 
rättshistoriska undersökningar och spekulationer. Framställningen varvas med 
biografiska uppgifter. Hösten 2011 hölls en internationell konferens i Uppsala 
med anledning av att 100 år gått sedan Hägerström installerades som professor. 
Konferensvolymen Axel Hägerström and Modern Social Thought, som utkom  
2014, visar också den Hägerströms breda filosofiska spektrum , även om 
tonviken här ligger på socialfilosofin och rättsfilosofin. 

Carl-Göran Heidegren ger i Det moderna genombrottet i nordisk 
universitetsfilosofi 1860-1915 (2004) en genomlysning av situationen i svensk 
filosofi närmast före och under Hägerströms studietid. Han följer också 
Hägerströms utveckling fram till det skede då Hägerström blir ”Hägerström”.  

I min avhandling (1973) uppmärksammade jag att Hägerström, vid sidan av 
sin värdenihilism, sin emotiva teori, också formulerar en error-teori för moralen. 
På svenska benämner jag den teorin ”värdefalsism”. I sin skarpsinniga och 
omfattande diskussion av olika error-teorier i boken Moral Error Theory (2014) 
ger Jonas Olson också uppmärksamhet åt Hägerström och ägnar ett längre 
avsnitt åt en presentation och genomlysning av hans variant av error-teori. 

Något mer omfattande arbete inriktat på Hägerströms moralfilosofi vid sidan 
av min avhandling Axel Hägerströms värdeteori (1973) finns för närvarande 
inte.  Vad som skrivits både före och efter i ämnet har varit kortare artiklar och 
enstaka kapitel eller delar av kapitel i böcker.  

Flera av mina resonemang i den följande texten har motsvarigheter i min 
avhandling. Det är egentligen ganska få saker från min avhandling som jag 
tvingats ompröva, men sådana finns förstås. Vissa teser därifrån upprepas här 
därför med nödvändighet. Men tyngdpunkterna i denna framställning är delvis 
andra än i avhandlingen. Jag gör t.ex. en grundligare diskussion om Hägerströms 
moralfilosofis utveckling i det tidiga stadiet. Jag betonar också ännu starkare 
Hägerströms språkfilosofi och ägnar i stort ett helt kapitel åt hans föreläsningar 
från 1922 i detta ämne. Kapitel 2, i vilket den uppsalafilosofiska analysen och 
Uppsalaskolans program uppmärksammas och diskuteras, har ingen 
motsvarighet i avhandlingen. Nya frågeställningar har tillkommit, vissa analyser 
drivs längre eller görs på annat sätt. Jag har också använt mig av andra texter av 
Hägerström som källor, samtidigt som tidigare använda synats ännu en gång. 
Vissa frågor som togs upp i avhandlingen, t. ex. rörande Hägerströms verklig-
hetsteori, berörs inte alls här.  



Överensstämmelser finns i större mån med uppsatser, som jag publicerat 
under senare år. Kapitel 3 går i delar tillbaka på artikeln ”Den tidiga Uppsala-
filosofiska analysen” i Filosofisk tidskrift (2008). Kapitel 4 behandlar ämnen 
som jag tagit upp i ”Axel Hägerström and His Early Version of Error Theory ”, 
Theoria (2011). Kapitel 5, som behandlar Hägerströms teori om det moraliska 
språket, har motsvarigheter i ”Axel Hägerström on Moral Language” i den ovan 
nämnda konferensvolymen Axel Hägerström and Modern Social Thought 
(2014).  

Föreliggande text ingår i Centrum för tillämpad etiks skriftserie. Innehållet 
kan dock inte sägas vara tillämpad etik. Det mesta rör i stället meta-etik. Men en 
utgångspunkt för diskussioner i tillämpad etik måste, menar jag, alltid utgöras av 
mer grundläggande antaganden om vad etiska ställningstaganden och värdering-
ar är, vilken deras logiska och kunskapsteoretiska status kan vara, osv, en 
ståndpunkt som också CTE omfattar och praktiserar i sin undervisning. 
Hägerström tar upp just sådana frågor.   

Jag har själv under många år tillhört lärar- och forskarteamet vid Centrum 
för tillämpad etik (CTE) och jag är glad att jag fortfarande i någon mån får 
räknas dit. Ett stort tack till mina vänner, professorerna Göran Collste och 
Anders Nordgren, för att jag igen får publicera mig i CTE:s skriftserie.  Ett tack 
också till Vetenskapsrådet (VR), som i ett tidigare projekt finansiellt stött min 
forskning om Uppsalaskolans filosofi, vars material jag har använt mig av också 
i arbetet med denna bok . 
 
Linköping i september 2016 
 
Bo Petersson 
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KAPITEL 1 

Hägerström och Uppsalafilosofin. 
En inledning 

Axel Hägerström (1868–1939) var professor i praktisk filosofi i Uppsala mellan 
åren 1911 och 1933. När han kom till Uppsala 1886 var hans syfte att studera 
teologi för att därefter, som sin far, bli präst. Inom ett år hade han dock lämnat 
teologin för filosofin. Han blev en av 1900-talets mest betydande filosofer i vårt 
land, kanske den mest betydande, om det nu är möjligt att göra en sådan grade-
ring. 

Jag avser inte att här teckna Hägerströms biografi. I Patricia Mindus A Real 
Mind (2009) ges en utförlig beskrivning av Hägerströms liv från barndomen 
fram till de sista åren. Parallellt kommenterar hon de arbeten han utför vid den 
tid det gäller. Margit Waller har i sin Axel Hägerström. Människan som få kände 
(1961) skapat ett inkännande porträtt av sin far. I boken återfinns också några av 
Hägerströms brev. Framförallt hans brev till föräldrarna som gymnasist och som 
ung student i Uppsala och breven till Esther Nyander, hans blivande hustru, 
bjuder på gripande läsning. Jag hänvisar läsaren till dessa två arbeten. 

Vilka var då Hägerströms insatser? Någon skulle kunna hålla fram hans 
religionsfilosofi och hans kritik av de religiösa begreppen, andra hans 
omfattande arbeten i rättsfilosofi, som bildat skola i den s.k. skandinaviska rätts-
realismen. Jag vill här hålla fram hans roll som grundare av Uppsalaskolan, som 
dominerade svensk filosofi från 1910-talet fram till andra världskriget, och hans 
moralfilosofiska teorier. Det är kanske främst för sin moralfilosofi som han bör 
ha en särskild plats i filosofins historia. 

Som student hade Hägerström skolats in i den idealistiska filosofi som var 
förhärskande i Uppsala. ”Boströmianismen”, som länge varit dominerande, 
företräddes av professorn i praktisk filosofi Yngve Sahlin. Den lärare som 
Hägerström kom att ha en mer nära relation till var docenten Erik Olof Burman, 
vars intresse var riktat mot Kant och de efterföljande s.k. transcendental-
filosoferna Fichte och Schelling. Hägerström disputerade 1893 på en avhandling 
om Aristoteles etik, vilket ledde fram till en docentur vid universitetet, dock 
oavlönad.  Efter att i sina första arbeten efter avhandlingen ha följt i sina lärares 
spår blir han alltmer kritisk till boströmianism och transcendentalfilosofi och 
intar efter sekelskiftet en snarast rent rationalistisk position i kunskapsteorin.1  
                                                 
1  I artikeln ”Axel Hägerström: Illuminating the Dark Years (1902–1908)” skisserar Carl-

Göran Heidegren olika steg i Hägerströms utveckling under tiden fram till etablerandet av 
Uppsalafilosofin. Han anger också flera tänkbara källor till påverkan i denna utveckling. 
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Som lärare vid filosofiska institutionen kunde han samla omkring sig en 
grupp av studenter, och med Hägerström själv som centralfigur utvecklas inom 
gruppen de tankar, som kom att bli grunden för den s.k. Uppsalafilosofin. Det är 
rimligt att anta att Hägerström i egenskap av lärare och som filosof mest kunnig 
och erfaren här varit den främste idégivaren, även om framväxten av det 
gemensamma tankestoffet, det uppsalafilosofiska programmet, inte så lätt låter 
sig kartläggas. Gruppen har existerat från några av de första åren på av 1900-
talet.2  Framträdandet som en skolbildning sker succesivt med start genom Karl 
Hedvalls avhandling om Humes kunskapsteori (1906), i vilken han för fram 
några uppsalafilosofiska teser. Uppsalafilosofin kan dock anses etablerad först i 
och med publicerandet av festskriften till E.O. Burman (1910), i vilken flera av 
gruppen medlemmar medverkade, bl. a. Adolf Phalén, och med Hägerströms 
installationsföreläsning som professor, ”Om moraliska föreställningarnas 
sanning” (1911). 

I kapitel 2 nedan försöker jag att hålla fram några punkter i en karakteristik 
av Uppsalaskolan och dess program. Främst behandlar jag hur man ser på 
filosofins uppgift och hur man resonerar kring den filosofiska analysen. Jag 
begränsar mig där inte till arbeten av Hägerström, utan åberopar och citerar 
uttalanden av de flesta av skolans medlemmar. Begreppsanalysen var central 
inom Uppsalafilosofin. Ja, Gunnar Oxenstierna hävdar till och med att 
”Uppsala-filosofien är begreppsanalys” [min kurs.]. 

Hägerström återkommer gång på gång i sina föreläsningar under åren till 
olika teoretisk-filosofiska problem och sina egna teser på dessa områden. Hans 
programmatiska kamp mot metafysiken, som också ständigt är närvarande i hans 
texter, gäller metafysiska inslag i såväl filosofi och vetenskap generellt, som i 
det s.k. vardagstänkandet. Det är dock inte alltid klart hur han vill avgränsa vad 
som är just metafysik.3  De områden av filosofin, som vi främst förknippar med 
Hägerström, är ändå de rent praktisk-filosofiska: samhällsfilosofi, religions-
filosofi, rättsfilosofi och moralfilosofi. Speciellt hans moralfilosofi är betydelse-
full och där har också hans insatser haft stort inflytande på den senare 
utvecklingen inom svensk filosofi. 

I sin installationsföreläsning (1911) slår Hägerström fast att moralfilosofin 
inte kan vara ”en lära i moral, utan blott en lära om moralen”. Moralfilosofin ska 
ha sin grund i ”en psykologisk analys ” och ett ”kritiskt filosofiskt inträngande i 
här verksamma idéer”, säger han. Det är moralpsykologiska och meta-etiska, 
begreppsanalytiska frågor som filosofen ska ägna sig åt. Detta är den utvecklade 
uppsalafilosofiska ståndpunkten. Hägerström har inte formulerat den så tydligt 
tidigare, men det är uppenbart att från omkring 1907 har hans tankar kring etiska 
                                                                                                                                                         

Eliaeson, S.& Mindus, P. & Turner, S.P. (eds), Axel Hägerström and Modern Social 
Thought, s. 125-147.  

2  Heidegren, C-G., Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860–1915, s. 
348. 

3  Se Marc-Wogau, K., Studier till Axel Hägerströms filosofi, s. 20ff. 
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frågor just rört moralpsykologi och begreppsfrågor. När han tidigare t.ex. 1901 
ger ut ett kursmaterial för studenter, Kollegium i den filosofiska etikens historia, 
skiljer han mellan normativa och deskriptiva etiska frågor, där ”Den normativa 
etikens uppgift är att framställa, huru människan bör handla; den deskriptiva 
etiken att giva en redogörelse för de lagar, som faktiskt ha lett och leda 
människans handlande”.4 Men meta-etiska frågor berörs inte. Men redan tre år 
senare, i boken Stat och rätt (1904) dyker de meta-etiska frågorna upp. Där vill 
Hägerström bl.a. tala om en ”[a]nalys af pliktbegreppet in abstracto”. Han säger: 

Först äro några allmänna satser att uppställa till karaktäristik af den analys, som 
här är att företaga. Den kan så till vida karaktäriseras såsom en psykologisk 
analys, som den är en analys af en i det verkliga medvetandet verksam idé. Men 
den är icke psykologisk i det hänseendet, att genom detsamma skulle fastställas, 
huru pliktbegreppet uppstår i medvetandet. Den är i stället objektiv såtillvida, att 
vi fråga efter, hvad som tänkes, i det vi tänka oss förpliktade. Dessutom är att 
märka, att det pliktbegrepp som här behandlas, är det rena pliktbegreppet, 
begreppet, utsöndradt från alla de för plikten själf främmande bihang, såsom hopp 
om religiösa belöningar och dylikt, som det tilläfventyrs har med sig i det 
populära medvetandet.5 

Denna tanke hos honom tycks stämma väl med hans uppfattning i texterna från 
1907 och hans ambitioner i senare arbeten, där han säger sig vilja besvara det 
han kallar ”den formella frågan”, dvs. den meta-etiska frågan om vad vi menar 
med ”gott”, ”plikt”, osv. (Se nedan avsnitt 3.4). 

I kapitlen 3, 4 och 5 nedan följer jag Hägerströms diskussioner om moral och 
värderingar från 1907, där hans egen teori börjar ta form, och fram till hans sista 
arbeten. Jag tar fasta på teorins utseende, på de olika argument som kommer till 
användning och på hur teorin förändras. Min ansats är alltså historisk och 
explikativ, men också filosofisk-kritisk. 

I arbetena 1910–1911 presenterar Hägerström sin värdenihilism. Den innebär 
att värderingar, moraliska ställningstaganden och yttranden inte kan vara sanna 
eller falska. De saknar sanningsvärde. Teorin tycks tala om alla värderingar, 
varje förekomst av en värdering.  Hans argumentation är här i första hand 
psykologisk. En känsla är alltid en komponent i en värdering, menar han. 
Värderingen kan därför inte vara omdöme om något. Den påstår ingenting. Vi 
har däremot ett antal falska föreställningar om moralen och om vad vi gör när vi 
värderar. Vi tror t.ex. att vi tillskriver det värderade objektet en viss egenskap, 
värdet.  

Men redan året efter installationsföreläsningen har han modifierat sin teori. 
Nu gäller värdenihilismen endast för vissa typer av värderingar, de s.k. primära 
värderingarna, medan andra, sekundära, värderingar är falska. Dessa är verkliga 
omdömen, menar han. De påstår något, men något som är falskt. Jag har tidigare 

                                                 
4  Kollegium i den filosofiska etikens historia, s. 1. 
5  Stat och rätt, s. 49. 
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kallat detta ”värdefalsism”, men ”error-teori” är den idag använda termen. 
Denna typ av blandad värdeteori, där vissa värderingar varken är sanna eller 
falska medan vissa andra är falska, tycks Hägerström omfatta åtminstone fram 
till några år in på 1920-talet. Hägerströms error-teori diskuteras i kapitel 4 ne-
dan.  

I senare texter, från något år in på 20-talet och framåt, talar Hägerström 
endast om värderingar som faller under värdenihilismen. Han nämner inte de 
falska sekundära värderingarna, vilket kan tala för att han återgått till sin 
urspungliga teori, enligt vilken alla värderingar är varken sanna eller falska. Det 
som däremot är nytt från omkring 1917 är hans sätt att argumentera. I de tidiga 
arbetena baserar sig argumenten uteslutande på psykologiska antaganden och 
iakttagelser. I de senare finns dessa argument också med, men de kompletteras 
nu av resonemang om språket, dess funktion, hur det inlärs, vad det kan 
uttrycka, om ords och satsers mening. Han utvecklar här en egen teori om 
språket. Denna sida av Hägerströms argumentering har tyvärr fått alltför liten 
uppmärksamhet i litteraturen. Jag ägnar delar av kapitel 4 och hela kapitel 5 åt 
att belysa hans resonemang om det moraliska språket.  

Det är svårt att hitta normativt etiska uttalanden hos honom. De vardagliga 
exempel han använder i sina föreläsningar och texter kan eventuellt tala för att 
han omfattade en ”ordinär vardagsmoral” med inslag av plikter, konsekvens-
resonemang och vissa klassiska eller kristna dygder (dock utan religiös 
motivering). Men han tar i sina filosofiska texter inte ställning för någon 
bestämd normativ teori. Han såg inte heller det som sin uppgift, vilket han 
markerar i sin installationsföreläsning. I sitt privatliv var han politiskt en 
vänsterman.  

Hägerströms etiska teorier är värda uppmärksamhet också för att han tycks 
vara den förste rent historiskt att presentera såväl en emotiv teori, en non-
kognitiv teori (1910), som senare också en värdefalsistisk, error-teori (1912). 
Ansatser till emotiv teori finns i filosofihistorien redan hos David Hume (1739–
40) i Book III av hans A Treatise of Human Nature. Det finns flera enskilda 
uttalanden hos Hume, som kan uppfattas som antaganden i en emotiv teori, men 
Hume utarbetar ingen sådan teori. Möjligen kan man hävda att han glider mellan 
olika meta-etiska ståndpunkter, där en emotiv teori kunde vara en av 
kandidaterna. I Humes texter är det dock varianter av värdesubjektivism som 
framträder tydligast (varianter: självbiografisk teori, statistisk teori, ideal 
betraktare-teori), vilket också är ståndpunkter som brukar tillskrivas honom. 
Ingenstans drar han heller några slutsatser av sina resonemang, som skulle tala 
för att det är fråga om en emotiv teori.  

Många före Hägerström, bl.a. David Hume som just nämnts, har också 
hävdat att vi bär på felaktiga föreställningar om vad moral är, om vad 
värderingar är, om vad som sker psykologiskt, när vi värderar, om vad ”gott och 
”ont” betecknar, osv. Hos Hume är detta falska antaganden som åtföljer våra 
värderingar. Hägerström antar också detta. Men Hägerström menar (åtminstone 
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under en längre tidsperiod) dessutom att vissa värderingar själva är falska. 
Vissa värderingar är falska omdömen. Uppfattar vi värdefalsism eller error-teori 
som begränsad till just detta – att det är själva värderingarna, som är falska; 
inget annat – så tycks Hägerström vara en pionjär också här.6  

Hägerström skrev på svenska i första hand. Några arbeten är dock 
publicerade på tyska. Viktigast är där hans Selbstdarstellung (1929). Många av 
hans ståndpunkter och argumentationer framfördes vid föreläsningar. En del av 
föreläsningsmaterialet har givits ut i bokform efter Hägerströms död.7 Vissa 
texter har också översatts till engelska.8 Trots hans pionjärskap har hans arbeten 
inte haft någon större betydelse internationellt, även om hela 1900-talets 
diskussion inom moralfilosofin dominerats av varianter av emotiva och andra 
non-kognitiva teorier. De senaste årtiondena har också sett intensiva 
diskussioner om error-teorier. Men Hägerströms arbeten var helt enkelt inte 
kända för den anglosaxiska tongivande kretsen. (Se not 6.) Han blev därför utan 
erkännande och påverkade då inte heller utvecklingen. En viss senkommen 
internationell uppmärksamhet kan dock konstateras.  

I Skandinavien och främst i Sverige har dock Hägerströms insatser haft stor 
betydelse. Förutom moralfilosofin gäller det rättsfilosofin, där han i sin 
argumentation hämtar mycket från den moralfilosofiska teorin. Hans teorier 
påverkade starkt undervisningen och forskningen vid juridiska fakulteter, där 
han fick flera efterföljare, t.ex. Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Även 
dansken Alf Ross kan räknas dit. Andra tog intryck av Hägerströms samhälls-
filosofi, t.ex. Gunnar Myrdal. Hans religionsfilosofi och religionskritik har 
också haft betydelse, tidigast för teologerna i Uppsala. Men man kan nog säga 
att den s.k. Lundateologin, enligt vilken grundläggande religiösa antaganden inte 
gör anspråk på sanning, är ett försök att undgå just Hägerströms kritik.   

Den som direkt för Hägerströms moralfilosofi vidare och också utvecklar 
den ytterligare är Ingemar Hedenius. I sin bok Om rätt och moral (1941) presen-
                                                 
6  I sin uppsats ”Bertrand Russell: a Neglected Ethicist” hävdar Charles R. Pidgen att 

Russell är pionjären vad gäller båda typerna av teori. ”To begin with, he [dvs Russell] 
was first in the field with emotivism and the error theory, the two anti-realist theories that 
have dominated the the twentieth-century debate”, Monk, R.& Palmer, A. (eds), Bertrand 
Russell and the Origins of Analytical Philosophy, s. 332-33. Pigden belägger emotivism 
hos Russell 1913–1914 och error-teori 1922, som han framhåller var långt tidigare än 
Mackies första formulering 1946. Om emotivismen skriver han: ”All this is worth 
stressing since later authors such as Ayer and Stevenson are generally given credit (if 
credit it be) for inventing emotivism” (s. 332n). Uppenbarligen är Pidgen (och andra) helt 
obekanta med Hägerströms insatser.   

7  Martin Fries har givit ut föreläsningsmanuskript och andra manuskript i titlarna 
Religionsfilosofi (1949), Moralpsykologi (1952), Filosofi och vetenskap (1957) och 
Rätten och staten (1963), och Thomas Mautner i Moralfilosofins grundläggning (1987). 
Mautner har också publicerat föreläsningen ”Filosofien som vetenskap” i Filosofisk 
tidskrift (1980).   

8  Inquiries into the Nature of Law and Morals (1953) översatt av C.D. Broad och 
Philosophy and Religion (1964) översatt av Robert Sandin.  
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terar han Hägerströms teori, diskuterar dess innebörd och konsekvenser, samt 
rättar till några vanliga missuppfattningar. Även om boken i flera avseenden 
innebär steg bort från Uppsalafilosofin och också ren kritik av Hägerström, så är 
den värdenihilism som han för fram i stort just Hägerströms, vilket han också 
säger.9 Hedenius formulerar teorin för satser, vilket Hägerström gör i sina senare 
arbeten. Grundtankarna och argumentationen är desamma: att moraliska satser 
är uttryck för känslor, att vi kan styrka detta genom att tänka oss byta ut satserna 
mot t.ex. utropssatser eller befallningar (som antas uttrycka känslor), att 
moraliska satser och det de är uttryck för därför inte kan vara något som är sant 
eller falskt. Jag har benämnt detta ofta använda argument utbytbarhets-
argumentet.10 (Se avsnitt 5.8 nedan.) Gunnar Oxenstierna presenterar för övrigt 
Hägerströms teori med stöd från detta språkliga argument i sin Vad är Uppsala-
filosofien? (1938).11 

Något som utmärker Om rätt och moral är Hedenius uppfriskande och klara 
språk, enkelt och precist jämfört med Hägerströms snåriga och ofta oklara 
formuleringar. Han reder också på ett klargörande sätt ut flera problem med 
teorin, som Hägerström inte själv behandlat.  

Under 50- och 60-talen kom Hedenius att modifiera sin egen variant av 
värdenihilismen ytterligare och därmed mer tydligt avvika från Hägerströms 
teori, bl.a. under inflytande av Charles L. Stevenson och Richard M. Hare, två 
filosofer som han uppskattade.12 Via Hedenius fördes den emotiva teorin vidare 
till 50- och 60-talens och till dagens svenska moralfilosofer. Därför kan vi säga 
att vissa delar av Hägerströms moralfilosofiska teorier har relevans och ett, om 
än indirekt, inflytande också idag.  

Hägerströms error-teori eller värdefalsism, som han själv troligen också 
övergav efter ett antal år, tycks inte ha uppmärksammats av samtiden; ja, inte 
ens av hans egna elever. Den har följaktligen inte utövat något inflytande på den 
svenska moralfilosofiska diskussionen. 

                                                 
9 På flera punkter avviker Hedenius från Hägerströms och Uppsalafilosofins teser. 

Hedenius tar t.ex. avstånd från Hägerströms spekulationer om metafysiska föreställningar 
knutna till moralen. Han kritiserar antaganden i Hägerströms rättsfilosofi, och han myntar 
begreppet ”det Hägerström-Lundstedtska misstaget”. Han förkastar Hägerströms 
kunskapsteori och kallar den ”fantastisk” och han har till del en annan meningsteori än 
Hägerström. Dessa förhållanden påverkar dock inte direkt hans framställning av 
moralfilofin, där han följer Hägerström mycket nära.   

10  Argumentet återfinns hos Hedenius Om rätt och moral, s. 16. 
11  Oxenstierna, G., Vad är Uppsala-filosofien?, s. 59f. 
12  En kort diskussion av innehållet i Om rätt och moral och en genomgång av hur Hedenius 

meta-etiska ståndpunkter utvecklats över tid återfinns i Petersson, B.,”Ingemar Hedenius 
moralfilosofi: meta-etiken”, Filosofisk tidskrift, nr 2, 2009. En motsvarande genomgång 
av Hedenius normativa ståndpunkter finns i Petersson, B., ”Ingemar Hedenius 
moralfilosofi: normativ etik” i samma nummer av Filosofisk tidskrift.  
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KAPITEL 2 

”Vad är Uppsala-filosofien?” 

2.1 Inledning 
Rubriken till det här kapitlet lånar jag från Gunnar Oxenstiernas lilla bok med 
detta namn (1938). I den redogör han kortfattat för Uppsalaskolans ambitioner 
och dess teser. Framförallt håller han fram metoden, dvs. analysen. I en rubrik 
förkunnar han: ”Uppsala-filosofien är begreppsanalys.” Men givetvis är 
Uppsalaskolan också mycket annat. Det är dock uppenbart att uppsala-filoso-
fernas tankar om analysen och den praktiska användningen av den har varit av 
den största betydelse för utformandet av deras övriga ståndpunkter. Det följande 
kapitlet ägnas därför främst åt idéerna kring den uppsalafilosofiska analysen.  

En liknande bekännelse till begreppsanalysen hittar vi t.ex. hos Adolf 
Phalén. I sin självkarakteristik i Ahlbergs filosofilexikon (1925) säger han: 

Den teoretiska filosofiens uppgift ser Ph [Phalén] väsentligen i analysen och 
bearbetningen av begrepp, framförallt av dem som utgöra förutsättningen för våra 
teoretiska omdömen överhuvud och för de genom de föreliggande vetenskaperna 
eller allmänna forskningsuppgifterna bestämda grupperna av teoretiska 
omdömen.1  

I sin Selbstdarstellung från samma tid säger han att för filosofin finns 

die Forderung, die allgemeinen Begriffe zu analyzieren, von denen man bei der 
Stellung historisch gegebenen Probleme ausging. Dies sind solche Begriffe von 
denen das unreflektiertere wie auch das wissenschaftliche Bewusstsein durchsetzt 
ist, ohne dass sie jedoch in den Spezialwissenschaften zur Untersuchung gebracht 
werden oder im allgemeinen untersucht werden brauchen.2  

Phalén fortsätter sedan med att räkna upp sådana begrepp som han menar 
behöver undergå en analys. Dit hör bl.a. ”verklighet” och ”overklighet”, 
”sanning” och ”falskhet”, ”identitet” och ”differens”, ”slutledning”, 
”medvetande”, ”orsak”, och begrepp som rör tid och rum. 

Axel Hägerström som praktisk filosof talar om behovet av att ”fixera 
begreppen” (1908) och menar t.ex. att moralfilosofin ska ledas av ett ”kritiskt 
filosofiskt inträngande i här verksamma idéer” (1911). Med hjälp av begrepps-
analys förstår vi hur vårt tänkande i moraliska frågor är påverkat av för moralen 

                                                 
1  “Phalén”, I Ahlberg, A., Filosofiskt lexikon, 1925, s. 155. 
2  ”Adolf Phalén”, i Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen.Vol.5.Leipzig 

1924. Citerad från Phalén, A., Mindre arbeten, s. 324.  
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”främmande elementer”. Enligt Hägerström inser vi med hjälp av analysen att vi 
är offer för ”språkets makt över tanken” och vi förstår också hur 
”känslotänkande” i olika former är involverat vid skapandet av vanliga religiösa 
och juridiska begrepp.    

I en föreläsning från april 1909 förordar Hägerström det han kallar ”kritisk 
filosofi”, som har till uppgift att  

undersöka just våra begreppsförutsättningar, de begrepp, hvarpå å ena sidan all 
fackvetenskap hvilar, å andra sidan den antropocentriska åskådningen hvilar. Det 
är uppenbart, att hvarje sådan undersökning icke kan vara en psykologisk eller 
fysiologisk eller öfverhufvud en empirisk undersökning, ty i all empiri förutsätta 
vi redan och röra oss med vissa begrepp, hvilkas halt det just gäller att pröfva. 
Man skulle därför med en sådan slags undersökning komma att röra sig i en 
beständig cirkel. [---] Undersökningen måste i stället, för att gå till djupet och ej 
stanna vid ytan, vara af rent logisk natur.3  

Phalén menar att vårt vardagliga tänkande är präglat av begrepp, som vi inte 
reflekterar över, och som i många fall visar sig hysa inneboende motsägelser. 
Vetenskap och filosofi tar på ett naivt sätt över sådana begrepp, med motstridiga 
teser och tankeoreda som följd. Enligt Phalén ska filosofen därför påvisa och 
förklara sådana motsägelser, och också försöka att rena begreppen från dem. Det 
är filosofins speciella uppgift. Den har sitt område och sin metod, och det gör 
den till en vetenskap bland andra, menar Phalén. I denna anda säger Einar Tegen 
(1936) att 

vi behöva en noggrann och metodisk analys av de begrepp, som vi använda i våra 
naturvetenskapliga teorier och i vår erfarenhetskunskap. Och därför uppstår här en 
för filosofien mycket viktig uppgift, även med avseende å det vanliga 
medvetandet och dess reflexion. Ty dessa begrepp äro av specialvetenskaperna 
förutsatta, de äro därför begrepp, som dessa inom sin egen sfär, med sina egna 
metoder och hjälpmedel icke kunna bemästra. Vid sidan av de nämnda [dvs 
kausalitet, rum och tid] ges det en hel mängd sådana begrepp, av vilka många är 
skäligen suspekta: rörelse och förändring, enhet och mångfald, totalitet och helhet, 
kvantitet och kvalitet. [---] Filosofien kan därför spela en mycket viktig roll även 
för specialvetenskaperna, just i sin egenskap av begreppsanalys.4  

Gunnar Oxenstierna understryker att också filosofin, dvs. den begrepps-
analytiska filosofin, är vetenskaplig, och, som Phalén också hävdat, är den en 
                                                 
3  Hägerström, A., ”Filosofin som vetenskap” [1909], Filosofisk tidskrift, nr 2, 1980, s. 9. 
4  Tegen, E., ”Kritisk objektivism”, Theoria. Vol II, 1936, s. 53f. Tegen, som i denna artikel 

utför viss kritik mot Wien-kretsens empirism, understryker emellertid här också 
likheterna mellan Uppsalaskolan och Wien-kretsen. Han skriver i fortsättningen av det 
ovan citerade t.ex. att ”Därvid har filosofien givetvis att behandla begrepp, som mera ha 
avseende å kunskapen: begreppen sanning och verklighet, omdöme, konsekvens, 
sannolikhet, induktion. Här övergår filosofien i vetenskaps- och metodlära och har 
säkerligen en stor uppgift som vetenskapslogik i enlighet med Wienskolans program” (s. 
54). 
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bland andra vetenskaper, inte överordnad, inte underordnad. 1938 skriver 
Oxenstierna: 

Som den vetenskapligt berättigade kärnan i filosofien kvarstår analys av 
tänkandets grundbegrepp med klarare blick för syftet och efter andra metoder än 
förut. Filosofien som vetenskap är begreppsanalys [Oxenstiernas kurs.].5 

Uppsala-filosofien vill sålunda icke vara något annat än ren vetenskap. Torr eller 
icke torr, det är en smaksak. [---] Uppsala-filosofien menar icke, att filosofien 
intar någon ”högre” ställning än de s.k. specialvetenskaperna. Och icke heller 
någon lägre. Den har sitt område för sig. Det är allt.6 

Filosofin ska sålunda, enligt uppsalafilosoferna, utföra begreppsanalyser. Det är 
en huvuduppgift. Den kan därigenom upptäcka motsägelser och känslotänkande 
och kan också påvisa och ge förklaringar till felaktiga eller grundlösa 
tankekonstruktioner i vårt vardagstänkande eller i vetenskapen. Därmed skulle 
sådant kunna avskaffas, tänkte man. I vissa fall kan filosofen också ”rena” 
begreppet och sålunda erbjuda något att sätta i stället för det felaktiga begreppet. 
Enligt uppsalafilosoferna gör också deras egen form av filosofi anspråk på att 
vara en vetenskap.  

Hos Hägerström hittar man denna ståndpunkt t.ex. i installationsföre-
läsningen 1911. Där avslutar han sitt resonemang med följande formulering om 
moralfilosofin: 

Moralfilosofien såsom vetenskap är endast och allenast en vetenskap om de 
faktiska värderingarna i deras historiska växt, stödd på en psykologisk analys och 
ledd av kritiskt inträngande i här verksamma idéer.7 

Ambitionen att moralfilosofin ska vara en vetenskap, och en vetenskap om 
värderingar (och inte en normativ verksamhet), och att metoden ska vara  
”psykologisk analys” och ”kritiskt filosofiskt inträngande”, är här tydligt uttalat. 
(Den psykologiska analysen får dock inte uppfattas som en ren empirisk 
undersökning, enligt hans föreläsning 1909, citerad ovan.)   

Det kan vara intressant att jämföra de uppsalafilosofiska citaten ovan med 
uttalanden av liknande ambitioner, som med nästan identisk motivering, fördes 
fram vid samma tid på andra ställen i världen. Konrad Marc-Wogau har tidigare 
använt en text av C.D. Broad för detta syfte.8 Jag väljer en annan text av denne 
Cambridgefilosof från antologin Contemporary British Philosophy (1924). Där 
säger Broad: 

                                                 
5  Oxenstierna, G., Vad är Uppsala-filosofien?, s. 12. 
6  Oxenstierna, G., Ibid., s. 6f. 
7  Hägerström, A., Socialfilosofiska uppsatser, s. 64f. 
8  Marc-Wogau, K., “Axel Hägerström och Uppsalafilosofin”, i Ryle. G. et al., Revolutionen 

i filosofin, s. 132. 
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In ordinary life and in the special sciences we constantly make use of certain very 
general concepts, such as number, thing, quality, change, cause, etc. Now, 
although we constantly use them and apply them with fair consistency, it cannot 
be said that we have any very clear ideas as to their proper analysis or of their 
precise relations. And it is not the business of any of the special sciences to clear 
up these obscurities. [---] Now it is certain that our ideas about such general 
concepts are highly confused, and this shows itself as soon as we try to apply 
them to cases which are a little out of the ordinary. [---] Thus there is both need 
and room for a science which shall try to analyse and define the concepts which 
are used in daily life and in the special sciences. [---] I regard Critical Philosophy 
as the science which has this for its most fundamental task.9  

Framställningen av filosofins uppgift, motiveringen för den, och anspråket på att 
vara en vetenskap, tycks i stort sammanfalla med det som uppsalafilosoferna 
hävdar. Naturligtvis finns här under ytan många skillnader. Broad säger endast 
att våra begrepp är ”highly confused”, inte motsägelsefulla eller ett resultat av 
”känslotänkande”. Men ansatsen är given: filosofin,”Critical Philosophy”, ska 
vara begreppsanalys och är en vetenskap. Hägerström använde, som vi såg ovan, 
samma benämning: ”kritisk filosofi”. 

Men vad är då Uppsalafilosofin om vi försöker gå något utöver dessa korta 
programförklaringar? För att ge en bakgrund till min fortsatta diskussion om 
Uppsalaskolan och dess begreppsanalys vill jag ge några enkla historiska 
uppgifter och en kort beskrivning av deras teser.   

2.2 Litet historia 

2.2.1 Starten, generationerna och kampen mot metafysiken 
Uppsalafilosofin eller Uppsalaskolan existerade som en aktivt verkande grupp 
filosofer från 1900-talets första årtionde fram till tiden för andra världskriget.10 
Om man ska utnämna en grundare och inspiratör, måste Axel Hägerström, 
professor i praktisk filosofi 1911–1933, vara den personen. Han var också 
tongivande under i stort hela den tid då Uppsalaskolan existerade. Man brukar 
vid sidan av Hägerström också nämna Adolf Phalén som skolans grundare. 

                                                 
9  Broad, C.D.,”Critical and Speculative Philosophy”, i Muirhead, J.H. (ed.), Contemporary 

British Philosophy, s. 82f. 
10  En omfattande och detaljerad beskrivning av Uppsalaskolan, dess ursprung och 

utveckling finns i Nordin, S., Från Hägerström till Hedenius. Carl-Göran Heidegren ger 
en informativ framställning av den tidigaste fasen av Uppsalafilosofin i Det moderna 
genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860–1915, s. 338–377. I jubileumsskriften till 
universitetets 500-års firande Faculty of Arts at Uppsala University, 1977, ger Thorild 
Dahlquist en kort men inträngande beskrivning av Uppsalafilosofin (s. 131–145). 
Uppsalafilosofin behandlas också med eget kapitel eller längre avsnitt i Erik Rydings Den 
svenska filosofins historia, Anders Wedberg, Filosofins historia, del III, Henrik 
Lagerlund, Filosofi i Sverige under tusen år och Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria, del 
II.      
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Phalén var professor i teoretisk filosofi 1916–1931. Han var själv elev till 
Hägerström, men han kom genom sina idéer om begreppsanalysen, sin kritik av 
idealismen och sin lärargärning att mycket starkt sätta sin prägel på skolans teser 
och den fortsatta utvecklingen. Hägerström och Phalén representerar genom sina 
verksamhetsområden också olika delar av filosofin. Karl Hedvall och Harry 
Meurling hörde som studenter till den ursprungliga gruppen. Vi kan kalla dessa 
fyra för den första generationen av Uppsalafilosofer.  

En andra generation utgörs av studenter, som påbörjade sin filosofiska 
skolning åren omkring 1910 och som kom att disputera 1918–1926. Hit hör 
Einar Tegen, senare professor, först i Lund och senare i Stockholm, Carl 
Hellström, Erik Jonsson och Gunnar Oxenstierna. Till denna generation kan man 
också räkna belgaren Andries Mac Leod, som under 20-talet tidvis följde 
Phaléns undervisning och som i sin egen filosofiska produktion håller fram den 
betydelse som Phaléns idéer haft för honom.11    

En tredje generation disputerar på 30-talet. Några av dem förblir ”rättrogna”, 
som Martin Fries, Ernst Logren och Harald Morin. Dessa kommer efterhand att 
lämna den akademiska miljön. Andra startar sin bana med avhandlingar i 
uppsalafilosofisk anda, men utvecklas i annan riktning, främst under påverkan 
av anglosaxisk filosofi, och bidrar på så sätt till att Uppsalaskolan går i graven. 
Hit hör Konrad Marc-Wogau, Ingemar Hedenius och Anders Wedberg, alla 
senare filosofiprofessorer i Uppsala respektive Stockholm.  

Av Hägerström och Phalén är det uppenbart att det är Phalén, som främst 
drar till sig elever. Marc-Wogau, Hedenius och Wedberg säger sig alla vara 
Phaléns elever, även om de också påverkats av Hägerströms texter och 
föreläsningar. Hedenius är för övrigt den som vidareutvecklat Hägerströms 
moralfilosofi och som i flera texter framhållit Hägerströms betydelse, t.ex. i sin 
egen installationsföreläsning 1948.12 Hedenius och Wedberg har lämnat 
minnesbilder, som också tydligt visar hur deras lärare skiljer sig i personlighet: 
Hägerström dominant, excentrisk och genial, förkunnaren som regisserar sina 
framträdanden, politiskt vänsterorienterad, radikal kritiker av religion och 
juridik – Phalén mera ödmjuk, en akademisk ämbetsman, ”solid och nykter”, 
enligt Hedenius, politiskt borgerlig, vänlig men tillknäppt. Ingen av dem tycks 
ha varit lätt att komma inpå livet.13 

                                                 
11  Se t.ex. Andries Mac Leod, Sur diverses questions se présentant dans l’étude du concept 

de réalité , 1927, s. 2f. Han säger där bl a att “tous les résultats qu’il [dvs hans egen skrift] 
contient portent plus ou moins l’empreinte de ces influences [dvs influenserna från 
Phalén]”. 

12  Hedenius,I., Om människans moraliska villkor, s. 30. 
13  Anders Wedberg, ”Axel Hägerström. Några minnesbilder och intryck”, Ditt & Datt. 

Festskrift till Harald Ofstad, 1970, Ingemar Hedenius, ”Minnen av Adolf Phalén”, Om 
stora män och små, 1980, och ”Axel Hägerström”, I egen sak – och andras, 1976. I den 
senare boken finns också ett porträtt av Gunnar Oxenstierna, ”Uppsala och Gunnar 
Oxenstierna”.  
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Man kan inte ange någon bestämd tidpunkt för etablerandet av Uppsala-
filosofin, bl.a. eftersom det inte är klart vad vi i så fall skulle gå ut ifrån. Att utgå 
från när dess teser presenteras kan tyckas vara en möjlighet. Men det ryms 
många olika ståndpunkter inom Uppsalaskolan, och vilka av dessa, eller hur 
många av dessa, som vi ska kunna belägga för att fastställa ett startdatum, är 
något som i så fall måste stipuleras. Det är också svårt att fastslå när en viss tes 
koncipierades eller övertogs, kanske i en modifierad form. Sådant sker snarast i 
en process över tid. Dessutom behöver vi veta mer om rent historiska för-
hållanden.  

I sin bok Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860-1915 
visar Carl-Göran Heidegren att det redan från omkring 1902 fanns en krets av 
yngre filosofer, som samlades kring Axel Hägerström, då docent i praktisk 
filosofi.14 Inom denna grupp, som innehöll Karl Hedvall och Harry Meurling 
och till vilken Adolf Phalén anslöt sig något år senare, kom de 
uppsalafilosofiska lärosatserna att utbildas. Rimligen spelade här den äldre och 
mer etablerade Hägerström den ledande rollen, men vi måste anta att teserna och 
ståndpunkterna kom att utvecklas efterhand och i inbördes diskussion. Det är 
alltså inte något helt program, som t.ex. Wien-kretsens berömda manifest från 
1929, som man enas om vid en viss tidpunkt.  

Det arbete som brukar uppfattas som det första med ansats till ett  
uppsalafilosofiskt innehåll är Karl Hedvalls doktorsavhandling Humes 
Erkenntnistheorie kritisch dargestellt från 1906. Enligt min mening kan vi dock 
inte hävda att det existerade en Uppsalafilosofi med ett mer samlat program 
förrän omkring 1910–1911, då Hägerström framlagt sin värdenihilistiska teori 
och Adolf Phalén påbörjat sitt författarskap.  

Jag ska längre fram försöka sammanfatta ett uppsalafilosofiskt program (se 
2.3). Men det är viktigt att framhålla att Uppsalaskolans filosofer överlag var 
självständiga tänkare, som tolkade lärosatser och metoder självständigt. Deras 
ståndpunkter förändrades också genom åren. Så fanns exempelvis Hägerströms 
värdenihilism utarbetad redan 1910–1911, men senare tillför han själv andra 
argument för den teorin, han förändrar dess tillämpningsområde, kompletterar 
den med en värdefalsism, som ska gälla för vissa typer av värderingar, osv.15 
Likheterna i uppfattning mellan personer och över tid kan ändå anses tillräckligt 
stora för att vi ska kunna tala om ett uppsalafilosofiskt program.  

Uppsalafilosoferna uppfattas som och presenterar också sig själva som en 
slags reformatorer, som vill städa upp. Metafysiken ska bekämpas överallt där 
den uppträder, menar Hägerström. Som motto för sin Selbstdarstellung satte han 
skämtsamt, men samtidigt allvarligt menat: ”Praeterea censeo metaphysicam 
esse delendam” (”För övrigt anser jag att metafysiken bör förintas.”) Och 
                                                 
14  Heidegren, C-G., Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860–1915, s. 

348. 
15  Se detta arbete kap 4. Se även Petersson, B., Axel Hägerströms värdeteori, spec. kap 2 

och 3. 
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Hägerström hittar det han kallar ”metafysik” i många sammanhang, såväl inom 
som utom filosofin. Som jag nämnt ovan (kap 1) är det svårt att klart avgränsa 
det som uppsalafilosoferna kallar metafysik. En karakteristik ges av Hägerström 
själv på följande sätt: 

Als Metaphysik ist jede Anschauung zu bezeichnen, die aus der Wirklichkeit 
selbst – die Wirklichkeit an sich – etwas Wirkliches macht, sei es, dass man ohne 
weiteres vom reinen Sein spricht, als hätte man sich damit etwas Wirkliches 
vorgestellt, sei es, dass man etwas gewisses Wirkliches nimmt und die 
Wirklichkeit desselben als eine Eigenschaft neben anderen betrachtet.16 

Det är dock uppenbart att misstaget att uppfatta verklighet som en egenskap eller 
att identifiera “verkligheten själv” med något verkligt, bara är en form av 
metafysik, som uppsalafilosoferna kritiserade. Det är möjligt att Hägerström 
uppfattade detta misstag som grundläggande och speciellt graverande. Men på 
många ställen, där han finner begrepp, föreställningar eller teser motsägelsefulla 
eller bestämda av ett ”känslotänkande”, talar han om dessa just som meta-
fysiska. En annan karakteristik, som han för fram på flera ställen, rör ords 
mening och meningslöshet. Han säger: 

Die Metaphysik herrscht nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der 
Wissenschaft überhaupt. Sie ist aber nichts anderes als eine Reihe von 
Wortverbindungen, über deren Charakter der Metaphysiker nichts weiss. Die 
Klarlegung dieses Verhältnisses ist die Haubttendenz der Schrift, die ich hier 
behandle, und meiner späteren Arbeiten.17  

Att påvisa förekomsten av metafysik är alltså en huvuduppgift i Hägerströms 
arbeten. Samma beskrivning av vad metafysik är, återfinns på andra ställen i 
Selbstdarstellung. Metafysiken är, säger han, ”eine mehr oder weniger 
kunstvolle Wortspielerei”.18 När han diskuterar begreppen ting och rörelse, som 
de förekommer i ”det vanliga medvetandet”, vilka han finner metafysiska, säger 
han att ”Diese Begriffe sind aber nichts anderes als Worte, deren Charakter man 
sich nicht überlegt hat”.19   

Enligt Phalén, som också vill gå till rätta med metafysiska tankar och teser, 
bygger vårt vardagliga tänkande och mycket av äldre och även samtida filosofi 
och vetenskap på motsägelsefulla begrepp och är därmed något förfelat. 
Begreppen sägs vara dialektiska. Men genom att påvisa motsägelserna och 
eventuellt också visa hur de kan undvikas, bereder den uppsalafilosofiska 
begreppsanalysen en möjlighet till nystart, menar han.  

Också de andra uppsalafilosoferna säger sig föra en kamp mot metafysiken. I 
sin lilla bok Vad är Uppsala-filosofien? ägnar Gunnar Oxenstierna ett avsnitt åt 

                                                 
16  Selbstdarstellung, s. 26f/136f. 
17  Ibid., s. 26/136. Hägerströms egen kurs.  
18  Ibid., s. 34/144. 
19  Ibid. 
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att presentera metafysikkritiken. Programmatiskt säger han: ”Uppsala-filosofien 
säger endast: välj! Metafysik eller tankesammanhang, välj vilket ni vill. Men de 
låta sig – tyvärr – icke förenas.”20  

2.2.2 Den idealistiska bakgrunden och kritiken av ”subjektivismen” 
Uppsalaskolan växte fram ur en speciell filosofisk miljö och i mycket också som 
en reaktion mot grundtankarna i denna miljö.  Hägerström och kretsen kring 
honom var präglade av den rationalistiska och idealistiska filosofi de inskolats i 
och som omgav dem vid universitetet i Uppsala. De problem man kom att 
behandla utgår i stor utsträckning från denna tradition och det är därmed också 
mot den man riktade sin kritik. Uppsala hade sedan mitten av 1800-talet sin egen 
speciella variant av idealistisk filosofi i Christopher Jacob Boströms tänkande, 
som ännu i en senare version av ”Boströmianism” levde kvar kring sekelskiftet. 
Carl Yngve Sahlin, professor i praktisk filosofi fram till 1894, omfattade en 
något reviderad sådan ståndpunkt. Hägerströms egen lärare, E.O. Burman, som 
också spelade stor roll för Adolf Phalén, var även han en slags ”kritisk 
boströmian”, men arbetade själv främst med Kants och Fichtes filosofi. De sista 
årtiondena av 1800-talet var också den tid när den tyska nykantianismen var 
aktuell och hade inflytande även över svensk filosofi. 

Under hela den tid som Uppsalaskolan existerade återkom man i 
doktorsavhandlingar och andra arbeten till Kant, Fichte och Boström. Häger-
ström kom under det första decenniet av 1900-talet att ägna mycket arbete åt 
Kants och Fichtes filosofi. Till Kant återkommer han gång på gång, också i sina 
senare föreläsningar. Avhandlingar med ämnen som rör Boströms filosofi 
framlades av Carl Hellström (1919), Anders Wedberg (1937) och Harald Morin 
(1940). 

Såväl Hägerström som Phalén får möjlighet att skriva var sin längre 
självkarakteristik i en tysk bokserie. Phaléns Selbstdarstellung publiceras 1924, 
Hägerströms 1929. Båda beskriver där hur de via Burmans skrifter och 
undervisning införts i Kants filosofi och hur de från att först ha anammat en 
kantiansk och transcendentalfilosofisk (Fichte) ståndpunkt, främst i 
kunskapsteorin, kom utveckla en kritik mot dessa läror, igen främst i 
kunskapsteorin, i frågor om kunskapens möjlighet och objektivitet. Hägerström 
skrev också en omfattande (830 sidor) Kantavhandling, Kants Ethik im 
Verhältnis zu seinen erkenntnistheoretischen Grundgedanken systematisch 
dargestellt (1902).21 Enligt hans Selbstdarstellung är det dock först några år 
senare han drar slutsatsen att 

                                                 
20  Oxenstierna, G., Vad är Uppsala-filosofien?, s. 53. Oxenstiernas kurs. 
21  Intresset för problem och frågeställningar knutna till Kants filosofi behölls inom 

Uppsalaskolan under hela dess existens. Flera av dess filosofer disputerade på Kant-
avhandlingar, t.ex. Einar Tegen (1918), Erik Jonsson (1924) och Konrad Marc-Wogau 
(1932).  
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Der Satz, den man sowohl in der Geschichte der Philosophie als gemeinhin als 
selbstverständlich betrachtet, dass das Bewusstsein selbst das einzige unmittelbar 
Gegebene ist, ist falsch. Jedes Bewusstsein bezieht sich auf etwas anderes als sich 
selbst. Die Objektivität der Erkenntnis kann nicht in ihrer Eigenschaft liegen, ein 
Bewusstsein der eigenen inneren objektiven Einheit der Bewusstsein zu sein. Die 
Objektivität der Erkenntnis muss in der eigenen Natur des Aufgefassten, des 
Objektes liegen.22 

Därmed tar han avstånd från såväl Kant och transcendentalfilosoferna som de 
svenska boströmianerna. Slutsatsen ovan blir också en av huvudtankarna i hans 
svårtillgängliga Das Prinzip der Wissenschaft 1908. 

Phalén inleder sin Selbstdarstellung med en kort historisk framställning av 
den svenska 1800-tals filosofin och för den fram till den tidpunkt då han själv 
startar sin filosofiska verksamhet.  

Erst bei Sahlins Schüler, Erik Olof Burman, wird jedoch die erkenntnis-
theoretische Reflexion entschieden dominierend, das Kantsche Erkenntnisproblem 
tritt in den Vordergrund und führt zu einem vertieften Studium sowohl Kants als 
auch der Transzendentalphilosophie. Besonders Burmans Schüler, Axel 
Hägerström, setzt anfangs die kantisch-transzendentalphilosophische Denk-
richtung fort, jetzt aber in stärker ausgeprägtem Gegensatz zur Philosophie 
Boströms. [---] Eine nähere Erörterung der allgemeinen Voraussetzungen des 
Kantschen Erkenntnisproblem führt jedoch bei Hägerström und seinen Schülern, 
unter ihnen dem früh verstorbenen Karl Hedvall, allmählich zum Aufgeben des 
Grundgedankens des Kantianismus wie auch der Transzendentalphilosophie.23  

Att Hägerström, Phalén och den första generationen av Uppsalaskolans filosofer 
har tagit intryck av och också hämtat teser och tänkesätt från denna bakgrund är 
klart. Vi kan nog med fog anta att t.ex. Hägerströms sökande efter en 
grundläggande princip för all vetenskap och hans tanke att verklighet är 
bestämdhet, är sådant gods som övertagits. Också tanken att våra begrepp 
innehåller motsägelser var vanlig i den idealistiska filosofin. Men det är mot 
denna specifika bakgrund som uppsalafilosoferna riktar sina angrepp. Kritiken 
av ”subjektivismen”, som hör till det uppsalafilosofiska programmet, är en 
direkt kritik av boströmianism och transcendentalfilosofi. 

En central tanke hos Hägerström och hans elever var avvisandet av alla 
former av idealism eller, som man sade, ”subjektivism”, såväl i ontologin som i 
kunskapsteorin. Idealistiska teorier antar allmänt att verkligheten ytterst är av 
andlig natur, att ”att vara” är detsamma som ”att förnimmas”, och att människan 
endast kan ha kunskap om (vara medveten om) sina egna föreställningar 
(medvetanden). Det senare, menar Uppsalafilosoferna, innebär att ”subjekti-
vismen” inte skiljer mellan föreställningen och föreställningens innehåll, mellan 
ett medvetande om något och det man är medveten om, vilket de uppfattar som 
                                                 
22  ”Axel Hägerström”, Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, s. 4f/114f. 
23  ”Adolf Phalén”, Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Återgiven i 

Phalén, A., Mindre arbeten, s. 312f. 
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ett kardinalfel. I de aktpsykologiska termer, som Hägerström ofta använder sig 
av, skiljer man mellan akt (tankeakt) och innehåll. Ingen akt har då sig själv till 
innehåll. Därmed tar man avstånd från hela den 1800-tals tradition som man 
fostrats in i. 

I Uppsala hade redan under 1880-talet docenten Pontus Wikner invänt mot 
idealismens identifikation av ”vara” och ”förnimmas”, intressant nog med en 
argumentation till stora delar byggd på referens till det vanliga språkbruket. Vi 
måste anta att Hägerström och hans elever kände till och påverkades av Wikners 
arbete.24 Trots Wikners kritik levde dessa läror vidare, också i Uppsala. Gruppen 
kring Hägerström var alltså inte först med denna kritik. Men deras kritik var 
skarpare och åstadkom efterhand en total förändring. Ingenstans nämner dock 
uppsalafilosoferna Wikners kritik, såvitt jag kunnat finna.  

Uppsalaskolans tidigast formulerade argument mot idealismen finns i Hed-
valls avhandling 1906.25 Hos Hägerström finns de första klara formuleringarna, 
som jag kunnat hitta, i hans föreläsningar från 1908 och i de manuskript på vilka 
han senare bygger boken Botanisten och filosofen.26 I föreläsningsserien hösten 
1908 heter det: 

Men i förhållande till saken för sig själf är medvetandet om den samma till sin 
natur blott en uppfattning från hvilken saken själf såsom det uppfattade är att 
skilja. [---] det ges intet medvetande, som ej vore ett medvetande om något där 
sålunda ej en skillnad inträdde mellan uppfattningen ss. sådan och saken som 
uppfattas.27  

Hans Das Prinzip der Wissenschaft (1908) är dock svår att kategorisera i detta 
avseende och har varit föremål för diskussioner, såväl inom Uppsalaskolan, 
medan den fortfarande var livaktig, som mellan filosofer som senare försökt 
tolka arbetet.28 Phaléns första bidrag till kritiken av ”subjektivismen” återfinns i 
                                                 
24  Wikner, P., Om egenskapen och närgränsande tankeföremål, del II, kap.1, s. 71–106. 

Kapitlets första del finns återgiven i Henrik Lagerlund, Svensk filosofi från Rydelius till 
Hedenius, s. 122–135.  

25  Hedvall, K., Humes Erkenntnistheorie kritisch dargestellt, s. 25ff. 
26  Föreläsningsserien ”Den praktiska filosofiens propedeutik” och de manuskript som av 

Martin Fries benämns ”Botanisten och filosofen” och som återfinns i Filosofi och 
vetenskap.  

27  ”Den praktiska filosofiens propedeutik”, s. 15–16. 
28  Se t.ex. Nordin, S., Från Hägerström till Hedenius, s. 37–43. Se också Nordin, S., 

”Hägerström, Phalén och metafysiken”, Humanistiskt debattforum I&H Insikt och 
handling, Nr 3/4, 1981, s. 159–167. I min avhandling håller jag fram tolknings-
svårigheterna med många uttalanden i Das Princip der Wissenschaft, men stannar för att 
grundbegreppet, ”det absoluta vetandet”, måste uppfattas som subjektivistiskt i och med 
att det karaktäriseras som ett ”Sichselbstwissen”, Axel Hägerströms värdeteori, s. 28f. 
Men jag framhåller (s. 31f) att det också finns tydliga anti-subjektivistiska formuleringar i 
Das Prinzip. Hägerström säger t.ex. ”…in jedem Denkakt als solchem ist der Akt selbst 
nicht bewusst” (Das Prinzip, s.76). För att få fram en sammanhängande tolkning av 
helheten (om någon sådan finns) och våga ett ställningstagande i den diskussion som 
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festskriften till Burman (1910).29 Genom sina senare arbeten blev Phalén dock 
den av uppsalafilosoferna som främst kom att förknippas med den 
uppsalafilosofiska kritiken av idealismen. 

Kritiken av subjektivismen upprepas på ett eller annat sätt av samtliga 
uppsalafilosofer. Så skriver exempelvis Einar Tegen1936: 

Kunskapen är icke en kunskap blott om medvetandet själv. Det är tvärtom så att 
varje medvetande är ett medvetande om något annat än sig självt, det ligger i dess 
begrepp. En identitet av medvetande och objekt är en motsägelse, den må sedan 
framträda i en empiriskt fattad perception eller i ett rationalistiskt färgat 
självmedvetande. 30 

2.2.3 Andra källor 
Kant, transcendentalfilosofin och den inhemska boströmianismen var inte de 
enda utgångspunkterna för uppsalafilosoferna. En bakgrundsfaktor, som 
åtminstone vad gäller Hägerström inte får glömmas, är de strömningar av 
radikalism, naturalism och optimistisk framtidstro som kom fram i den nordiska 
debatten under 1880-talet. Hägerström tycks ha burit med sig detta bagage under 
större delen av livet. Hedenius säger att Hägerström tappade sin 
framtidsoptimism först när nazismen växte sig stark under 30-talet.31 Wedberg 
karakteriserar Hägerströms utgångspunkter på följande sätt: 

Under de två decennierna kring sekelskiftet utvecklades så småningom den 
filosofiska grundsyn som sedan skulle bli Hägerströms tills hans död. Han skulle 
sedermera komma att hänvisa till Kant som den filosof som betytt mest för hans 
utveckling. Någon sanning ligger det kanske i detta. Men Hägerströms egentliga 
insats i svensk akademisk filosofi består i att det var han som införde ett 
naturalistiskt betraktelsesätt. Naturalismen har han knappast funnit i Kants 
skrifter. Den var emellertid något som låg i tiden och som Hägerström litet 
varstans mötte hos de samtida nordiska författare han läste och beundrade. Han 
mötte den också hos Nietzsche, ”en tysk filosof huvudet högre än andra” som 
skriver i ett fästmansbrev, och hos Karl Marx, som han i det nya seklets början 
apostroferade som ”den geniale Marx” i öppningsorden till en föreläsningsserie. 

                                                                                                                                                         
varit, krävs en ny översyn av Hägerströms texter runt 1908. Det är möjligt att jag 
återkommer i denna fråga. – Det existerar ett manuskript Vetenskapens princip som Das 
Prinzip förefaller vara en ordagrann översättning av. Thomas Mautner menar därför att 
Hägerström först avsåg att ge ut sin bok på svenska och att det rör sig om manuskriptet 
till denna, Vägledning till Hägerströmstudiet, s. 25.  Manuskriptet måste vara tillkommet 
något eller några år innan Das Prinzip kom ut. Eftersom de anti-subjektivistiska 
formuleringarna också finns här, måste detta vägas in när vi diskuterar frågan när de olika 
uppsalafilosofiska teserna tidigast kan beläggas. Den ovan citerade formuleringen ur Das 
Prinzip lyder i manuskriptet: ”…i varje tankeakt såsom sådan är akten själv inte 
medveten” (s.77), dvs. en överensstämmelse ord för ord. 

29  Phalén, A., ”Kritik af subjektivismen i olika former med särskild hänsyn till 
transcendentalfilosofien”, Festskrift tillägnad E.O. Burman, s. 118–167.  

30  ”Kritisk objektivism”, s. 36. 
31  Hedenius, I., Om stora män och små, s. 202. 
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Den filosofiska miljö, som på 80- och 90-talen fanns i Uppsala, dominerades 
emellertid alltjämt av Christopher Jacob Boströms på 1830-talet koncipierade 
”absoluta idealism”. För kritiken och radikalismen i denna ur alla synpunkter 
extremt konservativa miljö svarade E.O. Burman [som alltså var Hägerströms 
lärare], som anknöt till Kants förnuftskritik.32    

En viktig källa till Hägerströms psykologiska teori är arbeten av samtida 
tongivande österrikiska och tyska filosofer och psykologer, som Franz Brentano, 
Alexius Meinong och Wilhelm Wundt, som han var väl inläst på. Det är 
uppenbart att han har hämtat vissa begrepp och antaganden därifrån. Hägerström 
skapar snarast en egen syntes av aktpsykologiska (Brentano, Meinong) och 
apperceptionspsykologiska (Wundt) antaganden.33 Aktpsykologins distinktion 
mellan akt och innehåll kan också ha påverkat Hägerström i utformningen av 
kritiken av subjektivismen. 

I sina texter nämner Hägerström flera samtida filosofer, t.ex. de tyska 
”värdepsykologerna” von Ehrenfels, Maier och Lipps och dansken Harald 
Höffding, ofta i samband med kritik.  Också Edward Westermarck, som 
Hägerström läste på tyska redan 1906, nämns i regel i samband med kritik. Det 
finns ändå goda skäl att tro att Hägerström påverkats av eller åtminstone känt 
igen sig i Westermarcks resonemang om sed och moral, men att han utvecklat 
dem i annan riktning – från Westermarcks värdesubjektivism till sin egen 
värdenihilism.34  

Också Phalén och den andra generationens uppsalafilosofer, som Einar 
Tegen eller Carl Hellström, hänvisar i sina texter flitigt till samtida tyskspråkiga 
psykologer och filosofer (Rickert, Sigwart m. fl.). Intressant är att Phalén i en 
mindre skrift från 1911 kommenterar Edmund Husserls Logische Unter-
suchungen och menar att också Husserl är ”subjektivist”, trots att han finner 
anti-subjektivistiska uttalanden hos honom.35 

Även om Uppsalafilosoferna utmärktes av en bergfast övertygelse om de 
egna ståndpunkternas riktighet och det också fanns en attityd av självtill-
räcklighet hos dem, så följde de uppmärksamt vad som skrevs inom tyskt och 
nordiskt språkområde, och tog intryck av det och kommenterade det.  

Kännedomen om den samtida anglosaxiska filosofin tycks det dock, 
åtminstone vad gäller Hägerström och Phalén, vara sämre med. Referenser till 
äldre engelsk filosofi finns på många ställen. De engelska empiristerna Locke, 

                                                 
32  Wedberg, A., ”Axel Hägerström. Några minnesbilder och intryck”, s. 4f. 
33  För en mer omfattande presentation och diskussion av Hägerströms psykologiska 

antaganden, se Petersson, B. Axel Hägerströms värdeteori, s. 30–58. 
34  Se Petersson, B., Ibid. s. 95–97. 
35 Phalén, A. ”Om det kvantitativa betraktelsesättet i logiken”, Mindre arbeten, s. 172–183. 

Enligt Thorild Dahlquist är det sannolikt att Phalén är den som tidigast diskuterar Husserl 
i Sverige (”Phalén Adolf”, Svenskt Biografiskt Lexikon, s. 288). Logische 
Untersuchungen är, enligt Dahlquist, ”ett av de 1900-tals verk som allra mest stimulerat 
Phalén”, ”Adolf Phaléns efterlämnade manuskript”, s. 269.  
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Berkeley och Hume är föremål för återkommande diskussioner. Hume blev, som 
vi såg, föremål för den första uppsalafilosofiska avhandlingen (Karl Hedvall). 
Hobbes, Locke, Berkeley och Hume behandlas gång på gång av både 
Hägerström och Phalén.36 Phalén hittar en mångfald av motsägelser i deras 
kunskapsteori och ontologi.37 Båda behandlar också J.S. Mill. Spencers 
moralfilosofi kommenteras t.ex. av Hägerström och Hellström.38 Men de 
samtida engelsmännen, t.ex. G.E. Moore eller Bertrand Russell, tycks bli 
bekanta i Uppsala först sent på 20-talet.  

Några influenser har sålunda inte kommit från filosoferna i Cambridge, trots 
likheterna t.ex. i kritiken av idealismen och synen på filosofins uppgift och 
karaktär (jfr citatet från C.D. Broad ovan under 2.1). Den logiska empirismen, 
som skolbildning kallad ”Wien-kretsen”, tycks dock ha uppmärksammats från 
dess start, åren efter första världskriget. Den var också i början lokaliserad till 
tyskt språkområde. Någon påverkan är det inte heller här fråga om. I stället för 
att se likheter och anknyta till det gemensamma, intar uppsalafilosoferna en 
kritisk hållning. Också den logiska empirismen uppfattas som ”subjektivistisk”. 

Hägerström reste aldrig utom landet. Phalén gjorde som ung en studieresa till 
Tyskland, där han kan ha träffat Windelband och Rickert.39 1931, det år han 
dog, reste Phalén till Oxford för att delta i en konferens. Inför detta tillfälle 
tillkom också den enda av hans skrifter, som är skriven på engelska.40 Einar 
Tegen studerade efter disputationen under kortare perioder i Tyskland, bl.a. 
1921, då han besökte Edmund Husserl i Freiburg. Han skrev senare om Husserl 
och fenomenologin.41 Men något direkt utbyte av idéer tycks inte ha skett. 
Tegen deltog också i en konferens i Paris 1935, och fick där möjlighet att 
uttrycka något av Uppsalaskolans kritik mot den logiska empirismen.42  

                                                 
36  Inte bara Kant (se ovan not 21), utan också Berkeley och Hume blev föremål för 

avhandlingar och större arbeten inom Uppsalaskolan. Hume behandlades av t.ex. Karl 
Hedvall (1906), Phalén (1914), Carl Hellström (1925) och Ingemar Hedenius (1937), 
Berkeley av Hedenius (1936).  

37  Se t.ex. ”Ur erfarenhetsbegreppets historia. Ett exempel på dialektikens betydelse i 
begreppsutvecklingen”, 1916. Texten återfinns i Mindre arbeten. 

38  Carl Hellström, Om förhållandet mellan utvecklingsläran och etiken i Herbert Spencers 
syntetiska filosofi, 1930. 

39  Heidegren, ibid., s. 369. Thorild Dahlquist nämner i sin artikel om Phalén i Svenskt 
biografiskt lexikon, 1995, att ”P:s studieresor gick till Freiburg im Breisgau och 
Heidelberg.”  

40  ”Our Common Notions and their Dialectic Movements in the History of Philosophy”, 
Mindre arbeten, s. 481–487.  

41  Tegen, E., I filosofiska frågor, s. 56–64. 
42  Hans föredrag vid konferensen finns bearbetat i Theoria 1936 med rubriken ”Kritisk 

objektivism”. 
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2.2.4 Uppsalaskolans inflytande. Slutfasen 
Uppsalafilosoferna skrev på svenska och på tyska. Det är inte troligt att deras 
arbeten på tyska, som publicerats i Sverige, fick någon större internationell 
spridning. Dock erbjöds både Hägerström (1929) och Phalén (1924) att vara 
med i en tysk serie utgåvor av samtida filosofers självkarakteristiker, Die 
Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Helt okända utanför våra 
gränser var de sålunda inte. Uppsalafilosofins inflytande blev dock begränsat till 
Sverige och de nordiska länderna. Ett undantag utgör Hägerströms insatser på 
det rättsfilosofiska området, där hans teori blivit känd som ’den skandinaviska 
rättsrealismen’.43  

För samtida engelska filosofer var Uppsalaskolan dock okänd. Det är först i 
efterhand genom översättningar av C.D Broad, Robert Sandin och Thomas 
Mautner, som vissa uppsalafilosofiska texter blivit tillgängliga för engelsk-
språkiga läsare.44 

Uppsalaskolan hade under 10-, 20- och 30-talet en mycket stark, ja 
dominerande ställning inom svensk filosofi. Speciellt Hägerström blev en 
portalfigur. Genom sin undervisning och genom sina arbeten i moralfilosofi, 
religionsfilosofi och rättsfilosofi, där han för fram starkt kritiska och radikala 
ståndpunkter, kom han att ha ett stort inflytande på debatten och det 
intellektuella klimatet i Sverige, också utanför den akademiska och filosofiska 
sfären.45 Tongivande samhällsforskare, som t.ex. Gunnar Myrdal, var påverkade 
av Hägerströms värdenihilism och hans boskillnad mellan vetande (vetenskap) 
och värderingar.  

Som skolbildning var Uppsalafilosofin aktiv 1930-talet ut. Dock tunnades 
leden ut efter hand. Såväl ”lärofäderna” Phalén och Hägerström, som Hellström, 
Meurling och Oxenstierna gick bort under detta decennium. Einar Tegen fanns 
kvar, som professor i Stockholm, men hans forskningsintresse hade efterhand 
utvecklats från den rena filosofin till mer psykologiska frågor. Inom den yngsta 
generationen av Uppsalafilosofer, Marc-Wogau, Hedenius och Wedberg, 
utvecklades en intern kritik och ett ifrågasättande av flera av Uppsalaskolans 
teser. Man kom mot slutet av 30-talet att inspireras av Cambridgeskolans 
                                                 
43  Se t.ex. Thomas Baldwin, The Cambridge History of Philosophy 1870–1945, s. 316f. 
44  C.D. Broad översätter 1953 Hägerströms Till frågan om den objektiva rättens begrepp 

(1917) samt ett antal skrifter med rent rättsfilosofiskt innehåll. Titeln på samlingen är 
Inquiries into the Nature of Law and Morals. Robert T Sandins översättningar, 
Philosophy and Religion, 1964, omfattar Hägerströms Selbstdarstellung, hans 
installationsföreläsning samt några föreläsningar över religionsfilosofi. Thomas Mautner 
har översatt en av Adolf Phaléns två provföreläsningar från 1914 under titeln ”Hume’s 
Psychological Explanation of the Idea of Causality” i International Philosophical 
Quarterly 1977 samt två Hägerströmtexter, installationsföreläsningen och en kort 
rättsfilosofisk introduktion från 1929, i Eliaeson, S. et al., Axel Hägerström and Modern 
Social Thought. 

45  Se t.ex Källström, S., Den gode nihilisten. Axel Hägerström och striderna kring 
uppsalafilosofin. 
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arbeten, främst Russells och Moores. Därmed fick också filosofin i Uppsala en 
mer internationell inriktning. Den tidigare isolationistiska attityden bröts. 
Hedenius väljer också som pionjär engelska som språk för sin 
doktorsavhandling Sensationalism and Theology in Berkeley´s Philosophy 
(1936). Innehållsmässigt visar hans doktorsavhandling dock att han ännu är fast, 
ja, snarast ortodoxt, förankrad inom Uppsalaskolan.46  

När filosofin i Uppsala framträdde efter andra världskriget var den inte 
längre uppsalafilosofisk, utan en analytisk filosofi av mer allmän karaktär. 
Steget dit hade dock inte varit så svårt att ta, eftersom Uppsalaskolans likartade 
attityd och tänkesätt berett marken. Man kände igen sig, samtidigt som man 
insåg att t.ex. Cambridgeskolan erbjöd bättre metoder och lösningar av de 
problem som Uppsalaskolan tidigare sysslat med. På grund av likheterna var det 
också lättare att direkt ta upp debatten och även presentera kritik. Konrad Marc-
Wogau skriver: 

Vår inställning till dessa riktningar [dvs Cambridgeskolan och den logiska 
empirismen] var därför, när de blev kända hos oss, mycket mera kritisk än i andra 
länder, där de framstod som något helt nytt och revolutionerande.47 

Synen på filosofins uppgift och analysens innebörd och metod blev därmed 
delvis en annan än den uppsalafilosofiska. I stället för ett förkastande av ”det 
allmänna medvetandet” som motsägelsefullt eller som ett vidskepligt känslo-
tänkande, blev ”common sense” i G.E. Moores mening åtminstone något att 
respektera och möjligt att utgå från och reflektera över. Samtidigt utvecklades 
intresset för formell logik, både som fenomen och som ett redskap i analysen, 
något som tidigare uppsalafilosofer varit helt främmande och även kritiska inför. 
Den positiva teori från Uppsalafilosofin, som i första hand levt vidare, utveck-
lats och nytolkats, är Hägerströms värdenihilism, där framförallt Ingemar 
Hedenius fört argumentationen vidare.   

2.3 Det uppsalafilosofiska programmet och analysens plats 
Även om uppsalafilosoferna i enskilda frågor intog olika uppfattningar, så finns 
det ändå tillräckligt mycket gemensamt dem emellan för att tala om ett slags 
uppsalafilosofiskt program.48 Flera punkter i programmet har redan berörts. Man 
brukar säga att Uppsalaskolan står för (1) en kritik av ”subjektivismen” 
(idealismen), som man menar innebär en självmotsägelse och leder till en infinit 
regress, och (2) ett förkastande av all ”metafysik”. Enligt uppsalafilosoferna 
visar sig metafysiska teorier ofta innehålla eller leda till logiska motsägelser och 
därför vara felaktiga. De skulle nog också uppfatta en subjektivistisk ståndpunkt 
som metafysisk. Punkten (1) skulle i så fall kunna inordnas under (2). 
                                                 
46  Detsamma kan sägas om Hedenius ”Studies in Hume’s Ethics” (1937).  
47  Marc-Wogau, K., Studier till Axel Hägerströms filosofi, s. 17. 
48  Detta är också t.ex. Oxenstiernas uppfattning, se Vad är Uppsala-filosofien?, s. 7f. 
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Hägerström räknar också olika religiösa och juridiska antaganden till denna 
metafysiska kategori.  

Positivt hävdade Uppsalaskolan (3) en materialistisk, deterministisk 
uppfattning av världen, som motpol till idealismen, (4) en värdenihilistisk, 
emotiv, ståndpunkt inom värdeteorin och (5) den rättsfilosofiska position, som 
kallas ”den skandinaviska rättsrealismen”, som motpol till bl.a. naturrättsliga 
teorier. Man bör, som något utmärkande, också hålla fram deras (6) intresse för 
filosofihistoria, tydligast hos Phalén. Ett viktigt inslag, som redan beskrivits, är 
också deras betonande av (7) begreppsanalysen som metod. Vi såg i kapitlets 
första avsnitt att i vissa av deras arbeten hävdas explicit att filosofi ska vara 
begreppsanalys eller ha analys som en huvuduppgift, och att filosofin då är ”ren 
vetenskap”. Därför kan hävdandet att (8) filosofi som begreppsanalys är en 
vetenskap, inräknas som en del av programmet. 

En reflektion över tesernas samband är här på sin plats. De är nämligen alla 
relaterade just till (7), dvs. begreppsanalysen. Det är genom begreppsanalys som 
en subjektivistisk teori kan visas innebära orimligheten att två enheter, som 
måste hållas isär, i subjektivismen antas vara identiska - nämligen, uppfatt-
ningen (tanken, varseblivningen) själv och uppfattningens (tankens, varsebliv-
ningens) innehåll. Det är genom analys vi inser att en teori (eller ett begrepp) är 
metafysisk och innehåller självmotsägelser eller är ett tomt ”känslotänkande” 
och därför måste förkastas. Den värdenihilistiska teorin och rättsrealismen är 
resultat av analyser av moraliska och juridiska begrepp och omdömen.  

Också intresset för filosofihistoria kan - om än på annat sätt - knytas till 
begreppsanalysen. Speciellt Phalén antar en historisk utveckling av begreppen. 
Svårigheter (motsägelser) man finner i ett begrepp, t.ex. begreppet ”erfarenhet”, 
leder till en förändring av innehållet och vi får ett annat erfarenhetsbegrepp, som 
i regel dock ej helt är frigjort från den tidigare motsägelsen. Detta upprepas 
successivt, menar Phalén. Begreppet genomgår en utveckling över tid. Många 
begrepp vi använder oss av idag har genomgått en sådan process. Begreppen är 
dialektiska, säger han, och utvecklingen från ett steg till ett annat är en dialektisk 
process. Phalén menar därför att de svårigheter (motsägelser) vi idag upptäcker i 
ett begrepp ofta kan återföras på svårigheter (motsägelser) i de begrepp, som 
föregått det nuvarande i en sådan utvecklingskedja, och analyser av olika 
begrepp, t.ex. i filosofihistorien, därför kan vara till hjälp när vi analyserar våra 
nuvarande begrepp och kan hjälpa oss att förstå varför vissa motsägelser dyker 
upp i dessa. Han talar också om att vi ska försöka finna det ”ursprungliga 
begreppet”, (som ofta antas hämtat från ”det vanliga medvetandet”) och inse 
svårigheterna med det, och därmed förklara den räcka av begrepp och den 
dialektiska utveckling, som det gett upphov till. Det finns alltså skäl att vända 
sig till filosofins historia och använda analysmetoden för att förstå de historiskt 
givna begreppen, och därmed kunna kasta ljus över våra nuvarande begrepp och 
begreppen i sig.   
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I ”Ur erfarenhetsbegreppets historia. Ett exempel på dialektikens betydelse 
för begreppsutvecklingen”, 1916, presenterar Phalén sina tankar om denna 
begreppens dialektiska utveckling. Humes ”empirism”, säger han, ”har alltså 
framgått ur Lockes, och man kan ju även hos honom själv alltjämt spåra det 
Lockeska erfarenhetsbegreppet, som han dock på samma gång upphäver”.49 I 
mer generella termer hävdar han: 

Begreppen äro dialektiska. Som sagt gäller detta nu ofta det vanliga medvetandets 
begrepp. Vid den filosofiska reflektionen framträder så denna dialektik, och i den 
historiska utvecklingen kommer nu genom utdragande av konsekvenser i olika 
riktningar en fortgående betydelseförändring att äga rum. I viss mening kan man 
då säga, att det är det ursprungliga, ur det vanliga medvetandet upptagna 
begreppet, som på olika sätt bestäms, och detta kan sägas ligga till grund även för 
senare, förändrade uppfattningar, eller man kan här i viss mening tala om olika 
utvecklingsformer av ett och samma begrepp. Konsekvenserna ge sig nämligen 
endast ut från förutsättningarne, och även om de nu upphäva dessa, så ha de dock 
antagits endast emedan de äro en konsekvent utveckling av dem. Har då en filosof 
t.ex. kommit till ett visst erfarenhetsbegrepp endast genom utdragande av 
konsekvenserna ur det ursprungliga, ur vanligt medvetande hämtade, så kan man 
ju i viss mening säga, att han dock fasthåller vid detta, och att han bestämt just 
detta begrepp på ett visst sätt.50    

Phaléns formuleringar kan vara något svårtolkade. Men klart är ändå att Phalén 
menar att det finns en historisk utveckling av begreppen och att analyser av ett 
begrepp på olika stadier i denna utveckling både kan klargöra någon slags 
ursprunglig (och möjligen motsägelsefull) betydelse och bidra till analysen av 
det begrepp vi har idag. I sin självkaraktäristik 1931 säger han: 

Härvid söker han [Phalén] visa, hur de historiskt givna teorierna och 
åskådningarna i stor utsträckning låta sig förstå såsom dialektiska utvecklingar av 
ytterst ur vanligt medvetande hämtade naturliga begrepp [---] Liksom den i och 
för sig betydelsefulla analysen av de naturliga begreppen är nödvändig för 
förståelsen av den historiska begreppsutvecklingen, så ger omvänt historien den 
nödvändiga verifikationen av den eljest lätt godtyckliga analysen.51 

Det är viktigt att framhålla att tanken på en historisk begreppsutveckling, som 
blir klargjord genom analyser, inte alls är det enda skälet för uppsalafilosoferna 

                                                 
49  Phalén, A., ”Ur erfarenhetsbegreppets historia”, s. 308. I uppsatsen beskriver Phalén den 

dialektiska utvecklingen av begreppet ”erfarenhet” från Cartesius till Hume. Han hävdar 
att Cartesius utgår från det ”vanliga medvetandet” när han formar sitt erfarenhetsbegrepp, 
men gör formuleringen sådan att den undviker vissa problem som blir konsekvens av det 
vanliga medvetandets begrepp. Locke, menar han så, utgår från Cartesius erfaren-
hetsbegrepp, men omformulerar detta för att undvika vissa oönskade konsekvenser. 
Berkeley och Hume utgår i sin tur båda från Lockes begrepp, men omformulerar det på 
olika sätt, som sinsemellan utesluter varandra (s. 266–283).   

50  Phalén, A., Ibid., s. 305f. 
51  ”Phalén, Adolf” i Ahlberg, A., Filosofiskt lexikon, s.150. 
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att ägna sig åt filosofihistoriska studier. Den här tanken är speciellt Phalénsk. 
Jag har t.ex. inte hittat den hos Hägerström, vilket naturligtvis inte betyder att 
Hägerström inte godtog den.   

Hos så gott som alla uppsalafilosoferna tycks det finnas ett intresse för 
tidigare tänkare och tidigare filosofiska system. Faktiskt hämtar alla doktors-
avhandlingar som produceras fram till skolans upphörande sina ämnen från 
filosofihistorien. Hägerströms stora arbete om Kants etik och Hedvalls 
avhandling om Hume är dessutom tillkomna innan Phalén formulerat sina idéer. 
Möjligen fanns idéerna hos Phalén redan när han lade fram sin avhandling om 
Hegel 1912. Men uppsalafilosoferna ville naturligtvis också bidra till 
diskussionen och lösningen av traditionella filosofiska problem, som frågan om 
kunskapens möjlighet och viljans frihet. Att också behandla äldre diskussioner 
om dessa problem och ta ställning till dessa, syntes dem förmodligen helt 
naturligt. Det fanns ett genuint intresse för filosofins historia.  

Begreppsanalysens centrala ställning inom Uppsalafilosofin framhålls tydligt 
av dem själva, som vi såg av citaten i avsnittet 2.1 ovan. ”Uppsala-filosofien är 
begreppsanalys”, säger Oxenstierna. I sin bok om Hägerström (1939) håller 
Ernst Cassirer fram just detta.  

Hägerström har inte lämnat tvivel om vad som enligt hans övertygelse utgör 
början för all filosofi och vad som är dess systematiska slutmål. Början måste 
utgöras av en ren begreppsanalys, som inledningsvis klargör meningen hos de 
termer vi stöter på i sådana omdömen vi brukar beteckna som ’filosofiska’. Utan 
ett sådant klargörande förblir nämligen dessa omdömens innehåll helt obestämt: 
filosofin hotar att upplösas i en lek med blotta ord.52  

Analysen kan, som visats, på olika sätt knytas till samtliga punkter i 
programmet, och blir därmed dess huvudpunkt. Olika teser, positiva eller 
negativa, som man omfattade, grundas i de analyser man gör. Men det betyder 
inte att uppsalafilosoferna skulle säga att den filosofiska verksamheten uttöms 
med analysen. Det är, som Cassirer säger i citatet ovan, att ”[b]örjan måste 
utgöras av ren begrepps analys”. Vi kan nog i stället jämföra med Sokrates idé 
att vi först måste fastställa vad något, X, är, dvs. ge en definition eller en analys 
av X, innan vi kan tala om hurdant X är eller gå vidare till andra frågor om X. 
Uppsalafilosoferna utesluter inte andra resonemang om X från filosofins uppgift, 
men för att ha en grund för dessa måste en klargörande analys föregå. 
Felaktigheter, t.ex. motsägelser, i de grundläggande begreppen i en teori leder 
direkt till att hela teorin blir felaktig, skulle Hägerström och uppsalafilosoferna 
mena. 

                                                 
52  Cassirer, E., Axel Hägerström, s. 21. 
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2.4. Former av analys 
Frågor om den filosofiska analysens innebörd och metod har varit föremål för 
diskussion under hela 1900-talet. I den ”tillbakablickande” litteratur från de 
senaste trettio åren, som diskuterar utvecklingen under förra århundradet, är en 
sådan diskussion central. Ett viktigt namn här är Michael Beaney, som ägnat 
flera arbeten åt analysbegreppet. Ofta uppfattar man analys endast som ett slags 
uppdelande i beståndsdelar. I sina tidiga skrifter intar t.ex. G.E. Moore den 
positionen (1903). Han säger: ”we cannot define anything except by an analysis” 
och ”a definition states what are the parts which invariably compose a certain 
whole”. Det som inte har delar, komponenter, är därför oanalyserbart och något 
som inte kan definieras, enligt Moore.53 Samma tanke återfinns hos bl.a. Peter 
Hacker i hans stora arbete om Wittgensteins plats inom analytisk filosofi (1996). 
”I shall take ’analysis’ to mean what it appears to mean: namely, the 
decomposition of something into its constituents.”54  

Michael Beaney menar dock att det är fel att uppfatta analysen endast som 
ett sönderdelande av helheten och ett särskiljande av komponenter. Enligt 
Beaney finns det flera former av analys. Han vill dock tala om ”three core 
modes of analysis”.  

I call these regressive mode, concerned to identify the ‘starting-points’(principles, 
premises, causes, etc) by means of which something can be ‘explained’ or 
‘generated’, the decompositional mode, concerned to identify components - as 
well as structure - of something, and the interpretive mode, concerned to 
‘translate’ something into a particular framework.55  

Det går att finna exempel på alla tre formerna hos Uppsalaskolans filosofer. Vad 
gäller den tredje interpretativa formen, så menar Beaney att det finns en speciell 
1900-tals variant, nämligen den, där den översättning det är fråga om, sker till 
ett formaliserat språk. Uppsalafilosoferna gör inga sådana översättningar. (Man 
var, som nämnts, varken intresserad av eller riktigt medveten om de framsteg, 
som just i det tidiga 1900-talet gjordes på den formella logikens område.) Men 
om vi uppfattar översättningen mer generellt med innebörden att med ord och 
omskrivningar försöka tydliggöra innehållet i något (ett begrepp, en tanke, ett 
påstående), så är detta en mycket vanlig analysform inom Uppsalaskolan. I 
många fall övergår en sådan interpretativ beskrivning i en dekompositionell 
analys, dvs. där vi särskiljer olika komponenter.  

Beaney talar också om en speciell typ av interpretativ analys som 
transformative eller rephrasing. När en sats analyseras är det då fråga om att 
man visar att den kan överföras till eller ersättas av en annan sats (vars mening 
då antas vara klar). Inom Uppsalaskolan hittar vi sådana analyser t.ex. hos 

                                                 
53  Moore, G.E., Principia Ethica, §§6-10. 
54  Hacker, P.M.S., Wittgenstein’s Place in Twentieth-Century Analytic Philosophy, s. 3f. 
55  Beaney, M., ”Conceptions of Analysis in Early Analytic Philosophy”, s. 97f. 
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Hägerström åtminstone från 1917, när han menar att man kan ersätta olika 
värde- och pliktsatser med önskesatser, utropssatser och befallningssatser.   

Också den dekompositionella analysen är vanligt förekommande inom 
Uppsalaskolan. Den finns t.ex. både hos Phalén och hos Hägerström. När 
Hägerström vill, som han säger, ”analytiskt” behandla självmedvetandet, säger 
han att det innebär ”att urskilja dess innehållsmomenter”. Han fortsätter: 

Det kan till och med komma ifråga ett urskiljande af momenter, som i 
själfmedvetandet själft visserligen vid reflexion öfver dess beskaffenhet träda 
fram, men i detsamma flyta tillsammans.56  

Redan i en föreläsning 1908 finns formuleringar med liknande innebörd. ”Denna 
analysering, detta skiljande av identifierade momenter [min kurs.], är ett 
inställande av innehållsmomenterna i relation till varandra. D.v.s. även här ser 
jag något nytt, nämligen just relationen mellan momenterna”.57  Den 
dekompositionella analysen innebär här, enligt Hägerström, (1) att man 
identifierar och särskiljer komponenter, men dessutom att man i någon mening 
(2) fastställer och beskriver relationen mellan komponenterna.  

Tydligt framträder den dekompositionella ansatsen i de psykologiska 
analyser, som Hägerström gör.58 Han vill exempelvis dela upp den moraliska 
föreställningen i två olika akter, en föreställning om något och en känsla, som är 
associerad med föreställningen. Men genom att visa upp att dessa komponenter 
föreligger och att fastställa deras egenskaper och hur de är relaterade till 
varandra, får vi också veta något väsentligt om den moraliska föreställning som 
analyseras och vi kan t.ex. i det här fallet hävda att den inte kan vara en tanke 
om att något förhåller sig så eller så, menar Hägerström. 

För Hägerströms analyser är fastställandet av relationsförhållandet (2) ovan 
av största betydelse. När (a) jag är glad över något och när (b) något framstår för 

                                                 
56  Hägerström, A. Till analysen af det empiriska själfmedvetandet, s. 1. 
57  Hägerström, A. föreläsningar över Rättsidéers sanningsvärde, ht 1908, s. 59.  
58  Den dekompositionella analysen är mycket vanlig i filosofins historia. Den finns t.ex. 

redan hos Aristoteles. Den finns också hos de engelska empiristerna, där sammansatta 
idéer uppfattas som bestående av enkla, dvs. de kan analyseras, uppdelas, i enkla 
komponenter. (Också dessa filosofers resonemang om återförande av idéer på 
impressioner är en form av analys, nämligen den regressiva formen av analys.) I artikeln 
“Decompositions and Transformations” (s. 76ff) håller Michael Beaney också fram Kant 
som en exponent för den dekompositionella analysen. En annan företrädare är Franz 
Brentano, som G.E. Moore ingående studerat. Moore själv har starkt uttalat att analysen 
ska bestå just i särskiljande av komponenter. Enligt Beaney behöver han inte alls ha lånat 
denna tanke från Franz Brentano, vilket har hävdats. Den dekompositionella analysen har 
förekommit i hela filosofins historia, menar Beaney. Också Hägerström hämtade idéer 
från Brentano, bl.a. akt-psykologiska antaganden, som t.ex. hans moralfilosofi bygger på. 
Men själva analysformen kan också i hans fall lika gärna ha hämtats någon annanstans, 
t.ex. från Aristoteles eller Kant, som han skrivit avhandlingar om. Hägerström håller sig 
dock inte till en analysform, utan han tillämpar olika former. 
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mig som glädjande, så föreligger i båda fallen hos mig en föreställning om något 
och en glädjekänsla, enligt Hägerström. Men det är relationen mellan de båda 
komponenterna som ger en skillnad. Hägerström antar att jag i det första fallet 
(a) är medveten om ett förhållande i mitt känsloliv. Här kan ett omdöme, något 
sant eller falskt, vara för handen. Men i det andra fallet (b) föreligger i stället en 
association mellan föreställningen och känslan, menar han. Jag ”glider” i 
medvetandet mellan dessa båda komponenter och kommer då att uppfatta 
känsloinnehållet, glädjen, som något som hör till objektet i föreställningen. 
Något omdöme är det då inte fråga om. 

Den regressiva analysen, där ”starting-points” (Beaneys uttryck) i form av 
principer, premisser eller orsaker används för förklaring, kan exemplifieras med 
Hägerströms (och andras) försök att ge en kausalförklaring till uppkomsten av 
vissa föreställningar. Så är t.ex. den moraliska föreställningen beskaffad på ett 
visst sätt på grund av att den uppkommit på visst sätt, menar man. Hittar vi de 
bakomliggande mekanismerna, Hägerström antar här sociala orsaksfaktorer, så 
kan en sådan analys (dvs en regressiv analys) både hjälpa oss att förstå av vilka 
komponenter en viss föreställning är sammansatt (dvs en dekompositionell 
analys) och vad som innehålls i föreställningen, vad vi föreställer oss (dvs en 
interpretativ analys). Detta kommenterar jag vidare i kapitel 3 nedan. 

Man kan också uppfatta vissa uppsalafilosofiska sätt att ”rekonstruera” en 
filosofs lärobyggnad, som just en regressiv analys. I sin avhandling Humes 
Erkenntnistheorie (1906) anför Karl Hedvall följande resonemang: 

Das rechte Begreifen der Lehre eines Philosophen muss systematisch sein; soweit 
dies möglich ist, auch da, wo der Philosoph selbst die Forderung systematischen 
Denkens nicht erfüllt. Es ist dies möglich nur durch ein Aufsuchen auch der mehr 
oder weniger bewussten Gedankengenesis, die hinter seinen eigenen klar 
ausgesprochenen Gedanken und ihnen zu Grunde liegt.”59 

Hedvalls resonemang är intressant eftersom det visar hur uppsalafilosoferna vill 
nalkas äldre filosofer och äldre filosofiska texter. Filosofen är i det här fallet 
David Hume. Den analyserande filosofen har alltså till uppgift att gå utöver det 
som sägs i en text för att försöka utröna vad filosofen måste ha förutsatt eller 
vad han rimligen antagit, även om det inte uttalats eller ens varit medvetet för 
filosofen. Enligt Hedvall (och senare Phalén) kan t.ex. motsägelser, som man 
finner hos en filosof, rent av förklaras genom att man visar upp förutsatta eller 
av filosofen inte analyserade eller medvetna antaganden och påpekar 
felaktigheter i dessa. 

                                                 
59  Humes Erkenntnistheorie, s. 12.”Den riktiga förståelsen av en filosofs lära måste vara 

systematisk; i den mån det är möjligt, också då, när filosofen själv inte uppfyller kravet på 
ett systematiskt tänkande. Det är i så fall möjligt endast genom att man söker upp också 
det mer eller mindre medvetna tankeursprung [”Gedankengenesis”], som ligger bakom 
hans [filosofens] klart uttalade tankar och utgör deras grund”[min övers.]. 
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Också att reda ut och rekonstruera den av Phalén antagna dialektiska 
historiska utvecklingen av ett begrepp kan uppfattas som en regressiv analys i 
Beaneys mening. Marc-Wogau beskriver den dialektiska metoden 1938 på 
följande sätt: 

Die dialektische Methode ist eine Methode der Erklärung. [---] Sie will nur von 
einem bestimmten Gesichtspunkte aus auf den inneren Zusammenhang eines 
philosophischen Systems oder einzelner philosophischer Theorien Licht werfen. [-
--] Unter Voraussetzung, dass ein Denker bei dem Aufbau seines 
Gedankensystems konsequent zu denken sucht, lassen sich gewisse offenbare 
Widersprüche seines System ‘erklären’, d.h. hier als konsequente Folgerungen 
einsehen, wenn man als ihre Prämissen Annahmen nachweisen kann, die der 
Philosoph, ohne sie zu analysieren macht, die aber selbst widerspruchsvoll sind.60 

Anders Wedberg, som fick sin skolning just inom Uppsalafilosofin, använder i 
sitt stora arbete Filosofins historia I - III (1958–1966) en metod för 
rekonstruktion, som väl tycks överensstämma med Hedvalls resonemang, där vi 
söker möjliga underförstådda premisser och antaganden som får en teori att 
logiskt hålla ihop och bli en slags helhet. 

2.5 Något om Uppsalaskolans begreppsanalys 
2.5.1 Utgångsantaganden 
En utgångspunkt för all uppsalafilosofisk analys är att ”vanligt medvetande”, 
”das gewöhnliche Bewusstsein”, vårt vardagliga ”tänkande” och även mycket av 
vetenskapens teorier och teser ofta är förvirrade och felaktiga. De utgörs av 
ogrundade antaganden, skenantaganden och motsägelser eller bestäms av 
känslokomponenter. Detta beror i sin tur, menar man, på att de begrepp vi rör 
oss med själva bär på motsägelser, är dialektiska, eller inte alls är några begrepp 
utan i stället ett slags känslouttryck. Normalt är vi inte medvetna om detta. I 
analysen av ”tänkande” och begrepp ska detta klargöras och visas upp, menar 
man. Därmed kan vi förklara egendomligheter och felaktigheter i filosofiska och 
vetenskapliga teorier och vårt oreflekterade medvetande. Men analysen ger 
också en utgångspunkt för resonemang om hur svårigheterna ska kunna 
undvikas. Förfarandet här, som man kallar rening, utgår från att det går att finna 
en begreppets ”logiska kärna” och att man utifrån denna kan avlägsna det som 
var felaktigt. 

Begreppsanalysen kan sålunda åstadkomma en uppstädning och uppstram-
ning såväl i det vardagliga tänkandet som inom vetenskapen och filosofin. Den 
kan skapa en ”hållbar” och sammanhängande uppsättning av begrepp att utgå 
ifrån. Därför ska filosofin vara just begreppsansalys, enligt Uppsalafilosofin. 
Redan 1909 förespråkar Hägerström explicit en filosofi som har ”till uppgift att 
undersöka just våra begreppsförutsättningar, de begrepp hvarpå å ena sidan all 
                                                 
60  Marc-Wogau, K. ”Über die dialektische Methode in der Philosophiegeschichte”, s. 81. 
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fackvetenskap hvilar, å andra sidan den antropocentriska åskådningen hvilar”.61  
Oxenstierna karakteriserar analysen på följande sätt: 

Tänkandet måste här avstå från sin vanliga sysselsättning att använda begreppen 
och med deras hjälp utforska yttervärlden. Tänkandet måste i stället – bildligt talat 
– vända sig mot sig själv, och detta är svårt.62 

För många framstår analysen därför som ”ytterst onaturlig”, säger han.  
Något vedertaget och gemensamt recept för hur den uppsalafilosofiska 

analysen ska gå till finns inte presenterat. Mer övergripande metodbeskrivningar 
finns bl.a. hos Phalén och Oxenstierna. Jag återkommer till dem nedan. Vad 
gäller analysens syfte och det allmänna angreppssättet var man förstås ense. 
Men för att mer fullständigt karakterisera analysen måste man studera olika 
enskilda uttalanden om analysen och skärskåda de analyser som utförts för att 
finna likheter (och skillnader) i antaganden och tillvägagångssätt. Oxenstierna 
understryker 1938 att ”den ene Uppsala-filosofen icke alltid är villig att 
underskriva den andres åsikter.”63 Men här finns också många oklarheter, som 
leder till tolkningssvårigheter. Vad jag presenterar i de följande avsnitten är 
snarast ett försök till överblick över och ”nedbrytning” till olika frågeställningar 
inom detta snåriga område. En mer fullständig genomgång kräver en annan och 
större arbetsinsats, som jag möjligen kan återkomma till i ett annat 
sammanhang.    

2.5.2 Vad ska analyseras? 
Uppsalafilosoferna talar i alla sammanhang om begreppsanalys, vilket lämpligen 
uppfattas som analys av just begrepp. Men det är uppenbart att de analyser som 
faktiskt utförs också riktas mot annat än det som vanligen avses med ordet. 
Alternativt kan vi säga att man ger ”begrepp” en mycket vid tolkning.  
Oxenstierna talar, som vi sett ovan, om analys av ”tänkandet”. Man säger sig 
analysera en föreställning eller ett medvetande. I regel gäller analysen explicit 
innehållet i en föreställning, vad (det som) vi föreställer oss, vad vi är medvetna 
om. Men enligt Uppsalafilosoferna är föreställningsinnehållet, det vi är 
medvetna om, det som medvetandet riktas mot, just ”saken själv”.64 Tegen talar 
om realanalys. Det är också tydligt att man genom analysen menar sig 
bestämma ett ords eller uttrycks betydelse. Det förefaller således röra sig om 
något olika slag av analyser. 

Men även om det jag angivit ovan visar på en oklarhet, så kan analyserna 
med vissa hjälpantaganden antas hänga ihop och belysa varandra. Man kan 
exempelvis anta: att ordets betydelse är den sak (”saken själv”) eller det 
                                                 
61  ”Filosofien som vetenskap”, s. 8f. 
62  Vad är Uppsala-filosofien?, s. 35. 
63  Ibid., s.7f. 
64  Föreställningsinnehållet är således aldrig en bild av något, enligt uppsalafilosoferna. 

Innehållet är det medvetandet riktas mot, något som i regel finns utanför medvetandet.   
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begrepp, som ordet betecknar, och att betydelsen också är det som vi föreställer 
oss, innehållet i vår föreställning eller det vårt tänkande sysslar med (riktas mot) 
när vi hör eller yttrar ordet (dvs ”saken själv”).  Uppsalafilosoferna gör sådana 
antaganden.       

Uppsalafilosoferna talar, som sagt, i alla dessa fall om begrepp och 
begreppsanalys. Hur de avgränsar ett begrepp i denna vida mening från sådant 
som inte är begrepp är inte helt klart. Ofta nöjer man sig med att räkna upp 
exempel på begrepp. Hos Phalén, Tegen, Oxenstierna och Hägerström finns 
sådana uppräkningar, särskilt i samband med att man beskriver den filosofiska 
uppgiften. Här rör det sig alltid om begrepp i en snävare mening. 

Hos Hägerström hittar man några försök till avgränsning. I Das Prinzip der 
Wissenschaft (1908) säger han att begreppet är ”eine Vorstellung mit 
selbstidentischem Inhalt […], die damit Allgemeinheit und innere Festigkeit 
besitzt”.65 Här är tydligen begreppet ett slags föreställning, och inte ett 
föreställningsinnehåll, som han senare menar. Men innehållet är speciellt: något 
”självidentiskt”. Det är ett innehåll som  

von innen her bestimmte Differenzen in sich unter Beibehaltung der gleichfalls 
inneren Einheit hat, wie auch von innen her bestimmte Differenzen von allem 
anderen, woraus weiter Allgemeinheit und innere Festigkeit folgt.66    

I det utvidgade manuskriptet till Botanisten och filosofen (1909, 1910) finns en 
karakteristik av ett begrepp som en bestämning, t.ex. en egenskap hos ett objekt. 
Hägerström exemplifierar med ”rundhet, vithet, hårdhet”. Ett begrepp är sådant 
att ”det inifrån sig självt [min kurs.] bestämt skiljer sig från varje annat”, säger 
han.67 Objekten däremot är bestämda och skiljs från varandra genom sin 
placering i tid och rum och inte ”inifrån” dem själva. Med ”inifrån sig självt” 
menar Hägerström att det skiljs från annat och andra begrepp genom sina 
egenskaper, sin karaktär. Men också här gäller avgränsningen begrepp i en 
snävare mening.68  

Men det som analyseras är ibland ett mer komplext föreställningsinnehåll: ett 
omdöme, antagande eller en tes. Hägerström kallar på något ställe också detta 
för begrepp, vilket kan förvirra. I föreläsningen ”Filosofien som vetenskap” från 
1909 talar han om ”vissa grundläggande begrepp sådana som kausalitetsregeln 
och de logiska principerna”. Här måste ”begrepp” snarast betyda antagande 
eller princip. Men i samma text hävdar Hägerström att filosofin ska ”undersöka 
just våra begreppsförutsättningar, de begrepp, hvarpå […] all fackvetenskap 
                                                 
65  Das Prinzip der Wissenschaft, s. 21. 
66  Ibid., s.22. 
67  Filosofi och vetenskap, s. 79. 
68  Om jag förstått honom rätt, skulle Hägerström mena att vithet utmärks av och skiljer sig 

från t.ex. rödhet genom sina kvalitativa inre egenskaper, medan ett visst vitt föremål eller 
objekt skiljs från ett annat exakt likadant vitt föremål och från alla andra existerande 
föremål genom sin placering i tid och rum. 
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vilar”.69  Men i vilken mening talar han då om begrepp? Är det orsaksbegreppet 
eller den nämnda kausalitetsprincipen som ska analyseras? Hägerström tänker 
sig nog båda möjligheterna.  

Att analysen ska gälla också annat än begrepp i snävare mening framgår av 
vad det är man säger sig vilja pröva. Det som ska avgöras är begreppens 
motsägelsefrihet, deras logiska hållbarhet och giltighet, deras sanningsvärde 
och kunskapsvärde (Erkenntniswert), säger man. Dessa aspekter behöver 
givetvis närmare karakteriseras och förklaras, men det är tydligt att de två 
sistnämnda endast kan tillämpas när analysen avser kategorin omdömen, teser. 
Att hävda att ett begrepp är motsägelsefritt låter sig nog göra, men inte att hävda 
att det är sant eller ger kunskap. 

Oklarheten hos Hägerström, som jag nämnde ovan, finns också hos andra 
Uppsalafilosofer, t.ex. i Phaléns resonemang om analysen av ”conceptions”, 
”notions” och ”ideas” 1931.70 Phalén talar här bl.a. om begreppens ”truth-
value”, vilket blir möjligt, om begrepp också får omfatta antaganden och teser. I 
hans Selbsdarstellung sägs begreppen ha eller sakna ”Erkenntniswert” och 
”logische Wert”. 

När Ingemar Hedenius 1939 karakteriserar analysen får den, som hos de 
äldre generationerna av Uppsalafilosofer, ett mycket omfattande tillämp-
ningsområde. Han skriver: 

Die logische Analyse, um die es sich hier handelt, kann also ebenso gut als eine 
Analyse von Tatsachen wie als eine Analyse von Begriffen oder der allgemeinen 
Bedeutung gewisser Worte bezeichnet werden, und sie kann auch als Analyse der 
Bedeutung gewisser Sätze bezeichnet werden, die in der Täglichen Rede und in 
der wissenschaftlichen Literatur vorkommen.71  

2.5.3 Föreställningar, begrepp och Moores distinktion 
Analysen ska, som vi sett, bland annat gälla föreställningsinnehåll. Här finns 
emellertid en oklarhet. Antag att jag vill bestämma innehållet i min 
föreställning, mitt medvetande om X. Analysfrågan tycks då vara: (1) Vad är det 
X som jag är medveten om, föreställer mig (uppfattar, tänker, riktar medvetandet 
mot)? Uppsalafilosoferna är angelägna om att X här är ”saken själv”, inte någon 
bild av något, utan ett ”objekt” som mitt medvetande står i direkt relation till 
eller riktas mot. Men jag kan naturligtvis ha egna idéer om vad det är jag 
föreställer mig. Man kan därför också fråga: (2) Vad är det jag föreställer mig att 
jag föreställer mig (dvs tror att jag föreställer mig), när jag föreställer mig X? 
Det är då fråga om hur jag uppfattar och beskriver föreställningsinnehållet. 

Vi rör oss alltså med två typer av föreställningar, där den senare är en slags 
meta-föreställning: 
                                                 
69  ”Filosofien som vetenskap”, Filosofisk Tidskrift, nr 2, 1980, s. 8f. 
70  Phalén, A.,”Our Common Notions and Their Dialectic Movements in the History of 

Philosophy”, Mindre arbeten, s. 481 ff.  
71  Hedenius, I., ”Begriffsanalyse und kritischer Idealismus”, Theoria, 1939, s. 289. 
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(a) en föreställning om X (ett medvetande om X) 
(b) en föreställning om föreställningen om X. 

 
Meta-föreställningen (b) kan sägas vara en tro om (a). (b) kan också sägas vara 
vår egen, människornas – möjligen oreflekterade – analys av (a). För den 
uppsalafilosofiska analysen bör det vara (a) som är den relevanta. Analysen ska 
fastställa vad vi faktiskt är medvetna om, inte vad vi tror att vi är medvetna om. 
Men (b) är naturligtvis inte ointressant. Den kan vara något som måste 
korrigeras, om tron (b) inte överensstämmer med den filosofiska analysens 
resultat (a).  Om vår introspektion vore perfekt skulle (b) ge en korrekt analys. 
Uppsalafilosoferna är dock ofta skeptiska till introspektionen. 

En allvarlig svårighet vad gäller den uppsalafilosofiska analysen är att man 
ibland inte klart skiljer mellan (a) och (b), utan tycks uppfatta en utredning av 
(b) som också ett svar på vad vi verkligen föreställer oss, dvs. (a). Insåg man 
inte distinktionen?  

På de flesta ställen som rör moraliska föreställningar kan man i Hägerströms 
texter hålla isär vad som är påståenden om (a) och vad som är påståenden om 
(b). Hägerström tycks tydligt medveten om distinktionen, när han analyserar 
föreställningar som ”något är gott”. Analysen visar i sådant fall att (a) vi 
föreställer oss objektet, och att den föreställningen är associerad med en känsla 
med visst eget innehåll, medan (b) är en (falsk) tro att vi uppfattar objektet med 
en egenskap. Vi tror alltså att vi har en viss föreställning, men i själva verket 
föreligger något annat, det Hägerström kallar en simultan association. 

Att det är (a) som Hägerström i första hand vill fastställa framgår av olika 
avsiktsförklaringar. I företalet till Till frågan om den objektiva rättens begrepp, 
1917 säger han att syftet är ”att vid den kritiska undersökningen belysa rättens 
verkliga natur för att på den vägen leda fram till en utredning af det begrepp om 
den samma, som verkliga täcker de fakta man har i tankarne vid gifna försök till 
begreppsbildning” [min kurs.]. I föreläsningsserien Rättsidéers sanningsvärde, 
1908, säger han, vad gäller att undersöka ”den självständiga viljan”, att han 
väljer ”metoden att undersöka, vad vi verkligen tänka, när vi hos oss tänka en 
självständig vilja eller vad för medvetenhetsinnehåll som är nödvändigt för att 
konstituera en sådan idé” [mina kurs.].72 

Det kan vara rimligt att också (b) är föremål för analys. När (b) avviker från 
resultatet av den filosofiska analysen av (a) finns plats för åtgärder. Vi uppfattar 
alltså X, som enligt analysen måste bestämmas på visst sätt, men vårt ”vanliga 
medvetande”, ”das unreflektierte Bewusstsein” uppfattar, beskriver, definierar X 
på annat sätt. Här måste i många fall vardagsansalysen (b) korrigeras. 
Hägerström själv hoppas att hans analys av den moraliska föreställningen ska 
medföra, inte bara en upplyst syn på värderingens beskaffenhet och vad vi gör 

                                                 
72  Rättsidéers sanningsvärde, s.115. 
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när vi värderar, utan också en förändring i själva värderandet. Moralen ska födas 
på nytt, säger han, 

med en friare och fjärrsyntare blick. Den ska då ock bära prägeln av det mildare 
bedömande av all mänsklig strävan, som följer med betraktelsen sub specie 
aeternitatis, med insikten i att allt dock blott är led i ett ändlöst naturligt 
sammanhang, där ingenting i och för sig är högre eller lägre.73   

I det här sammanhanget håller Hägerström alltså isär (a) och (b). Det gör han 
dock inte konsekvent, utan ibland blandar han samman innehållet i en 
föreställning med vår tro om innehållet. Här kan olika problem uppstå. Det mest 
bekanta exemplet är Ingemar Hedenius utläggning av det s.k. Hägerström-
Lundstedtska misstaget.74 När vi föreställer oss något som varande gällande rätt, 
så har vi – dvs. vi tror att vi har – tillagt objektet egenskaper och förmågor som 
är vidskepliga, menar Hägerström. Därför kan det inte finnas något som svarar 
mot ”gällande rätt”, säger han. Det finns helt enkelt ingen gällande rätt, blir då 
slutsatsen. Men den slutsatsen är absurd. Vi kan t.ex. rent deskriptivt peka på 
vad som för tillfället är gällande rätt i Sverige. Det vi föreställer oss, när vi 
hävdar att något är gällande rätt, måste då vara något annat. Det Hägerström 
håller fram som föreställningsinnehållet (meningen) skulle i bästa fall kunna 
vara det ”vanliga medvetandets” uppfattning (b), men inte en analys (a). Men 
genom sammanblandningen erhåller han den orimliga slutsatsen. 

För Uppsalafilosoferna är föreställningsinnehåll och mening identiska. 
Distinktionen ovan blir därmed analog med G.E. Moores distinktion mellan ett 
ords, ett uttrycks, en tankes mening och vår tro om denna mening. Man refererar 
ofta till Moores artikel ”Is there Knowledge by Acquaintance?” från 1919 vad 
gäller denna distinktion. Men distinktionen finns redan 1910 i hans föreläsningar 
publicerade i volymen Some Main Problems of Philosophy (1953). Där säger 
han: 

The fact, therefore, that a philosopher gives a definition of a word and says that 
this is the sense in which he is using the word, by no means proves that it really is 
the sense in which he is using it. It only proves that it is what he thinks he means; 
and what he thinks he means may be very different from what he does mean”.75 

Konrad Marc-Wogau framhåller i sin “Mina filosofiska fördomar” hur viktig 
denna distinktion är vad gäller att förstå analysens innebörd.76 Om 
uppsalafilosofernas och sin egen oklarhet på denna punkt säger han: 

Då man i början på 20-talet ville studera filosofi vid detta [Uppsala] universitet 
och sökte komma in i de filosofiska kretsarna, lärde man sig snart en jargong, som 
man säkert skulle ha undvikit om man tänkt på den mooreska distinktionen. Alla 

                                                 
73  Socialfilosofiska uppsatser, s. 62f. 
74  Hedenius, I., Om rätt och moral, kap. II. 
75  Moore, G.E., Some Main Problems of Philosophy, s. 220. 
76  Filosofisk tidskrift, nr 3, 2003, s.7–9.  
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möjliga begrepp: förändring, rörelse, anlag, rättighet osv, betraktades alla som 
”dialektiska” eller motsägande. [---] Om någon talade om sin äganderätt till något, 
fick han ögonblickligen höra: ”äganderätt?, det finns ingen äganderätt!” osv. 
Hägerström och hans lärjungar bar på sätt och vis själva skulden till detta 
nonsense-prat. De kunde själva uttrycka sig så: ”det finns inga rättigheter”. Vad 
de ville ha sagt var dock bara att den tolkning av rättighetsbegreppet som man kan 
spåra i naturligt föreställningssätt och även hos många jurister, den nämligen att 
en rättighet till något x, är en sorts övernaturlig makt över x, är förfelad, eftersom 
det inte existerar någon övernaturlig makt. [---] Oklarheten består alltså just i att 
man inte klart framhävde eller kanske inte var klart medveten om den mooreska 
distinktionen. 77    

Marc-Wogau vill alltså välvilligt tolka uppsalafilosofernas uttalanden om att 
begreppen och föreställningsinnehåll är dialektiska som handlande om (b) fastän 
de tycks gälla (a). Men det är kanske den väg vi måste gå, om vi ska få deras 
teser om analysen att gå ihop. Kanske var det så, som Marc-Wogau säger om sig 
själv, att man var medveten om någon slags distinktion, men inte alltid lyckades 
göra den klar för sig eller tillämpa den.  

De som ideligen upprepar att det är begrepp som ska analyseras och att våra 
begrepp och föreställningsinnehåll är motsägande, ”dialektiska” är Phalén och 
Oxenstierna. Enligt Phalén består den teoretiska filosofins uppgift ”i analysen 
och bearbetningen av begrepp, framförallt av dem, som utgöra förutsättningen 
för våra teoretiska omdömen överhuvud.”78 Oxenstierna förkunnar: 

Som den vetenskapligt berättigade kärnan i filosofien kvarstår en analys av 
tänkandets grundbegrepp med en klarare blick för syftet och efter andra metoder 
än förut. Filosofien som vetenskap är begreppsanalys.79  

I direkt anslutning till detta säger han att begrepp som ”kunskap, sanning, 
verklighet, konsekvens, tänkande, erfarenhet, jag, känsla, vilja, tid, rum, orsak, 
verkan, ting, egenskap, relation, värde” har en ”oerhört komplicerad struktur.” 
Han fortsätter: 

Men ordet komplicerad låter ännu tämligen harmlöst. Saken är ofta ännu värre. 
Ofta – icke alltid, visserligen, men mycket ofta – visar analysen, att dessa begrepp 
rent ut sagt äro motsägande. Hela vår begreppsapparat visar sig i grunden 
inficierad med motsägelser.80 

Längre fram i samma text säger han: 

[…] avsikten är att undersöka, hurudana begreppen verkligen äro. [---] Att i detalj 
analysera alla ett begrepps svårigheter och till fullo säga, huru de böra behandlas, 
är ett vanskligt företag. Men gäller saken enbart att uppvisa, att våra 

                                                 
77  Ibid., s. 9. 
78  ”Phalén”, 1931, s. 149. 
79  Vad är Uppsala-filosofien?, s. 12. 
80  Ibid., s. 13f. 
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grundläggande begrepp i stor omfattning verkligen äro dialektiska, så är det 
tämligen enkelt.81 

Här tycks han tala om begreppen, föreställningsinnehållen (a) och inte alls om 
våra föreställningar, vår tro (b) om dessa. Många andra formuleringar hos 
Phalén och Oxenstierna ger samma intryck. 

Att man vill analysera begrepp och föreställningsinnehåll är tydligt. Men 
påvisandet av motsägelser skulle naturligtvis ändå, som Marc-Wogau föreslår, 
kunna gälla vår tro eller våra föreställningar om begrepp och 
föreställningsinnehåll. Att påvisa motsägelser i ett sådant fall löser då inte 
analysuppgiften, utan visar i stället så långt bara att vi – gemene man, 
filosoferna, vetenskapsmännen - hittills tänkt fel och inte förstår vad vi verkligen 
tänker eller är medvetna om. Den viktiga delen, vi kan kalla den den positiva, av 
analysuppgiften kvarstår och kräver en annan metod. 

Även om många formuleringar talar emot, som t.ex. citatet från Oxenstierna 
ovan, så kan det vara rimligt, menar jag, att ändå uppfatta deras uttalanden i den 
välvilliga tolkning, som Marc-Wogau föreslår. Det finns också många formu-
leringar hos Phalén och Oxenstierna som kan stöda en sådan tolkning. Den gör 
dessutom deras metod och teori intressantare, mer begriplig och mer acceptabel. 
Men det är i så fall anmärkningsvärt att man i de studier som görs inom 
Uppsalaskolan lägger så stor vikt vid att påvisa och hålla fram motsägelserna i 
våra föreställningar om begreppen, och egentligen presterar så litet av positiv 
analys. Hägerströms analys av moraliska föreställningar är då undantagen.  

På några ställen hos både Phalén och Oxenstierna kan man se att de kommer 
nära den av Moore föreslagna distinktionen, dock utan att formulera den. Hos 
Oxenstierna finns följande intressanta passus, som tycks peka på samma struktur 
som det ovan nämnda Hägerström-Lundstedtska misstaget: 

Den eleatiska filosofien […] utgår från de egendomliga tankarna, att all mångfald, 
all förändring och all rörelse äro omöjliga. Den värld sinnena visar oss är därför 
ett sken, menade Parmenides, denna skolas lärofader. [---] Och hans lärjunge 
Zenon försökte bevisa, att mångfald och rörelse äro direkt motsägande begrepp.82 

Oxenstierna kallar den eleatiska ståndpunkten egendomlig. Han håller alltså inte 
med om att rörelse är något ”omöjligt”, dvs. icke existerande. Zenons analys, 
som ska visa att begreppen är motsägande och som ska ge en förklaring till den 
eleatiska ståndpunkten, kan då inte gälla själva rörelsebegreppet (eller mång-
faldsbegreppet), kunde Oxenstierna mena. I stället redovisar Zenon en viss (dvs. 
Eleaternas felaktiga) föreställning om rörelsebegreppet. Zenons analys gäller 
(b), men hans slutsats (a).  

I en föreläsning från 1919 kan följande formulering hos Phalén möjligen 
tolkas som att han skiljer mellan (a) och (b). Han säger: 
                                                 
81  Ibid., s. 34. 
82  Ibid., s.9f. 
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Man vill här bestämma den psykiska företeelse, som föreligger hos en individ, då 
han vid omedelbar reflektion fattar sig såsom t.ex. varseblivande. Härvid har man 
då att skilja mellan bestämmandet av det verkliga psykiska tillståndet å ena sidan 
[dvs. (a)] och bestämmandet av vad man i denna omedelbara reflektion [dvs. (b)] 
menar med varseblivning. Ej sällan förblandas dessa bägge undersökningar och 
man tar utan vidare det omedelbart givna föreställningsinnehållet [dvs (b)] såsom 
identiskt med det verkliga psykiska tillståndet [dvs. (a)]. Analysen visar emellertid 
just i detta fall, att vad man i omedelbar reflektion menar med varseblivning [(b)] 
är ett logiskt ohållbart föreställningsinnehåll och därmed även något overkligt. 83 

I Phaléns Selbstdarstellung (1924) finns följande formulering, som liksom 
citatet från Moores ovan, talar om definitioner: 

Die nächste Aufgabe ist also eine rein begriffsanalytische. Man bezieht sich dabei 
auf historisch gegebene Begriffe und es handelt sich nur darum, ihre Bedeutung in 
gewisser Hinsicht klar zu machen. Was die fachwissenschaftlichen Begriffe 
anbetrifft, so wird das Untersuchungsmaterial natürlich gerade die 
fachwissenschaftliche Literatur, wobei man die bedeutung des Begriffs zu fixieren 
hat, indem man ihn in seiner Anwendung verfolgt. Meistens stellen sich die 
Fachgelehrten solche Aufgaben nicht. Es ist oft genug zu sehen, dass die 
allgemeinen Begriffsdefinitionen […] nicht mit der Anwendung übereinstimmen. 
Oft kann man in den Definitionen sehen, wie sich veraltete, populäre 
Vorstellungen geltend machen, aber in der Anwendung wird nur dasjenige, was 
im Begriff berechtigt ist, eine Rolle spielen [mina kurs.].84   

Begreppsdefinitionerna, som Phalén talar om, motsvarar (b), dvs. vår tro om vad 
vi föreställer oss, vår ”analys” av detta, men det är uppenbart, menar han, att vad 
vi verkligen föreställer oss (a) måste vara något annat. Användningen, 
tillämpningen, t.ex. när vi menar att begreppet eller föreställningsinnehållet 
föreligger, stämmer (ofta) inte överens med den föreslagna definitionen. 
Användningen kan då ge oss en information om vad det är vi föreställer oss, (a). 
Utifrån användningen kan vi finna vad som är ”berättigat” (berechtigt) i 
definitionen (b), om något är det.  

Även om syftet ytterst är att analysera ett visst begrepp, t.ex. rörelse, vad vi 
föreställer oss när vi tänker ”rörelse”, att rörelse föreligger, osv., så tycks Phalén 
mena att det är lämpligt, ja, kanske nödvändigt, att utgå från ”historisch 
gegebene Begriffe”. Även om de visar sig felaktiga, ibland dialektiska, så kan 
prövningen av dem leda oss mot det som är ”berättigat” och till slut en korrekt 
analys.85 Vi måste då förutsätta, menar han, att ”sich alle diese Definitionen [dvs 
(b)] auf ein und dieselbe Vorstellung [dvs (a)] bezogen, dass man von derselben 
                                                 
83  Ur efterlämnade manuskript. 3. Filosofiens uppgift och metod, s. 19. 
84  Mindre arbeten, s. 325f. 
85  I den nämnda föreläsningen från 1919 föreslår han samma arbetsordning. ”Just emedan 

det verkliga tillståndet [(a)] alltid omedelbart fattas på ett visst sätt [(b)] är det emellertid 
lämpligt att vid bestämmandet av detsamma [(a)] börja med en analys av föreställnings-
innehållet, av vad man i den omedelbara reflektionen menar med varseblivning [(b)]”, 
Filosofiens uppgift och metod, s. 19.  
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Sache redete”, att vi t.ex. med ”rörelse” avser detsamma som t.ex. Zenon (om 
det är Zenons definition vi prövar). ”Wäre eine solche gemeinsame Vorstellung 
nicht vorausgesetzt , so könnte man sich nicht in Opposition stellen, man 
spräche dann von verschiedenen Sachen.”86  

Genom att studera dessa historiskt givna begreppsdefinitioner, dvs. olika 
förslag till (b), kan vi få en vägledning, ”Leitung”, mot den riktiga analysen, 
menar Phalén. Likaså ger överensstämmelse med hur vi använder begreppet, 
dvs. ”Anwendung”, en vägledning till analysen, ”wenn auch nur eine Leitung” 
[min kurs.].87 Användningen är ”ein Mittel […] die Bedeutung des Begriffes zu 
fixieren”.88 En specificering av vilken typ av data, som visar oss användningen 
av ett begrepp, hade här varit värdefull. Det kan, antar jag, vara fråga om 
observationer av när och hur vi använder vissa språkliga uttryck. Det kan vara 
iakttagelser av mer psykologisk art – t.ex. inför vilka objekt, under vilka villkor 
eller i vilka sammanhang det sökta föreställningsinnehållet tycks föreligga. Om 
vi antar att vi har tillgång till sådana användningsdata, så menar Phalén att vi 
ändå inte helt kan fastställa analysen utifrån dessa. Användningen ger bara en 
vägledning. Det kan därför ligga nära till hands att uppfatta Phaléns test som ett 
slags hypotesprövning. Överensstämmer inte den föreslagna begreppsdefini-
tionen (hypotesen) med användningen måste den vara felaktig. Har vi 
överensstämmelse innehåller definitionen något ”berättigat”, men vi kan inte 
därav dra slutsatsen att vi funnit den slutgiltiga analysen. 

Ett steg i ett fortsatt arbete består i att ställa begreppet (begreppsdefinionen) i 
relation till andra begrepp som granskats och formulerats. Begreppen måste 
tillsammans kunna utgöra en sammanhängande helhet och vara förenliga med 
varandra, menar Phalén. Passar begreppet så som begreppsdefinitionen beskriver 
det inte in, ger definitionen inte den sökta analysen.  

Die hier in Frage kommenden Begriffe stehen ja in nahem gegenseitigen 
Zusammenhang, wobei oft der eine die Voraussetzung des anderen bildet. Beim 
Bestimmen müssen dann die anderen Begriffe berücksichtigt werden, die Begriffe 
müssen so bestimmt werden, dass eine zusammenhängende Gesamtauffassung 
realisiert werden kann.89   

Det som nu ska följa är en bearbetning, ”eine logische Bearbeitung” – Phalén 
återkommer ideligen till detta - där vi utifrån användningen möjligen finner 
något som är berättigat i definitionsförslaget (den föreslagna analysen, (b)) och 
sedan formulerar och anpassar detta så att begreppet blir förenligt med andra 
(redan godtagna) begrepp. Det vi då når fram till, dvs. (a), ska dock inte vara 
någon konstruktion, utan ett uttydande av vad föreställningsinnehållet, 
begreppet, verkligen är. I föreläsningarna 1919 beskrivs uppgiften så här: 
                                                 
86  Mindre arbeten, s. 326f. 
87  Ibid. 
88  Ibid., s. 327. 
89  Ibid. 
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Den undersökning, det här är fråga om, karakteriseras alltså därav, att det är fråga 
om en analys av på något sätt redan givna föreställningsinnehåll, och uppgiften 
består i att klargöra och logiskt bearbeta dessa.90   

Metoden tycks ändå innehålla moment av konstruktion, där vi ur en tidigare 
föreslagen och kanske accepterad begreppsdefinition tar bort något och 
eventuellt också tillägger något nytt för att nå (a). Men när vi kommit dit, 
förväntar vi oss en bekräftelse av andra, ett ’ja, det var just det vi föreställde oss, 
just det vi tänkte, just det vi menade’. En gemensam föreställning som redan 
existerade har blivit klargjord.  

Phaléns metod tycks innebära att man i det sista skedet prövar sig fram till 
den slutgiltiga analysen. När han i föreläsningarna 1919 exemplifierar med 
tidsbegreppet säger han: 

Man kan här endast uppvisa de logiska svårigheterna och så försöka bestämma 
begreppet så, att dessa försvinna, varvid man naturligen har att ta hänsyn till andra 
begrepp, varmed tidsbegreppet sammanhänger.91  

I självkarakteristiken i Ahlbergs filosofiska lexikon 1931 framhålls igen 
”bearbetningen”, som något där vi prövar oss fram. Det gäller att ”söka ett 
bestämmande av begreppen på sådant sätt att dessa svårigheter [dvs inre 
motsägelser, brist på överensstämmelse med användningen eller oförenlighet 
med andra begrepp, osv], undvikas”.92  

Phaléns analysmetod i den här föreslagna tolkningen innefattar alltså två 
steg. I ett första steg (I) undersöks ett eller flera förslag till analys eller 
beskrivning av begreppet, föreställningsinnehållet, ”historisch gegebene 
Begriffe”. Analysförslagen kommer i de flesta fall vad gäller grundläggande 
begrepp att visa sig motsägelsefulla, dialektiska. I steg två (II), bearbetningen, 
antar vi att analysförslaget ändå visar något väsentligt om det sökta begreppet. 
Vi väljer då någon av komponenterna i det, som förefaller rimlig, utesluter 
andra, och bygger utifrån denna ett eget definitionsförslag. I en slags hypotes-
prövning ställer vi definitionsförslaget mot vad vi vet om användningen av 
begreppet. Vid en god överensstämmelse frågar vi om begreppet så beskrivet är 
förenligt med andra, redan analyserade begrepp. Är förslaget oförenligt med 
dessa, måste det förkastas. Är det förenligt kan vi, åtminstone tillsvidare, anta att 
vi nått en korrekt analys.  

Även om man vid analysen beaktar data som visar användningen, vilka 
rimligen fastställs på empiriskt vis, så är själva analysen, enligt Phalén, inte alls 
någon empirisk undersökning. Den är icke-empirisk och logisk.  

Hans elev Gunnar Oxenstierna betonar att begreppsanalysen, innehålls-
analysen, inte får uppfattas som, en psykologisk analys. Det gäller i analysen att 

                                                 
90  Ur efterlämnade manuskript. 3. Filosofiens uppgift och metod, s. 15. 
91  Ibid., s. 16. 
92  ”Phalén”, s. 150. 
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bestämma vad vi menar då vi tänker t.ex. ”jag”, att beskriva vad vi avser, 
föremålet för vårt medvetande, säger han.93 Trots de psykologiserande termerna 
gäller analysen något annat. 

Begreppsanalysen är nämligen icke någon psykologisk analys, den grundar sig 
icke på inre iakttagelse, på introspektion, som den psykologiska termen lyder. 
Introspektionen är överhuvud av begränsad räckvidd, endast till en viss grad 
kunna vi genom själviakttagelse klargöra, vad som finns i vår själ.94 

I stället ska analysen innebära ett ”utdragande av konsekvenser ur de givna 
tankegångarna”, säger han (Oxenstiernas egen kurs.).95 Sådant blir aktuellt både 
vid (I) när tidigare givna förslag prövas och vid (II) när det bearbetade förslaget 
prövas mot användningen. Om steg (I) säger han: 

I ett verkligt konsekvensförhållande ligger det som tänkes i följden redan i det 
som är tänkt i grunden. Äro konsekvenserna av en tanke motsägande, så måste 
motsägelserna redan ligga i denna tanke själv.96 

Vi kan dock inte nöja oss med att konstatera att en motsägelse föreligger. ”Man 
kan icke stanna vid de motsägande begreppen [måste tolkas som (b) ovan]. Man 
måste bearbeta dem och rena dem”, enligt Oxenstierna.97 I regel finns vad han 
kallar en ”hållbar kärna”, som kan fastställas. Om vår föreställning om 
jagbegreppet, som han funnit motsägande, säger han: 

Jagbegreppet är visserligen såsom sådant ohållbart, men det är alls icke utan 
berättigande. Det har dock en viss hållbar kärna. Det användes på ett absolut 
bestämt sätt, det är dock något visst som man avser när man talar om jag. Och 
skall analysen göras fullständig, måste det klargöras vad denna hållbara kärna 
är. Och detsamma gäller om alla dialektiska begrepp. Begreppsanalysen syftar 
aldrig till någon ren destruktion. Den vill klargöra den eventuellt ohållbara 
karaktär våra begrepp ha, men den vill också ange hur de kunna bearbetas och 
renas [min kurs.].98  

De två stegen i analysen, (I) och (II) ovan, framgår tydligt i dessa formuleringar. 
Att en ”kärna” finns visas av användningen, menar Oxenstierna. Om vi konsta-
terat en motsägelse i (I), finns det en ”felaktig” och en ”riktig beståndsdel” 
(Oxenstiernas uttryckssätt).99 Då måste vi inse vilken som är vilken och förkasta 

                                                 
93  Oxenstiernas olika uttryck för vad som söks i analysen, Vad är Uppsala-filosofien?, s. 16-

18. 
94  Ibid., s. 36. 
95  Ibid., s. 37. 
96  Ibid. 
97  Ibid., s. 38. 
98  Ibid., s. 23. 
99  Ibid., s. 42. 
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den felaktiga och gå vidare och bearbeta den riktiga. En fullständig analys är 
ibland svår att åstadkomma.100 

Men även utan en fullständigare analys kan man ofta i någon mån förskaffa sig en 
uppfattning av, hurudant det faktiska förhållandet [dvs. (a)] är, som det dialektiska 
begreppet [dvs. (b)] omtolkar på ett motsägande sätt [min kurs.].101      

Här säger han tydligt att det ”dialektiska begreppet omtolkar”, dvs. tolkar 
felaktigt, det innebär en felaktig analys av det verkliga förhållandet. De mot-
sägelser som uppsalafilosoferna i alla sammanhang så starkt framhåller att just 
begreppen är fulla av, återfinns i själva verket i så fall i våra egna vardagliga 
föreställningar om begreppen (föreställningsinnehållen) och i historiskt eller 
inom vetenskapen givna analysförslag (dvs (b) ovan). Det finns dock en ”kärna” 
och en användning, som visar vad begreppet och vad vårt föreställningsinnehåll 
(dvs (a) ovan) måste vara. Och detta är inte motsägande. Så måste hans 
uttalande uppfattas.   

Tolkningen passar in när Oxenstierna litet längre fram i sin bok igen 
kommenterar eleaterna. Han säger: 

Eleaterna funno dem [dvs. ”förändringens och rörelsens begrepp”] motsägande 
och slöto därav, att i verkligheten allting stode stilla. Det var nu åtminstone inget 
kompromissförsök, men som vi redan ha sett, förbisågo eleaterna, att om också 
rörelsebegreppet är motsägande, så kan det renas, det kan innehålla en logiskt 
hållbar kärna.102   

Det som är motsägande är eleaternas eget förslag till analys av vad rörelse är. Så 
måste Oxenstierna mena. I stället för att dra den absurda slutsatsen, borde de ha 
bearbetat och renat det egna analysförslaget, men man förbisåg den möjligheten. 
Det är Oxenstiernas budskap. Även om han igen säger att ”rörelsebegreppet är 
motsägande”, så är det uppenbart, menar jag, att han här avser eleaternas egen 
analys av rörelsebegreppet.  

Jag har ovan försökt ge belägg och stöd för den välvilliga tolkning som 
Marc-Wogau antydde. En sådan tolkning ger en intressant och begriplig modell 
för analysen och det avskaffar också sådana absurda antaganden, som att de 
flesta av våra begrepp (föreställningsinnehåll) som vi hanterar i vardagen och i 
                                                 
100  Uppsalafilosoferna förkastar ett definitionsförslag eller analysförslag i flera olika fall, 

nämligen om (i) komponenterna i förslaget uppvisar en direkt motsägelse, (ii) från 
förslaget kan härledas antaganden som motsäger varandra, (iii) förslaget kan självt 
härledas från premisser som motsäger varandra (det man kallar den ”ursprungliga” 
motsägelsen), (iv) vid explikation av förslaget uppstår en infinit regress, (v) förslaget är 
cirkulärt, (vi) förslaget inte överensstämmer med användningen, (vii) förslaget inte är 
förenligt med andra redan accepterade och analyserade begrepp. Hägerström skulle också 
säga att förslaget inte analyserar ett verkligt begrepp eller ett föreställningsinnehåll, om 
(viii) meningsfullheten hos det som analyseras är beroende av förekomsten av en känsla. 

101  Ibid., s. 43. 
102  Ibid., s. 39f. 
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vetenskapen är motsägande. Om tolkningen är riktig, skulle inte heller den 
historiska dialektiska utveckling, som Phalén så ofta talar om, gälla själva 
begreppen, utan i stället spegla olika historiskt givna föreställningar om 
begreppen och deras följd på varandra och samband med varandra. 

Samtidigt finns också, som jag visat, många uttalanden som inte tycks passa 
in i den välvilliga tolkningen. Bl.a. därför blir texterna svårlästa. Det är nog 
rimligt att fråga hur tydligt uppsalafilosoferna såg den mooreska distinktionen 
eller någon motsvarighet till den. I vissa texter, som jag visat ovan, tycks den 
förutsättas och användas, även om den formuleras otydligt, men i andra finns 
den inte alls. Jag delar Marc-Wogaus uppfattning, när han säger att 
”[o]klarheten består alltså just i att man inte klart framhävde eller kanske inte 
var klart medveten om den mooreska distinktionen.”103   

Oxenstierna framhöll, som vi sett, att uppsalafilosoferna inte alltid var eniga 
i de enskilda frågorna. Man ser detta också vad gäller åsikter om 
begreppsanalysens natur. I många sammanhang framhåller Hägerström att 
begreppsanalysen är en logisk undersökning och inte någon empirisk 
undersökning. Hans ståndpunkt där tycks överensstämma med Phaléns och 
Oxenstierna. I t.ex. föreläsningen ”Filosofien som vetenskap” 1909 säger han 

Det är ju nu uppenbart, att hvarje sådan undersökning [dvs en begreppsanalys] 
icke kan vara en psykologisk eller fysiologisk eller öfverhufvud en empirisk 
undersökning, ty i all empiri förutsätta vi redan och röra oss med vissa begrepp, 
hvilkas halt det just gäller att pröfva. [---] Undersökningen måste i stället, för att 
gå till djupet och ej stanna vid ytan, vara af rent logisk natur.104   

Senare kom Hägerström att mena att just psykologiska och fysiologiska data kan 
hjälpa filosofen i begreppsanalysen. Uppgiften att en viss föreställning 
uppkommit på ett visst sätt, att den förekommer när vissa psykiska eller 
fysiologiska reaktioner också föreligger, kan visa på vad slag av föreställning 
det gäller och vad föreställningsinnehållet kan vara, menar han. Filosofen måste 
därför också göra klart för sig sådana förhållanden i eller inför sin analys. När 
Hägerström i sin installationsföreläsning talar om moralfilosofin som vetenskap, 
vill han se den som ”stödd på en psykologisk analys och ledd av kritiskt 
filosofiskt inträngande i här verksamma idéer”.105 Vad gäller introspektion är 
Hägerström i många fall, i likhet Oxenstierna, kritisk och ifrågasättande, men 
samtidigt är det tydligt att han själv baserar vissa resonemang just på 
introspektion. Hägerströms syn på analysen behandlas i bokens följande kapitel. 

Den eventuella åsiktsskillnaden mellan Phaléns och Oxenstiernas uppfatt-
ning och Hägerströms kan möjligen förklaras av att deras analyser riktas mot 
olika slag av föreställningar. Hägerströms analyser gäller begrepp och 
föreställningar av värderingskaraktär: moraliska, estetiska, juridiska, religiösa 
                                                 
103  ”Mina filosofiska fördomar”, Filosofisk tidskrift, nr 3, 2003, s. 9. 
104  Filosofisk tidskrift, nr 2, 1980, s. 9. 
105  Socialfilosofiska uppsatser, s. 64f. 
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begrepp och föreställningar, medan Phalén och Oxenstierna analyserar 
grundbegrepp och föreställningar, som rör vår vardagliga eller den vetenskapliga 
uppfattningen av världen, vilka kan antas vara värderingsfria. 

Mer avvikande i sin uppfattning om analysen tycks Harry Meurling vara. I 
Festskrift tillägnad Axel Hägerström 1928 skriver han: 

[…] vilja vi hävda, att den undersökning, som till föremål har begreppet, endast 
kan resultera i en kunskap om innehållet i den föreställning, som användningen av 
respektive ord avser att realisera. [---] I själva verket är begreppsanalysen en viss 
egenartad empirisk undersökning. Allenast genom erfarenheten kan man lära 
känna det innehåll, som den föreställning äger, vilken utgör ett visst ords 
betydelse.   

Men därest begreppsanalysen blott har att angiva innehållet i en föreställning, så 
kan den som sådan icke skänka kunskap om själva verkligheten. Först och främst 
är det tydligt, att man icke genom att reflektera upp ett visst föreställningsinnehåll 
kan erhålla någon uppfattning av huruvida det gives något, hos vilket detta ingår 
som moment. Och även förutsatt, att en sådan helhet skulle existera, vari 
begreppsinnehållet på ett eller annat sätt inginge, så kan man naturligtvis ej 
genom begreppsanalysen inse, vilka dettas övriga momenter äro. Så till exempel 
kan man ej genom att analysera det goda få veta, vad som är gott. Vore så fallet, 
skulle reflektionen över ett föreställningsinnehåll giva något nytt, som icke låge i 
föreställningen själv.106  

Begreppsanalysen ska enligt Meurling tydligen vara en empirisk undersökning. 
”Allenast genom erfarenheten kan man lära känna det innehåll, som den 
föreställning äger, vilken utgör ett visst ords betydelse”, säger han. Men vilka 
data är det som Meurling vill åberopa? Är det fråga om introspektiva data är han 
klart oense med Oxenstierna, som helt förkastar introspektion som metod. Gäller 
det andra typer av observationer av föreställningar? Eller är det fråga om 
observationer av språket? Samma oklarhet fanns också vad gäller Phaléns och 
Oxenstiernas begrepp: användning. Att materialet här – av vilket slag det nu är – 
ändå är ett empiriskt material är uppenbart. Menar Meurling med ”empirisk 
undersökning” endast detta, att vi behandlar ett empiriskt material i analysen, så 
är han inte i konflikt med t.ex. Phaléns uppfattning. Även materialet som rör 
användningen hos Phalén är empiriskt. Men menar han, att de resonemang, som 
sedan förs i analysen med det empiriska materialet som en utgångspunkt, t.ex. 
det Phalén kallar bearbetning, också skulle vara empiriska, är hans uppfattning 
både svår att förstå och direkt motsatt vad Phalén och Oxenstierna och även 
Hägerström skulle hävda. 

                                                 
106  Meurling, H., ”Om begreppsanalys”, s. 334f. 
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KAPITEL 3 

Den tidiga analysen hos Hägerström 

3.1 Hägerström 1907 
År 1907 recenserade Hägerström en då nyligen utkommen bok av den norske 
filosofen Kristian Birch-Reichenwald Aars, Gut und Böse. Zur Psychologie der 
Moralgefühle . Recensionen publicerades i tidskriften Psyke och är av betydelse 
för att den visar oss något av Hägerströms tidiga tankar om moraliska 
föreställningar, och också några av hans tidiga tankar om begreppsanalys. Han 
får anledning att komma in på frågan om analysen, när han kommenterar Aars 
antagande att värdeomdömet är ett ”känsloomdöme”. Vad menas med detta, 
frågar Hägerström. Det är oklart ”om han [Aars] menar ett omdöme om känslors 
förefintlighet hos den dömande eller andra eller om han menar omdöme 
bestämdt af känslor eller möjligen något tredje”1.   

När vi diskuterar ett omdöme eller överhuvud en psykisk akt (en tanke, 
föreställning, osv) bör vi göra vissa distinktioner, menar Hägerström. 

Hvarje omdöme har två olika sidor: en subjektiv och en objektiv. Det är å ena 
sidan en subjektiv akt. Å andra sidan har det ett visst innehåll. Något utsäges som 
förhållande sig på det eller det sättet. Så nu ock med de ifrågavarande 
”känsloomdömena”. De kunna därför undersökas såväl ur subjektiv som objektiv 
synpunkt. Det sistnämnda behandlingssättet är af objektivt logisk natur, såtillvida 
som det gäller att försätta sig in i den föreliggande föreställningen och inifrån 
densamma genom uppmärksamhetens inriktning på dess objekt bestämma hvad 
som i detta är tänkt. Det gäller här en öfvergång från oklarhet till klarhet. Dock är 
det såtillvida en rent psykologisk undersökning, som man endast har till syfte att 
bestämma en gifven föreställnings karaktär, ej realiteten af dess objekt.  Den 
subjektiva undersökningen åter är af mera direkt psykologiskt kynne. Man ställer 
sig här själf öfver föreställningen i och för bestämmande af de psykiska faktorer 
som ligga bakom och som konstituera dess tillvaro. Då de moraliska 
föreställningarna stå i nära förhållande till det sociala lifvet, har man särskildt att 
undersöka deras socialpsykologiska betingningar.2 

Hägerström vill sålunda skilja mellan en (1) analys av innehållet i ett omdöme 
(en föreställning, psykisk akt), den ”objektiva” undersökningen, där vi anger vad 
det är vi tänker eller menar och en (2) psykologisk analys, den ”subjektiva” 
undersökningen, där vi bestämmer vilket slag av psykisk akt det är fråga om 

                                                 
1  Psyke, 1907, s. 276. 
2  Ibid., s. 276f.  
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eller vilka psykiska akter som ingår i det omdöme vi vill analysera.3  För att 
kunna göra den psykologiska analysen (2) korrekt, måste man (3) undersöka hur 
den psykiska akten uppkommit, de ”socialpsykologiska betingningarna”. (3) kan 
också sägas ge en förklaring till varför det är just den typ (de typer) av akt som 
(2) påvisar, som föreligger. 

Hägerström uppfattar i denna text begreppsanalys som detsamma som 
innehållsanalys (1). Han är dock noga med att hålla fram att båda formerna av 
analys, begreppsanalysen (1) och den psykologiska analysen (2), ska gå hand i 
hand. (Men också (3) behövs för att kunna fastställa (2).) Ja, för att få en ”full 
inblick i det moraliska sättet att döma” är båda nödvändiga. De fullständigar och 
understödjer varandra, säger han. ”Utan den objektivt logiska undersökningen 
[dvs (1)] får man icke fullt grepp om just den föreställning, hvars psykiska 
faktorer skola bestämmas [dvs (2)]”. En uppfattning om vad slags akt eller 
komplex av akter det rör sig om kan också ”leda på spåren, den som söker känna 
dess objekt [dvs (1)]4. 

Även om de två analyserna understödjer varandra, så är Hägerström 
angelägen om att framhålla att de är två helt olika analyser. Metoderna är, som 
vi ska se, också helt skilda. Enligt Hägerström har Aars blandat ihop (1) och (2) 
genom att alltför starkt koncentrera sig på den psykologiska analysen (2) och 
blir därigenom förledd till ett felaktigt svar på frågan om innehållsanalysen (1). 
Aars tycks hävda, att en föreställning (hos bedömaren) om en persons moraliska 
godhet eller ondska är en föreställning om att personens vilja hos bedömaren 
väcker lust eller olust. Han hamnar i denna ståndpunkt på grund av att han 
menar att både en föreställning om en vilja och en lustupplevelse eller 
olustupplevelse föreligger samtidigt i medvetandet och utifrån detta sedan antar 
att dessa ”konstituenter” också ingår i innehållet i föreställningen. Hägerström 
säger: 

Man kan ifrågasätta, om icke denna förutsättning beror därpå, att han så starkt haft 
sin uppmärksamhet riktad på de subjektiva konstituenterna i den nämnda 
föreställningen [dvs (2)], att han försummat att undersöka, hvad vi verkligen tänka 
[dvs (1)], när vi tänka oss en vilja som moraliskt god eller ond.5 

Den psykologiska analysen (2) kan alltså hjälpa oss och ge oss ledtrådar när vi 
vill besvara frågan om vad vi föreställer oss eller vad vi tänker, men om man 

                                                 
3  I Aars resonemang om ”känsloomdömet” ovan bör ”omdöme om känslors förefintlighet” 

uppfattas som ett svar på en analysfråga enligt (1), en innehållsanalys, medan ett 
”omdöme bestämdt af känslor” är ett svar på den psykologiska frågan i (2), skulle 
Hägerström säga. 

4  Ibid. 
5  Ibid., s. 284f. 
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förenklar sambanden kan den lura oss till felaktiga svar på frågan om innehållet 
i föreställningen.6 Vi måste inse att det är två olika analyser det är fråga om.  

Analysen (1) skulle enligt det första citatet ovan innebära en övergång från 
oklarhet till klarhet. Vi ska på något sätt bli klara över vad vi egentligen tänker. 
En liknande formulering hittar vi i Das Prinzip der Wissenschaft (1908), där 
Hägerström säger: ”Die Analyse als solche ist nun zwar ein Übergang, aber nur 
von Unklarheit zu Klarheit.”7 Hägerström anvisar också hur vi ska gå tillväga. I 
det tidigare givna citatet sade han att det vid (1) ”gäller att försätta sig in i den 
föreliggande föreställningen och inifrån densamma genom uppmärksamhetens 
inriktning på dess objekt bestämma, hvad som i detta är tänkt”. Något avsnitt 
längre fram heter det att den ”moraliska föreställningens objektiva analys”, dvs. 
(1), är ”mera oberoende af socialpsykologiska undersökningar [dvs (1) är 
mindre beroende av (3) än vad (2) är]. [---] Därför kan den blotta fördjupningen 
i sig själf leda på spåren, den som söker känna dess objekt”. Men han säger 
också: ”Å andra sidan är det också tydligt, att det erbjuder svårigheter att lefva 
sig in i ett föreställningssätt, hvars allmänna sociala betingningar man inte 
känner”.8 Innehållsanalysen, begreppsanalysen, innebär således att vi ska leva 
oss in i föreställningssättet, och när vi själva har föreställningen, kan vi med en 
slags kritisk blick göra klart för oss vad som är föreställningens objekt, dvs. vad 
vi föreställer oss, och formulera detta. Det är alltså fråga om ett slags 
”intellektuell introspektion”.  

Den psykologiska analysen (2) kräver dock en annan metodik. Hägerström 
tänker sig nog också här en viss möjlighet till introspektion, men denna kan 
kompletteras med andra iakttagelser, som man kan göra av beteenden eller olika 
fysiologiska reaktioner som förbinds med den psykiska akten. Hur en viss akt 
(typ av akt) uppkommit och utvecklats, kan också upplysa om vilka 
komponenter som ingår i akten. (2) kan alltså stödjas av en empirisk genetisk 
analys (3). Också här klagar Hägerström på Aars tillvägagångssätt. Han säger: 

Han [dvs Aars] är väl mycket böjd att ”aus der Tiefe des Bewusstseins” 
konstruera fram förloppet. Då det här dock icke är fråga om en begreppsanalys 
eller en strävan att vinna formell klarhet i redan förhandenvarande föreställningar 
[dvs (1)] utan det gäller att bestämma det faktiska [dvs (2)], så måste väl ock fakta 
läggas till grund. Men man saknar både en på iakttagelse fotad framställning af 
det moraliska medvetandets utveckling hos individer och ett hänsynstagande till 
samhällsmoralens historia, sådan som den framgår ur gifvet källmaterial [dvs (3)]. 

                                                 
6  Följande uttalande visar detta, samtidigt som det också säger något om Hägerströms egen 

uppfattning om vad analyserna (1) och (2) kan innebära vid en värdering. ”Man behöfver 
icke bestrida, att känslan är värdets uppfattningsförmåga i den meningen, att den är en 
väsentlig sida i medvetandet om värde. Man kan dock bestrida, att det som den 
värdesättande förstår med värde, medvetandets föremål, nödvändigt är hans lust eller 
olust”(s. 283). Jag antar att Hägerström skulle säga att också t.ex. Westermarck gör sig 
skyldig till just denna sammanblandning av (1) och (2).  

7  Das Prinzip der Wissenschaft, s.15. 
8  Psyke, 1907, s. 277. 



 

54 

Nu är det sant, att alla sammanfattande vyer öfver ett område af en så ofantlig 
vidd förutsätter en hypotetisk konstruktion, men det måste dock vara den 
empiriska vetenskapens riktpunkt att vinna induktiv bas för sina allmänna satser 
om fakta [mina kurs.].9 

Vid den psykologiska analysen måste vi alltså åberopa empirisk vetenskap och 
stödja oss på ”fakta”, med vilket han rimligen menar observationer. 
Begreppsanalysen (1) kan dock utföras ”aus der Tiefe des Bewusstseins” och 
ska resultera i en ”formell klarhet”. Även om begreppsanalysen involverar 
introspektion, som måste uppfattas som en slags empirisk undersökning, så är 
själva analysen något utöver detta, nämligen ett slags förnuftsmässigt 
reflekterande över (det empiriska) materialet, som utmynnar i själva slutsatsen. 
(1) karakteriserades också av Hägerström som en undersökning av ”objektiv 
logisk natur”. Men analysen leder till en ny insikt. Den ska innebära ett 
klargörande av innehållet i föreställningar som vi redan har, som Hägerström 
säger i citatet ovan.  

Enligt Hägerström har Aars genom sin koncentration på ”de subjektiva 
konstituenterna”, dvs. analysen (2), misstolkat vad vi föreställer oss, dvs. 
analysen (1). Men när vi gör begrepps- eller innehållsanalyser kan vi, enligt 
Hägerström, förledas till misstag också på grund av olika teoretiska övertygelser 
(4), främst våra övertygelser om vad som existerar eller kan existera. Vissa 
möjligheter till innehåll kan vid analysen komma att uteslutas av sådana skäl. 
Har man som den analyserande filosofen en uppfattning om vad värde inte kan 
vara, så utgår vi också i analysen från att vi själva och alla andra i ett 
värdeomdöme inte heller föreställer oss något sådant, när vi värderar.10 

När Hägerström redogjorde för innehållsanalysen (1), betonade han att den 
är en undersökning som ”endast har till syfte att bestämma en gifven 
föreställnings karaktär, ej realiteten af dess objekt.” Innehållsanalysen innebär 
inte någon som helst prövning av eller ställningstagande till innehållet. Den 
utmynnar i ett konstaterande att det och det föreställer vi oss. Men också 
ställningstagandet eller prövningen är förstås en väsentlig undersökning, enligt 
Hägerström. I Till analysen af det empiriska själfmedvetandet, 1910, kallar 
Hägerström en sådan prövning för en ”filosofisk undersökning”[Hägerströms 
egen kurs.]. Här är det fråga om att ”man pröfvar sakens egen ställning i 
verklighetens system” eller ”pröfvar sådana åskådningars hållbarhet”.11 Den 
filosofiska undersökningen, prövningen (5), är alltså något skilt från analyserna 
(1) och (2), och något som kan utföras först när dessa är gjorda. Som vi ser av 
Hägerströms formuleringar t.ex. om att pröva ”sakens ställning i verklighetens 
system”, så kommer övertygelser av slaget (4) att vara utgångspunkter för 
prövningen (5). För sådana föreställningar, som är omdömen i Hägerströms 

                                                 
9  Psyke ,1908, s. 90. 
10  Psyke, 1907, s. 273f. 
11  Till analysen af det empiriska själfmedvetandet, s. 3. 
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mening, innebär prövningen också ett fastslående av sanning eller falskhet. För 
begrepp innebär ”hållbarhet” åtminstone ett konstaterande av motsägelsefrihet. 
Hägerström menar också att prövningen ska involvera begreppets relation till 
andra begrepp.12 

De två sätten att analysera, (1) innehållsanalysen och (2) den psykologiska 
analysen, ska enligt Hägerström stödja och belysa varandra. Hägerströms egna 
texter ger många exempel på hur han arbetar med dessa två, sida vid sida. (2) 
ska resultera i att vi får klart för oss vad för slags psykisk akt eller vilka akter 
som föreligger. (2) kan stödjas av observationer av hur akten eller akter av detta 
slag uppkommit, dvs. (3), eller t.ex. av vilka rent kroppsliga reaktioner som 
åtföljer den. I någon mening ”känner” jag att en känsla föreligger, ofta även 
genom rent fysiska yttringar. Men (2) kan också stödjas genom introspektion.  

När vi frågar oss vad en känsla är, hänvisar Hägerström till innehållet i 
akten. För känslans del kan hans svar mycket väl tänkas utgå från observationer 
av sådant vi kallar känslor och ett försök att generalisera och hitta en gemensam 
innehållskomponent. Hans svar är att känslans innehåll är subjektivt. Känslan 
definieras av Hägerström just som en akt med subjektivt innehåll, ”en 
upplefvelse af ett visst subjektivt tillstånd”, t.ex. i ”Kritiska punkter i 
värdepsykologien” (1910).13 Innebörden är att innehållet i känslan är sådant att 
det inte kan föreligga utanför själva upplevelsen, akten. Känslan har fortfarande 
ett bestämt innehåll, och subjektiviteten betyder alltså inte att akt och innehåll 
här identifieras. Känslan som upplevelse är en sak, vad som upplevs i känslan är 
något annat. (Känsloinnehållet kan tillhöra världen i tid och rum bara indirekt 
och endast som innehåll i känslan. Eftersom det inte kan ha annan tillhörighet 
till världen har det, i Hägerströms terminologi subjektiv verklighet.14) 

Ett omdöme, det slags föreställning som kan vara sann eller falsk, definierar 
han som en föreställning om att något förhåller sig så eller så, att något är 
verkligt. Både vad gäller känslan och omdömet är det sålunda definitioner, där 
arten av akt och arten av innehåll knyts samman. Men därmed förklaras också 
hur analyserna (1) och (2) kan knytas till varandra och komplettera varandra. 
Enligt Hägerström hör exempelvis känslan empiriskt samman med vissa 
fysiologiska reaktioner, som ofta kan observeras. Om sådana reaktioner 
föreligger har jag därför skäl att tro att en känsla också föreligger och därmed 
också att innehållet måste vara av det subjektiva slaget. Resonemanget kan även 
gå i omvänd riktning. Vi kan säga att (1) och (2) svarar mot en intern respektive 
en extern aspekt av den psykiska akten.  

                                                 
12  Jfr Phaléns analysschema. Se ovan avsnitt 2.5.3. 
13  ”Kritiska punkter i värdepsykologien”, s. 20. 
14  För distinktionerna direkt-indirekt tillhörighet och objektiv-subjektiv verklighet, se 

Petersson, B., Axel Hägerströms värdeteori, s. 21f.  
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3.2 En modell för filosofisk undersökning 
Hägerströms tidiga idé om analys och ”filosofisk undersökning” innefattar 
sålunda fem komponenter: 
 

(1) en innehållsanalys - ”begreppsanalys” 
(2) en psykologisk analys  
(3) en analys av hur föreställningar (av visst slag) uppkommer 
(4) en uppsättning teoretiska övertygelser (speciellt rörande 

ontologiska förhållanden)  
(5) en filosofisk prövning av ”sakens realitet”, ”hållbarhet”, sanning 

och konsistens.15 
 
Syftet med hela ”analysdelen”, (1) - (3), är att erhålla ett svar på (1). Det är 
sedan detta svar som sedan undersöks i (5). Den interna analysen (1) är enligt 
Hägerström av ”objektivt logisk natur”, vilket rimligen åsyftar metoden när 
resultatet fastställs genom reflektion. Michael Beaney skilde mellan olika former 
av analys. (Se ovan kap 2, avsnitt 2.4.)  I Beaneys terminologi är (1) en 
interpretativ analys. Senare, t.ex. i arbeten från 1910, talar Hägerström också om 
att analysen (1) ska särskilja komponenter i innehållet. (1) är då i Beaneys 
terminologi dekompositionell.16 (Senare under 10-talet, när analysen även 
inkluderar språkliga entiteter, särskiljer han komponenter i den språkliga satsen, 
som motsvarar komponenter i föreställningsinnehållet, som i sin tur motsvarar 
komponenter i form av olika akter.)   

Den externa psykologiska analysen (2) ska klargöra vilken typ av akt det är 
fråga om: föreställning, omdöme, känsla, viljeupplevelse, etc. Där det är fråga 
om att flera akter föreligger samtidigt eller förbundna med varandra eller 
ingående i varandra, ska (2) innebära ett särskiljande av dessa komponenter. Det 
är då fråga om en dekompositionell analys. (2) ska stödjas av ”fakta”, säger 
                                                 
15  Redan hos Hedvall i Humes Erkenntnistheorie, 1906 (s. 52), finns en slags arbetsordning, 

som i stort motsvarar det schema jag menar är Hägerströms ovan. Hedvall skiljer mellan 
tre uppgifter: en genetisk (motsvarar (3) ovan), en analytisk (motsvarar (1) ovan) och en 
objektiv (motsvarar (5) ovan).  

16  När han i Till Analysen af det empiriska själfmedvetandet ska analysera just 
självmedvetandet, menar han att det vid analysen av begreppet ”gäller att urskilja dess 
innehållsmomenter. [---] Det kan till och med komma ifråga ett urskiljande af momenter, 
som i själfmedvetetandet själft visserligen vid reflexion öfver dess beskaffenhet träda 
fram, men i detsamma flyta tillsammans. Så kan man ju vid särskild reflexion öfver en 
’smakförnimmelse’ finna den vara en sammansmältning af lukt- och egentliga 
smakförnimmelser. Fast nu analysen på detta sätt upplöser, hvad som endast förekommer 
tillsammans, till och med stundom utan åtskillnad, fastställer den endast, hvad som 
verkligen på ena eller andra sättet förekommer i det medvetande, som är analysens 
föremål, beskrifver sålunda blott det faktiskt förhandenvarande. Naturligtvis tillkommer 
det därvid den analyserande att noga bestämma äfven det sätt, hvarpå momenterna 
förekomma i det hela” (s.1f).   
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Hägerström. En speciell typ av fakta erhålls genom socialpsykologiska 
undersökningar av hur olika typer av akter uppkommer. Vet vi hur akten 
uppkommit, kan vi dra slutsatser om vilka komponenter som finns i akten. I den 
mån detta steg (3), vars syfte alltså är att leda oss till (2) kan kallas en analys, är 
Beaneys begrepp regressiv analys tillämpligt. (Beaney inkluderar explicit 
orsaker bland de utgångspunkter som söks i analysen. Se citat i kap 2, avsnitt 
2.4.)  

(4) är en faktor, som enligt Hägerström kan förvilla, när vi gör 
innehållsanalysen (1). Som analyserande tenderar vi att anpassa innehållsanaly-
sen efter våra filosofiska övertygelser. Därför måste vi just vid (1) undvika att 
styras av (4), menar Hägerström. Däremot är (4) nödvändig, när vi i (5) ska 
utsätta innehållet i föreställningen för en prövning och ta ställning till frågor om 
sanning, existens, motsägelsefrihet, etc.  

I föreläsningsserien Rättsidéers sanningsvärde, 1908, diskuterar Hägerström 
hur man ska förfara om ett innehåll vid (1) visar sig vara motsägande. Vår 
uppgift är då att via analyser av typ (2) och (3) ge en förklaring till varför en 
motsägelse i innehållet föreligger eller tycks föreligga. Hans mening är att det i 
sådana fall inte föreligger ett ”enhetligt medvetande”, utan att vi i själva verket i 
medvetandet glider mellan två eller flera akter (föreställningar), och att filosofen 
genom att påvisa att dessa akter föreligger, var och en med sitt innehåll, kan 
förklara motsägelsen i (1). Vad som tänks i (1) innebär då inte något omdöme 
och det har därför inte, som Hägerström säger, något ”kunskapsvärde”. 

Visar sig det jag upplever vara motsägande, så är det självt icke kunskap. Men i 
sådant fall föreligger till uppgift att begripa det motsägande i 
upplevelseinnehållet, så att motsägelsens förhandenvaro själv icke framstår som 
motsägande. [...] [Vi] erkänna dess [här: viljeupplevelsens] kunskapsvärde endast 
under förutsättningen, att dess innehåll visar sig logiskt hållbart. Men framstår 
detta som motsägande, måste motsägelsen själv begripas.17  

3.3 Två argument - 1910 och 1911 
Analyserna (1) och (2), innehållsanalysen och den psykologiska analysen, ska, 
som Hägerström säger, ”fullständiga och understödja hvarandra”. Låt oss i två 
(något förenklade) exempel se hur detta kan gå till.  

I ”Kritiska punkter i värdepsykologien” (1910) diskuterar han den vid den 
här tiden ofta framförda uppfattningen att värderingen (den psykiska akten) är 
en känsla. En sådan ståndpunkt skulle kunna vara resultatet av en analys (2). Är 
en sådan ståndpunkt rimlig? När Hägerström vill pröva den, frågar han sig vad 
man kan veta om värderingens innehåll, dvs. analys (1). Han säger att det är 
vedertaget och nödvändigt att värderingen riktar sig mot något, mot ett objekt, 
och därmed måste detta objekt på något sätt vara närvarande i värderingen. 
Denna ståndpunkt, som del i ett svar på (1), är Hägerström dock säker på. Något 
                                                 
17  Rättsidéers sanningsvärde, s. 84. 
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mer behöver han inte konstatera. ”Häraf följer, att om värderingen är en känsla, 
måste denna känsla ha det vid densamma föreställda objektet till sitt innehåll.”18 
Men genom att nu åberopa definitionen av känsla, där innehållet ska vara något 
helt subjektivt, ser vi att ingen plats kan lämnas åt något ”objektsmedvetande”. 
Den mycket spartanska analysen av innehållet (1) leder Hägerström att direkt 
förkasta detta förslag till (2). Alltså: En känsla må ingå, men värderingen kan 
inte vara (endast) en känsla. Den rätta analysen måste vara en annan. Hans långa 
uppsats avslutas sedan med slutsatsen att värderingen är ”en egendomlig 
förbindelse af en subjektiv position till objektet och en uppfattning af detsamma” 
[Hägerströms kurs.].19  

Strukturen hos huvudargumentet i ”Om moraliska föreställningars sanning” 
(1911) är den omvända, men också där verkar (1) och (2) tillsammans.20 Här är 
frågan vad det är vi föreställer oss i en moralisk föreställning, dvs. (1). Man 
antar utan att reflektera att vi i denna tänker oss att något verkligen förhåller sig 
så eller så, t.ex. att något är gott, att något är plikt. Men är det så? I stället för att 
genomföra en innehållsanalys (1) frågar sig Hägerström här vad för slags 
psykiska akter som finns hos oss, när vi hävdar att något är gott eller plikt. Att 
en känsla föreligger, menar han, är uppenbart. Ta bort vår känsloinställning och 
den moraliska föreställningen blir meningslös för oss, säger han. En känsla 
måste alltså på något sätt finnas med. Den är nödvändig för förekomsten av den 
moraliska föreställningen. Men när vi föreställer oss att något förhåller sig så 
eller så, så säger vår erfarenhet, menar han, att vi kan ha en sådan föreställning 
alldeles oberoende av om någon känsla föreligger eller ej. Vid värderingen 
måste därför känslan på något sätt ingå i den akt som utgör värderingen.21 Men 
då kan värderingen inte vara ett omdöme, en föreställning att något förhåller sig 
så eller så. – Hägerströms resonemang kring (2) ger inte något svar på vad 
värderingens innehåll (1) är. Men det ska visa vad det inte är. Hur mycket vi än 
uppfattar oss ha sagt att något förhåller sig så eller så, så måste vi bedra oss på 
denna punkt. Värderingen kan inte vara ett omdöme. Den moraliska före-
ställningen är därför varken sann eller falsk, menar Hägerström.22 

                                                 
18  Ibid. 
19  Ibid., s.74. 
20  Texten återfinns t.ex. i Socialfilosofiska uppsatser, s. 53f. 
21  Hägerström utesluter tydligt möjligheten att känslan skulle kunna vara nödvändig men 

finnas så att säga vid sidan av värderingen i vårt medvetande. I föreläsningsserien 
Moralpsykologiska frågor, ht 1911, säger han: ”Behövs alltså för ett sedl.t omd:e känsla / 
intresse för den uppfattade saken. Därförutan denna utan värdekaraktär. [---] Alltså känsla 
/ intresset integrerande led i uppfattn. av värde [min kurs.]” (s. 5f ).   

22  För en mera ingående diskussion av detta argument, se Petersson, B., Axel Hägerströms 
värdeteori, s. 112–121, Danielsson, S. ”Hägerströms huvudargument”, Filosofisk tidskrift, 
nr 2, 1990 och Petersson, B., ”Tolkningen av Hägerströms huvudargument”, Filosofisk 
tidskrift, nr 3, 1990. 
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3.4 Moralfilosofins uppgift 
I sin recension 1907 diskuterar Hägerström den filosofiska analysen, vad den är 
och hur den ska utföras. Hans egna moralfilosofiska övertygelser är endast 
antydda. Aars ägnar vissa delar av sitt arbete åt att ”utreda hvad moralen kräfver 
i enskilda fall”. Eftersom han tycks sväva på målet huruvida vi har ett vetande i 
moraliska frågor, frågar Hägerström: ”Hvad för ett vetenskapligt intresse kan 
blifva tillfredsställdt genom dylika undersökningar, om moralen principiellt icke 
är vetande?”23 Alldeles tydligt menar Hägerström här att ett villkor för att det 
ska kunna finnas en vetenskap i moral, är att moraliska föreställningar vid en 
analys visar sig vara sådana psykiska akter, som kan utgöra ett vetande. De 
måste vara omdömen, föreställningar om att något förhåller sig så eller så, dvs. 
sådana akter som kan vara sanna eller falska. Vad Hägerström tänker om 
moraliska föreställningar 1907–1908 framgår inte av hans text. Men när han i 
sin installationsföreläsning 1911 har visat att moraliska föreställningar inte är 
omdömen och inte kan vara sanna eller falska, och därmed kan konstatera att 
villkoret ovan inte är uppfyllt, drar han också slutsatsen: ”att moralvetenskapen 
icke kan vara en lära i moral, utan blott en lära om moralen.”24 Därför kan 
frågan om ”hvad moralen kräfver i enskilda fall” inte heller ges ett vetenskapligt 
svar. 

I avslutningen av den långa recensionen i Psyke framför Hägerström några 
beklaganden över tillståndet inom ”det moralpsykologiska och etiska gebietet i 
allmänhet”. Här råder, säger han, ”en afgjord obenägenhet för att fixera 
begreppen”. Vetenskapligheten måste därmed ifrågasättas. ”Krafvet på tanke-
reda kan aldrig släppas i någon vetenskap., utan att det hela löper ut i rent 
svammel. [---] Därför äro fasta begreppsanalyser här mer än annars nödiga.”25 
Hans uppfattning om hur moralfilosofi och moralpsykologi ska bedrivas för att 
vara vetenskap uttalas således redan här.   

Vad omfattar då, enligt Hägerström, en sådan ”moralvetenskap”? Hans 
avslutande ord i installationsföreläsningen 1911 tycks innebära att moralfilo-
sofins uppgift ska bestå i att utföra begreppsanalyser och moralpsykologiska 
analyser, dvs. analyser av slagen (1) och (2), som han beskriver redan 1907: 

Moralfilosofien såsom vetenskap är endast och allenast en vetenskap om de 
faktiska moraliska värderingarna i deras historiska växt, stödd på en psykologisk 
analys [dvs (2)] och ledd av kritiskt filosofiskt inträngande i här verksamma idéer 
[dvs (1)].26 

Uttryckt på annat sätt kan vi säga att Hägerström här hävdar tesen att 
moralfilosofin ska utgöras av meta-etiska resonemang och resultat, som stöds av 

                                                 
23  Psyke, 1908, s. 98. 
24  Socialfilosofiska uppsatser, s. 65. 
25  Psyke, s. 98f. 
26  Socialfilosofiska uppsatser., s. 64f. 
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moralpsykologiska undersökningar. Men att bedriva normativ etik är ingen 
uppgift för moralfilosofin. Han menar också att meta-etiken är en vetenskap, 
som kan presentera sanningar.  

Den analyserande uppgiften framhålls på många ställen i senare texter. I t.ex. 
föreläsningen Moralpsykologi, 1917, menar han också att innehållsanalysen (1) 
ofta har missförståtts, om den inte helt har negligerats av filosoferna. När vi 
frågar vad som menas med moraliskt värde, så frågar vi inte efter vad som har 
värde eller vad människor värderar, utan frågan avser det Hägerström kallar 
moralens ”formella begrepp”. Han säger:  

På frågan om vad moraliskt värde betyder svaras ofta: allmän välfärd. Men detta 
är endast svaret på frågan om vad det är som vi tillskriva ett högsta värde. Det är 
sålunda ej svar på frågan om vad vi mena när vi exempelvis tänka den allmänna 
välfärden som det moraliskt goda. Först på senare tid har man börjat psykologiskt 
undersöka frågan om de etiska begreppens formella natur. Så t.ex. Höffding och 
Westermarck, föregångna av Hume och Adam Smith. Däremot är en sådan 
undersökning alldeles främmande för exempelvis Comte, Spencer eller Mill. När 
t.ex. Spencer vid analysen av det moralisk goda kommer till resultatet att det goda 
är det för individen, avkomman och hela släktet ”nyttiga”, så beror detta på att han 
aldrig ställt sig den formella frågan.27   

Moralfilosoferna har, enligt Hägerström, blandat ihop olika frågor. Analysfrågan 
eller, som han säger, ”den formella frågan” får inte uppfattas som en normativ 
fråga om vad som har värde, inte heller som en deskriptivt etisk fråga om t.ex. 
vad människorna faktiskt värderar. Det är tydligt att Hägerström här vill skilja ut 
meta-etiska frågor från normativa eller deskriptivt etiska. Idag uppfattar vi det 
som självklart att en sådan åtskillnad kan och ska göras. Det är de meta-etiska 
frågorna som filosofen ska ägna sig åt, och att besvara de normativa frågorna 
faller utanför det filosofiska och vetenskapliga området, menar Hägerström.   

3.5 Summering och reflektion 
I Hägerströms tidiga arbeten från 1907 och framåt finns alltså en analysmetod 
presenterad och också tillämpad. Hans huvudintresse är innehållsanalysen (1), 
som han ibland kallar ”begreppsanalys”. Det är innehållet i våra tankar som 
därefter i (5), den filosofiska undersökningen, ska prövas vad gäller t.ex. 
sanning eller konsistens. För att nå ett korrekt svar på frågan om vad vi 
föreställer oss, måste analysen (1), enligt Hägerström, stödjas av en psykologisk 
analys (2).  

Mycket av det som Hägerström säger i dessa tidiga skrifter om analysen, 
tycks också passa in på hans analyser i långt senare texter och föreläsnings-
manuskript. I texterna omkring 1910 koncentrerar Hägerström sina analyser på 
värdebegreppen, vilket leder fram till den tydliga formuleringen av 
värdenihilismen i installationsföreläsningen 1911.   
                                                 
27  Moralpsykologi (1952), s. 15. 
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Redan 1911 finns alltså hos Hägerström teorier och teser vad gäller 
moralfilosofin, som senare under 1900-talet skulle omfattas av och 
programmatiskt förkunnas av andra riktningar inom analytisk filosofi, nämligen:  
 

(i) den emotiva teorin eller värdenihilismen 
 

och teserna, som säger att 
 
(ii) den normativa etiken inte är en vetenskap 
 
(iii) moralfilosofins uppgift är att lösa meta-etiska frågor 
 
(iv) moralfilosofin är en vetenskap. 

 
Analysmetoderna och argumenten är i dessa riktningar andra än hos den tidige 
Hägerström. Likaså skiljer sig uppfattningarna åt om vad som t.ex. karak-
teriserar en vetenskap. Men likheterna i vad man hävdar, kan inte fördunklas av 
detta.  
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KAPITEL 4  

Värdenihilism, falsk tro och värdefalsism 

4.1. Inledning 
Som vi sett i avsnittet 3.3 ovan, så antar Hägerström 1910–1911 en värde-
nihilistisk teori. Hans uppfattning är att värderingar inte är omdömen. De påstår 
inte att något ”förhåller sig så eller så”. De är därför varken sanna eller falska. 
Även om jag tror mig fälla ett omdöme om ett objekt, när jag värderar, så är det 
inte så, enligt Hägerström. Vad som föreligger i mitt medvetande är en 
föreställning om objektet förbunden med en viss känsla (t.ex. av gillande, 
ogillande, lust eller olust). Denna förbindelse kallar han en simultan association 
och förbindelsen är så stark att jag i min introspektion inte klart kan separera 
komponenterna. I stället smälter innehållet i föreställningen och känsloinnehållet 
samman så att objektet tycks uppfattas med en egenskap, som egentligen är 
känsloinnehållet, som har projicerats på objektet.  

Tanken att värderingar varken är sanna eller falska och i en mening bestämda 
av våra känslor har konsekvenser för vad moral överhuvud är och hur vi ska förstå 
moralisk argumentation och moraliska konflikter. Hägerström betonar själv vad 
han menar följer för vetenskapens uppgift: 

Då vetenskapen endast har att framställa, vad som är sant, men det är en omening 
att betrakta en moralisk föreställning som sann, kan ingen vetenskap ha till uppgift 
att framställa, huru vi böra handla.1 

Han ställer dock inte upp något förbud för vetenskapsmannen att värdera, en 
uppfattning han ibland tillskrivs. I en föreläsning i maj samma år säger han: 
”Vidare följer alls icke av det anförda, att det skulle vara vetenskapligt oriktigt, 
att uppställa moraliska värderingar”2. Gör man det i en vetenskaplig text faller det 
endast utanför den rent vetenskapliga uppgiften. Att upprätthålla boskillnaden 
mellan vad som är deskriptivt, det som kan vetas och eventuellt också bevisas eller 
visas, och vad som är normativt är dock en av grundtankarna i Hägerströms 
filosofi.  

Under 1900-talet har värdeteorier med liknande innehåll, s.k. emotiva teorier, 
framställts i åtskilliga versioner, och man kan nog säga att dessa teorier har haft 
en mycket stor genomslagskraft och fått en stor anslutning, vilket de har också 
idag. De tidigaste versionerna utanför Uppsalaskolan presenterades omkring 
1920. En gemensam tes är att värderingar saknar sanningsvärde, dvs. de är varken 
                                                 
1  Socialfilosofiska uppsatser, s. 63. 
2  Moralfilosofins grundläggning, s. 195. 
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sanna eller falska. I regel talar dessa senare teorier om värdesatser och inte, som 
Hägerström 1910–1911, i första hand om värderingar, som ”tankar” eller 
medvetanden. Argumentationen skiljer sig också på många punkter. Hägerström 
är dock den som tidigast för fram en teori av denna typ.3 Någon påverkan på den 
internationella moralfilosofiska diskussionen fick inte hans tankar. Som jag nämnt 
i kapitel 2 ovan, var hans arbeten okända i den anglosaxiska världen fram till 50-
talet, då C.D. Broad översätter några texter.    

Hägerströms värdenihilism har dock haft stort inflytande inom svensk och 
nordisk filosofi. Ingemar Hedenius omfattade under hela sin verksamma tid en 
värdenihilistisk ståndpunkt, som efterhand dock kom att avvika från Hägerströms 
version. En annan företrädare för en värdenihilism är dansken Alf Ross.  

Vad som emellertid är mindre känt även bland svenska filosofer är att 
Hägerström redan året efter sin installationsföreläsning, där han presenterade sina 
värdenihilistiska teser, modifierade sin teori. Från 1912 och framåt är hans teori i 
stället en ”blandad teori”, enligt vilken vissa slag av värderingar, primära 
värderingar, faller under värdenihilismen, medan andra, sekundära värderingar, 
antas vara falska. Jag har i min avhandling kallat antagandet att värderingar alltid 
är falska för värdefalsism. Den internationellt använda termen är idag error-teori. 
Värderingen antas utgöra eller baseras på ett slags misstag, ett misstag som också 
medför att värderingen är falsk. I den följande texten använder jag båda termerna 
och uppfattar dem som synonyma. 

Egendomligt nog tycks Hägerström vara en pionjär också vad avser error-
teorin. Under de senare årtiondena av 1900-talet var John Mackies framställning 
i Ethics. Inventing Right and Wrong (1977) i centrum för den moralfilosofiska 
debatten. Mackie hävdade en error-teori redan 1946. Men mellan Hägerströms 
formuleringar under 10-talet och Mackies text några årtionden senare finns, såvitt 
jag vet, inte några framställningar av en error-teori, förutom Einar Tegens korta 
skiss i Theoria 1944.4 
                                                 
3  Det är viktigt att skilja Hägerströms värdenihilism, som är en meta-etisk teori, från andra 

”nihilistiska” teorier som gäller moral, men som inte är meta-etiska. Nietzsches nihilism 
innebär en ”omvärdering” av traditionell och kristen moral och ett förkastande av grunderna 
för dessa. I stället för han fram en annan, ursprungligare moral, som den rätta. Hans 
ståndpunkter och resonemang är normativa, inte meta-etiska. Det är också viktigt att skilja 
värdenihilismen från den meta-etiska ståndpunkt, som brukar kallas ’värdesubjektivism’ 
och som innebär att värderingar är uppfattningar om (eller uttalanden om) vad vi själva, vår 
grupp eller någon auktoritet gillar, påbjuder eller förbjuder, vad som ger oss vissa känslor, 
osv. Värdesubjektivism och värdenihilism antar båda att värderingar inte tillägger objektet 
en värdeegenskap och att det inte heller finns någon sådan hos objektet. Där finns en likhet 
som skiljer båda dessa former av teori från objektivistiska teorier. Men subjektivismen till 
skillnad från värdenihilismen antar att värderingar är sanna eller falska. Utgör en värdering 
av X exempelvis ett påstående om att jag har en känsla av gillande inför X och jag faktiskt 
har en sådan känsla, så är förstås värderingen sann.  Värdesubjektivismen i olika former 
har många företrädare i äldre filosofi, medan värdenihilismen, när den presenterades 1910–
1911, var en nyhet.   

4  Einar Tegen, ”The Basic Problem in the Theory of Value”, Theoria, 1944, s. 47-51. 
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Hägerströms error-teoretiska resonemang finns dokumenterade i tryck i Till 
frågan om den objektiva rättens begrepp, 1917, och i två föreläsningsserier från 
1917 och 1921, som ingår i boken Moralpsykologi (1952), utgiven av Martin 
Fries. I övrigt måste vi hämta material från hans opublicerade föreläsnings-
manuskript. Att teorin främst har presenterats vid föreläsningar förklarar till del 
varför hans värdefalsism i stort förblivit okänd. När Tegen 1944 framlägger en 
egen värdefalsistisk teori, gör han det samtidigt som han kommenterar och 
kritiserar Hägerströms värdenihilism och utan att han nämner Hägerströms 
värdefalsism. Det är tydligt att inte ens Hägerströms egna elever var helt bekanta 
med denna sida av hans moralfilosofi.5  

1953 påtalade Andries Mac Leod vid ett föredrag vid Filosofiska föreningen i 
Uppsala att vissa formuleringar i Till frågan om den objektiva rättens begrepp 
måste innebära att värderingar är falska omdömen. Men detta strider mot 
värdenihilismen, menar Mac Leod. Hur rimmar detta med vår gängse uppfattning 
att Hägerström var värdenihilist, frågar han. Mac Leod själv ger ingen lösning, 
men ställer ett problem.6 Lösningen är redan antydd i texten ovan. Hägerströms 
teori visar sig från 1912 och framåt vara en blandad meta-etisk teori, där 
värdenihilismen ska tillämpas på vissa värderingar, medan värdefalsismen ska 
tillämpas på vissa andra. Hans värdefalsistiska uttalanden innebär alltså inte att 
han skulle ha övergivit värdenihilismen. Jag har redovisat denna lösning i min 
avhandling Axel Hägerströms värdeteori (1973).  

Hägerströms moralfilosofi blev inte utformad en gång för alla, utan den 
utvecklas över tiden. I det följande kapitlet ska jag ge några hållpunkter i en sådan 
utveckling, men främst här behandla hans värdefalsism, som också den gestaltats 
olika i hans olika texter. Eftersom framförallt Mackies texter gjort moralteorier 
av detta slag aktuella och föremål för diskussion idag, kan det vara av värde att se 
hur Hägerströms tidiga version av error-teorin såg ut, hur han menar att det han 
kallar sekundära värderingar ska analyseras och vilka argument han använder.7 
Avslutningsvis gör jag en jämförelse mellan Hägerströms och Mackies teorier.   

4.2. Teorin 1910–1911 
Teorin i Hägerströms installationsföreläsning 1911 är entydigt värdenihilistisk. 
Värderingar, moraliska föreställningar, är varken sanna eller falska. Detta tycks 
gälla alla slag av värderingar och alla förekomster av värderingar, trots att hans 
                                                 
5  Jfr inledningen till avsnitt 4.9 nedan. 
6  Mac Leod, A., Tre uppsatser om Hägerström, Zenon från Elea och relativitetsteorin, s. 19f. 
7  I min avhandling Axel Hägerströms värdeteori (kapitel 3, §1, §3 och §4) gör jag en utförlig 

diskussion av värdefalsismen i Hägerströms texter. Vid mitt här aktuella arbete har jag 
funnit att jag i stort håller fast vid de tolkningar och argument jag där förde fram. Min 
framställning här har delvis en annan ansats och tar också upp andra frågor än de aktuella 
avhandlingsavsnitten. Texten i avhandlingen är dock i vissa avseenden mer grundligt 
argumenterad och innehåller flera och också andra citat till stöd för tolkningarna än de jag 
ger här. Avhandlingsparagraferna kan därför komplettera min framställning här.    



66 

huvudargument, som upprepas i flera texter, förutsätter att den värdering eller 
moraliska föreställning som det resoneras om, förekommer i en mycket speciell 
situation, nämligen den när någon står i begrepp att handla eller bedöma. Den 
moraliska föreställningen är inte en föreställning att ”något verkligen förhåller sig 
så eller så”, säger han. Den är inte ett omdöme, som kan vara sant eller falskt. 
”Konsekvensen måste då vara, att i den moraliska föreställningen såsom sådan, 
mena vi alls icke att börat verkligen tillhör handlingen”, även om vi själva tror att 
vi gör det.8 ”Slutresultatet […] blir, att den moraliska föreställningen såsom sådan 
[…] varken kan sägas vara sann eller falsk”.9 Skälet han anför är att en känsla 
måste föreligga för att vi ska uppfatta handlingen med någon värdekvalitet. Utan 
känslan får vi ingen värdering. Känslan måste därför ingå som en komponent i 
den akt som utgör värderingen eller den moraliska föreställningen, menar han. 
Men då kan denna inte vara ett omdöme.  

Hägerströms resonemang här förutsätter en psykologisk begreppsapparat, som 
han utvecklade under åren kring 1910 och som han i stort också behöll i sina 
senare arbeten. Hans förutsättningar är på många sätt problematiska och hans 
framställning också många gånger dunkel. Att försöka ge en mer fullständig 
beskrivning av hans psykologiska antaganden eller en kritik av dem kräver en 
längre, ja mycket lång framställning som inte är möjlig här. Jag hänvisar till min 
avhandling 1973, där jag försöker att tydliggöra och också ifrågasätta hans olika 
förutsatta antaganden om psykiska akter, språkets funktion och hans 
verklighetsteori. Nedan presenterar jag kortfattat endast sådant som jag uppfattar 
som nödvändigt för att kunna följa hans argumentationer. 

Vad gäller psykologin har Hägerström tagit upp inslag från flera samtida 
psykologiska teorier, t.ex. aktpsykologin och associationspsykologin, men han 
kombinerar dessa till en helt egen teori. Enligt Hägerström är varje medvetande 
om något, varje upplevelse, varje tanke på något, en akt med ett visst innehåll. 
Akten är inte en process eller ett skeende. En grundläggande tes hos Hägerström 
och hela Uppsalaskolan är att akten aldrig är identisk med sitt innehåll. Ett 
medvetande har inte sig självt till innehåll. Ett medvetande är inte medvetet om 
sig självt. En tanke har ett innehåll, skilt från tanken själv. Tanken tänker inte på 
sig själv, men i en annan tanke kan den första tanken vara ett innehåll. En akt är 
en relation där det ena relationsledet är innehållet, det som vi tänker på. Det är 
dock inte fråga om en rumslig relation, så att objektet, innehållet, skulle finnas i 
akten. I stället säger Hägerström att medvetandet är riktat mot objektet. Den 
grundläggande tesen att akten inte är identisk med sitt innehåll finns hos Hedvall 
redan 1906 och hos Hägerström från 1908 och framåt, men sannolikt också 
tidigare (se ovan under 2.2.2).  

Hägerström tänker sig två grundkategorier av akter eller medvetanden: 
föreställningar och känslor. Dessa skiljer sig genom slaget av innehåll, men också 

                                                 
8  Socialfilosofiska uppsatser, s. 54. 
9  Ibid., s. 59. 
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genom hur de uppkommer och de fysiologiska reaktioner, som hör samman med 
dem. En föreställning är, enligt Hägerström, en akt vars innehåll har eller kan ha 
en lokalisering i verkligheten, i tids- och rumssammanhanget, oberoende av 
föreställningen. Vanliga varseblivningar av objekt är sålunda föreställningar. 
Mina tankar på levande eller döda personer är föreställningar, likaså mina tankar 
på olika samband, t.ex. kausallagen. Hägerström ser sådana samband som en slags 
bestämningar (egenskaper) hos verklighetssammanhanget. Men även en tanke på 
ett fantasiobjekt, t.ex. en kentaur, är en föreställning. Kentauren har tids-och 
rumsegenskaper och det skulle kunna vara så att världen inkluderade sådana, inte 
bara som föreställda. Också tankar på sakförhållanden är föreställningar.  

Känslan har också ett innehåll. Hägerström är mycket tydlig med detta. 
Känslans innehåll är, liksom vid akter i övrigt, något skilt från känslan själv. 
Däremot är innehållet sådant att det inte kan finnas på annat sätt i verklighets-
sammanhanget än just som innehåll, som något upplevt. Lustkänslan kan vara ett 
exempel. Enligt Hägerström är lusten innehållet. Det som upplevs. Men att lusten 
skulle kunna finnas som något i verklighetssammanhanget oberoende av känslan 
är omöjligt, menar han.10 (Detta är alltså inte detsamma som att lusten och 
lustkänslan identifieras.) Hägerström kallar ett sådant innehåll ”subjektivt”. 
Känsloinnehållet beskrivs också som ”olokaliserat”. Det är ”jag” som känner 
”olusten”, men detta ”jag” är inte identiskt med min kropp.  

I ”Kritiska punkter i värdepsykologien” säger han följande om känslans 
innehåll: 

                                                 
10  I föreläsningsserien Värdelära och värdepsykologi, 1917, ger Hägerström en kortfattad 

beskrivning av hur han uppfattar föreställningen och känslan. Han förklarar också varför 
fantasin är en föreställning och hur dess objekt skiljer sig från känslans innehåll. ”Med 
föreställning förstår man en psykisk akt, som har ett objekt till innehåll. Med objekt menar 
man då ett sådant innehåll i den psykiska funktionen, som är möjligt att bestämma utan 
hänsynstagande till den psykiska funktionen själv. Man räknar sålunda sensationerna till 
föreställningarnas område, emedan vi kunna röra oss med deras innehåll, exempelvis det 
röda, det hårda, såsom något för sig oberoende av förnimmelsen själv förhanden. I motsats 
därtill står känslan, såsom en sådan psykisk funktion, vars innehåll är subjektivt i den 
meningen att det inte bestämmes för sig utan blott i förbindelse med den psykiska 
funktionen själv. Vi kunna ej bestämma det egendomliga innehåll vi erfara i exempelvis 
lustkänslan utan att taga med själva upplevelsen. Detta att glädjen är förhanden betyder ej 
såsom när vi säga att ett föremål är rött, att glädjen finns där vare sig någon känner den 
eller ej, utan den finns blott hos det kännande subjektet självt. [---] Även fantasierna framstå 
som i en viss mening subjektiva, nämligen såtillvida som deras innehåll i verkligheten ej 
existerar utan blott existerar såsom innehåll i funktionen själv. Dock räknas fantasien till 
föreställningarna, ej till känslorna, emedan detta innehåll dock kan bestämmas såsom något 
för sig utan hänsyn till uppfattningen. Om jag i fantasien föreställer mig en centaur kan 
denna mycket väl uppfattas såsom något verkligt bestående utan att man tager med 
fantasien själv. Att en sådan uppfattning är osann, är en annan sak, den är dock alltid 
möjlig”, Värdelära och värdepsykologi, s. 34f.     
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Vi utgå från den vanliga definitionen på känslan såsom upplefvelse af ett visst 
subjektivt tillstånd och tänka särskildt på lust och olust, som skulle kunna vara 
värdekänslor.11 

Observera, att känslan alltid har sitt eget innehåll, nämligen det subjektiva tillstånd, 
som däri erfares.12 

Naturligtvis står detta icke i strid med känslodefinitionen: upplefvelse af ett visst 
subjektivt tillstånd. [---] Men i densamma ligger endast att känslan skall vara 
erfarenhet af de ifrågakommande tillstånden själfva, ej af deras subjektivitet.13 

Med att innehållet är ”subjektivt” menar Hägerström, som jag nämnt, att det inte 
kan förekomma som ett fristående relationsled utanför akten, utanför känslan.14 
Jag förlägger också känslan med sitt innehåll på något sätt till mig själv, till mitt 
jag, menar han. När jag däremot observerar något eller föreställer mig något 
förlägger jag inte detta till jaget. Även om detta är något som faktiskt inte finns i 
tids-och rumssammanhanget utanför själva upplevelsen, så skulle det kunna 
finnas där, t.ex. en kentaur. Kentauren har rumsliga och tidsliga egenskaper. Men 
känsloinnehållet kan aldrig föreligga fritt från själva känslan. En smärtupplevelse 
består, enligt Hägerström, av både en föreställning, en viss sensation, och en 
känsla. Jag förlägger smärtan till en viss plats i min kropp. Fingret eller tanden 
värker. Men jag lider därvid.15 Innehållet, ”lidandet”, är helt olokaliserat. Även 
om det förläggs till mitt jag, så är detta jag, som något skilt från min kropp, något 
i sin tur olokaliserat. Känsloinnehållet kan inte placeras utanför känslan helt 
enkelt eftersom det inte har rumsliga egenskaper.  

I de tidiga skrifterna finns flera framställningar av detta utöver den text som 
jag ovan citerat. En mycket tydlig och enkel diskussion finns dock i en sen artikel 
från 1935 i vilken han framför samma ståndpunkt som 1910. Just för dess 
tydlighets skull vill jag citera den här för att belysa det sagda.   

Men på samma sätt är nu också dubbelsituationen vid den plåga, som skräcken 
innesluter, att förklara. Den har sitt underlag i fysiska tillstånd och blir även 
lokaliserad till organismen, om också icke till en bestämd plats däri. Men tillika 
synes den oss tillhöra vårt inre jag. Varför? Endast därför, att den också är oss given 
utan all lokalisation och därmed utan möjlighet att inskjuta i vår rumsligt-tidliga 
värld. [---] När vi tala om en känsla och därvid tänka på en viss upplevelse […], så 
mena vi därmed en förnimmelse, vars verklighetsunderlag visserligen är tillstånd 
hos organismen, men själv är blott förnimmelse av vissa kvaliteter utan rumslig 

                                                 
11  ”Kritiska punkter i värdepsykologien”, s. 20 
12  Ibid., s. 23 
13  Ibid., s. 29. 
14  Enligt Hägerström har, som nämnts, alla psykiska akter ett specifikt innehåll. Hans tanke 

att känsloinnehållet inte kan finnas utanför känslan har lett till missuppfattningen att han 
just för känslan skulle vilja identifiera akt och innehåll. Men så är det inte, vilket citaten 
visar. Av det tredje citatet framgår också att konstaterandet av subjektivitet inte alls ingår i 
innehållet. 

15  Ibid., s. 27. 
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bestämdhet. Därför är känslan som sådan icke en iakttagelse, sålunda ej medvetande 
om föremålets verklighet, vilket givetvis icke utesluter, att den själv kan vara ett 
föremål för iakttagelse och sålunda fattas som en verklighet. Men eftersom den icke 
är ett verklighetsmedvetande, är den varken sann eller falsk. Endast våra omdömen 
om verklighet kunna vara sanna eller falska.16 

Hans beskrivning av känsloinnehållet som något olokaliserat och som något givet 
utan rumsliga egenskaper, kan jämföras med det han säger om det ”osinnliga”, 
som något som ”går öfver all sinnlig erfarenhet”17. Ett osinnligt medvetenhets-
innehåll kan inte vara inhämtat via våra fem sinnen. Innehållet kan då inte heller 
placeras i tid och rum vid sidan av vårt medvetande om det. Det kan inte ”betraktas 
som uttaget ur det sinligt gifna” eller ”härledbar[t] ur det sinligt gifna själft”, säger 
han.18 Det är möjligt att Hägerström skulle säga att känsloinnehållet är en form av 
osinnligt innehåll i medvetandet.  

En speciell typ av föreställningar är omdömen. I ett omdöme föreställer jag 
mig inte bara ett objekt rätt och slätt, utan jag tänker att detta objekt med viss 
beskaffenhet är verkligt eller att ett visst förhållande ”verkligen” består. Min tanke 
har strukturen ”det förhåller sig så eller så”. Det är endast sådana tankar som enligt 
Hägerström kan vara sanna eller falska. Ett blott sinnesintryck eller en 
föreställning om t.ex. en viss person, har inte något sanningsvärde. Det är först 
när vi tänker att något är på visst vis, som föreställningen kan tillskrivas sannings-
värde, ”sann” om det förhåller sig så, ”falsk” om det inte gör det.19 

Hägerström tänker sig också att flera akter kan föreligga samtidigt i psyket. 
De kan därmed förbindas med varandra till associationer. När förbindelsen är 
mycket stark bildar akterna ett komplex, som Hägerström, med en term lånad från 
Wundt, kallar en simultan association. En föreställning och en känsla kan under 
vissa omständigheter bilda en sådan simultan association. Hägerström säger att vi 
då i vårt medvetande glider mellan föreställningen och känslan. Detta gör att vi 
också kommer att uppfatta objektet, dvs. föreställningens innehåll, som förbundet 
med känsloinnehållet. Känsloinnehållet framstår som en egenskap hos objektet. 
Vi överför innehållet, t.ex. lusten, på objektet, säger Hägerström. I våra 
värderingar och moraliska föreställningar är det värdet eller den moraliska 
kvaliteten, som ska motsvara den överförda eller projicerade känslan.   

Nu kan alltid den frågan uppställas, om vi icke faktiskt på något sätt öfverföra lusten 
på det föreställda objektet, fast den då alltid måste erhålla en annan karaktär än den 

                                                 
16  ”Om primitiva rudimenter i modernt föreställningssätt”, Socialfilosofiska uppsatser, s. 

146f. 
17  ”I moralpsykologiska frågor”, Psyke, 1908, s. 99. 
18  Till analysen af det empiriska själfmedvetandet, s. 2. 
19  Hägerströms teori om omdömet och hans teori om verklighet, verklighetssammanhanget 

och på olika sätt verkliga objekt innehåller flera oklarheter och svårigheter. De är dock inte 
nödvändiga att ta upp i det här sammanhanget. Jag har ägnat en stor del av min avhandling 
(1973) åt dessa problem och jag hänvisar dit. Marc-Wogau tar också upp dessa problem i 
sin bok Studier till Axel Hägerströms filosofi, 1968. 
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i och för sig har. Nu måste ett sådant öfverförande föreligga i vårt fall, såvitt det är 
lusten, som åt den föreställda inriktningen på verklighetens bestämdhet skänker 
dess betydelse. Det är ju härvid så, att vi fatta saken själf såsom inriktningens 
föremål. På saken själf måste då lusten vara öfverförd. Vi har då att undersöka 
hvilken karaktär lusten erhåller vid öfverföringen.20     

I värdemedvetandet fattas objektet själft som värdefullt, det, som bör vara är just 
objektet själft. Och detta objektets eget bör vara är en subj. position. öfverförd på 
objektet, så att en sådan nödv. för att själfva den föreställda saken skall äga 
betydelse.21 

Tillämpar vi distinktionen mellan innehållsanalysen (1) och den psykologiska 
analysen (2) från föregående kapitel (se ovan 3.1), så skulle Hägerström säga att 
vid en första anblick skulle ett svar på (1) vara att vi föreställer oss ett objekt med 
en viss egenskap. Analysen (2) talar dock om att här föreligger en förbindelse av 
två akter, varav den ena är en känsla. Det utesluter att det skulle vara fråga om en 
föreställning eller ett omdöme, vilket vi först antog vid (1). Vad vi verkligen 
uppfattar vid (1) är ett objekt, föreställningsinnehållet, och ett visst känslo-
innehåll, t.ex. lust. Att vi misstar oss vad gäller (1) beror på att känslan genom 
den fasta förbindelsen, associationen, projiceras på objektet och tas för en 
egenskap. 

En föreställning och en känsla kan dock finnas samtidigt i psyket och också 
förbindas med varandra, utan att ge upphov till det komplex som en simultan 
association utgör. Låt oss jämföra tanken att (i) ”jag är glad över X” och tanken 
(ii) ”X är glädjande”. I båda fallen finns en föreställning om X och en glädjekänsla 
hos mig. Men Hägerström menar att vid (i) kan det inte vara fråga om någon 
projektion av känsloinnehållet. Jag är helt enkelt medveten om att jag har känslan, 
och innehållet, glädjen, överförs inte alls på objektet X. (i) är därför ett omdöme 
som påstår något om mitt känsloliv. Ofta ska vi ge (ii) samma analys, menar 
Hägerström. Då betyder också att något är glädjande bara att detta något 
framkallar glädje hos mig. 

Om jag gläder mig öfver, att något händer, blir alltid det, som händer, uppfattadt 
rent för sig just såsom ett visst objektivt skeende, till hvilken glädjen själf alls icke 
hör. D.v.s. glädjen blir alls icke öfverförd på objektet. Detta utesluter ej, att jag 
betraktar händelsen själf såsom glädjande i den meningen, att den väcker glädje hos 
mig. Detta är något helt annat. Såtillvida föreligger blott en reflexion öfver två 
verkligheters sammanhang.22   

Men (ii), ”X är glädjande” kan också uppfattas annorlunda. Vid (ii) har då 
glädjekänslan projicerats på X och känsloinnehållet uppfattas som något tillhörigt 
X. Vad som i sådana fall föreligger hos mig är en känsla i simultan association 
med en föreställning om X.  
                                                 
20  Värdepsykologi, vt 1910, s. 34f. 
21  Värdepsykologi, ht 1910, s. 12. 
22  ”Kritiska punkter i värdepsykologien”, s. 22. 
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En simultan association är sålunda något annat än en föreställning eller ett 
omdöme, även om det vi uppfattar i medvetandet för oss själva kan framstå som 
just ett föreställningsinnehåll. Ett omdöme kan givetvis ingå i associationen som 
en av komponenterna. (Ett omdöme är ett slag av föreställning i Hägerströms 
begreppsapparat.) Jag kan ju föreställa mig t.ex. att värnplikten kommer att 
återinföras och finna just det glädjande. Tanken att värnplikten kommer att 
återinföras, är ett omdöme. Men den nya helheten – att detta är glädjande - utgör 
inget omdöme och därför något varken sant eller falskt. Simultana associationer 
mellan föreställningar och känslor (lust-, olustkänslor, viljeimpulser, mm) är 
därför varken sanna eller falska, även om ett omdöme, något sant eller falskt, är 
en komponent i associationen.  

Resonemanget i installationsföreläsningen ”Om moraliska föreställningars 
sanning” 1911 har dessa psykologiska antaganden som utgångspunkt, även om 
han inte använder sig av hela sin begreppsapparat vid det tillfället. Strukturen är 
sedan enkel: När vi tänker att något är värdefullt eller att något bör ske, så framstår 
dessa tankar för oss som om de vore omdömen. Men genom att den psykologiska 
analysen (2) visar att en känsla måste finnas som en komponent i den akt som 
utgör tanken, så kan det inte vara fråga om något annat än en simultan association, 
enligt Hägerström. När vi värderar tänker eller påstår vi därför inte att något 
förhåller sig så eller så, och vår värdering - den simultana associationen - är varken 
sann eller falsk. I en föreläsning i maj 1911 summerar han sitt resultat: ”I den 
moraliska värderingen, så framställd ligger nu på intet sätt någon som helst utsago 
om, hur något verkligen förhåller sig. Därför kan den varken betraktas som sann 
eller falsk”23. 

Hägerström tar inte upp projektionsaspekten i sin installationsföreläsning eller 
i föreläsningen citerad ovan, men om han hade gjort det skulle han sagt att 
”värdet” eller ”börat”, som vi uppfattar som egenskaper hos ett objekt eller en 
handling, i själva är verket innehållet i vår känsla som överförts till dessa. Men 
”värdet” och ”börat” är inte egenskaper hos objektet. 

Redan här har vi alltså en typ av falska föreställningar, som föreligger i 
samband med värderingar. Vi tror att vi påstått något. Vi tror att vi uppfattat 
egenskaper hos objekt eller handlingar. Det är dock helt klart att dessa falska 
antaganden inte själva är värderingar eller moraliska föreställningar. De 
moraliska föreställningarna är simultana associationer och inte några falska 
omdömen. Enligt Hägerström finns det emellertid en rad av falska föreställningar 
som åtföljer vår moral och som snarast är antaganden om moralen och de 
moraliska föreställningarna. Eftersom vi tror att vi påstår något, menar vi också 
att det finns sanning och falskhet i dessa frågor, och också att vad som är sant och 
vad som är falskt kan entydigt fastställas. Vi utvidgar detta också till att tro att det 
finns en slags moralisk ordning, som bestäms av Gud eller någon högre makt eller 
av en världsordning, som talar genom vårt samvete. Men alla dessa antaganden 

                                                 
23  ”Kunskapsteoretisk grundläggning av den praktiska filosofien”, s. 196. 
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handlar om för moralen ”främmande elementer”, säger Hägerström.  Dessa 
trosföreställningar kan dock påverka innehållet i våra värderingar. Vi antar t.ex. 
att värderingar är absoluta, vilket medför en obenägenhet till nyanser och 
omprövning och en intolerans mot dem, som har annan uppfattning i moraliska 
frågor. De har ju helt enkelt fel.   

I den ovan citerade föreläsningen i maj 1911 framställer han sambandet så här:  

Frågan om sant och falskt kommer in här genom att andra momenter, som förbinda 
sig med den nu framställda moraliska värderingen, framför allt tillvaron av en 
objektiv norm för det rätta, en norm som i sig skulle innesluta något i och för sig 
gott, som gällde oberoende av våra verkliga värderingar av densamma. Denna norm 
blir alltid för oss en absolut auktoritet, och det är det religiösa momentet i våra 
värderingar. Nu kan man säga att det religiösa momentet kan ställas under frågan 
om sant eller falskt, men själva det moraliska momentet kan inte icke ställas under 
den synvinkeln [min kurs].24  

”Det religiösa momentet” eller ”de främmande elementen” kan vi således utsätta 
för en filosofisk och vetenskaplig kritik. De ”kan ställas under frågan om sant eller 
falskt”, säger Hägerström. Ett huvudsyfte i installationsföreläsningen, vid sidan 
av presentationen av värdenihilismen, är att påvisa att de främmande elementen 
just är främmande, och att de själva är falska antaganden om moralen eller utgör 
grund för sådana antaganden. Hägerström vill därför rena tänkandet om moral – 
och faktiskt också tänkandet i moral - genom att rensa ut sådant, påvisa hur det 
uppkommit och visa dess felaktigheter. 

Det är viktigt att här att skilja dessa åtföljande antaganden från de moraliska 
värderingarna själva. De är inte falska värderingar, utan falska antaganden om 
moralen. Men inte desto mindre så påverkar de moralens innehåll exempelvis i 
riktning mot intolerans. Deras avskaffande kommer därför, menar Hägerström, 
leda till att moralen i stället får ett humanare och mindre strängt innehåll.  

Hans starkaste argument vad gäller att ”rena” fältet från de falska och 
vidskepliga föreställningarna om moralen, är uppvisandet av vad moraliska före-
ställningar verkligen är – dvs. simultana associationer mellan känslor och före-
ställningar, ingenting annat. De ”utsäger inte att något förhåller sig så eller så”. 
När man förstått riktigheten i denna analys, så befrias man därigenom direkt från 
den falska överbyggnaden, ”de främmande elementen”, som t.ex. tron på våra 
föreställningars objektivitet eller sanning. 

Hägerström uttalar sig inte ofta i normativa frågor. I installationsföreläsningen 
uttrycker han dock klart en förhoppning att den rent teoretiska insikten om att ”de 
främmande elementen” inte hör hit och dessutom är felaktiga, ska få normativa 
konsekvenser. Han säger: 

När vi en gång tagit steget och lämnat bakom oss all öppen eller hemlig tro på våra 
värdens kosmiska och därmed objektiva betydelse, skall den [dvs. moralen] av allt 
att döma icke därför själv dö bort. Tvärtom är anledning att förmoda, att den, en 

                                                 
24  Ibid., s. 196. 
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fågel Fenix, skall födas på nytt ur det gamlas aska med friare och fjärrsyntare blick. 
Den ska då ock bära prägeln av det mildare bedömande av all mänsklig strävan, 
som följer med betraktelsen sub specie aeternitatis, med insikten i att allt dock blott 
är led i ett ändlöst naturligt sammanhang, där ingenting i och för sig är högre eller 
lägre.25   

Däremot är han noga med att påpeka att hans egen analys av moraliska 
föreställningar, som visar vad de är psykologiskt och innehållsmässigt och som 
utmynnar i slutsatsen att de saknar sanningsvärde, inte innebär något före-
språkande av någon bestämd normativ position, t.ex. att vi bör överge traditionella 
moraliska uppfattningar. Teorin förklarar bara vad det är vi gör när vi värderar. 
Den värderar inte själv. 

Men om nu moralfilosofien såsom varje vetenskap måste stå på andra sidan om gott 
och ont, får man icke därav draga den slutsatsen, att den skulle lära, att vi böra 
lämna alla gängse sederegler och blott taga hänsyn till egoistiska intressen. En 
sådan ståndpunkt är den så kallade sofistiska. I själva verket skulle det betyda, att 
vetenskapen gjorde andra värderingar än sådana, som våra vanliga moraliska 
föreställningar innehålla. Men den har icke att på något sätt värdera.26     

Som teorin framträder 1911, i installationsföreläsningen och i den nämnda 
föreläsningsserien från våren samma år, är den en rent värdenihilistisk teori. 
Värdenihilismen tycks gälla för alla slag av värderingar och för alla förekomster. 
Texten ger entydigt det intrycket. De falska föreställningar, som åtföljer moralen, 
är antaganden om moralen och om moraliska föreställningar. De ska prövas, säger 
Hägerström, och förkastas. Men dessa antaganden om ”främmande elementer” är 
inte själva värderingar. Antagandena bygger på olika misstag. Det skulle 
Hägerström försäkra oss. Men de innebär inte någon ”misstagsteori” i meningen 
värdefalsism. Det tycks alltså inte finnas någon värdefalsism i Hägerströms texter 
1911. 

4.3 Teorin 1912 
I sina föreläsningar under åren 1912–1913 framställer Hägerström emellertid en 
annan teori. Jag kallar den en blandad teori, eftersom den antar att 
värdenihilismen ska tillämpas på vissa värderingar och värdefalsismen på vissa 
andra. De två slagen av värderingar det gäller benämner Hägerström ”primära” 
och ”sekundära”. Han använder också benämningarna ”omedelbara” och 
”medelbara”. Jag menar att det rör sig om samma distinktion. Terminologin 
antyder att de primära och omedelbara i någon mening ska gå före och ge upphov 
till de sekundära och medelbara. De primäras existens antas vara en nödvändig 
förutsättning för existensen av de sekundära. Utan primära värderingar finns inga 

                                                 
25  Socialfilosofiska uppsatser, s. 62f. 
26  Ibid., s. 65. 
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sekundära. Vidare innebär innehållet i de sekundära en referens till de primära 
värderingarna. 

Hägerström använder i sina föreläsningsmanuskript ett förkortningssystem, 
som inte är så svårt att förstå, när man läser längre avsnitt av hans text. Han 
utesluter också ord här och var. Enstaka formuleringar från manuskripten kan 
därför ge ett egendomligt och svårtolkat intryck. När jag citerar föreläsningarna 
här, utfyller jag därför Hägerströms text så att den blir lätt läsbar. När jag sätter in 
ett utelämnat ord markerar jag detta med klammer.   

I Värdepsykologi från hösten 1912 skriver han: 

Skillnaden mellan primärt och sekundärt värdemedvetande. Primärt: gott att det är 
så, [eller] måtte det vara. Själva omdömet [har] den naturen att bör-varat är kopula. 
Aldrig det är så. [---] Men i det sekundära: värdet är en bestämning och varat [är] 
kopula. Ex. Detta är en bra karl. I den primära formen, gott, bra, att han är sådan.27 

När Hägerström talar om ”omdömet” i citatet ovan (rad 2) så avser han det primära 
värdemedvetandet, den primära värderingen (som inte ska vara ett ”riktigt” 
omdöme). Trots att han här och var försöker förklara sin terminologi så håller han 
sig sedan inte konsekvent till denna. Möjligen kan han just här avse att 
värderingen har en ”omdömesform”, ”S är P”, där ett subjekt tilläggs ett visst 
predikat. Kopulan ska då vara det som förbinder subjekt och predikat. I den 
primära värderingen är kopulan ”bör-varat”, säger Hägerström. Därmed har vi 
inte sagt att ”det är så”. ”Bör-varat” talar han i stället om som en ”modifikation 
av verkligheten” och bör-varat ska i hans teori svara mot det vi uppfattar, när vår 
känsla projiceras på objektets existens. Det är objektet med vissa egenskaper eller 
ett visst sakförhållande som bör vara.28 Vi har dock inte fällt ett omdöme, även 
om en viss omdömesform föreligger. Men i den sekundära värderingen fäller vi 
ett omdöme. Värdet är en ”bestämning”, vilket här betyder egenskap och vi antar 
att ”varat” håller ihop subjektet och predikatet, enligt Hägerström. Vi hävdar att 
det är verkligen så, det är så i ”verkligheten”. Men något sådant hävdar vi alltså 
inte i den primära värderingen.     

Enligt Hägerström är det en naturlig sak att sekundära värderingar skapas 
utgående från de primära. Människan är, säger han, ett ”resonerande väsen” och 
                                                 
27  Värdepsykologi, ht 1912, 27/9, s. 4ff. 
28  I föreläsningarna Nyare viljepsykologiska teorier, vt 1911, sägs bör-varat vara 

”känslobestämdheten överförd på själva verklighetsbegreppet ” (s. 21) och ”en förbindelse 
av själva varat, verklighetsbegreppet, med en subjektiv bestämdhet” (s. 22). I en föreläsning 
i serien Den moraliska värderingen från vt 1913 säger han: ”Bör-varat. Börat ej [en] 
bestämning. Saken i dess helhet det som bör finnas. Varat? Ej en särskild bestämning jämte 
annat. Tillhörighet till ett sammanhang. [---] Nu börat icke något som bestämmer det, som 
hör till sammanhanget eller det verkliga, hör sålunda alls icke till den för oss såsom verklig 
givna världen. Det är något som fogar sig ihop med själva verklighetsbegreppet, kan 
sålunda ej falla inom det verkliga. Alltså ej självt verklighetskaraktär. Alltså ett objektivt 
böra en motsägelse. Men om det inte betecknar något verkligt måste det vara fråga om en 
förbindelse av momenter som beror på medvetandet självt” [mina kurs.] (s. 3). 
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övergången till sekundära eller medelbara värderingar är ”en psykologisk 
nödvändighet”.29 Eftersom vi i den primära värderingen uppfattar objektet med 
en viss värdekvalitet, objektet tycks ha en viss egenskap: värde, så är det naturligt 
att vi i våra resonemang också antar att en sådan egenskap, som vi uppfattat, finns 
hos objektet och att vi kan resonera kring den på samma sätt som vi gör med 
vanliga egenskaper. 

Övergång till medelbara omdömet. Värdet såsom sådant [är] icke en objektiv 
bestämning, som själv [faller] under varat. Utsäger hurudan verkligheten bör vara, 
alls ej hurudan den är. Men hänför sig likvisst på objektet [dvs i den primära, 
omedelbara värderingen]. Därför också naturligt, att lätt glida över till 
bestämningsförhållandet [dvs som skett i den sekundära, medelbara värderingen].30    

Det är uppenbart menar Hägerström att vi i den sekundära, medelbara värderingen 
fäller omdömen. 

Medelbar värdering. Börat till objektet. Nödvändigt reflekteras det. Kan ej ske 
annat än under verklighetsbegreppet. Det [dvs. börat] hör verkligen dit [dvs. till 
handlingen]. Medel o ändamål, subsumtion, värdejämförelse etc. [baserar sig på] 
medelbar värdering [som är] reflektion på den omedelbara värderingen. Kan ej 
reflekteras annat än i omdömets form. Men så fort omdöme alltid utsago om att 
något verkligen förhåller sig så eller så [min kurs].31 

I samma föreläsning talar han om en ”Fortskridande objektivering av omedelbart 
värdeomdöme. Redan i detta värdet [överfört] på objektet, men ej såsom en 
bestämning, blott som ett bör-vara, måtte-vara: [vid] önskesatsen och värde-
ringssatsen”.32 Men i den sekundära värderingen menar vi att värdet är en 
bestämning, en egenskap. 

När vi resonerar kring medlets värde utifrån ändamålets, eller när vi gör 
praktiska slutledningar, t.ex. när något subsumeras under en regel, förutsätter våra 
resonemang att de ingående komponenterna har sanningsvärde, menar 
Hägerström. Värderingarna i sådana fall kan inte vara primära, utan måste vara 
sekundära. I föreläsningarna 1913 heter det: 

Omöjligt förbinda B medel för A och A har värde till en slutsats om ej båda vore 
verkliga omdömen. Liknande subsumtion av det enskilda under det allmänna.33 

Samma resonemang finns året innan: 

I den enkla reflektionen: detta är gott, alltså är också detta såsom dess betingning 
något gott, redan användning av teoretiska synpunkter. Ty därmed ett det är så. 
Uttalar sammanhanget mellan det logiskt begrundande och det begrundade. Hur 

                                                 
29  Värdepsykologi, ht 1912, 29/11. 
30  Ibid. 
31  Den moraliska värderingen, vt 1913, s. 5.  
32  Ibid., s. 19. 
33  Ibid. 
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man än fattar slutandet alltid det uttalandet att slutsatsens innehåll ligger i 
premissernas, verkligen finns där. Alltså teoretiska synpunkter. Likaså om en 
allmän regel skall tillämpas.34      

Men vid primära värderingar föreligger inte några logiska samband. Han säger 
1912 om önskningen att något måtte ske: ”Måtte-varat [är] ingenting som självt 
är för handen. Går ej att insätta i: emedan det ena är något som måtte vara, så 
också det andra”.35 Med valet av termen ”emedan” markerar Hägerström att det 
gäller ett logiskt samband mellan ”det begrundande och det begrundade” och han 
menar alltså att ett sådant inte kan finnas vid primära värderingar. 

Det är alldeles tydligt att det Hägerström här säger om primära värderingar 
(andra benämningar i dessa texter: ”omedelbara värderingar”, ”omedelbart 
värdeomdöme”, ”värdebestämningar”), t.ex. att de inte är teoretiska omdömen, 
inte utsäger att något förhåller sig så eller så, helt stämmer in på det han säger om 
värderingar generellt i installationsföreläsningen. Men nu, 1912, räknar han 
uppenbarligen också med ett annat slag av värderingar på vilka detta inte alls 
stämmer in. Dessa värderingar - de sekundära eller medelbara - är just teoretiska 
omdömen. De primära värderingarna är ”värdebestämningar” (Hägerströms 
term), som vi gör, när vi står direkt inför det objekt, som ska värderas, eller när vi 
står i begrepp att handla och måste fatta ett moraliskt beslut. Det är rimligt att anta 
att de sekundära värderingarna (medelbara värdeomdömen, etc.) är värderingar 
som föreligger i andra situationer, där vi förutsätter en erfarenhet av primära 
värderingar. Hägerström säger ju att de är resultat av reflektioner vid vilka den 
primära värderingens innehåll ”objektiveras” (Hägerströms term).  

Hägerströms texter tycks ge underlag för följande analys av en sekundär 
(medelbar) värdering (eller värdeomdöme) ”X har V”: 

 
AN 1 X har V =an (a) X har en viss egenskap V och (b) V är den egenskap som vi 

uppfattar att X (något objekt) har vid en primär värdering att ’X 
(något objekt) har V’. 

 
Hägerström menar inte, om jag förstått honom rätt, att vi behöver ha haft en primär 
värdering av just objektet X för att kunna göra en sekundär värdering att X har V, 
men jag måste ha erfarit primära värderingar där något objekt tillskrivits V. 
Möjligen ska erfarenheten gälla värderingar av objekt som tillhör samma kategori 
som X, t.ex. människor, handlingar, osv. 

Den sekundära medelbara värderingen är då, till skillnad från den primära och 
omedelbara, ett verkligt omdöme i vilket ett objekt antas ha en viss egenskap. 
Någon karakteristik av denna egenskap förutom att göra referensen till den 
primära värderingen gör inte Hägerström. (b) i analysen ovan anger därför den 
kvalificering av V som är möjlig. I senare texter, där Hägerström genomför 

                                                 
34  Värdepsykologi, ht 1912, 29/11. 
35  Ibid., 27/9. 
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liknande resonemang säger han explicit, att vi inte kan föreställa oss denna 
egenskap, vi kan inte beskriva den, ändå antar vi att det finns en sådan hos 
objektet.  

I sin föreläsningsserie Den moraliska värderingen, vt 1913 formulerar 
Hägerström så tydligt sin värdefalsistiska tes: 

Alltså nu om ett verkligt värdeomdöme i vilket jag reflekterar över sakens värde 
[dvs i ett värdeomdöme som verkligen är ett omdöme], också anspråk på sanning. 
Alltså ett infogande under verklighetsbegreppet. Detta trots att vid alla 
värdebestämningar [dvs vid primära värderingar] icke verkligheten tänkes utan vad 
som bör vara. Alltså alla medelbara värdeomdömen falska, dock en viss psykologisk 
nödvändighet. Ty ej möjligt att reflektera över de oss givna värdena utan att få in 
dem under verklighetsbegreppet. Och icke möjligt att underlåta att reflektera över 
värdena [min kurs].36  

Det är emellertid viktigt att skilja dessa falska sekundära medelbara värderingar 
från de falska antaganden om främmande element, som åtföljer moralen, och som 
Hägerström behandlade bl.a. i sin installationsföreläsning. (Se avsnittet 4.2 ovan.) 
De senare är inte några värderingar. De är också antaganden som Hägerström 
menar att vi aktivt måste avskaffa. De sekundära värderingarna är värderingar, 
fastän de är omdömen. De är heller ingenting som Hägerström tydligt säger sig 
vilja avskaffa. Sådana akter uppstår, som han säger ”naturligt” och av 
”psykologisk nödvändighet”. Vad Hägerström vill göra här, är att uppvisa deras 
natur, och därigenom också visa att det finns olika slag av värderingar och att de 
måste ges olika analys. Men rimligen borde också insikten att de sekundära 
värderingarna innebär ett misstag och därför alltid är falska påståenden, leda till 
att vår praxis påverkas. Är vi medvetna om att något är ett misstag, försöker vi 
väl att undvika det? Texterna ger dock inte något underlag för att utläsa vad 
Hägerström menar i denna fråga.  

4.4. Framväxten av Hägerströms teori 1907–1912 
4.4.1 Växlande språkbruk. Ingen färdig teori före 1910 
Hägerströms teori framträder år 1911 i installationsföreläsningen och i vårens 
moralfilosofiska föreläsningsserie som en rent värdenihilistisk teori. Slutsatserna 
är formulerade generellt och måste uppfattas gälla alla former av värderingar. 
(Estetiska värderingar är dock explicit undantagna från diskussionen.) 
Argumentationen, som leder till slutsatserna att värderingar varken är sanna eller 
falska och inte några föreställningar om att något förhåller sig så eller så, utgår 
dock från värderingar i en mycket speciell situation. Någon står i begrepp att 
handla, någon ska ge ett direkt handlingsråd, någon ska direkt bedöma ett objekt. 
Objektet finns så att säga rakt framför oss och vi måste ta ställning nu. 

                                                 
36  Den moraliska värderingen, s. 8. 
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När han 1912 gör distinktionen mellan primära (omedelbara) och sekundära 
(medelbara) värderingar och tillämpar värdenihilismen på de förra och värde-
falsismen på de senare, tycks primära värderingar vara just sådana värderingar 
som är omedelbara ställningstaganden, dvs. sådana som förekommer i den 
speciella situation, som texterna 1911 utgår från. De sekundära och medelbara, 
som inte nämns 1911, skapas genom att vi reflekterar över de primära. De 
föreligger därför i andra typer av situationer, måste vi anta. 

Vad är det som har hänt här? Att det rör sig om två skilda teorier 1911 och 
1912 är uppenbart, likaså att Hägerström 1912 tycks komplettera och korrigera 
det han sagt 1911. Men vilken är ändringen? Man kan tänka sig olika möjligheter 
t.ex.: Är det så att (1) Hägerström inser att han 1911 begränsade termen 
”värdering” till förekomster i en alldeles för speciell situation - och att han nu 
1912 menar att värderingar måste kunna förekomma i andra situationer, och att 
analysen i dessa fall då blir en annan? Eller är det så att (2) han redan 1911 var 
medveten om att vi talar om värderingar också i andra situationer, dvs. inte bara i 
sådana där vi står direkt inför objektet, men att han då trodde att det han sade om 
dessa primära värderingar kunde generaliseras till alla slag av värderingar, medan 
han nu 1912 inser att man inte kan det? Några diskussioner om vilka akter termen 
”värdering” kan tillämpas på eller vilka generaliseringar, som kan vara tillåtna 
beträffande värderingars logiska egenskaper, hittar man dock inte hos 
Hägerström, vare sig i texterna 1912–1913 eller i de tidigare texterna. Något 
riktigt underlag för att ta ställning vad gäller (1) och (2) har vi därför inte.  

Det kan därför vara befogat att gå till texterna från de närmast föregående åren 
för att se hur hans resonemang växer fram. I de tidiga texterna från 1907 till och 
med 1910 är hans språkbruk vad gäller värderingar synnerligen växlande, vilket 
naturligtvis öppnar för möjligheten att Hägerström redan där kan ha avsett att tala 
om olika slags akter med litet olika karaktär. Men någon distinktion, t.ex. mellan 
primära och sekundära värderingar, som motsvarar distinktionen 1912, 
formuleras inte. Ja, överhuvud görs ingen distinktion mellan olika slag av värde-
ringar. I de tidiga texterna finns en rad formuleringar som tycks antyda en 
värdenihilism, där värderingar sålunda inte uppfattas som omdömen, medan andra 
formuleringar faktiskt tycks säga att värderingar är omdömen, vilket åtminstone 
är förenligt med en värdefalsism. Man kan därför uppfatta både teorin 1911 och 
1912 som resultat av Hägerströms försök att bearbeta och förklara sina 
antaganden från de tidigare arbetena och ordna dem till ett sammanhängande helt. 
Steget från värdenihilismen till den blandade teorin blir ett led i det arbetet. Men 
det innebär i så fall att Hägerström, när han formulerade sin renodlade värde-
nihilism 1911, var medveten om att han också gjorde eller gjort andra antaganden, 
som han just då antingen inte tillräckligt starkt trodde på eller inte av någon 
anledning ville föra fram. De andra delarna av teorin var kanske mer ofärdiga. 
Men 1912 faller dessa delar också på plats och en mer utarbetad teori kan 
presenteras. 
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Jag menar att Hägerström i sina arbeten fram till och med ”Kritiska punkter i 
värdepsykologien” 1910 inte presenterar någon egen teori om värderingar. Det 
finns förvisso många formuleringar, där Hägerströms ståndpunkter i olika 
enskilda frågor förs fram, men ingenstans samlas dessa ihop till en helhet. Olika 
formuleringar ger också upphov till rena motsägelser, när de ställs mot varandra. 
I min avhandling menade jag därför att Hägerströms tidiga teori måste sägas vara 
motsägande.37 Idag vill jag hellre säga att Hägerström i dessa arbeten inte har en 
färdig teori. Under perioden kommer i stället olika teser in vid olika tillfällen. 
Texterna vi har att utgå ifrån är ofta föreläsningsmanuskript, som inte bearbetats 
av honom och som inte heller avsetts för publicering. Möjligen kan man, med 
hans eget uttryckssätt, säga att han ”glider” mellan olika uppfattningar under 
denna tid. Flera av de texter det gäller är också till innehållet väsentligen kritik av 
andras framställningar. Vi får alltså veta Hägerströms ståndpunkter mer indirekt 
genom den kritik han framför. Så är fallet också vad gäller den mer omfattande 
uppsatsen ”Kritiska punkter i värdepsykologien” i festskriften till E.O. Burman, 
som är en huvudkälla för hans ståndpunkter vid den här tiden. Men ingenstans 
försöker han således att foga samman sina antaganden till en utarbetad teori. 

4.4.2 Omdöme och värdeomdöme 1910 
Jag vill mycket kort belysa några punkter i arbetena 1907–1910, som är relevanta 
för utvecklingen och utformningen av hans teori 1911 och 1912. Hägerström gör, 
som nämnts, inget försök att klart avgränsa de akter som han talar om. Vad gäller 
värdering måste vi anta att han tänker sig akter i vilka vi tillskriver ett objekt - en 
person, ett karaktärsdrag, en handling, ett fysiskt föremål, osv. – ett värdepredikat. 
Detta kan vara ett moraliskt predikat, han talar då om moraliska föreställningar, 
eller ett icke-moraliskt. Även om han vill ge liknande analyser till t.ex. akten att 
önska något eller akten att vilja något, så kallas ändå dessa typer av akter aldrig 
värderingar.38  

När han talar om värderingar använder han flera olika termer. I ”Kritiska 
punkter i värdepsykologien” använder han vid sidan av det okvalificerade 
”värdering” också termerna ”värdemedvetande”, ”värdeupplevelse”, ”ursprunglig 
värdering”, ”ursprungligt värdemedvetande”, ”ursprunglig värdeerfarenhet” och 
”primär värdering”. Dessutom använder han ”värdeomdöme” och ” sedligt 
omdöme”. I föreläsningar hittar vi också ”volitiskt omdöme”, som betecknar en 
viljeakt eller en önskan. Med tanke på teorin 1912 kunde man tänka sig att 
åtminstone den sista gruppen av termer, där ordet ”omdöme” används, skulle 
beteckna en annan typ av värderingar än t.ex. ”ursprunglig värdeerfarenhet”. Men 
ingenting sådant sägs. Tvärtom är det uppenbart, att det i de flesta sammanhang 
                                                 
37  Axel Hägerströms värdeteori, s. 91. 
38  Önskningar, viljanden och värderingar tillhör dock samma kategori av medvetenhetsakter, 

enligt Hägerström. I föreläsningsserien Värdepsykologi vt 1910 säger han ”att det i 
värderingen principiellt är fråga om samma slags omdöme, som då det gäller 
målföreställningen och därmed önskan i allmänhet” (s. 29).  
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där t.ex. ”värdeomdöme” förekommer, ska vara fråga om samma akt som han 
kanske på raden innan använt en annan term för, t.ex. ”primär värdering”. (Se 
exempel i not 40 nedan.) Skulle Hägerström i dessa tidigare texter verkligen göra 
en distinktion mellan olika slag av akter som är värderingar, så är det ändå 
ingenting som direkt avspeglas i hans val av terminologi. (I en föreläsning tycks 
han åsyfta en helt annan distinktion, där ”sekundär värdering” ska vara en 
värdering, där vi uttalar oss om någon annan än oss själva. Men det är inte den 
distinktionen som är relevant 1912.39) 

Kvalificeringen ”ursprunglig” eller ”primär” ger vid handen att det också kan 
finnas sådant som är icke-ursprungligt, icke-primärt eller sekundärt. Trots att 
Hägerström i ”Kritiska punkter” upprepar termen ”primär värdering” nämner han 
aldrig att det skulle finnas andra värderingar och att dessa kanske uppträder på 
annat sätt och ska ges en annan analys. Att ”ursprunglig” eller ”primär” ändå ska 
förbindas med en situation, där vi står inför att omedelbart värdera något eller fatta 
beslut blir tydligt utifrån hans argumentation.40 Men om Hägerström också antar 
existensen av icke-primära värderingar, får vi inte veta. Det är viktigt att framhålla 
att Hägerström i sin avslutande summering av resultatet använder just termen 
”primär värdering”. 

Resultatet af den nu anställda undersökningen synes nu blifva, att den primära 
värderingen, själfva värdeupplefvelsen, hvarken får bestämmas såsom en viss 
subjektiv position, ej heller såsom en blott uppfattning af det värderade objektet, 
äfven om man skulle tänka denna så, att den ej vore blott ett medvetande om hvad 
som är, utan ett medvetande om ett till objektet hörande bör-vara. Häraf åter synes 
framgå, att den primära värderingen måste vara en egendomlig förbindelse af en 
subjektiv position till objektet och en uppfattning af det samma.41 

Det som sägs är alltså att den primära värderingen måste vara en ”egendomlig 
förbindelse”, en simultan association mellan en känsla och en föreställning.   

Men också nyckelbegreppet ’omdöme’ används på ett oklart sätt. Omdömen 
beskrivs som akter i vilka vi konstaterar faktum eller föreställer oss att ”något 
förhåller sig så eller så”. Den sista frasen upprepas ofta i Hägerströms texter.42 
                                                 
39  ”Då först anmärka: ett primärt värdemedvetande om värde för mig, sekundärt genom sig-

införsättande i andras själslif, för andra”, Värdepsykologi vt 1910, s. 3.   
40  När han vill ta ställning till frågan ”Kan den blotta objektsuppfattningen gifva en primär 

värdering?” som han besvarar nekande, använder han i stort samma argumentation som 
återkommer i installationsföreläsningen. Den primära värderingen kräver ett engagerat 
ställningstagande. Man kan inte vara likgiltig. I den följande argumenterande texten 
används här sedan så gott som genomgående termen ”värdeomdöme”, utan att någon 
distinktion anges föreligga. ”Kritiska punkter i värdepsykologien”, s. 60–62.  

41  Ibid., s. 74. 
42  Följande resonemang, som vi känner igen från såväl ”Kritiska punkter i värdepsykologien” 

som från ”Om moraliska föreställningars sanning”, här hämtat från en föreläsning 1912, 
visar hur Hägerström vill karakterisera teoretiska omdömen resp. sedliga omdömen, här 
detsamma som primära värderingar. Han skriver: ”Det sedliga omdömets natur. Icke 
teoretiskt omdöme: icke blott omdöme om huru något faktiskt förhåller sig. Även om sådant 
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Det är endast omdömen som kan vara sanna eller falska, enligt Hägerström. 
Därför blir ”omdöme” ett mycket centralt begrepp i alla hans resonemang om 
värderingar. Den värdenihilistiska tesen innebär ju att värderingar inte är 
omdömen och därför saknar sanningsvärde. Men ändå använder Hägerström, som 
nämnts, termen ”värdeomdöme” och också ”sedligt omdöme”. Är dessa om-
dömen i meningen ovan? Det tycks han inte mena (jfr not 38 och not 40). Dock 
finns det vid den här tiden ett vedertaget språkbruk att tala om just värde-
omdömen. Men för att vi inte ska missförstå, skriver han att värdeomdömet (eller 
det ’sedliga omdömet’) inte är ett ”teoretiskt omdöme”, inte ett ”kunskapsom-
döme” och inte ett ”verklighetsomdöme”.43 Även termen ”förståndsomdöme” 
förekommer.44 Dessa kvalificerande uttryck ska referera till en och samma typ av 
akt och ska ytterligare genom tilläggen ’teoretiskt’, ’kunskaps-’ och ’verklighets-’ 
karakterisera de akter, som kan vara sanna eller falska, dvs. vara ”riktiga” 
omdömen. Vad värdeomdömet möjligen kan ha gemensamt med detta slag av akt 
kan vara innehållets struktur, t.ex. en ”S är P”-struktur. Men värdeomdömet är 
trots detta inget ”riktigt” omdöme. 

I föreläsningsserien Värdepsykologi (vt 1910) framträder oklarheterna i 
terminologin tydligt. Han säger exempelvis: 

Vi kunna nu gå än längre och säga att allt värdemedvetande är ett omdöme, såvidt 
det alltid är existensen eller icke-existensen af något, sålunda alltid en viss 
verklighetens beskaffenhet, som värderas. Man tillskrifver sålunda alltid i 
värdesättningen verkligheten en viss beskaffenhet. Men detta omdöme har liksom 
det till målföreställningen hörande icke förbindelsens realitet till kopula utan ett 
visst subjektivt element, som betecknas som värde. Man säger icke i själfva 
värdeomdömet att verkligheten är på ett visst sätt beskaffad, utan endast att det är 
godt, om den är det. Man föranledes af detta förhållande till det antagandet, att det 
i värderingen principiellt är fråga om samma slags omdöme, som då det gäller 
målföreställningen och därmed önskan i allmänhet [Hägerströms kurs.]. 45 

                                                 
innehåller handlingars förhållande till egna känslor eller intressen, att de väcker de eller de 
känslorna eller intressena, aldrig utöver ett konstaterande av verklighetens bestämdhet. Att 
något därvid [skulle vara] bättre eller sämre [är] alldeles betydelselöst, emedan den 
omdömesfällande i själva omdömet endast så att säga upptagande i sig verklighetens 
faktiska karaktär, vilket han naturligen kan likasåväl om han står alldeles ointresserad 
gentemot själva föremålet, ja, principiellt sett så måste den omdömesfällande för att nå sitt 
ändamål vara ointresserad av föremålet. Annars vid sidan av det verkliga. Men detta att 
något är gott betyder något endast för den intresserade. För den indifferente utan mening.” 
Föreläsningsserien Moralpsykologiska frågor, vt 1912, s. 1. 

43  Om det ”volitiska omdömet” som inte heller är ett ”teoretiskt” omdöme säger Hägerström: 
”I önskan föreligger ett volitiskt omdöme. [---] Alltså ett omdöme, som till subjekt har den 
faktiska verkligheten, till predikat det önskade. Men kopulan i omdömet är icke 
förbindelsens verklighet, såsom i teoretiska omdömen, utan förbindelsen betecknas såsom 
subjektiv genom detta bör-vara.” Värdepsykologi, vt 1910, s. 26f. 

44  ”Kritiska punkter i värdepsykologien”, s. 67. 
45  Värdepsykologi, vt 1910, s. 28f.  
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Som vi ser talar Hägerström i detta sammanhang om ”allt värdemedvetande”, 
”värdeomdömet” och ”värderingen principiellt” som ett slags omdömen. Ingen 
distinktion görs. Också skälet till varför han vill använda termen ”omdöme” blir 
oklart. Han tycks först säga att det har att göra med att det är existensen av något 
som värderas. Omdömet involverar ju en föreställning om existens. Men i de 
senare raderna i avsnittet tycks det ha att göra med strukturen, att vi kan urskilja 
subjekt, predikat och kopula. Skillnaden mellan olika omdömen tycks i stället ha 
med arten av kopula att göra. Det teoretiska omdömet säger att ”S med P är”, 
medan värderingen säger att ”S med P bör vara”, ”S med P har värde” eller snarare 
”Existensen av S med P har värde”.  

Det är tydligt att Hägerström i de här citerade texterna inte gör någon 
distinktion mellan t.ex. värdeomdöme och primär värdering. Värdeomdömet, som 
det karakteriseras, är inte något ”embryo” till begreppet ”sekundär värdering” som 
Hägerström för in på hösten 1912. Då sägs det ”sekundära värdemedvetandet” 
vara ett omdöme där värdet är en bestämning till subjektet och ”varat [är] kopula”, 
vilket passar in på teoretiska omdömen. För det ”primära värdemedvetandet” 
gäller dock att ”bör-varat [är] kopula”.46  Men just så karakteriserades 
värdeomdömet i texterna från åren närmast före.  

4.4.3 ”Outveckladt eller utveckladt omdöme” 
När Hägerström avslutar sin ”Kritiska punkter i värdepsykologien” (1910) med 
att hävda att den primära värderingen är en egendomlig förbindelse ”af en 
subjektiv position till objektet och en uppfattning af detsamma”, tillägger han 
följande något svårtolkade text: 

Då den primära värderingen själf är ett objektsmedvetande, så blir det här fråga om 
ett medvetande om ett objekt med en viss subjektiv bestämdhet, som har sin 
betydelse genom den subjektiva position, som tillhör medvetandet själft. Därför 
föreligger alltid vid den primära värderingen själf ett outveckladt eller utveckladt 
omdöme. [min kurs.]47  

När min känsla och föreställningen om objektet associeras med varandra sker, 
enligt Hägerström, en projektion, ett överförande av känslans innehåll på objektet, 
så att objektet i den komplexa akten uppfattas med en viss bestämdhet, värde. 
Men här ska alltså ett omdöme föreligga, enligt Hägerström, och detta ska 
föreligga ”vid” den primära värderingen. Menar Hägerström att den primära 
värderingen själv ska vara ett omdöme eller är det fråga om ett omdöme som 
åtföljer eller på något sätt framkallas av den primära värderingen? Är detta 
omdöme ett teoretiskt omdöme (ett verklighetsomdöme, osv) eller åsyftas 
möjligen en akt med omdömesform, med ”S är P”-struktur? Om Hägerström här 
menar ett omdöme som skapas utifrån den primära värderingen, men inte är 
identisk med den, så kunde denna formulering väl peka framåt mot distinktionen 
                                                 
46  Värdepsykologi, ht 1912, s. 3f. 
47  ”Kritiska punkter i värdepsykologien”, s. 74f. 
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1912. Det outvecklade eller utvecklade omdömet kunde då svara mot den 
sekundära värderingen. Det tycks dock inte vara denna tolkning som Hägerström 
avser. Tidigare i samma text har han nämligen hävdat: 

Att en subjektiv bestämdhet hos uppfattningen av ett objekt hänför sig på objektet, 
kan efter förut gifven utredning betyda endast, att bestämdheten i fråga vid 
uppfattningen hänföres på objektet. I värderingen måste sålunda värdet öfverföras 
på objektet. Men därmed kommer den att innebära ett outveckladt eller utveckladt 
omdöme, hvari värdet själft är ett led. På detta sätt får den också i sin riktning på 
objektet logisk halt.48 

Den värdering det talas om här är den primära värderingen och det är den som är 
ett outvecklat eller utvecklat omdöme, enligt texten. Citatet hör hemma i en 
argumentation, där Hägerström vill visa att just den primära värderingen inte kan 
vara (endast) en känsla. För primära värderingar gäller vanlig logik, menar 
Hägerström här. Men sambandet mellan känslor kan inte beskrivas som logiskt. I 
citatet ovan försöker han förklara hur den primära värderingen kan falla under 
logiken. Den är i sig ett slags omdöme. Därför finns logiska samband också 
mellan primära värderingar. 

Det är alltså den primära värderingen, och inte någon resulterande föreställ-
ning, som ska vara ett omdöme. Men det är uppenbart att det inte kan vara fråga 
om ett teoretiskt omdöme, eftersom hela argumentationen i arbetet också går ut 
på att visa att primära värderingar är simultana associationer, dvs. något annat än 
teoretiska omdömen. Kan den primära värderingen vara en akt vars innehåll har 
en omdömesform, ”S är P”? Det kan möjligen Hägerström ha menat. Men är det 
denna karaktär hos värderingen som gör att logik kan tillämpas på värderingar? 
Det kan han kanske också ha menat.  

Logiska relationer framställs dock i texten som relationer mellan innehåll i 
föreställningar. Om vi antar att alla människor är dödliga och att Peter är en 
människa, och ”Om jag icke uttalar, att Peter är dödlig, så innebär detta att jag 
icke tillräckligt har penetrerat de sammanställda omdömesinnehållens mening”, 
säger Hägerström.49 

I Das Prinzip der Wissenschaft formulerar han tydligt att logiska samband är 
relationer mellan omdömesinnehåll. Slutsatsens innehåll (dvs det motsvarande 
omdömets innehåll) finns redan i premissernas innehåll. Själva slutandet innebär 
att vi upptäcker förhållandet. Han skriver: 

Was ist dann aber das Schliessen selbst? Zunächts die Entdeckung, dass in einem 
gewissen Urteil oder in einer gewissen Urteilsverbindung  ein besonderes, nicht bei 
dem Urteil oder der Verbindung direkt hervortretendes Urteil eingeschlossen liegt. 
Der Fortgang im Schliessen ist daher nur ein Übergang von Unklarheit zu Klarheit, 
der Erfolg der Richtung der Aufmerksamkeit auf die Sonderung der Momente in 
einem gewissen Vorstellungsinhalt. Was aber liegt dann in dem Ergo selbst beim 

                                                 
48  Ibid., s. 34.  
49  Ibid., s. 33. 
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Schliessen? Objektiv gesehen sagt die Schlussfolgerung die Giltigkeit eines 
gewissen Urteils als integrierendes Moment in einem anderem oder in einer 
Urteilsverbindung aus. 50 

Hur överförs detta resonemang till primära värderingar, som enligt Hägerström 
tydligt sägs vara simultana associationer mellan föreställningar och känslor? 
Innehållet i en association skulle i så fall vara en del av innehållet i en annan 
association. På vilket vis den projicerade subjektiva positionen, känsloinnehållet, 
fungerar i sammanhanget är oklart. Att diskutera innehållen i de ”subjektiva 
komponenterna” och uppfatta dem som att det ena innehålls i det andra låter sig 
inte utan vidare göra.  Men möjligen tänkte sig Hägerström att förhållandet mellan 
innehållen i föreställningskomponenterna i två simultana associationer, förutsatt 
att den subjektiva komponenten var den samma, bestämde den logiska relationen 
mellan associationerna.51  På detta sätt skulle hans uttalanden kunna gå ihop. Men 
det innebär i så fall att han snart kom att ändra sig beträffande vilka akter som kan 
stå i logiska relationer till varandra. 1912–1913 är det, enligt Hägerström, endast 
teoretiska omdömen som kan göra detta, och för värderingar endast sekundära 
värderingar, som han också explicit säger vara teoretiska omdömen. 

I den enkla reflexionen detta är gott, alltså är också detta såsom dess betingning 
något gott redan användning av teoretiska synpunkten. Ty därmed ett det är så. 
Uttalar sammanhanget mellan det logiskt begrundande och det begrundade. Hur 
man än fattar slutandet alltid det uttalandet att slutsatsens innehåll ligger i 
premissernas, verkligen finns där. Alltså teoretiska synpunkter. Likaså om en 
allmän regel ska tillämpas.52 

Det är således inte här någon mer allmän ”S är P”-struktur som avses med 
”omdöme”. ”Men så fort omdöme alltid utsago om, att något verkligen förhåller 
sig så eller så.”53 Vidare: ”Omöjligt förbinda B medel för A och A har värde till 
en slutsats om ej båda vore verkliga omdömen. Liknande subsumtion av det 
enskilda under det allmänna.”54 

En möjlighet att få hans antaganden att hänga ihop vore om han just i 
resonemanget om värderingens logiska halt 1910 ändå åsyftade ett annat slag av 
värderingar än primära och menade att dessa är teoretiska omdömen. Det skulle i 
så fall peka framåt mot teorin 1912, men något stöd i texten i ”Kritiska punkter i 
värdepsykologien” finns inte alls för en sådan ståndpunkt. Syftet med hela 
resonemanget där kräver att det gäller just primära värderingar. 

                                                 
50  Das Prinzip der Wissenschaft, s. 57f. 
51  Hägerströms tanke skulle i så fall komma nära Richard Hares förslag att det han kallar det 

”frastiska elementet” i en moralisk utsaga förklarar varför vi kan tala om logiska samband 
även mellan t.ex. imperativ. Se Hare, R., The Language of Morals. Kap. 2. 

52  Värdepsykologi, ht 1913, 29/11. 
53 Den moraliska värderingen, vt 1913, s. 5. 
54  Ibid., s. 19. 
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I sin argumentation använde Hägerström frasen ”outvecklat eller utvecklat 
omdöme”. Utgångspunkten är att ”Värderingen går till sin egen natur på 
objektet”.55 Vi förlägger värdet till objektet, men vad som sker är att en känsla, 
som finns hos oss själva, i en slags projektion eller ”objektivering” i medvetandet 
får sitt innehåll överfört till objektet. Vi förlägger känsloinnehållet till objektet. 
Vi uppfattar objektet som värdefullt. I sina texter från 1913 är Hägerström tydlig 
med att denna ”objektivering” sker stegvis. I den primära värderingen, som är en 
association, framstår visserligen objektet för oss som försett med en viss 
värdekaraktär, men det föreligger inte något omdöme hos oss. Vi hävdar inte att 
objektet har en viss värdeegenskap. Men i den sekundära värderingen, som 
baserar sig på vår erfarenhet av primära värderingar, har objektiveringen gått ett 
steg längre. Vi hävdar nu att en viss värdeegenskap finns hos objektet. Han 
skriver: ”Fortskridande objektivering av omedelbart värdeomdöme. Redan i detta 
värdet på objektet, men ej såsom bestämning, blott som ett bör-vara, må-vara.”56 

Det ovan diskuterade resonemanget i ”Kritiska punkter i värdepsykologien” 
kan också spegla en faktisk oklarhet om vad projiceringen eller objektivering 
innebär. När går vi t.ex. från inget omdöme till ett outvecklat omdöme och från 
ett outvecklat till ett utvecklat? Hägerström kan ha pendlat mellan olika 
uppfattningar här.57 

4.4.4 Viljan och den simultana associationen 1908 
Hägerströms föreläsningar och texter kring 1910 erbjuder, som vi sett, en rad 
tolkningssvårigheter. Det är svårt att sammanföra dem till en sammanhängande 
teori om värderingar. Det är också svårt att förbinda tidigare texter med mer 
utvecklade ståndpunkter. Värt att uppmärksamma är dock att begreppet simultan 
association, som senare spelar en så stor roll i Hägerströms psykologi och 
                                                 
55  ”Kritiska punkter i värdepsykologien”, s. 34. 
56  Den moraliska värderingen, vt 1913, s. 19. 
57  I sina föreläsningar 1910 ger Hägerström åtskilliga formuleringar, som visar hur han tänker 

sig projektionen. Våren 1910 säger t.ex.: ”Nu kan alltid den frågan uppställas, om vi icke 
faktiskt på något sätt öfverföra lusten på det föreställda objektet, fast den då alltid måste ha 
en annan karaktär än den i och för sig har. Nu måste ett sådant öfverförande föreligga i vårt 
fall, såvidt det just är lusten, som åt den föreställda inriktningen på verklighetens 
bestämdhet skänker dess betydelse. Det är ju härvid så, att vi fatta saken själf såsom 
inriktningens föremål. På saken själf måste då lusten vara öfverförd” [Hägerströms kurs.] 
Värdepsykologi, vt 1910, s. 35. Han tar upp problematiken även på hösten. ”I själfva verket 
reflekterar jag, när jag säger ’godt’, alltjämt öfver saken själf, alls icke öfver min 
föreställning om den. Det är sålunda saken som jag i föreställningen tillskrifver min 
subjektiva position. Men står jag icke öfver föreställningen, iakttagande den, utan är 
alltjämt upptagen af saken, så att endast den innehålls i min föreställning, så kan jag icke 
iakttaga min egen subjektiva position vid föreställningen om saken, eller jag kan icke 
föreställa mig den i sin subjektiva karaktär”, Värdepsykologi, ht 1910, s. 14f. dvs. vi kan 
inte, när vi gör själva värderingen, samtidigt se ”värdet” som innehållet i vår egen känsla. 
Det är först när vi ”står öfver föreställningen”, dvs. inte intresserar oss för värdefrågan, utan 
för hur värderingen, den psykiska akten, är beskaffad, som vi inser förhållandet. 
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moralfilosofi (speciellt frekvent använt i arbetena kring 1917), dyker upp redan i 
föreläsningsserien Rättsidéers sanningsvärde, ht 1908, dvs. samma år som den 
sista av artiklarna Psyke publiceras. Termen lånar han från Wilhelm Wundt. 
Hägerström för in begreppet ”simultan association” när han diskuterar analysen 
av viljeupplevelsen och tycker sig kunna särskilja olika komponenter i denna. 
Analysen kan här uppfattas som en psykologisk, dekompositionell analys (se ovan 
2.4).  

Den simultana associationen har en fastare karaktär än andra former av 
associationer, menar Hägerström. Den är nämligen, säger han, ”ej blott en 
association av förnimmelser”. 

Utan med anledning av associationen uppstår här något som är strängt att skilja från 
allt vad association heter. Det uppstår nämligen en förnimmelse, vars enhet ligger 
däri, att flere momenter äro satta i ett medvetande. Det hela blir icke två 
förnimmelser, som äro med varandra förbundna. De ursprungliga förnimmelserna 
stå icke vidare i ett diskretionsförhållande till varandra, därför att förbindelsen här 
icke är att bestämma som ett kausalförhållande mellan förnimmelserna såsom 
skilda objekter utan såsom medvetandets eget sammanhållande av de skilda 
förnimmelseinnehållen.58 

Vi uppfattar således inte själva att det här rör sig om två olika akter eller 
förnimmelser, utan genom att vi på något sätt håller samman de skilda 
förnimmelseinnehållen, så framträder den simultana associationen för oss själva 
som en bestämd medvetenhetsakt. Det är endast genom en analys som vi kan 
särskilja komponenterna. 

Vi behöver inte här närmare gå in på Hägerströms något svårförståeliga analys 
av viljeupplevelsen. För vårt syfte är det nog att konstatera att Hägerström redan 
1908 menar att olikartade akter kan förbindas till simultana associationer, en slags 
komplexa akter. Dessa framträder för oss som enhetliga, men i själva verket 
utgörs de alltså av två eller flera akter, som förbundits med varandra på ett mycket 
intimt sätt. Vad som är viktigt att hålla fram är att Hägerström också hävdar att 
viljeupplevelsen inte innebär eller innehåller kunskap, dvs. den är inte ett 
omdöme.59  

Uttalandena här gällde viljeupplevelsen. Eftersom vi vet att Hägerström bara 
något år senare kom att hävda att också värderingar är simultana associationer, så 
kan dessa formuleringar antyda att en sådan ståndpunkt fanns hos honom redan 
här. Redan i recensionen av Aars arbete 1907 och 1908 säger han att känslan är 
”en väsentlig sida i medvetandet om värde” och en ”subjektiv konstituent” i 
värderingen. Att känslan är en konstituent anger att den är en del i något mer 
sammansatt. Han skulle alltså redan här kunna mena att värderingen var en 
association och att känslan var en komponent i den. Men något sådant står inte 
tydligt i texten. 

                                                 
58  Rättsidéers sanningsvärde, s. 85. 
59  Ibid., s. 89. 
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4.4.5 Tidig värdefalsism? 
Om dessa antaganden tycks peka mot en värdenihilistisk teori, så finns det också 
tidiga formuleringar som antyder en värdefalsism. Tre sådana finns i recensionen 
av Aars arbete 1907 och 1908. När Hägerström där diskuterar analysen säger han 
att vissa ontologiska antaganden som vi gör, kan hindra oss från att undersöka 
innehållet i våra värderingar på ett förutsättningslöst sätt. Han säger (1): 

Det kan icke, menar man, vara fråga om realiteten af värden med den eller den 
bestämdheten, exempelvis af osinnliga värden. Följden blir nu den, att man vid den 
analys af det moraliska medvetandet, som ej skarpt hålles isär från undersökningen 
af det moraliskt godas realitet, ej heller gör till föremål för allvarlig pröfning, om 
icke det, subjektivt betraktadt, innebure föreställning om dylika värden 
[Hägerströms kurs.].60 

I de avslutande raderna i recensionen, ger han Aars ett uppskattande ord för 
framställningen (2). 

Särskildt synes hans oförbehållsamma erkännande, att våra moraliska föreställ-
ningar (i likhet med de religiösa) verkligen innehålla ett moment, som går öfver all 
sinnlig erfarenhet, visa benägenhet för en allvarlig analys af de moraliska 
begreppen [mina kurs.].61   

Han säger också (3): 

Nu måste det verkliga moraliska värdet såsom allt verkligt värde hänföra sig på lust 
eller olust: alltså utsäga våra moraliska omdömen blott handlingars tendenser att 
väcka en viss känsla. Men kunde det icke hända, att vi i våra sedliga omdömen 
menade något annat med moraliskt värde, låt vara att det blott därvid vore fråga om 
fiktioner [Hägerströms kurs.]?62 

Tolkade på ett visst sätt kan (1), (2) och (3) tillsammans stödja att Hägerström 
menar att värderingar är falska. De skulle kunna innebära att värderingar är 
omdömen om något osinnligt, men att det vi då föreställer oss är en fiktion. 
Osinnliga värden existerar inte. Omdömet är därför falskt.  

Men med tanke på vad som i samma text sägs om känslan som en av ”de 
subjektiva konstituenterna i den nämnda föreställningen”63, på att ett medvetande 
med osinnligt innehåll inte nödvändigtvis behöver vara ett omdöme om något 
osinnligt och på att ”osinnligt” i senare texter beskrivs i ungefär samma termer 
som ett känsloinnehåll 64, så är fältet öppet också för andra tolkningar. Vi får inte 
                                                 
60  Psyke, 1907, s. 273f. 
61  Psyke, 1908, s. 99. 
62  Psyke, 1907, s. 275. 
63  Psyke 1907, s. 285f. 
64  I den inledande texten i boken Till analysen af det empiriska själfmedvetandet (1910) 

förklarar han hur ”ett innehållsmoment af osinlig natur” ska förstås. Han säger:  
”Medvetandet, som undersöktes, skulle vara ett led i den tidliga verkligheten. Men om det 
nu gäller att särskilja det hvarom man däri är medveten, så händer det, att man måste taga 
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heller glömma att också viljeupplevelsens innehåll 1908 framställs som något 
osinnligt. ”Det synes som om i och med den självständiga viljan en verklighet 
skulle vara given i medvetandet, som till arten vore väsenskild från allt vad 
sinnlig, i tiden given verklighet heter.”65 Men viljeuppplevelsen är i denna text 
explicit en association och inte ett omdöme. Hägerströms formuleringar i 
recensionen uttrycks också som frågor och poneranden, inte som påståenden. Att 
ur detta begränsade material försöka fastslå någon riktig tes hos honom låter sig, 
enligt min mening, inte göra. Men det är tydligt att han redan i dessa tidiga texter 
har formuleringar som ändå kan tolkas värdefalsistiskt.66  

Det måste nämnas att det i Hägerströms recension inte finns någon antydan 
till en distinktion mellan olika slag av värderingar. Hägerström resonerar helt 
generellt och han förutsätter att Aars gör detsamma. 

4.4.6 Två grupper av antaganden 
Hägerströms arbeten1907-1910 ger, som jag visat ovan, litet olika besked om 
värderingarnas egenskaper. Enligt min mening avser han inte att framställa en 
sammanhängande teori i dessa arbeten. Flera texter har främst syftet att bedöma 
och ifrågasätta andras teorier (Aars, Meinong, Simmel, von Ehrenfels, m fl). Hans 
egna ståndpunkter framträder eller antyds genom den kritik han ger. Fastän 
Hägerström använder olika termer för de akter eller den akt han talar om, så gör 
han alltså inte i dessa tidiga texter någon explicit distinktion mellan olika slag av 
värderingar (annat än utifrån vad det är som värderas). Det som gäller för ”primära 
värderingar” gäller också t.ex. ”värdeomdömen”. Ingen skillnad görs. Fastän hans 
användning av ”primär” tycks implicera att han antar ”sekundära” värderingars 
existens, sägs inget om några sådana.  

Med tanke på hur Hägerström 1912–1913 utformar sin teori kan man uppfatta 
olika antaganden i de tidiga texterna som pekande framåt mot denna. Man kan 
ordna hans antaganden i två grupper. I den ena gruppen (A) återfinns t.ex. 
antagandet att värderingar är associationer, att en känsla är (och måste vara) en 

                                                 
i betraktande ett medvetenshetsinnehåll, som alls icke har sin[n]lig betydelse, så att det 
kunde betraktas som uttaget ur det sin[n]ligt gifna” [Hägerströms egen kurs., s. 2]. Ett 
osinnligt innehåll är alltså sådant att det inte kan finnas i verklighetssammanhanget utanför 
min upplevelse. Men detta är samma beskrivning som Hägerström ger känsloinnehållet i 
”Kritiska punkter i värdepsykologien” från samma år, även om han här använder termen 
”subjektiv”. Känsloinnehållet kan inte förekomma utanför min känsla. Denna ståndpunkt 
håller Hägerström fast vid också i senare arbeten. I en föreläsning från 1917 heter det om 
känslan av lust eller olust: ”I denna mening subjektiva innehållet fattbart blott såsom 
innehåll i en upplevelse hos subjektet, icke för sig. [---] Lusten såsom innehåll i känslan är 
icke fattbar för sig såsom led i ett större helt, vilket framträder däri, att vi ej alls kunna fälla 
omdömen om den såsom sådan”, Värdelära och värdepsykologi, s. 4 och 8. 

65  Rättsidéers sanningsvärde, s. 29. 
66  Konrad Marc-Wogau väljer att tolka Hägerströms ståndpunkt i recensionen värde-

falsistiskt. Han menar dock att Hägerström mycket snart övergav denna ståndpunkt (Se 
Studier till Axel Hägerströms filosofi, s. 23f).  
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komponent i en sådan association, att värderingen inte är ett teoretiskt omdöme, 
och att värdeomdömet inte är kognitivt omdöme. I den andra gruppen (B) 
återfinns antagandet att värderingen är ett utvecklat eller outvecklat omdöme, att 
värderingen har ”logisk halt”, och att värdet är en fiktion. Hans påståenden om 
känsloprojektionen, ”objektiveringen”, som enligt hans framställning kan 
graderas och förekomma i steg, kan föras till båda grupperna, beroende på 
tolkning.  

Det är tydligt att antagandena i grupp (A) är väl förenliga med varandra och 
med en värdenihilistisk teori. (A) kan faktiskt sägas vara en värdenihilistisk teori. 
Vi saknar dock det explicita antagandet att värderingar varken är sanna eller 
falska, som uttalas först 1911. Antagandena i grupp (B) är också förenliga med 
varandra. ”Fiktion” kan tolkas så att ett omdöme om sådana ”fiktiva” värden 
måste vara falskt. (B) innebär då en form av värdefalsism. Även om antagandena 
i båda grupperna är inbördes förenliga, tycks det vara så att varje antagande i (A) 
är oförenligt med varje antagande i (B). Att sammanföra (A) och (B) till en 
motsägelsefri teori är därför inte möjligt. Ändå kan de enskilda antagandena 
beläggas i hans text. Jag menar därför att Hägerström i de tidiga texterna inte 
hävdar någon teori, utan presenterar delar av något, som han håller på att utveckla, 
men där han ännu inte nått en konsistent ståndpunkt. 

Som de är formulerade i Hägerströms text är det alltså omöjligt att förena 
dessa uttalanden till en begriplig och motsägelsefri teori. Antar vi däremot att 
Hägerström rör sig med olika typer av värderingar och att hans uttalanden ska 
hänföra sig till dessa olika typer går det att få fram en teori - nämligen den, som 
uttalas 1912. Men problemet är att Hägerström själv i de tidiga texterna aldrig gör 
någon distinktion mellan typer av värderingar. Inte heller särskiljer han 
påståenden och sammanför dem till grupper, som jag har gjort. Huruvida han själv 
”underförstår” en distinktion som han menar är självklar, kan jag inte ha någon 
uppfattning om. Den borde i så fall ha uttalats 1911. Men möjligen glider han 
själv mellan dessa antaganden och teorier utan att skilja dem och också utan att 
kunna ange sambandet mellan dem.  

När Hägerström i sin installationsföreläsning 1911 verkligen avser att lägga 
fram en egen teori väljer han att presentera antaganden ur grupp (A). Han hämtar 
också annat från ”Kritiska punkter i värdepsykologien”, som hör ihop med dessa, 
och han formulerar nu den värdenihilistiska tesen att värderingar varken är sanna 
eller falska. Framställningen blir sammanhängande och konsistent. Fastän 
huvudargumentet utgår från en speciell situation, ”vi stå i begrepp att handla”, så 
är slutsatserna generella. Menade han inte att säga något generellt, skulle han nog 
också ha formulerat installationsföreläsningens avslutande och berömda ord om 
vetenskapens förhållande till värderingar och moralfilosofins uppgift på annat 
sätt. 

Fastän texterna 1910 innehåller så många utgångspunkter för att göra en 
distinktion mellan olika värderingar med olika egenskaper, så har Hägerström 
1911 tydligen inte ännu tagit detta steg. Det vore, menar jag, orimligt att han vid 
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sin installationsföreläsning bara skulle presentera en del av sin teori, om en större 
helhet verkligen förelegat. Men antagandena från gruppen (B) måste ändå ha 
funnits hos honom som ett slags vilande övertygelser. När han till slut formulerar 
distinktionen aktualiseras de igen, och han kan anta att antagandena i grupp (A) 
gäller primära värderingar och antagandena i grupp (B) sekundära. Så erhåller han 
den konsistenta teori, som hans tidiga arbeten kan sägas peka mot, vilket är den 
”blandade” teorin 1912–1913.  

4.5. Teorin 1917 
4.5.1 Skillnader 1912–1917 
Hägerströms blandade teori 1912–1913 är tillgänglig för oss endast som 
föreläsningsmanuskript. I boken Till frågan om den objektiva rättens begrepp, 
1917, presenteras teorin för första gången i tryck, nu med fokus på norm- och 
pliktföreställningar. Föreläsningsserien Moralpsykologi från samma år ger teorin 
en mer övergripande ansats. Denna föreläsningsserie har utgivits av Martin Fries 
i boken Moralpsykologi, 1952.  

Jag ska här främst diskutera dessa två arbeten. Jag menar att de representerar 
en och samma version av teorin, och jag låter därför citat och ståndpunkter från 
texterna komplettera och stödja varandra. Skillnaderna mot den tidigare blandade 
teorin kan sägas vara följande: 
 
1.  Teorin 1917 (och senare) begränsas inte till värderingar, där det är existensen 

av något eller realiserandet eller utförandet av något som värderas. Han 
inkluderar nu värderingar som gäller ”den blotta bilden” av något. Dvs. även 
estetiska värderingar, som han tidigare inte velat uttala sig om, faller nu under 
hans teori. I föreläsningsserien Moralpsykologi gör Hägerström en slags 
taxonomi vad gäller primära värderingar.67 Grundstrukturen hos dessa är 
densamma. De är alla simultana associationer mellan en känsla och en 
föreställning. Men han skiljer nu mellan olika slag av värderingar beroende 
på känslans karaktär (t.ex. lust- eller olustkänsla, viljeimpuls) och 
föreställningens karaktär (t.ex. omdöme om något, föreställning - ”bild” av 
något).68 I förhållande till den mer skissartade och begränsade teori han 
presenterade i föreläsningarna 1912–1913, får vi nu en mer genomarbetad och 
generell teori. Däremot begränsar han här primära värderingar till konkreta 
objekt. Ett abstrakt objekt, ett karaktärsdrag, en handlingstyp kan aldrig bli 
föremål för en primär värdering, menar han, däremot för en sekundär.  
 

2.  I teorin 1917 gör Hägerström (som en följd av ovan) en distinktion mellan två 
olika slag av sekundära värderingar - värderingar av konkreta objekt och 

                                                 
67  Moralpsykologi (1952), s. 18–32. 
68  Jfr matrisen i Petersson, B., Axel Hägerströms värdeteori, s. 135. 
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värderingar av abstrakta, generella objekt. Båda slagen av sekundära 
värderingar antas vara falska. Det gäller alltså här som tidigare att sekundära 
värderingar faller under värdefalsismen. Men han ger dessa slag av 
värderingar olika analyser. Någon sådan distinktion fanns inte i de tidigare 
föreläsningarna. 

 
3.  I föreläsningarna 1912–1913 menar Hägerström att det i någon mening är 

naturligt att vi skapar sekundära värderingar av ett sådant slag att de blir 
falska. Vi har ett behov att reflektera över våra värden och det kan bara göras 
i omdömets form, säger Hägerström. Det rör sig om en slags psykologisk 
nödvändighet, grundad i vår oförmåga att ställa oss utanför vår egen värdering 
och förstå vad det är som sker (t.ex. känsloprojektion) och vårt behov att 
reflektera över och argumentera om värden. Teorin 1917 förklarar i stället 
uppkomsten av sekundära värderingar utifrån hur språket och speciellt 
språkets form är relaterat till vårt psyke. De är nu ett resultat av en ”språkets 
makt över tanken”69. I texterna från 1917 och framåt är Hägerströms argu-
mentationer i olika frågor mycket starkt knutna till den teori om språkets 
funktion, som han utarbetat (och också vidareutvecklar). I de tidigare texterna 
använder han visserligen ibland språkliga förhållanden och olika uttryckssätt 
som argument för t.ex. att förstå innehållet i en föreställning, men någon egen 
teori om språket har han inte förrän i arbetena 1917.  

 
Eftersom jag här vill följa Hägerströms resonemang om falska värderingar, 
behandlar jag inte hans intressanta taxonomi över primära värderingar. 70 Jag vill 
i stället kort beskriva några av hans antaganden om språket, som spelar roll i hans 
värdeteoretiska argumentation.  

4.5.2 Språkinlärning och naturliga uttryck 
När vi lär oss ett språk lär vi oss att förbinda tankar och ord så att tanken uttrycks 
i ord och de hörda eller lästa orden väcker upp tanken. Enligt Hägerström sker 
den grundläggande språkinlärningen genom att vi som barn så småningom inser 
hur eller om vad ett visst ord används eller kan användas. Steget från 
observerandet av ett ords användning, t.ex. på enskilda föremål, till skapande av 
ett motsvarande begrepp, en föreställning om vad som utmärker just dessa föremål 
till skillnad från andra, tar barnet självt, tycks Hägerström mena. 

I den sociala språkgemenskapen lär sig barnet ett ord (t.ex. klocka) genom att höra 
ordet uttalas under hänvisning till ett föremål som är på ett visst sätt beskaffat. När 
denna beskaffenhet (med bortseende från andra beskaffenheter hos klockor) träder 

                                                 
69  Vårterminen 1920 föreläste Hägerström över ämnet ”Språkformens makt över tanken med 

särskild hänsyn till värdeomdömet” (Se Mautner, Th., Vägledning till Hägerströmstudiet, 
s. 74). Tyvärr finns inga manuskript som kan knytas till denna föreläsningsserie. 

70  För en presentation och diskussion av denna taxonomi, se min avhandling Axel Häger-
ströms värdeteori, kap 3, §2. 
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fram för barnets medvetande, föranledes barnet att uttala ordet. Sålunda blir ordet 
inlärt, det blir en reflex av den observerade beskaffenheten hos föremålet. Men 
omvänt tjänar å andra sidan det direkt uttalade ordet, utan att egenskapen in 
abstracto är observerad, till att väcka till liv tanken och bestämma för oss den tanke, 
under vilken ett visst föremål är att subsumera. 71 

När vi lärt ett språk får vi ett sätt att naturligt och adekvat (Hägerströms termer) 
uttrycka våra tankar. Tankeinnehåll och ord hör ihop. Ord och tankar är, säger 
han, varandras ovillkorliga reflexer. Det betyder att när jag hör ett visst ord uttalas 
(eller ser det skrivet) får jag ovillkorligen en viss föreställning eller en viss känsla, 
osv. Språket är socialt i den meningen att människor i en viss grupp, ett samhälle, 
delar det. Vi har genom uppfostran i en likartad miljö fått (i stort) samma 
uppsättning av ovillkorliga reflexer. Språkuttrycken är därför, enligt Hägerström, 
överindividuella. Men i en och samma sociala språkgemenskap (Hägerströms 
term) vet vi vad som är ett naturligt eller ett adekvat uttryck för vad. Individen har 
en ”tillhörighet till en social språkgemenskap, hvarmed liknande själsläge hos 
skilda personer, som använda samma språk, taga sig lika uttryck”.72  

Till vad som är ett naturligt eller adekvat uttryck för en akt hör även uttryckets 
eller satsens form, inte endast de ord som används. Ett omdöme uttrycks i regel i 
en indikativ sats. Likaså tenderar en indikativ sats att väcka upp ett omdöme hos 
den som uppfattar satsen. Hör två personer till samma språkgemenskap fungerar 
kommunikationen - överförandet av tankeinnehåll - närmast automatiskt, tycks 
Hägerström mena. ”[D]et är just det ovillkorliga uttryckets öfverindividuella 
karaktär, som möjliggör meddelelsen”.73 En sats eller ett ords betydelse eller 
mening är här det tankeinnehåll som det naturligt (i språkgemenskapen) svarar 
mot.74  

I vissa formuleringar använder Hägerström dock ”mening” och t.ex. 
”meningslös” på annat sätt. En föreställning som är motsägande sägs vara 
meningslös. Dock har vi här ett visst innehåll. Enligt Hägerström rör vi oss i 
sådana fall inte med en, utan med två varandra uteslutande föreställningar. Något 
”enhetligt medvetande” om något föreligger då inte, enligt Hägerström. Också 
uttryck som ”god”, ”plikt”, osv, sägs också ibland vara meningslösa. Det betyder 
inte att de inte skulle ha någon motsvarighet i vårt medvetande. De ska ju enligt 
hans framställning vara känslouttryck. Men de står inte för någon egenskap hos 
objektet och deras korresponderande innehåll kan inte finnas i verklighets-
sammanhanget utom som innehåll i en psykisk akt. Hägerström rör sig alltså med 
olika meningsbegrepp. 

                                                 
71  Moralpsykologi, 1952, s. 34. 
72  Till frågan om den objektiva rättens begrepp, s. 70. (Jfr Moralpsykologi, s. 33ff.) 
73  Ibid.  
74  För en utförligare presentation och problematisering av Hägerströms meningsbegrepp och 

hans antaganden om hur språklig kommunikation går till, se min avhandling, Axel 
Hägerströms värdeteori, s. 58ff.  
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På grund av språkinlärningen ger människor i en bestämd språkgemenskap 
samma mening åt orden och vårt sätt att kombinera dem till satser, vilket också 
sker ”öfverindividuellt”, garanterar att föreställningar av olika slag kan 
kommuniceras från en person till en annan. Vi har då samma innehåll i våra 
föreställningar. Enligt Hägerström gäller: 

Men föreställningarna, som knytas vid de uppmärksammade uttrycken, framgå 
ovillkorligt ur uppfattningen af dessa och blifva därvid homogena med meddelarens 
egna på grund af den sociala språkgemenskapen.75 

Denna tes menar Hägerström ska gälla generellt. Även andra själslägen än 
föreställningar och omdömen – t.ex. önskningar, befallningar, osv. - har sina 
speciella naturliga uttryck i språket. En önskan uttrycks i optativa satser inledda 
med ord som ”Måtte..”, ”Ack, om..”, osv. En befallnings adekvata uttryck är 
imperativet. Önskningar och befallningar är, enligt Hägerström, simultana 
associationer mellan en föreställning och en känsla (lust, olust eller vilja). 
Hägerström menar faktiskt att när jag hör t.ex. en befallningsats riktad till mig, så 
uppstår hos mig (om inte vissa hinder föreligger) en motsvarande association, en 
föresats att handla på visst vis.76 Associationens innehåll - känsloinnehållet och 
föreställningens innehåll - är meningen hos befallningssatsen.  

Alltnog: man måste antaga, att i imperativet har den befallande en känsla af 
viljeimpuls, associerad med idéen om ett visst befallningsmottagarens handlande. 
Och den imperativa formen blir just såsom reflexivt uttryck för denna association 
mäktig att hos mottagaren åstadkomma ett motsvarande medvetenhetsläge.77  

Hägerström skulle naturligtvis erkänna att andra föreställningar samtidigt kan 
uppstå hos den som hör befallningen, t.ex. konstaterandet att någon befaller något, 
kanske en föreställning om att personen därför också vill något, osv. Men 
innehållet i dessa föreställningar är då inte meningen hos befallningssatsen. 
Föreställningar av detta slag har andra satser som adekvata uttryck, skulle han 
säga. 

En argumentstruktur som ofta dyker upp i Hägerströms texter från 1917 ser ut 
så här: Kan akten X (mindre känd för oss) vara densamma som akten Y (välkänd 
för oss)? – Satsen ”x” är ett uttryck för X. Kan ”x” vara ett uttryck för Y? Vi vet 
att Y:s naturliga (eller adekvata) uttryck är ”y”. Vi vet också att ”y” inte kan 

                                                 
75  Hägerström, ibid., s. 71. 
76  Hägerström är medveten om att kommunikationen kan beskrivas på detta sätt endast i en 

ideal situation. Även om detta är det ”naturliga” förloppet, så finns olika faktorer som 
främjar eller hindrar kommunikationen, menar han. Vid t.ex. en befallning, så främjas 
kommunikationen av avsändarens sätt att uttrycka befallningen, ”praktisk suggestion”(se 
Till frågan om den objektiva rättens begrepp, t.ex, s. 55, 57). Mottagarens redan existerande 
värderingar och föresatser kan dock hindra att en ny föresats, motsvarande befallningen, 
uppstår, säger han. 

77  Ibid., s. 58. 
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uttrycka X. Men då kan ”x” inte betyda Y, dvs. vara uttryck för Y, och X är då 
inte samma akt som Y.78 Jag ger ett exempel. När någon (A) befaller något i en 
befallningssats, ”Du (M) skall göra h”, så uttrycker A:s befallning inte en önskan 
om M:s handlande, inte heller förutsäger den A hur M kommer att handla, ty det 
naturliga uttrycket för dessa akter är ”Jag (A) vill att Du (M) gör h” resp ”Du (M) 
kommer att göra h”, men de satserna är inte adekvata uttryck för befallningen. 
Befallningen är alltså inte någon önskan och inte heller en förutsägelse. På likartat 
sätt visas att befallningen inte är ett hot, en varning eller ett råd. Dessa har sina 
naturliga uttryck.79 

4.5.3 Språkvanans makt och den sekundära värderingen 
Trots att Hägerström talar om ”ovillkorliga reflexer” vad gäller förhållandet 
mellan innehållet i psykiska akter och språkliga formuleringar, så menar han inte 
att det finns någon en-entydig tillordning mellan satsformer och typer av akter. I 
ett visst sammanhang kan t.ex. en sats med frågeform i själva verket vara ett 
uttryck för ett omdöme. Det är inte heller så att en sats med ”omdömesform” 
(Hägerströms term) alltid är ett uttryck för ett omdöme, även om den i regel är 
det. Enligt Hägerström uttrycks primära värderingar, som i hans teori är simultana 
associationer, ofta i indikativa satser, t.ex. ”Handlingen är plikt” eller ”Det är gott 
att ha en tunna potatis”. Som uttryck för en primär värdering är de sålunda, trots 
formen, inte uttryck för något omdöme.  

Att associationerna tar sig ett språkligt uttryck i omdömesform sker, menar 
Hägerström, på grund av att föreställningselementet dominerar. Vi är i den 
primära värderingen inriktade mot objektet, som innehålls i föreställningen. 
Därför dominerar föreställningen.80 Står vi som mottagare av satsen själva i 
begrepp att handla eller befinner oss i en val- eller bedömningssituation, väcker 
hörandet av satsen hos oss en motsvarande primär värdering i enlighet med 
antagandena om kommunikation ovan. Men på grund av hur vi lärt oss att förstå 
språket och genom vår vana att reagera med ett omdöme på en sats med 
omdömesform, försöker vi också här att åstadkomma ett ”motsvarande själsläge” 
[Hägerströms term], dvs. ett omdöme. Satsen framkallar då ett omdöme att 
objektet, handlingen eller ägandet av potatistunnan, har en viss värdeegenskap, 
som svarar mot ”plikt” eller ”gott”. Men vi lyckas aldrig föreställa oss någon 
egenskap som värdepredikaten verkligen skulle stå för, säger han. Vi föreställer 
oss bara ett obestämt något, som antas svara mot uttrycket. Men värdesatsens form 
tillsammans med vår benägenhet att förbinda satser med omdömesform och 
omdömen med varandra förklarar, enligt Hägerström, hur sekundära värderingar 
uppkommer.   

                                                 
78 Ett motsvarande resonemang använder han för att visa det omvända, dvs. att två satser har 

samma mening eller två akter samma innehåll. (Se nedan 5.8.) 
79  Ibid., s. 51–60. 
80 Ibid., s. 67, 69. 
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Jag återger några citat ur Hägerströms arbeten som visar hans formuleringar 
av de olika stegen i detta resonemang. I föreläsningen Moralpsykologi, 1917 heter 
det: 

Tag t. ex. satsen: Gott, om det verkligen sker. Detta att det verkligen sker är något 
önskvärt. Det är här naturligt att själva strukturen av det omedelbara uttrycket skall 
öva inflytande på vårt föreställningsliv. Sådana uttryck bruka genom själva sin 
struktur väcka omdömen till liv hos oss. I det att vi nu både omedelbart använda 
oss av dem och själva såsom utomstående personer uppfatta såväl egna som andras 
uttryck, blir det naturligt att vår föreställning ledes till tanken att det hos det föremål 
som motsvarar det grammatiska subjektet, föreligger något som svarar mot det 
grammatiska predikatet. Vi drivas hän mot att hos skeendet tänka detta: Gott, att 
det verkligen inträffar, som betecknar ädelhet eller att tänka önskvärdheten av dess 
verklighet. Men märk väl, att försöket strandar, så snart vi skola åskådliggöra för 
oss detta predikat, och kvar står blott ett något som vi knyta vid ordet.81 

I samma text fortsätter han så: 

Så t.ex. har vanan att uttrycka våra erfarenheter i form av sådana satser [dvs satser 
med ”omdömesform”] ej kunnat besegras av den annars naturliga tendensen att 
uttrycka våra känslor med blotta utropssatser. Emellertid, när en gång en sådan sats 
utformat sig som uttryck för den bakomliggande känslan, så blir det emellertid 
naturligt att därvid en omdömesföreställning skall uppstå, d.v.s. en föreställning om 
mannen såsom verkligen ägande en viss egenskap: aktningsvärdhet. Satser med den 
formen framkalla ju i allmänhet, när de förnimmas av en annan person än den 
talande, tillhöriga föreställningar om saken såsom ägande en viss bestämdhet. Då 
är det naturligt att den känslouttryckande själv liksom den utomstående, när 
uttrycket får formen av en sats med omdömesform, av uttrycket och dess erfarande 
skall föranledas till att söka bilda sig en däremot svarande omdömesföreställning. 
Men att denna ej har blivit något annat än föreställningen om en viss egenskap, som 
svarar mot uttrycket, följer därav, att varje försök att åskådligt föreställa sig 
ädelheten såsom en egenskap hos föremålet ohjälpligt strandar. 82 

I Till frågan om den objektiva rättens begrepp utvecklas resonemanget på likartat 
sätt. 

Det är visst icke omöjligt, att annat än verkliga omdömen ex. associationer af skilda 
upplefvelser taga sig uttryck i en sats med omdömesform. Man har då i det särskilda 
fallet att undersöka, huruvida en sådan sats verkligen ger uttryck åt ett omdöme.83  

Det synes då, som om äfven här [dvs vid en föreställning om plikt] endast en 
simultan association af känslan af viljeimpuls och föreställningen om handlingar 
skulle föreligga och blott uttrycket för denna association vore en sats med 
omdömesform. Man kunde förstå detta så, att här föreställningen om handlingens 
bestämdhet vid tillkomsten af uttrycksreflexen dominerade och droge in äfven 
känslouttrycket bland uttrycken för dess [dvs handlingens] bestämdhet. [---] Men 

                                                 
81  Moralpsykologi,1952, s. 35. 
82  Ibid., s. 36. 
83  Till frågan om den objektiva rättens begrepp, s. 66. 
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genom denna sin ovillkorliga och öfverindividuella karaktär få sådana satser [dvs 
t.ex. värdesatser som uttrycker associationer] skenbarligen alldeles samma karaktär 
som de satser, hvilka verkligen gifva uttryck åt bakomliggande omdömen. 
Ingenting är då naturligare, än att uttrycker föranleder ett försök att bilda ett verkligt 
omdöme i anslutning därtill.84 

Frågan blir nu den: hvilken omdömesföreställning blir följden? Naturligtvis blir den 
såsom real tänkta värdebestämda saken, resp. den pliktenliga såsom real tänkta 
handlingen subjektet i det nya omdömet. Men hvad blir ”värdet”, resp. ”plikten” 
såsom predikater? [---] Men om nu likvisst en omdömesföreställning måste uppstå 
i anknytning till satsens omdömesform, så blir denna med avseende å ”värdet”, resp. 
”plikten” såsom predikater utan all åskådlighet. D.v.s. man föreställer sig vid orden 
endast en bestämdhet in abstracto, ett visst något, såsom förhanden hos den tänkta 
saken, resp. handlingen utan att kunna bilda sig en föreställning om, hvilken denna 
bestämdhet är.85  

Det avgörande är tydligen att vi missledes av språket. På grund av att satser som 
uttrycker primära värderingar kan uttryckas i samma grammatiska form som 
satser som uttrycker omdömen, tror vi att det grammatiska predikatet betecknar 
en egenskap och vi skapar därmed omdömen, sekundära värderingar, i vilka vi 
påstår eller antar att ett objekt har just den egenskapen. Men, enligt Hägerström, 
kan vi inte närmare karakterisera denna egenskap. Vi antar endast att det är den 
som i satsen, som uttrycker en primär värdering, betecknas av ”plikt”, ”rätt”, 
”gott”, osv. Han säger: ”Vid satsen knyter sig föreställningen om denna handling 
såsom ägande en viss bestämdhet, som svarar mot beteckningen ´plikt´”.86 

Hägerströms analys av den sekundära värderingen 1917 tycks därför kunna 
formuleras på följande sätt:  
 
AN 2 X har V =an (a) X har en viss egenskap V och (b) V är den egenskap som vi 

antar att ”V” betecknar i en sats ”X har V”, när denna är ett 
uttryck för en primär värdering.  

 
Men det finns ingen sådan egenskap, och ”V” betecknar inte heller någon 
egenskap i satsen ”X har V”, när den uttrycker en primär värdering. I stället svarar 
”V” mot ett känsloinnehåll, som vi i associationen projicerat på objektet, menar 
Hägerström. Därför är sekundära värderingar av detta slag falska.    

4.5.4 Värdering av abstrakta objekt 
Analysen AN 2 ovan förutsätter att det objekt som värderas kan vara föremål för 
en primär värdering. I föreläsningarna 1912–1913 uteslöt Hägerström inga objekt 
från den möjligheten, men 1917 gör han det. Det har då betydelse för vilka 
värderingar som kan analyseras enligt AN 2. Enligt Hägerström är en primär 

                                                 
84  Ibid., s. 67–70. Hägerströms kurs. 
85  Ibid., s. 71f. 
86 Ibid., s. 72. 
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värdering en simultan association mellan en känsla och en föreställning om något. 
Nu säger Hägerström att en känsla kan förbindas med en föreställning endast om 
den är en föreställning om något konkret. En känsla kan väckas när vi tänker på 
en bestämd person, på ett konkret föremål, på en bestämd handling som ska 
utföras i en bestämd situation, på att en viss person har en viss egenskap, osv. 
Men, menar han, känslan förbinds aldrig med föreställningar om människor i 
allmänhet, om generella objekt som vissa typer av föremål eller vissa kategorier 
av handlingar, och rent abstrakta egenskaper, som generositet eller grymhet, om 
vi inte tänker oss en viss bestämd generös person eller en viss grym handling. 

Men när det gäller personegenskaper in abstracto, t.ex. plikttrohet, försonlighet, och 
ej en viss person in concreto står framför oss, så saknas underlaget för den 
ifrågakommande känslan. Vi kunna värmas av intrycket av en god människa, men 
ej vid blotta tanken på kärleksfullhet.87   

Några primära värderingar av t.ex. kärleksfullhet eller generösa handlingar i 
allmänhet finns således inte. Det betyder att det inte heller kan finnas sekundära 
värderingar av sådana objekt, som ska analyseras enligt AN 2. Villkoret (b) kan 
inte uppfyllas för dessa. AN 2 förutsätter alltså att X är ett konkret objekt. Här 
problematiserar Hägerström inte distinktionen konkret - abstrakt, utan tar den för 
given.   

Samtidigt är det dock uppenbart att vi också värderar allmänna karaktärsdrag, 
t.ex. generositet eller vänlighet, eller typer av handlingar, t.ex. att tala sanning 
eller att stjäla. Vi uppfattar ett visst sätt att handla som plikt eller orätt. Sådana 
värderingar kan således inte analyseras enligt AN 2. Vi kan kalla dessa, för att 
anknyta till Hägerströms terminologi, för värderingar av abstrakta objekt. I 
föreläsningsserien Moralpsykologi, 1917, säger han: 

Härmed är en sådan idé [här: att en person överhuvud är aktningsvärd, dvs. ett 
abstrakt objekt] starkt att skilja från den idé om en viss åskådligt given person såsom 
aktningsvärd, ädel, etc., som uppstår på grund av att känslan utformar sig till en sats 
med omdömesform. Vid uttrycket: Denna man är aktningsvärd, föreligger närmast 
blott en sats med känslan som sin bakomliggande innebörd. Då denna sats 
emellertid har sin säregna beskaffenhet och då den verkligen har ett bakomliggande 
psykiskt tillstånd, som den ger uttryck åt, så föranleder satsen den tron att det 
verkligen här finns en bestämdhet, som motsvarar uttrycken aktningsvärd, ädel, etc. 
Men vid idén om en person överhuvud såsom aktningsvärd eller ädel är det primära 
ej en känslobestämd sats, utan övertygelsen om att själva det åskådligt givna 
uttrycket verkligen hör till saken.88 

De sekundära värderingarna av abstrakta objekt ska därför, enligt Hägerström, ges 
en helt annan analys, vilken också antyds i citatet ovan. 

Enligt Hägerström kan det således inte finnas några primära värderingar av 
abstrakta objekt, eftersom primära värderingar är simultana associationer, där en 
                                                 
87  Moralpsykologi, s. 42. Hägerströms kurs.  
88  Ibid., s. 62. Först Hägerströms kurs. De tre sista raderna min kurs. 
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känsla är en komponent. Men en känsla kan, menar han, aldrig väckas av eller 
förbindas i en association med en föreställning om ett abstrakt objekt. Det innebär 
att alla värderingar av abstrakta objekt måste vara sekundära. 

Däremot, menar Hägerström, är det uppenbart att värderingar av detta slag 
ofta uppträder i sammanhang där vi tar ställning, och då direkt medverkar till att 
en känsla och en följande primär värdering av ett konkret objekt alstras. Detta 
faktum, menar han, måste beaktas vid analysen och det blir en utgångspunkt i 
hans resonemang. Analysen måste kunna bidraga till att förklara hur en värdering 
av ett abstrakt objekt, trots att denna inte innehåller en känsla som en komponent, 
ändå kan bidra till att en känsla väcks när vi ställs inför vissa konkreta objekt. 

I Till frågan om den objektiva rättens begrepp menar Hägerström att en 
pliktkänsla knyts till en föreställning om ”handlingens rätthet”. En norm, som 
alltså är en form av värdering av ett abstrakt objekt, innebär här att handlingar av 
ett visst slag är rätta. En handling av det slaget har då också ”rätthet”. Men vad är 
rättheten, som kan väcka känslan? ”Man måste därför fordra en sådan förklaring 
af dess innebörd, att verkligen dess förmåga att vid sig knyta en sådan känsla af 
viljeimpuls, som pliktkänslan är, blir begriplig”.89 Kravet på att analysen ska 
bidraga till denna förklaring är ännu tydligare några sidor längre fram: 

Om nu den förut framställda meningen om pliktkänslans släktskap med känsloläget 
hos befallningsmottagaren såtillvida, att det i båda fallen är fråga om en 
värderingsfri känsla af viljeimpuls, är riktig, så är också det sätt, hvarpå 
undersökningen bör drifvas, gifvet. Man har att fråga efter, om det med ledning af 
vår erfarenhet om sättet för sådana impulsers uppkomst kan anges någon 
bestämdhet, hvars tillskrifvande kunde åstadkomma en slik verkan. Denna 
bestämdhet skulle då kunna utgöra innebörden af vår mening om en handlings 
rätthet i pliktmedvetandet. Emellertid måste också göras förståeligt, huru en sådan 
bestämdhet kan komma att tillskrifvas en viss handling.90 

I föreläsningsserien Moralpsykologi, 1917, är problematiken likartad. ”Vid det 
här föreliggande bedömandet kan den moraliska regeln alls icke anses vila på 
motsvarande känslor, knutna vid de ifrågakommande egenskaperna in 
abstracto”.91 För att kunna förklara regelns eller normens förmåga att bidra till att 
väcka en känsla, när vi står inför något som kan subsumeras under regeln, måste 
Hägerström ta upp frågan hur känslor, speciellt moraliska känslor, överhuvud kan 
väckas. 

Enligt Hägerström kan en moralisk känsla väckas på två olika sätt. Han kallar 
dem naturligt respektive artificiellt.92 Känslan kan framkallas direkt vid anblicken 
av eller tanken på något. Den är då ”ett utslag av vårt naturliga sätt att känna”. 
Det är värt att notera att Hägerström alltså tänker sig att det finns en slags 

                                                 
89  Till frågan om den objektiva rättens begrepp, s. 78. 
90  Ibid., s. 81. 
91  Moralpsykologi, 1952, s. 42. 
92  Ibid., s. 45, 71f, 74. 
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dispositioner att känna som hör ihop med vår ”natur”. Huruvida dessa ska 
uppfattas som gemensamma eller individuella framgår dock inte här. Det är dock 
endast inför konkreta objekt, som känslan kan väckas på detta sätt.  

Men en känsla kan också väckas genom att vi i uppfostran bibringats vissa 
känslodispositioner. Hägerström tycks uppfatta moralisk uppfostran som en 
betingning av individens reaktioner. Inför vissa objekt betingas individen att 
reagera med en viss känsla, även om denna inte alls är ”naturlig” för personen. 
Innebörden i normer och normers sätt att fungera förklaras nu utifrån denna teori 
om moralisk uppfostran. 

Vad gäller uppkomsten av viljeimpulser tänker sig Hägerström, som vi redan 
sett, att en uppfostrares befallning, ”Du, M, skall h!” kommer att väcka upp ett 
”Jag, M, skall h!”, en föresats hos mottagaren, när inga hindrande faktorer finns. 
När uppfostraren bibringar sin elev en norm är det inte fråga om att direkt väcka 
upp en föresats hos denne, utan i stället att framkalla en disposition att reagera, så 
att varje gång eleven ställs inför en handling av den typ som normen uttalar sig 
om, så ska eleven inom sig höra ett ”skall ske” eller ett ”får inte ske”. Av denna 
inre befallning väcks så föresatsen med dess viljekomponent.  

På liknande sätt meddelas andra värderingar av andra abstrakta eller generella 
objekt. Uppfostraren framkallar t.ex. genom att betona uttryck, som ”god” eller 
”ädel”, som enligt Hägerström är känslouttryck, hos sin elev en disposition att 
känna på ett visst sätt inför objekt som faller under värderingen. Uppfostraren 
suggererar fram genom sitt språk och sitt beteende detta sätt att reagera hos 
eleven.93 Eleven hör sedan inom sig ett ”god” eller ”ett ädel” när hon eller han 
står inför de aktuella konkreta objekten.      

Till utgångspunkt taga vi en uppfostrares sätt att påverka sin elev, såvitt det gäller 
att hos honom väcka en mera mekanisk viljeinställning på vissa handlingssätt. Det 
är naturligt att han befaller de ifrågakommande handlingssätten. ”Så skall du göra! 
Så får du icke göra!” säger han och förstärker intrycket med hotelser om påföljden 
av olydnad. Ju starkare detta: du skall! du får icke! blir inpräglat desto mera pålitligt 
fungerar det, när eleven står inför valmöjligheten. Vid tanken på en viss handling 
hör denne bildligt, även om uppfostraren icke personligen är närvarande, detta: du 
skall! Vid tanken på en annan handling hör han: du får icke! Han ser uppfostraren 
för sig och hör hans manande bud.94 

Men uppfostrarens arbete är inte avklarat förrän eleven förbinder ett ”du skall” 
med en viss typ av handling utan någon föreställning om den befallande 
uppfostraren som ett mellanled. Uppfostrarens befallningar måste genom det sätt 
på vilket de utsägs suggerera fram en föreställning, en övertygelse, hos eleven om 
att ett ”du skall” hör till denna typ av handlingar. Eleven ska inte kunna ”tänka på 

                                                 
93  Jfr t.ex. Till frågan om den objektiva rättens begrepp, s. 55. 
94  Moralpsykologi, 1952, s. 49. 
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handlingen själv utan att fatta den som en handling, som skall ske, resp. som icke 
får ske”.95 Uppfostran ska leda till att hos eleven  

uppstår den föreställningen, att det hör till själva saken, att detta: du skall! är 
bestämning hos en viss handling; resp. detta: du får icke! är bestämning hos en 
annan. Först när en sådan övertygelse verkligen har vaknat till liv, kan uppfostraren 
anse sig ha nått sitt mål [Hägerströms kurs.].96 

Den samstämmighet i den nära sociala miljön som finns vad gäller värderingar, 
om vad som är gott och ädelt och om vad som ska ske och vad som inte får ske, 
som eleven snart konstaterar, bidrar också till uppkomsten av en sådan 
övertygelse. ”Samhällsmedlemmen märker konstansen av dessa känslouttryck”, 
säger Hägerström.97 Överensstämmelserna mellan vad samhällets lagar kräver, 
vad religionen påbjuder och omvärldens reaktioner i form av gillande och 
ogillande är andra bidragande faktorer.98 

I Till frågan om den objektiva rättens begrepp finner vi följande innehållsrika 
beskrivning av hur övertygelsen om att själva uttrycken ”skall ske” eller ”får icke 
ske” är bestämningar, egenskaper, hos en handlingstyp, uppstår.  

En samverkan mellan olika befallningskrafter äger alltid rum, nämligen mellan 
dem, som göra sig gällande inom den sociala krets, till hvilken den enskilde hör och 
med hvilken han känner sig samhörig. Hvad blir nu följden af denna samverkan? 
Jo, tanken på vissa handlingssätt drager med sig förnimmelse af ett skall ske! måste 
ske! öfverhufvud ett befallningsuttryck, tanken på andra förnimmelse af ett får icke 
ske! öfverhufvud ett förbudsuttryck eller rättare ett befallningsuttryck, hänfördt på 
underlåtelsen däraf. Därvid förlorar sig den befallande maktens individualitet och 
kvar står blott befallningsuttrycket, gifvet i en sväfvande bild, auditiv eller visuell. 
Men genom sitt ovillkorliga inträdande vid tanken på handlandet har det kvar sin 
suggestiva makt, d.v.s. det utlöser det däremot svarande själsläget, en känsla af 
viljeimpuls i förbindelse med idéen om handlandet eller dess underlåtelse. Om nu 
den enskilde finner en sådan förbindelse mellan samma handlingar och ett ”skall 
ske!” eller ”får icke ske!” förekomma allmänt hos medlemmarna af samma sociala 
gemenskap, uppstår af sig själf den tron, att till vissa handlingar hör objektivt ett 
”skall ske! eller ”får icke ske!”. Så utbildar sig idéen om ett system af positiva eller 
negativa handlingsätt såsom hörande tillsammans med ett befallningsuttryck.99 

Men ett ”skall ske! är, enligt Hägerström, i språket en ovillkorlig reflex för en 
viljekänsla. Ett uppfattande av ett ”skall ske!” framkallar också, om inga 
hindrande omständigheter föreligger, en viljeimpuls att göra just den handling 
som skall ske. Han fortsätter resonemanget: 

                                                 
95  Ibid., s. 50. 
96  Ibid., s. 50. 
97  Ibid., s. 56. 
98  Se t.ex. ibid., s. 49f och Till frågan om den objektiva rättens begrepp, s. 82. 
99  Till frågan om den objektiva rättens begrepp, s. 83. 
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Då han står i beredskap att handla på ett mot systemet stridande sätt, framträder ett 
annat handlande såsom det, som ”skall ske” eller ”bör ske”. Så kommer ett särskildt 
handlande att framstå som det rätta i afseende å det med befallningsuttrycket 
förbundna systemet. Därmed får det en egenskap sig tillskriven, hvars uppfattande 
får med sig en omedelbart uppstående känsla af viljeimpuls [min kurs.].100 

När vi hävdar en norm, t.ex. att ett visst handlingssätt är rätt, tillägger vi, enligt 
citatet, handlingssättet en egenskap. Denna egenskap är ett befallningsuttryck, ett 
”skall ske”, och man uppfattar därför ett ”skall ske”, när man tänker på 
handlingssättet. 

Den avslutande raden i citatet ovan visar att Hägerströms ståndpunkt innebär 
en internalism i de sekundära värderingarna i den meningen att om man bejakar 
att en handling är rätt, så ha man därmed bejakat att den ska ske och, menar han, 
man känner därför nödvändigt i konkreta fall en viljeimpuls att utföra handlingen. 
Uppfattandet medför ”en omedelbart uppstående känsla af viljeimpuls”. Hans 
teori om hur befallningar fungerar språkligt används sålunda till att förklara hur 
uppfattandet av rättheten och viljeimpulsen förbinds. (Hägerström omfattar också 
en internalism vad gäller de primära värderingarna. Eftersom dessa alltid utgörs 
av associationer där en känsla, t.ex. en viljeimpuls, är en av komponenterna, 
innebär redan själva existensen av värderingen att också den motiverande 
känsloimpulsen föreligger.)  

Hägerströms analys återkommer i samma arbete i formuleringar som t.ex. att 
ett ”handlingssätt objektive hör tillsammans med”101 eller ”till själfva sin natur 
synes ha detta ’skall ske’ med sig förbundet”102 ”[M]an betraktar det [dvs 
befallningsuttrycket] såsom en till handlingssättet hörande objektiv bestämdhet” 
och man fattar ”befallningsuttrycket såsom en real bestämning” .103 I före-
läsningen Moralpsykologi från samma år säger han t.ex. att ”ett moraliskt 
känslouttryck fogas som predikat” och att man i uppfostran ”väcker föreställ-
ningen, att uttrycket [dvs ett känslouttryck; här ’ädel’] i dess åskådligt givna 
karaktär är en objektiv bestämning hos personen i fråga”.104 ”[Det] är fråga om 
egenskaper med den karaktären, att det ifrågavarande uttrycket hör dit, 
naturligtvis utan all reflexion över att det härvid blott är fråga om ett känslo-
uttryck”.105 Det är rimligt att anta att innebörden i dessa olika uttryckssätt är 
densamma, nämligen att själva befallningsuttrycket, ”skall ske” eller känslo-
uttrycket ”ädel” eller ”god” i detta slag av sekundära värderingar uppfattas som 
egenskaper hos det abstrakta eller generella objektet.  

Enligt Hägerström är befallningsuttryck som ett uttryck för vilja också ett 
känslouttryck. Viljan, viljeimpulsen, är en känsla. Hans analys av sekundära 
                                                 
100  Ibid. 
101  Ibid., s. 84. Min kurs. 
102  Ibid. Hägerströms egen kurs. 
103  Ibid., s. 84, 87. Mina kurs. 
104  Moralpsykologi, 1952, s. 49. Mina kurs.  
105  Ibid., s. 56. Min kurs. 
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värderingar av abstrakta objekt (t.ex. egenskaper i allmänhet som ”generositet” 
och handlingssätt som ”att tala sanning”), kan därmed ges följande formulering: 
 
AN 3 X har V =an (a) X har en egenskap V och (b) egenskapen V är ett visst 

känslouttryck. 
 
När vi menar att X är rätt (eller orätt) är känslouttrycket ett ”skall ske” (eller ”får 
inte ske”). När vi menar att X är god (ädel, ond, osv) är känslouttrycket ordet 
”god” (”ädel”, ”ond”). I (b) är i det senare exemplet egenskapen V sålunda 
känslouttrycket ”V”.   

Redan genom den beskrivning Hägerström ger av vad ett känslouttryck är, är 
det klart att ett sådant inte kan vara en egenskap hos något objekt överhuvud. Om 
en sekundär värdering är en föreställning att ett känslouttryck är en egenskap, så 
är den därför falsk. Att sekundära värderingar av detta slag är falska, är också 
Hägerströms slutsats. 

Enligt den här gjorda framställningen skulle vid hvad man kallar den moraliska 
normen föreställas ett med befallningsuttryck objektive förbundet handlingssystem. 
Nu är det ju klart, att en sådan föreställning måste vara helt utan sanningsvärde.106    

Detta är en ”påtagligt falsk föreställning”, säger han, några rader senare. I 
föreläsningen Moralpsykologi (1917) återkommer en motsvarande reflektion som 
gäller värdepredikat som ”god” eller ”ädel”. Han säger: 

[D]ärest någon vore övertygad om att de eller de egenskaperna eller handlingarna 
vore ädla och han därvid skulle tänka på ädelheten såsom blott ett uttryck, så skulle 
det vara omöjligt för honom att fasthålla vid sin tro på att ädelheten kunde vara en 
verklig bestämning hos ifrågavarande egenskaper eller handlingar. Det vore alltför 
omöjligt att ett ord skulle kunna vara en bestämning hos vissa egenskaper, t.ex. att 
den person som är mäktig av kärleksfull uppoffring skulle ha ordet ädel till 
bestämning. Det kan ingen tro på.107 

Hägerström är dock säker på att den sekundära värderingen är just en sådan 
föreställning. Som argument kan han anföra sin teori om hur föreställningen 
uppkommit, men också att han vet dess verkan: att den under vissa omständigheter 
kan framkalla en känsla. Skulle vi medvetet uppfatta, eller som Hägerström säger, 
”reflektera”, t.ex. ”ädel” som ett känslouttryck, så skulle denna verkan utebli. 
Hans slutsats blir då att vi i dessa värderingar faktiskt föreställer oss ett ”skall ske” 
eller ett ”ädel” som egenskaper hos objektet, utan att i värderingen vara medvetna 
om att ”skall ske” eller ”ädel” är känslouttryck. En sådan föreställning förutsätter 
alltså en ”reflexionslöshet”, menar Hägerström. 

                                                 
106  Till frågan om den objektiva rättens begrepp, s. 87. 
107  Moralpsykologi, 1952, s. 53. Observera här Hägerströms egen kurs. 
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Men annorlunda ligger saken till, om uttrycket ädelhet utan all reflexion över, 
varom det är fråga, fogas som bestämning till personligheten. Då blir själva 
reflexionslösheten ett medel som möjliggör tron. Och då kan den erfarna ordbilden 
omedelbart leda känslan i en viss riktning som hämmar varje börjande skadlig 
reflexion.108    

Liknande resonemang finns i Till frågan om den objektiva rättens begrepp.109 Där 
framgår också tydligt att Hägerström menar att vi måste skilja mellan vad en 
person föreställer sig, dvs. föreställningens verkliga innehåll, och vad person 
menar sig uppfatta, dvs. personens tolkning av eller personens tro eller teori om 
innehållet. Det analysen ska fånga är det verkliga innehållet.  

Man måste skilja mellan den verkliga förhandenvaron af omdömen med olika 
innehåll hos skilda subjekter eller hos samma subjekt vare sig simultant eller 
successivt och ett subjekts förmåga att skilja innehållen från varandra. 
Omdömesinnehållen kunna vara skilda och ändock kan det inträffa, att man af en 
eller annan anledning kommer att fatta dem som identiska.110 

Våra värderingar av abstrakta objekt (t.ex. normer, regler) är sålunda falska på 
grund av att vi i sådana värderingar föreställer oss att ett känslouttryck (t.ex. 
”god”, ”skall ske”) är en egenskap hos objektet (t.ex. karaktärstyper, 
handlingstyper). Men ett känslouttryck kan aldrig vara en egenskap. I en mening 
vet vi detta, men när vi fäller vår värdering är vi reflexionslösa och är inte 
medvetna om vad vi faktiskt föreställer oss. Så menar Hägerström. Att vi dock 
har denna enligt honom själv orimliga föreställning är dock klart, eftersom det är 
något sådant vi måste föreställa oss. Det sätt på vilket föreställningen uppkommit 
och det sätt på vilket den fungerar visar detta, skulle han säga. Det verkliga 
innehållet är därmed fastställt. Att vi själva inte inser vad vi föreställer oss är 
därmed inte någon invändning. 

En tes som upprepas i Hägerströms senare texter är tesen om språkets makt 
över tanken. Språket leder oss till falska föreställningar, t.ex. om vad vi menar. Vi 
tror att vi påstått något eller fällt verkliga omdömen, när vi i själva verket uttryckt 
våra känslor. Vårt sätt att uttrycka oss och framförallt språkets form hindrar oss 
många gånger från att inse vad vi verkligen tänker. Denna tanke spelar en stor roll 
i hans argumentation för analysen av de sekundära värderingarna. En annan 
komponent är hans idé om hur språkinlärning och moralisk uppfostran går till. 
Uppfattar vi i den sekundära värderingen vissa känslouttryck som bestämningar, 
egenskaper – vilket uppfostran enligt Hägerström ytterst syftar till - så kan vi, 
tycks han mena hitta en förklaring till hur t.ex. en norm kan väcka känslor och 
leda till primära värderingar. Vi kan säga att Hägerström menar att hans analys 
                                                 
108  Ibid., s. 53f.  
109  Han säger t.ex.: ”Ty att man skulle verkligen kunna fatta befallningsuttrycket, reflekteradt 

i denna sin egenskap, såsom bestämning hos ett handlingssystem, är omöjligt” [min kurs.], 
Till frågan om den objektiva rättens begrepp, s. 92. 

110  Ibid., s. 91. 
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förmåga att förklara hur normer får sin ”normativa kraft” är ett starkt skäl att tro 
att den är riktig. Den är alltså fråga om ett slags ”best explanation”. Att vi inte 
känner igen oss och samtycker till att det är detta vi menar, beror, förutom på 
brister i vår introspektion, att vi inte själva förstår hur språket fungerar. Men 
Hägerströms analys AN 3 ska då visa vad vi måste mena, när vi uttalar en 
värdering av detta slag.  

4.6. Värdesatserna och teorin om språket 
I Hägerströms texter blir från och med arbetena 1917 uttalanden om satser och 
språkliga förhållanden vanliga. Som vi sett menar Hägerström att ord och satser 
är uttryck för olika psykiska akter: föreställningar, omdömen, känslor och 
simultana associationer. En språkgemenskap karakteriseras av att personer, som 
tillhör den i språket uttrycker sina tankar på likartat sätt. Detta är också, menar 
Hägerström, själva grunden för språklig kommunikation. Kommunikationen 
lyckas när avsändaren A genom att uttala en språklig sats (eller ett ord) hos 
mottagaren M framkallar en akt (föreställning, känsla, osv) med samma innehåll, 
som den akt som A gav uttryck åt. Enligt Hägerström är det också det normala i 
språkgemenskapen att kommunikationen lyckas. Överföringen sker närmast 
mekaniskt. Han använder just det uttrycket. Endast när det föreligger speciella 
omständigheter framkallas en akt med annat innehåll hos M, t.ex. om M inte tror 
på eller litar på A, om M redan har en helt annan känsloinställning till något än 
den A ger uttryck för, osv. I föreläsningsserien Analys av fråge-, utrops- och 
önskesatser från 1922 talar han om detta förhållande som en regel.  

Här är nu att uppställa en viss allmän regel med avseende å den ett yttrande 
mottagandes sätt att reagera mot detsamma. Det kan sägas med höggradig 
sannolikhet, att varje annat själsläge än det, som mottagaren själv skulle givit 
uttryck åt, genom ett sådant yttrande, alltid stötes undan genom mottagandet.111   

När A och M tillhör samma språkgemenskap och har samma sätt att uttrycka sig 
sker därför kommunikationen oproblematiskt. Även känslor och värderingar 
kommuniceras i stort utan problem, menar han. Förmedlingen följer här 
”naturligtvis efter den allmänna regeln, att uttrycket för en känsla har mottaget 
benägenhet att framkalla den motsvarande känslan.”112 

Med ett uttrycks eller en sats mening avser Hägerström, som vi sett, innehållet 
i den akt som uttrycks och i den akt som framkallas, vilket han antar vid vanlig 
kommunikation ska vara ett och samma innehåll. Genom språkinlärningen i 
språkgemenskapen får språkets sätt att fungera en överindividuell karaktär. 
Därmed går det många gånger att tala om meningen hos satsgestalter utan att 
behöva gå in på de speciella akterna hos A eller M i konkreta fall. 

                                                 
111  Analys av fråge-, utrops- och önskesatser, s. 19. 
112  Ibid., s. 39. 
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Vad gäller t.ex. värdesatser menar dock Hägerström att en och samma 
satsgestalt, t.ex. ”x är god” kan vara uttryck för och framkalla såväl en primär som 
en sekundär värdering. Satsgestalten ”x är god” kan vara ett uttryck för såväl (a) 
en simultan association mellan en föreställning om x och en känsla (av gillande, 
lust) som för (b) en föreställning (ett omdöme) om att x har en viss (icke-
identifierad) egenskap. Vilken akt som uttrycks (eller framkallas) tycks 
bestämmas av den situation och de betingelser som är förhanden. I de fall en 
person står i begrepp att handla, välja eller bedöma och engagerat uttalar eller 
tänker ”x är god” är det (a) en simultan association det är fråga om. Men när 
personen utan att befinna sig i en sådan handlings- eller valsituation lugnt tänker 
”x är god” eller mer mekaniskt uttalar satsen, är det snarast (b) som är aktuell.  

Vid värdesatser är det tydligt att Hägerström måste tala om satsförekomster, 
dvs. en språklig sats med viss form och uppbyggnad, en satsgestalt, sådan den 
förekommer i en viss situation. En satsförekomst som hos avsändaren A uttrycker 
(a) ovan kan, enligt Hägerström, under vissa betingelser framkalla (b) hos en 
mottagare. Den kan också framkalla (b) hos A själv. 

Om nu på angifvet sätt simultana associationer af känslor och föreställningar om ett 
förhållande såsom realt taga sig ett ovillkorligt och öfverindividuellt bestämdt 
uttryck i satser med omdömesform med känslouttrycken ”värde” och ”plikt” eller 
liknande som elementer, inträder en egendomlig följd i afseende å subjektets eget 
föreställningslif. När en verklig omdömesföreställning tager sig uttryck i en sats 
med omdömesform, föranleder detta endast hos ett annat subjekt med homogent 
uttryckssätt, som uppfattar uttrycket, en ny omdömesföreställning. Hos det sig 
uttryckande subjektet blir så ingalunda förhållandet. Men i det angifna fallet verkar 
nödvändigt uttrycket tillbaka på detta [dvs på ”det sig uttryckande subjektet”, 
avsändaren A], emedan hvarje uppfattad sats med omdömesform, som ej ter sig 
som ett blott ordsammanställning och ej heller redan har bakom sig en omdömes-
föreställning, har med sig en sådan.113 

Men satsförekomsten kan också framkalla (a) hos M, nämligen när M befinner 
sig i en handlings- eller valsituation. Vi har också sett att Hägerström antar att 
satsförekomster som uttrycker (b), dvs. sekundära värderingar, givet vissa 
omständigheter kan framkalla (a), primära värderingar, hos A eller M. Givetvis 
tänker han sig att en satsförekomst som uttrycker (b) också kan framkalla (b).  

Man kan säga att en värdesats av typ ”x är god” enligt Hägerström har två 
betydelser. Den kan innebära att x har en viss egenskap, och då vara uttryck för 
ett falskt omdöme, men den kan också ha ett annat slags mening, en emotiv 
mening, genom känslans innehåll, som uttryck för en simultan association. Vilken 
betydelse som föreligger vid en viss förekomst kan alltså inte avgöras utan att 
situationen närmare beskrivs. Värdesatser som ”x är god” har i Hägerströms 
terminologi omdömesform. Han säger: 

                                                 
113  Till frågan om den objektiva rättens begrepp, s. 71. 
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Det är visst icke omöjligt, att annat än verkliga omdömen ex. associationer af skilda 
upplefvelser taga sig uttryck i en sats med omdömesform. Man har då i det särskilda 
fallet att undersöka, huruvida en sådan sats verkligen ger uttryck åt ett omdöme 
[min kurs.]114  

Hägerströms antaganden vad gäller värdesatsernas sätt att fungera kan formuleras 
som mer generella antaganden och ingå som komponenter i hans teori om 
sambandet mellan språkligt och psykiskt och hur språklig kommunikation kan 
beskrivas. Uttalandena om värdesatserna visar att:  
 

(1) Satser med samma gestalt kan vara uttryck för psykiska akter som är 
olika till innehåll och struktur. 

(2) Satser med omdömesform är inte alltid uttryck för omdömen, utan kan 
vara uttryck också för känslor (även vilja) eller associationer. 

(3) Satser framkallar inte i alla situationer det som de uttrycker (även om 
inga hindrande faktorer finns). I normalfallet gör de dock det.  

(4) Satsens form påverkar vad som framkallas (t.ex. vid språkinlärning).. 
 
Ett viktigt antagande som också hör till denna kategori, men som inte tas upp i de 
här citerade texterna, innebär en slags omvändning av (1) ovan. Det spelar en 
central roll i det argument hos honom som jag kallat ”utbytbarhetsargumentet” 
(se nedan under 5.8). Det gäller vissa slag av akter och säger att:  
 

(5) En och samma psykiska akt kan uttryckas i satser med olika form 

4.7. Är värdet en egenskap? 
Hägerström hävdar tydligt att värde inte är en egenskap, även om vi på olika sätt 
bringas att tro det och i de sekundära värderingarna också påstår att något har en 
sådan egenskap. Den argumentation som hittills redovisats bygger på hans 
psykologiska antaganden om vad vi gör när vi värderar och hans antaganden om 
hur språklig kommunikation fungerar och hur språkinlärning går till. Dessa 
antaganden tillsammans ska också förklara varför vi tror att värden är egenskaper 
och varför vi också i de sekundära värderingarna påstår att något har en egenskap. 
Men de förklarar också hur vi misstar oss.  

I föreläsningsserien Moral och världsåskådning från 1921, återgiven i boken 
Moralpsykologi (utgiven av Martin Fries 1952) genomför han en helt annan typ 
av argumentation, men som leder till samma slutsats. Argumentet är komplext 
och består av flera led och bygger på flera premisser. Jag börjar med att citera 
Hägerströms framställning. Hans exempel på värde i resonemanget är godhet, 
men detta ska naturligtvis kunna bytas ut mot ett annat värdepredikat. 

                                                 
114  Ibid., s. 66. 
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Om man säger: detta är en god människa, ha vi framför oss ett typiskt moraliskt 
omdöme. Frågan blir emellertid därvid: vad är att förstå med predikatet ”god”? [--
-] Kan det även här vara fråga om en objektivt förhandenvarande bestämdhet? 
Härpå, synes det, måste man svara både nej och ja. Det är nu härvid först att märka, 
att när vi säga att den eller den är en god människa, så är det alltid fråga om en viss 
objektiv egenskap, varigenom hon synes oss god. Hon är exempelvis besinningsfull 
i sitt handlande, eller hon har vad man kallar moraliskt mod, är förståelsefull mot 
andra människor, villig att hjälpa, etc. Vore nu godheten ett sådant predikat, skulle 
vi om samma människa kunna säga, att hon dels har egenskapen att vara god, dels 
också dessa särskilda objektiva egenskaper varigenom hon är god. Men hur går det 
ihop? En och samma människa skulle vara besinningsfull, välvillig, etc. och så 
därjämte god. Men vad skulle godheten vara såsom en egenskap vid sidan av de 
egenskaper varigenom människan är god? Vad är godheten för sig utan hänsyn till 
dessa egenskaper? Det är naturligtvis omöjligt att häri finna någon mening. [---] 

Nu kanske man säger att detta beror på att godheten ingenting annat betyder än just 
sammanfattningen av de egenskaper, varigenom människan säges vara god. Detta 
måste dock vara oriktigt. Ty det är tydligt att det icke kan vara något som helst 
hinder i vägen att föreställa sig dessa egenskaper som verkligen förhanden hos en 
människa utan att därmed godheten vore given. En psykologisk iakttagelse, som 
blott går ut på att konstatera faktum utan att värdera, måste naturligtvis kunna ge 
vid handen att en människa verkligen har de ifrågavarande egenskaperna. För övrigt 
är att märka att det icke är sagt att alla värdera lika. I det gamla Grekland var det 
visst icke så, att särskilt välviljan mot andra under alla omständigheter var något 
gott. [---] Det är därav tydligt, att godheten icke kan vara detsamma som de 
egenskaper varigenom den säges bestå. [---] Godheten synes således icke kunna 
vara en objektiv egenskap hos människan.115  

Jag parafraserar det inledande avsnittet av Hägerströms resonemang för att visa 
hur jag uppfattar det. Han tycks säga så här: När något är gott (eller när vi säger 
att något är gott) så finns det (eller så menar vi att det finns) någon eller några 
objektiva egenskaper hos saken/personen som gör den god. Men godheten är 
något utöver dessa egenskaper. Man kan alltid hävda att något har egenskaperna 
och dessutom är något gott. Vore nu godhet en objektiv egenskap av liknande slag 
som de varigenom saken/personen är god, så skulle vi inte kunna hävda att godhet 
är något utöver dem. Det vore meningslöst, menar Hägerström.  Därför kan inte 
godhet vara en objektiv egenskap. 

För att lättare kunna diskutera Hägerströms resonemang vill jag försöka 
formulera det i ett antal satser, som utgör en slutledning med slutsatsen att godhet 
inte är en egenskap. Jag behåller några av Hägerströms termer som markörer i 
formuleringarna. Han startar med två generella antaganden: 

 
(1)  Om ett objekt, x, har (eller sägs ha) godhet, G, så finns det alltid hos x 

någon ”objektiv egenskap” E (en eller flera) ”varigenom” x har (antas 
ha) G.  

                                                 
115  Moralpsykologi, 1952, s. 113–115. 
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(2)  Om x har G genom att x har E, så måste det vara meningsfullt att hävda 
att x har E och dessutom (”därjämte”) G. 

(3)  Om det är meningsfullt att hävda att x har E och dessutom G, så är G 
också något utöver (”vid sidan av”) E. 

(4)  Om G vore en objektiv egenskap och x har G genom att x har E (t.ex. 
”besinningsfull”), så skulle inte G vara något utöver E (”Men vad skulle 
godheten vara….”).  

(5) Om G är en objektiv egenskap, så är det därför inte meningsfullt att 
hävda att x har E och dessutom G (”omöjligt att häri finna någon 
mening”).  

(6) Om ett objekt x har G genom att x har den objektiva egenskapen E, så 
kan G inte vara en objektiv egenskap. 

 
Antagandena (1) och (2) är utgångspunkter i Hägerströms resonemang. (3) är 
snarast en uttolkning av vad som ska gälla när andra ledet i (2) är uppfyllt. I (4) 
antar Hägerström att både G och E är objektiva egenskaper. Utifrån några exempel 
på E påstår han att efterledet i (3) då inte är uppfyllt. Av (3) och (4) följer (5). Av 
(5) och (2) följer (6).  

Hägerström vill ju dra den generella slutsatsen att ”Godheten synes således 
icke kunna vara en objektiv egenskap hos människan.” Det kan han göra genom 
att antagandet (1) innebär att goda objekt alltid är goda genom någon objektiv 
egenskap. När han för in besinning och välvilja som exempel på objektiva 
egenskaper E, så menar han att dessa just är exempel, och att om vi skulle välja 
andra exempel på E, så skulle vi få samma resultat: vi skulle inte kunna förstå vad 
godhet är (som objektiv egenskap) utöver just E. Att det finns t.ex. personer som 
är goda eller som vi menar är goda, är en självklar förutsättning för resonemanget. 
Jag tillägger därför 
 

(7) Det finns objekt som har eller som vi menar har G. 
 

Därmed kan han hävda slutsatsen: 
 

(8)  G är inte en objektiv egenskap (hos x). 
 
Hägerström avslutar inte sitt resonemang här. Godhet G kanske skulle kunna vara 
(”betyder”) detsamma som konjunktionen (”sammanfattningen”) av de 
egenskaper genom vilka x har godhet, även om G inte är identisk med någon 
enskild? Då är G något utöver de enskilda E. Den möjligheten måste Hägerström 
pröva. Han fortsätter sålunda: 
 

(9)  Om G vore identisk med konjunktionen av de egenskaper varigenom x 
har G, skulle ett konstaterande av att x har dessa utgöra en värdering av 
x. 
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Men, säger Hägerström, ”det är tydligt att det icke kan vara något som helst hinder 
i vägen att föreställa sig dessa egenskaper som verkligen förhanden hos en 
människa utan att därmed godheten vore given”. Därför gäller:  
 

(10)  Det är ett faktum att vi kan konstatera att x har dessa egenskaper 
(enskilda eller sammantagna) utan att konstaterandet utgör en värdering 
av x.  

 
(9) och (10) ger då  

 
(11)  G är inte identisk med konjunktionen av de egenskaper varigenom x har 

G. 
 
Han ger ytterligare ett argument för (11), nämligen 
 

(12)  De egenskaper som anförs som sådana varigenom något har godhet, 
dvs. om förslag till E, varierar mellan individer och kulturer. Det finns 
därför ingen bestämd mängd egenskaper att ”sammanfatta”, inte heller 
för ett visst gott x. 

 
Slutsatserna (8) och (11) innebär då att godheten hos en person eller ett objekt inte 
är identisk med någon egenskap varigenom objektet är gott. Den är inte heller en 
egenskap ”vid sidan” av dessa. Godheten är inte heller konjunktionen av 
egenskaperna. Därför kan godheten inte vara någon egenskap alls. Så tycks han 
mena. 

Godheten kan sålunda inte identifieras med någon egenskap varigenom 
objektet är gott. Något måste tillkomma utöver denna egenskap. ”Men vad skulle 
godheten vara såsom en egenskap vid sidan av…” [min kurs.], frågar Hägerström 
i sitt resonemang. Han kan inte hitta något sådant, när godhet antas vara en 
”objektiv egenskap”.  Hägerströms egen lösning är i stället att det som tillkommer, 
när vi konstaterar att ett objekt x är gott, har med vår känslomässiga attityd till x 
att göra, antingen så att vi (vid primära värderingar) uttrycker vår känsla inför x 
med E eller att vi (vid sekundära värderingar) felaktigt antar att ett visst 
känslouttryck finns som egenskap hos x utöver E. Det som tillkommer är alltså 
ingenting som finns hos x, det är inte någon egenskap hos x, utan har med vår 
relation till x eller vår föreställning om x att göra. 

Den logiska strukturen av Hägerströms resonemang framgår av samman-
ställningen (1) – (12) ovan. Flera av de ingående antagandena bär emellertid på 
oklarheter och svårigheter. Jag vill därför kommentera några av dessa antaganden. 
 
A. I sitt resonemang blandar Hägerström antaganden om egenskaper, godhet, 
objekt, mm. med antaganden om vad vi säger, föreställer oss eller tänker om 
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egenskaper, godhet, osv. och när sådana satser eller tankar är meningsfulla 
respektive meningslösa. Jag har i (1) – (12) behållit denna blandning, även om det 
möjligen kan öppna för vissa oklarheter om t.ex. om meningsfullhet och 
relationen ord-tanke-objekt. Men Hägerström menar faktiskt att just vårt sätt att 
resonera om värden visar att de inte är egenskaper i vanlig mening. Värden är i 
stället något som vi föreställer oss finns hos objekten och som vi tillskriver 
objekten på vissa grunder, men som inte finns där, utan snarare finns hos oss eller 
i vår föreställning. Jag tror att Hägerströms blandning av formuleringar kan 
förstås på detta sätt.   
 
B. Utgångsantagandet (1) säger att ”det alltid är fråga om en viss objektiv 
egenskap, varigenom hon [människan] synes oss god”.  Hägerström använder här 
formuleringen ”objektiv egenskap”. Denna återkommer på flera ställen i hans text 
och också i slutsatsen: ”Godheten synes således icke kunna vara en objektiv 
egenskap hos en människa”, dvs. (8) ovan.  Innebär det att Hägerström skiljer 
mellan olika slag av egenskaper och skulle kunna tänka sig icke-objektiva 
egenskaper eller subjektiva egenskaper vid sidan av de objektiva? Hos 
Hägerström finns ingen sådan distinktion. ”Objektiv” fungerar här snarast som ett 
förstärkningsord för att markera att det ska röra sig om något som verkligen hör 
till objektet. (Jfr hans uttryck ”en objektivt förhandenvarande bestämdhet” i 
resonemangets inledning.) Hans slutsats säger därför att godhet inte är någon 
egenskap överhuvudtaget, inte att det inte är en egenskap av viss typ, och därmed 
möjligen lämnar öppet för en egenskap av annan typ.  
C. Det finns emellertid filosofer som vill skilja mellan olika slag av egenskaper. 
G. E. Moore gör t.ex. en skillnad mellan naturliga och icke-naturliga egenskaper 
redan i sin Principia Ethica, 1903. De naturliga är sådana som vi får information 
om via våra sinnen: färg, form, osv116, medan de icke-naturliga uppfattas intuitivt 

                                                 
116  Moores distinktion mellan naturliga och icke-naturliga egenskaper är inte helt klar. Thomas 

Baldwin säger i sin grundliga G.E. Moore, 1990, att oklarheten i 1900-talets metaetiska 
diskussion om naturalistiska teorier ”owes much to the unclarity of Moore’s natural/non-
natural distinction” (s. 80). När Moore i Principia Ethica vill karakterisera (a) ”nature” och 
(b) naturalistiska teorier i etiken säger han t.ex. (a) ”By ’nature’, then, I do mean and have 
meant that which is the subject-matter of the natural sciences and also of psychology. It 
may be said to include all that has existed, does exist, or will exist in time” (s. 40) och (b) 
“Those theories of Ethics, then, are ‘naturalistic’ which declare the sole good to consist in 
some one property of things, which exists in time; and which do so because they suppose 
that ‘good’ itself can be defined by reference to such a property” (s. 41). ‘Godhet’ ska i 
dessa teorier alltså enligt (b) vara en egenskap som existerar “in time” och som därmed ska 
kunna observeras och vara föremål för naturvetenskaper eller psykologi, enligt (a).  Det är 
rimligt att Moore tänker sig dessa vetenskaper som empiriska och att det därför ska röra sig 
om egenskaper som kan konstateras med hjälp av våra sinnen, vilket jag föreslagit ovan. 
De icke-naturliga uppfattas då med andra förmågor. Exempelvis sluter vi oss till dem. På 
vilket vis dessa också ska vara egenskaper som inte existerar i tiden är dock svårt att få 
klarhet i. Jag kan inte här närmare gå in på Moores argumentation.    
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av vårt förnuft, men baserat på vad vi vet om naturliga egenskaper hos objektet.117 
Enligt Moore är godhet (intrinsikal godhet) en sådan icke-naturlig egenskap hos 
ett objekt. I ”The Conception of Intrinsic Value”, 1922, ställer han sådana 
egenskaper mot sådana som är ”naturalistic or positivistic”.118 Vi vet inte om 
Hägerström var bekant med Moores arbeten. Sannolikt var han inte det. Han 
diskuterar inte något som kunde svara mot Moores distinktion. Han skulle givetvis 
inte heller anta existensen av några icke-naturliga egenskaper. Hans 
egenskapsbegrepp kan i stället inordnas under det som Moore kallar naturalistiskt 
och positivistiskt. Andra egenskaper finns inte, enligt Hägerström.  

Hägerströms resonemang ska sålunda visa att godhet inte är någon egenskap 
alls. Moore däremot snarast förutsätter att godhet är en egenskap. När Moore 
sedan kan visa att godheten inte är en ”vanlig”, ”naturlig” egenskap, tar han detta 
som skäl för antagandet att godhet är en egenskap av annat icke-naturligt slag, en 
”non-natural property”.  
 
D. Antagandet (1) innebär också att godheten hos ett objekt x alltid är beroende 
av någon eller några egenskaper hos x. Det finns alltid något varigenom x är gott, 
menar Hägerström. Han utesluter därmed från början möjligheten att godhet 
skulle kunna vara en autonom egenskap, en egenskap som x kan ha helt oberoende 
av andra egenskaper. H.A. Prichard, som var samtida med Hägerström, kan 
tillskrivas uppfattningen att godhet (plikt, rätthet) är en sådan autonom egenskap. 
Prichard var säkerligen okänd för Hägerström. (1) ska därför inte uppfattas som 
ett polemiskt inlägg i någon diskussion. 
 
E. En oklarhet i innebörden av (1) är dock om Hägerström talar om en obestämd 
egenskap E, som också varierar från fall till fall, varigenom något är gott eller om 
han tänker sig en viss bestämd eller vissa bestämda egenskaper, som inte varierar. 
När Hm formulerar (1) säger han att ”det alltid är fråga om en viss objektiv 
egenskap varigenom hon [dvs människan] synes oss god”. Han ger sedan exempel 
på sådana egenskaper. Enklast tycks dock vara att uppfatta (1) som sägande: 
 

(i) För varje objekt som är gott, så finns det någon egenskap eller någon 
mängd av egenskaper sådan att objektet är gott genom att ha denna 
egenskap (dessa egenskaper).  

 
Vi antar då inte att denna egenskap eller dessa egenskaper måste vara desamma 
som gör ett annat objekt gott, bara att det också vid detta andra goda objekt finns 
                                                 
117  I en kommentar till sin egen filosofi skriver Moore: ”I should never had thought of 

suggesting that goodness was ‘non-natural’, unless I had supposed that it was ‘derivative’ 
in the sense that, whenever a thing is good (in the sense in question) its goodness (in Mr 
Broad’s words) ‘depends on the presence of certain non-ethical characteristics’ possessed 
by the thing in question”, “A Reply to my critics”, The Philosophy of G.E. Moore, s. 588.  

118  G.E. Moore, Philosophical Studies, s. 258. 
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några egenskaper som gör det gott. (i) är också lätt att acceptera som ett rimligt 
antagande. Men (1) skulle också kunna innebära: 
 

(ii) Det finns en bestämd egenskap eller en bestämd mängd av egenskaper 
som är sådan att om något är gott, så är det gott genom att det har denna 
egenskap (dessa egenskaper).  

 
(ii) är ett mer anspråksfullt antagande och måste backas upp av en argumentation 
för att kunna hävdas. Hägerström hävdar dock (1) utan argumentation. Nu är det 
rimligen (i) som är den Hägerström avsett och den är också tillräcklig för det 
fortsatta resonemanget (2) – (8). Vid (9) – (11) antas för resonemanget en 
uppsättning bestämda egenskaper E för ett visst x som är gott. Men de gäller vid 
bedömningen av just detta x. Så måste han mena. (12) visar tydligt detta. 
Egenskaperna som åberopas varierar, enligt Hägerström Därmed kan nog (ii) 
uteslutas.119  
 
F. Hägerström talar om egenskaper ”varigenom” något blir gott eller ”synes oss” 
gott. Det finns flera sätt att uppfatta ett sådant förhållande. Talar Hägerström om 
en relation mellan egenskaperna, t.ex. en kausal relation, där E orsakar G hos x, 
eller en begreppslig relation, där den ena egenskapen innehålls i den andra, eller 
är det en epistemisk relation det är fråga om, t.ex. sådan att om vi vet att x har den 
ena egenskapen, så vet vi därmed också att x har den andra?  Texten är inte helt 
klar här. Hägerströms glidande mellan vad som ”är”, vad som ”uppfattas” och vad 
vi ”säger” eller ”menar” bidrar till oklarheten. När Hägerström i (4) säger att G 
inte är något utöver E, är det möjligen fråga om en begreppslig relation. I 
egenskapen ”besinning” innehålls redan G, om G är en egenskap. I en sådan 
tolkning kan (4) också vara försvarbar. Tänker vi oss en kausal relation i (4) är 
det svårt att förstå varför G inte skulle kunna vara något utöver eller ”vid sidan 
av” E. En epistemisk relation måste i sin tur baseras på antaganden om ett kausalt 
eller begreppsligt förhållande mellan E och G. 

Hägerström menar i (5) att konjunktionen (x har G & x har E) blir meningslös, 
om G är en egenskap. G blir då inte något utöver (”därjämte”) E, som han kräver 
att det ska vara. Här skulle det alltså kunna vara fråga om en begreppslig 
innehållsrelation där G innehålls i E. E är då en tillräcklig betingelse för G och vi 
förstår varför konjunktionen i en mening blir meningslös. Epistemiskt är det också 
så att om vi kan konstatera att E föreligger, så vet vi också G. Men Hägerström 
menar ju dock i (2) att konjunktionen ska vara meningsfull. Det visar att det inte 
kan vara fråga om ”varigenom” i betydelsen begreppsligt (eller epistemiskt) 
tillräckligt villkor. Antagandet (10) visar också detta. Jag kan ju enligt (10) veta 

                                                 
119  Satserna (i) och (ii) ovan har sina motsvarigheter hos satserna i distinktionen mellan 

”Allting har någon orsak” och ”Det finns något som är orsak till allting”. 
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att x har E, utan att behöva hävda att x också har G, dvs. är något gott. E kan då 
inte vara ett tillräckligt villkor för G, enligt Hägerström.  

Hägerströms ståndpunkt är att något måste tillkomma, utöver E, för att en 
värdering ska föreligga då vi bedömer x som god, dvs. att x har G. Men detta 
något, menar han, är en känsla hos oss (den bedömande) och så länge som tanken 
på att x har E inte har väckt den känslan, bedömer vi inte x som god. Som (10) 
säger: vi kan konstatera att E föreligger utan att värdera x. Vi kan inte sluta oss 
till att G föreligger från att E föreligger, enligt Hägerström. G.E. Moore talar 
däremot i sitt resonemang just om ett slutande.120 

Kan E istället vara ett nödvändigt villkor? Konjunktionen skulle igen kunna 
hävdas vara meningslös, men om det är en begreppslig relation så skulle G i så 
fall innehålla E, vilket kan förenas med tanken (3) att G är något utöver E. I 
föreläsningarna vt 1922 hävdar Hägerström faktiskt att man kan ”upptäcka vissa 
föreställbara egenskaper, vilkas frånvaro skulle förhindra beteckningen av honom 
[den bedömda personen] som ädel, ex. försonlighet, mildhet, överseende”.121 Dvs. 
vissa egenskaper är nödvändiga för ”beteckningen som ädel”[min kurs.]. Jag tror 
inte att han här menar att vi skulle kunna logiskt sluta från att x har G till att ett 
visst E eller något E också finns hos x. Enligt min mening, ska sambandet i stället 
uppfattas som kausalt och psykologiskt. För att känslan hos oss ska väckas upp 
inför x och för att vi ska vara benägna att kalla eller ”beteckna” något x som gott, 
så måste vissa ”objektiva egenskaper” finnas hos x. Det är det slaget av samband 
som Hägerström avser med relationen ”varigenom”. Då är också G något utöver 
E, och dessutom något annat än en ”objektiv egenskap”.  

Antagandet (1) är i många avseenden ett rimligt antagande, också i den ovan 
föreslagna tolkningen av relationen ”varigenom”. Även om det alltså inte ska vara 
fråga om begreppsliga tillräckliga eller nödvändiga villkor här, så kan E uppfattas 
som något som är ett skäl, en grund, för min värdering, dock ej ”skäl” i logisk 
mening. Även om jag inte sluter mig från E till G, så innebär (1) att värderingen 
aldrig är godtycklig. Den som hävdar att x har G och uttrycker i det sin känsla, 
har också en tanke att x har en viss egenskap E. Även om inte E eller tanken på E 
direkt framkallar känslan, så skulle frånvaron av E förhindra att känslan uppväcks 
(enligt citatet ovan). Personen skulle också vara beredd att anföra att x har E som 
ett ”skäl”, en grund, för sin värdering. Sambandet mellan att x har E (föreställ-
ningen att x har E) och att x har G (värderingen x har G, att vi betecknar, säger, 
att x har G) är kausalt och psykologiskt, inte logiskt, och måste förklaras 

                                                 
120  Som vi såg av citatet ovan not 117 menar Moore att den etiska egenskapen är derivativ. I 

Moores fall är dock den etiska egenskapen av en annan typ av egenskap än den eller de 
varigenom något är gott. Han säger också att man sluter sig till den icke-naturliga 
egenskapen godhet. ”[I]f a thing is good (in my sense), then that it is so follows from the 
fact that it has certain natural intrinsic properties”, The Philosophy of G.E. Moore, s. 588. 
Men godheten innehålls inte begreppsmässigt i de naturliga egenskaperna hos Moore. Som 
nämnts räknar Hägerström dock inte med andra egenskaper än de naturliga. 

121  Analys av fråge-, utrops- och önskesatser, s. 28. Jfr nedan under 5.4 Argumentation 2. 
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socialpsykologiskt och utifrån grundläggande ”naturliga” mekanismer. Så menar 
Hägerström. 
 
G. I (4) använder Hägerström konkreta exempel. Han vill välja något E varigenom 
något är gott. Antag att vi menar att en människa är god genom att vara 
besinningsfull eller välvillig (Hägerströms exempel). Säger vi då att hon är 
besinningsfull eller välvillig och dessutom god, blir detta inte meningsfullt, enligt 
Hägerström, om vi samtidigt antar att E och G båda är ”objektiva egenskaper”. 
”Vad är godheten för sig utan hänsyn till dessa egenskaper?”, frågar han. Enligt 
(3) måste G vara något ”utöver” E, för att konjunktionen ska vara meningsfull.  
Om E och G båda antas vara egenskaper och E är en egenskap varigenom något 
också har G, så kan G alltså inte vara något utöver E, vilket krävs för 
meningsfullhet. ”Men en person som är besinningsfull etc och därjämte en god 
människa - hur skall jag kunna tänka detta?”, frågar sig Hägerström.122 

Antagande (4) är centralt i hans resonemang. Hur tar vi ställning till (4)? 
Hägerström ger inga argument för (4), som vi kan ifrågasätta eller styrka, utan 
anför genom frågor helt enkelt att han inte kan förstå eller föreställa sig vad G 
skulle vara utöver E. Hägerström menar alltså att problemet uppstår när G antas 
vara en objektiv egenskap. Att E är det förutsätts genomgående. Kan en 
benägenhet att hålla med Hägerström och godta (4) bero på hans val av exempel 
och på att vi, som jag preliminärt gjorde ovan, antar att det är fråga om en 
begreppslig relation? Han låter E vara t.ex. välvilja och besinningsfullhet. Att 
hävda att en person är välvillig är alltså, enligt (4), att säga att personen är god. 
Kanske håller vi med i detta. Men det kan bero på att vi redan uppfattar välviljan 
som ett värdeladdat begrepp, och att när vi hävdar att en person är välvillig, så 
menar vi inte bara att personen har vissa dispositioner att känna och handla, utan 
också att dessa dispositioner är goda eller härrör från en god personlighet, el. dyl. 
Med det tycks vi då ha sagt att personen med sådana dispositioner är god. Samma 
resonemang kan göras med exemplet besinningsfullhet. Men är välvilja och 
besinning verkligen ”objektiva egenskaper” ens enligt Hägerströms egen teori? 
Hur blir det om vi i (4) byter ut exemplen mot t.ex. lustfull eller nyttig, som väl 
skulle kunna anföras som kandidater till E. Om vi hävdar att en upplevelse är god 
genom att den är lustfylld, är det då självklart att begreppet ”lustfylld” inkluderar 
”godhet” eller att inte något tillförs med att upplevelsen också sägs vara god? Jag 
kan inte se det. Kanske är det Hägerströms exempel, besinning och välvilja, som 
ger en rimlighet åt (4)? (4) inbjuder också till att uppfatta sambandet mellan E och 
G som begreppsligt, vilket jag ovan försökt visa att Hägerström inte menar att det 
är. I andra satser i resonemanget ska relationen inte uppfattas som begreppslig. 
Varför vi ska acceptera (4) är därmed oklart. Men (4) behövs dock för att 
resonemanget (1) – (8) ska hänga ihop. 
 

                                                 
122  Moralpsykologi, 1952, s. 114. 
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H. Resonemanget (9) – (11) som sedan följer ger ytterligare stöd för slutsatsen 
(8). Det kan också fungera som ett fristående resonemang, som ensamt visar att 
godhet inte är egenskap eller en konjunktion (”en sammanfattning”) av 
egenskaper. Utifrån sociologiska observationer slår Hägerström i (12) fast att det 
inte finns någon bestämd mängd av egenskaper som E, som det alltid är fråga om, 
utan vad som är ett E varierar, beroende på vad man värderar, men också från 
person till person, mellan kulturer och över tid. Men enligt (1) så finns det alltid 
något eller några E, varigenom det värderade framstår som gott.  

Hägerström frågar då, om det kan vara så att ”godheten ingenting annat 
betyder än just sammanfattningen av de egenskaper varigenom människan säges 
vara god”.123 Men han avvisar detta genom att åberopa en psykologisk erfarenhet. 
”Ty det är tydligt att det icke kan vara något som helst hinder i vägen för att 
föreställa sig dessa egenskaper som verkligen förhanden hos en människa utan att 
därmed godheten vore given”.124 Även om Hägerström här talar om egenskaper 
varigenom något antas vara gott, dvs. E, så tycks hans påpekande ha en mer 
generell innebörd. Det är en skillnad mellan att konstatera att x har vissa 
egenskaper överhuvud och att bedöma x som god (eller ond). Vi måste kunna 
”konstatera faktum utan att värdera”, skriver Hägerström.125 Vi kan uppfatta 
honom som att han här erinrar om den skillnad mellan fakta och värde, som han 
själv och många filosofer omfattat och omfattar, sedan David Hume först 
formulerade distinktionen.126 Att identifiera godhet med något faktisk egenskap 
eller konjunktion av dessa innebär att man också kan sluta från förekomsten av 
dessa egenskaper till förekomsten av godheten och därmed skulle bryta mot den 
s.k. Humes lag.  

Hägerströms resonemang i (10) kan också uppfattas som en variant av G.E. 
Moores open-question argument.127 Hägerström säger att egenskaperna mycket 
väl kan vara förhanden ”utan att därmed godheten vore given”. Innebörden är 
alltså att det är möjligt att x har alla de aktuella egenskaperna men att det ändå är 
oavgjort, en öppen fråga, huruvida x är gott eller inte, vilket också är innebörden 
i Moores argument. Varken Moore eller Hägerström ger några andra skäl för 
denna tanke än att det framstår tydligt för dem att det är så, och de därför utgår 
från att deras erfarenhet här delas av alla andra. Vad säger Moore eller Hägerström 
till den som menar att frågan inte är öppen? Hägerström resonerar på samma sätt 
i andra sammanhang, men också tidigare i det här diskuterade. Ställningstagandet 
till (4) motiveras med ett enkelt: ”hur skall jag kunna tänka detta?” Han utgår från 
att läsaren har samma erfarenhet och ska känna igen sig. 

                                                 
123  Ibid., s. 114. 
124  Ibid. 
125  Ibid. 
126  Hume, D., A Treatise of Human Nature, Book iii, s. 468–70. 
127  Moore, G.E., Pricipia Ethica, s. 15f. 
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Likheten med Moores open-question argument är återkommande i 
Hägerströms arbeten. Redan i installationsföreläsningen finns en sådan passage. 
Han undersöker där en viss handling. 

Vi kunna konstatera, att den väcker den starkaste lust eller det starkaste begär, eller 
att den för till min egen och andras lycka. Vi kunna, låt oss fingera möjligheten, 
upptäcka, att den är bjuden av en gud eller vårt osinnliga väsen. Men varje försök 
att ur det givna sakläget få fram, att den verkligen i högsta grad är värd att företaga, 
är dödsdömt.128  

Dvs om vi vet alla tänkbara egenskaper hos handlingen, vet vi ändå inte att den är 
”värd att företaga”. Det är så långt en öppen fråga. Citatet visar givetvis också att 
Hägerström ansluter sig till Humes distinktion.   

Slutsatsen i Moral och världsåskådning, 1921, så långt formulerar han:  

En sak står fast: om godheten skall vara en objektiv egenskap hos den människa, 
som vi beteckna som god, så måste hon ha denna egenskap jämte de egenskaper 
varigenom hon är god. Men godheten förlorar all mening om den lösslites från 
dessa. Och dock kan den icke sägas vara detsamma som de.129 

För att förklara förhållandet och komma vidare i analysen, och kunna referera till 
den känslokomponent, som enligt Hägerström måste tillkomma utöver 
egenskapen E, behöver han anknyta till sin psykologiska teori och teorin om det 
moraliska språket. 

Det finns, som vi sett, olika svårigheter i Hägerströms resonemang som ska 
visa att godhet inte är en egenskap. Även om strukturen (1) – (11) framgår klart, 
så kan vi inte säga att han lyckats bevisat sin slutsats i detta resonemang ensamt. 
Hans tankegång här måste fyllas på med teser från andra föreläsningar och 
arbeten, där han förklarar sina psykologiska begrepp, vad en moralisk 
föreställning är och hur värdesatser ska förstås, för att vi ska få ett samman-
hängande argument. 

Som vi också sett finns det intressanta likheter finns på flera ställen mellan 
Hägerströms text och framställningen hos Moore, även om slutsatserna förstås 
skiljer sig. Några av svagheterna delas också. Samtidigt är Hägerströms 
resonemang, enligt min mening, mer lättillgängligt och mindre spekulativt än 
Moores. När Moore ser svårigheterna med att godheten skulle vara en ”vanlig” 
egenskap, antar han att godhet därför måste vara ett annat slags egenskap, en icke-
naturlig egenskap. Hägerström inför inte någon sådan entitet, som han nog skulle 
kalla ”metafysisk”. Tanken hos Moore att godhet ändå måste vara en egenskap, 
skulle Hägerström förmodligen betrakta som ett exempel på språkformens makt 
över tanken.130  Själv drar han slutsatsen att godheten inte är någon egenskap alls.  

                                                 
128  Socialfilosofiska uppsatser, s. 53f. Se Petersson, B. Axel Hägerströms värdeteori, s. 115f. 
129  Moralpsykologi, 1952, s. 115. 
130  Jfr t.ex. Socialfilosofiska uppsatser, s. 82. 
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En styrka i Hägerströms framställning är också att det här diskuterade 
resonemanget hos honom i föreläsningen från 1921 bara är en komponent i hans 
teori, men en komponent som får stöd av andra i hans framställning. Den tidigare 
redovisade psykologiserande argumentationen för såväl värdenihilism som 
värdefalsism förenas väl med tanken att godhet inte är en egenskap, samtidigt som 
den kan ge förslag på vad som kommer till utöver en föreställning om x med E, 
när vi värderar och bedömer att x är god.  

4.8 Kritiken av värdesubjektivismen 
Efter att på detta sätt ha visat att godheten inte är en egenskap, går han i sin 
föreläsningsserie Moral och världsåskådning 1921 över till den innehållsliga 
frågan om vad vi föreställer oss vid en (främst sekundär) värdering. Först vill han 
emellertid igen gå tillrätta med den värdesubjektivistiska teorin. En sådan teori 
antar att vi i våra värderingar påstår att vi själva eller andra (subjektet) har en viss 
känsla (attityd) gentemot objektet, när vi säger att det är gott (eller ont). Godhet 
är enligt en sådan teori inte en egenskap hos objektet utan en relation mellan 
objektet och ett subjekt. Eftersom Hägerströms egen teori lätt kan förväxlas med 
sådana teorier eller med de vid denna tid vanliga teorierna enligt vilka värderingar 
rent av är känslor, är han i sina arbeten mycket angelägen om att föra fram sin 
kritik. Han gör det gång på gång. En stor del av resonemangen i ”Kritiska punkter 
i värdepsykologien”, 1910, går exempelvis ut på att visa att värderingen inte är en 
känsla, även om en känsla, enligt hans egen uppfattning, ingår som en komponent 
i värderingen. Redan 1907 i den tidigare diskuterade recensionen ”I moral-
psykologiska frågor” kritiserar han Edward Westermarcks värdesubjektivism. Det 
moraliska värdet måste visserligen, som Westermarck antar, ”hänföra sig på lust 
eller olust”, säger han. En känsla är enligt hans egen uppfattning en komponent i 
värderingen. Men därför behöver en värdering inte vara ett påstående om lust eller 
olust eller om vad som väcker lust eller olust, menar han. Om man som 
Westermarck antar att ”Alla våra sedliga omdömen äro blott uttalanden af 
handlingars inre förmåga att väcka sedlig lust eller olust”, så har man, menar 
Hägerström, blandat ihop två olika frågor, den innehållsliga – vad vi föreställer 
oss - och den psykologiska, vilka akter som det är fråga om.131 Intressant är att 
också G.E. Moore framhåller samma glidning mellan två frågor som en möjlig 
förklaring till uppkomsten av värdesubjektivistiska teorier.132 

                                                 
131  Psyke, 1907, s. 274f. 
132  En mycket intressant likhet finns här med en passage i G.E. Moores Ethics, 1912. Där 

föreslår Moore att värdesubjektivismen kan vara ett resultat av en sammanblandning. Han 
utesluter inte att en känsla kan föreligga när vi bedömer något som rätt och att vi fäller 
omdömet på grund av att vi har känslan. Men därav följer inte att vi fäller ett omdöme om 
känslan. ”… even if this be so, what he is judging is not merely that he has the feeling. And 
these two points are, I think, very liable to be confused. [---] The two points are entirely 
different, and there is a most important difference between their consequences” (s. 65).   



118 

I föreläsningen från 1921 tar Hägerström upp två former av värdesubjektivism 
(VS) till diskussion. Båda misslyckas med att fånga innehållet i värdeomdömet, 
enligt Hägerström. Den första varianten beskriver han på följande sätt: ”Då man 
säger att någon är god, betecknar man därmed blott, att man själv erfar en positiv 
värdekänsla, en lust vid uppfattningen av denna”.133 I C.D. Broads terminologi 
benämns en sådan teori en självbiografisk teori.134 Teorin säger alltså: 
 
VS 1 x är god =df x ger åt mig (den talande) en känsla av lust vid uppfattningen 

av x. 
 
Hägerströms invänder nu: 

När vi beteckna Sokrates eller Jesus såsom en god, en idealisk människa, så ligger 
däri uppenbarligen inneslutet, att den som bestämmer honom på annat sätt, 
exempelvis som en dålig person, han bedömer honom oriktigt. Huru kunde vi ha 
den meningen, om vi verkligen med godheten icke menade något annat än att vi 
själva ha en positiv värdekänsla vid uppfattningen av personen? Var och en som 
dömer i frågan, måste ju då döma rätt, såvitt han känner till sin egen känsla om 
saken, vilket han naturligtvis anses göra.135 

Tolkar vi Hägerströms invändning som att den självbiografiska teorin utesluter 
möjligheten att reellt säga emot varandra i en tvist om vad som är gott, så får vi 
också en bärande invändning mot teorin. De tvistande talar ju i värderingarna 
enligt teorin endast om sig själva. A talar om A, B talar om B. Ingen motsägelse 
uppstår då. Men någon slags motsägelse föreligger dock, som teorin inte kan 
fånga upp, varför teorin inte kan vara riktig.136 

                                                 
133  Moralpsykologi, 1952, s. 115. 
134  C.D. Broad, ”Some Main Problems of Ethics”, Philosophy 21, 1946, s. 100f. 
135  Moralpsykologi, 1952, s. 115. 
136  Ett argument med denna innebörd finns hos Moore i Ethics och i uppsatsen ”The Nature of 

Moral Philosophy”. I Ethics säger Moore att den självbiografiska teorin “involves, 
therefore, the very curious consequence that no two men can ever differ in opinion as to 
whether an action is right or wrong. And surely the fact that it involves this consequence is 
sufficient to condemn it. It is surely plain matter of fact that when I assert an action to be 
wrong, and another man asserts it to be right, there sometimes is a real difference of opinion 
between us: he sometimes is denying the very thing which I am asserting. But, if this is so, 
then it cannot possibly be the case that each of us is merely making a judgement about his 
own feelings” (s. 63f). I “The Nature of Moral Philosophy” tar Moore Edward Westermarck 
och hans bok om moralens ursprung och utveckling (1906) som företrädare för en 
värdesubjektivistisk teori, så som också Hägerström gör i flera texter. Moore hävdar där, 
precis som Hägerström i den här aktuella texten, att vår uppfattning att vår 
meningsmotståndare har fel visar att vi menar att vissa egenskaper föreligger eller icke 
föreligger. Moore säger: ”Don’t people, in fact, sometimes really differ in opinion on a 
moral question? Certainly all appearances are in favour of the view that they do: and yet, if 
they do, that can only be if when I think a thing to be wrong, and you think it not to be 
wrong, I mean by “wrong” the very same characteristic which you mean, and am thinking 
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Nu tycks emellertid Hägerström vilja säga något utöver detta. Var och en 
måste döma rätt, säger han. Det tycks innebära att han menar att A vid en tvist 
med B, inte bara ska hävda att han, A, själv har rätt. A måste också inse att B har 
rätt, inte bara i att B vet om han känner lust eller olust, att ”han känner till sin egen 
känsla om saken”, utan i själva värdeomdömet att något är gott eller ont, som B 
fäller. Det innebär då inte bara att A inte kan hävda att B:s uppfattning är oriktig, 
vilket vi enligt Hägerström faktiskt gör vid en konflikt. Erkännandet av att både 
A och B har rätt, tycks också leda till det absurda, att det är sant både att x är god 
och att x är ond. Därmed skulle teorin kunna förkastas. Skall A alltså samtidigt 
som han hävdar att x är god, erkänna att x också är ond? Om Hägerström lägger 
in detta i formuleringen att var och en dömer rätt, så hanterar han dock den 
självbiografiska teorin felaktigt.  

I sin Ethics 1912 genomför G.E. Moore en kritik av den självbiografiska 
teorin, som går ut på att teorin medför just detta.137 Charles Stevenson visar i 
”Moore’s Arguments against Certain Forms of Ethical Naturalism” att detta 
argument inte är hållbart.138 Om Hägerströms argument skall uppfattas som ovan 
skisserats, så drabbas också det av Stevensons invändning. Tillämpat på 
Hägerström framställning innebär invändningen att A visserligen kan erkänna att 
B har rätt utifrån B:s perspektiv, dvs. att B t.ex. säger att x är god och också 
verkligen erhåller lust vid betraktandet av x. Men givet att A själv inte erfar lust 
utan olust och fäller omdömet att x är ond, så innebär A:s accepterande att B har 
rätt enligt den självbiografiska teorin inte att A själv därmed också skulle hävda 
att x är god, långt mindre hävda att x både god och ond. Det sistnämnda skulle 
enligt teorin betyda att A både känner lust och olust vid betraktandet av x. Men 
det är inte rimligt och passar inte heller in i förutsättningen i Hägerströms 
argument. 

Vi kan dock slå fast att Hägerström åtminstone menar att den självbiografiska 
teorin brister genom att den medför att två personer, som tycks ha olika 
uppfattningar i en värderingsfråga egentligen aldrig motsäger varandra, eftersom 
de hela tiden endast talar om sig själva. Det vi vet om innehållet i en värdering 
utesluter att den självbiografiska analysen VS 1 kan vara riktig, menar 
Hägerström. 

Med ett likartat argument avvisar Hägerström former av värdesubjektivism 
som utgår från en ideal betraktare. Hägerström talar om en ”icke abnorm 
bedömare”, som är ”teoretiskt är initierad i dess [objektets] beskaffenhet”.139 Det 
gäller således en känslomässigt normal och samtidigt välinformerad person.  

Teorin han argumenterar emot kan, utifrån hans egen framställning, ges 
följande formulering:  
                                                 

that the action possesses this characteristic while you are thinking it does not”, 
Philosophical Studies, s. 334. 

137  Moore, G.E., Ethics, s. 56ff. 
138  Schillp, P.A. (ed.), The Philosophy of G.E. Moore, s. 73ff. 
139  Moralpsykologi, 1952, s. 115. 
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VS 2 X är god =df (a) x ger åt varje känslomässigt normal människa, som är 
välinformerad om x, en känsla av lust vid betraktandet av x 
eller (b) x ger åt majoriteten av sådana normala och 
välinformerade människor en känsla av lust vid betraktandet 
av x. 

 
Ett påstående om att något är gott är då enligt denna teori ett påstående om hur 
andra – de ideala – bedömer eller hur de i ”genomsnitt” (Hägerströms term) 
bedömer. Men när vi menar att någon gör en felaktig värdering, så finns hos oss 
ingen som helst föreställning om att personens bedömning skulle avvika från   
t.ex. ”människors genomsnittliga sätt att döma”, säger Hägerström. Han fortsätter:  

utan vi mena, att vårt eget omdöme är det objektivt riktiga, oavsett huru många som 
döma på samma sätt eller på annat sätt. Det är också vid den minsta eftertanke 
omöjligt att i omdömet: Sokrates var en idealisk människa, finna någon tanke på 
huru folk i allmänhet döma i avseende på Sokrates.140 

Precis som vid fallet med den självbiografiska teorin så kan inte heller teorin om 
ideala betraktare på ett rimligt sätt besvara den innehållsliga frågan om vad vi 
faktiskt ”tänker på” i en värdering, menar han. Det är hur som helst inte på våra 
egna eller andras reaktioner inför objektet. Jag uppfattar Hägerströms kritik här 
som konklusiv. Varken VS 1 eller VS 2 kan vara korrekta analyser. Hägerström 
summerar så sitt resonemang: 

Det tycks alltså som om det vore omöjligt att hänföra egenskapen godhet hos en 
människa på en känsla vare sig hos den bedömande själv eller hos andra; vi tyckas 
verkligen åsyfta en objektiv egenskap hos föremålet och icke bara något subjektivt, 
som är förhanden hos oss själva när vi föreställa oss saken. Och dock tycks ju detta 
efter det föregående vara omöjligt. Ty vi kunna omöjligen fästa någon mening vid 
godheten såsom faktisk egenskap, skild från de egenskaper, till vilka den knytes. 
Likväl kan den inte vara detsamma som dessa.141 

Godhet är sålunda inte en egenskap. När vi fäller värdeomdömen så påstår vi dock 
i dessa att en egenskap hos objektet föreligger. Vi påstår inte något om egna eller 
andras reaktioner, utan vi påstår att objektet har en egenskap, godhet, som objektet 
faktiskt inte har eller överhuvud kan ha. Hägerström har ju i andra sammanhang 
också hävdat att vi inte heller kan klargöra för oss vad denna egenskap skulle vara. 
Vi bara antar att det finns något hos objektet som ska svara mot beteckningen 
”god” eller vi antar, utan att själva inse det, att ett befallningsuttryck, ett ”du skall” 
är häftat som en egenskap vid objektet, t.ex. en typ av handling. Slutsatsen måste 
bli att dessa värdeomdömen är falska, även om inte Hägerström själv formulerar 
den just i den här texten. 

                                                 
140  Ibid., s. 116. 
141  Ibid., s. 116. 
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Föreläsningsserien fortsätter med att Hägerström tar upp värdeomdömen som 
involverar ideal. Tanken att Sokrates är en god människa åtföljs ofta av en annan, 
nämligen tanken att det är gott att vara så som Sokrates är. I det första fallet 
bedömer vi något som existerar, som är verkligt (Sokrates), men i det andra fallet 
behöver inte någon faktiskt vara som Sokrates. Det är gott om någon vore det, 
oavsett hur det förhåller sig. Vi snarast bedömer eller önskar oss hur verkligheten 
bör vara, menar Hägerström. Jag följer inte hans resonemang här, utan återknyter 
till de värdefalsistiska resonemangen. 

4.9 Hägerström och Mackie 
Hägerströms värdefalsism eller error-teori har inte observerats i litteraturen i 
någon större utsträckning. Inte ens de följande generationerna inom 
Uppsalafilosofin var medvetna om detta inslag i hans teori. Gunnar Oxenstierna142 
och Ingemar Hedenius143 framställer båda hans teori som rent emotiv. Einar 
Tegen föreslår själv en error-teori, som i stort överensstämmer med Hägerströms 
version för värderingar av konkreta objekt.144 Han ställer också sin ståndpunkt i 
kontrast till Hägerströms emotivism, men tycks inte känna till Hägerströms egen 
värdefalsistiska teori.145 

En del i förklaringen till att Hägerströms värdefalsism inte uppmärksammats 
kan vara att mycket av hans framställning här meddelades muntligt vid 
föreläsningar och var dokumenterad i manuskript, som inte var tillgängliga förrän 
efter Hägerströms död. Vissa av dessa finns i tryck idag. Resonemangen i boken 
Till frågan om den objektiva rättens begrepp var dock tillgängliga.  

En annan del i förklaringen kan vara att Hägerström själv inte alltid rakt på 
sak säger att värderingar av visst slag är falska eller varken sanna eller falska. 
Tvärtom lyser sådana klargörande sammanfattningar i regel med sin frånvaro. Det 
blir i stället läsaren som själv får dra slutsatser av hans framställning. I exempelvis 
självkarakteristiken i Alf Ahlbergs Filosofiskt lexikon och i hans Selbstd-
arstellung, där sådana resultat kunde och borde ha understrukits, får moral-
filosofin ingen framträdande plats och frågorna om värderingars sanningsvärde, 
som i senare filosofi varit så centrala, ges inga explicita svar. Hägerström 
uppehåller sig i stället vid andra komponenter i sin moralfilosofi.  

Ett ytterligare led i förklaringen till varför hans värdefalsism inte uppmärk-
sammats kan vara det faktum att han sannolikt själv kom att överge den blandade 
teorin, som jag presenterat ovan, och återgå till en ren värdenihilistisk teori. Detta 

                                                 
142  Gunnar Oxenstierna, Vad är Uppsalafilosofin?, s. 57-64. 
143  Ingemar Hedenius, Om rätt och moral, kap 1. 
144  Einar Tegen, “The Basic Problem in the Theory of Value”, Theoria, 1944, s. 47-51. 
145  I sin självkarakteristik i Ahlbergs lexikon 1951 kommenterar Tegen sin ståndpunkt 1944 

och kallar den ”en modifikation av Hägerströms [värdenihiistiska] teori” (s. 193), trots att 
det alltså i stort är Hägerströms [värdefalsistiska] teori han presenterat. Tegen är tydligen 
obekant med Hägerströms värdefalsism även vid denna tidpunkt.    
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tycks ske någon gång kring mitten av 20-talet. Det innebär att den yngre 
generationens uppsalafilosofer, t.ex. Hedenius, inte presenterades någon 
värdefalsism i Hägerströms undervisning.  

Den värdefalsistiska teorin finns dock tydligt framställd också i skrift, t.ex. i 
Till frågan om den objektiva rättens begrepp 1917, som jag visat ovan (se 4.5 
ovan). I en föreläsning för Filosofiska föreningen i Uppsala 1953 påpekar Andries 
Mac Leod det error-teoretiska inslaget i just denna skrift, vilket därmed kan sägas 
bli återupptäckt.146 Mac Leod menar - utan att ta ställning - att antingen är 
Hägerströms framställning motsägande eller också är det fel att tolka honom 
emotivistiskt, vilket var och är den vanliga tolkningen. Någon ansats till lösning 
av svårigheten ger dock inte Mac Leod. Lösningen är i stället den jag visat ovan 
och i min avhandling, att Hägerströms teori är en blandad teori, sådan att 
värdenihilismen (emotivismen) gäller vissa värderingar och värdefalsismen 
(error-teorin) andra. Någon motsägelse föreligger alltså inte, och Hägerström 
omfattar naturligtvis en emotivism, men bara för vissa värderingar.  

Den blandade teorin introducerades i min avhandling Axel Hägerströms 
värdeteori, 1973. Konrad Marc-Wogau har också, som nämnts, velat tolka vissa 
formuleringar hos Hägerström redan från 1907 som en värdefalsism (se ovan not 
66). Utöver mina framställningar i min avhandling, i en artikel i Theoria och i 
texterna i denna bok, finns, såvitt jag vet, inga publicerade kommenterar till 
Hägerströms värdefalsism, utom i Jonas Olsons bok Moral Error Theory (2014). 
Olson ägnar i den ett längre avsnitt åt att presentera Hägerströms teori och delar 
min uppfattning att den bör förstås som en blandad teori. Olson menar dock att 
redan Hägerströms tidiga teori ska uppfattas som error-teori, genom de 
antaganden om falsk tro, som finns där. Oenigheten oss emellan beror, som Olson 
själv framhåller, snarast på att han använder ett vidare begrepp error-teori (eller 
värdefalsism) än vad jag gör. 

I sin The Myth of Morality (2001) presenterar Richard Joyce en form av error-
teori. Han nämner faktisk där Hägerström som en pionjär, “arguing for a moral 
error theory in the early part of the twentieth century”.147 Någon mer utvecklad 
kommentar till Hägerströms teori ger han dock inte. 

Värdefalsismen eller error-teorin har fått stor uppmärksamhet i det senare 
1900-talets moralfilosofiska diskussion i och med John Mackies arbeten. Hans 
teori presenterades i ”A Refutation of Morals”, 1946, och han utvecklade den 
vidare i Ethics. Inventing Right and Wrong, 1977. Även om Hägerström var helt 
okänd för Mackie, vilket vi måste anta att han var, och trots att deras filosofiska 
utgångspunkter är så olika, så finns det flera intressanta likheter mellan deras 
teorier, även vad gäller själva argumentationen. En kort jämförelse är därför 
befogad. 
                                                 
146  Andries Mac Leod, Tre uppsatser om Hägerström, Zenon från Elea och relativitetsteorin, 

s. 19f. 
147  Joyce, R., The Myth of Morality, s. 236. Se också Petersson, B., “Axel Hägerström and His 

Early Version of Error Theory”, s. 68f. 
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En avgörande skillnad mellan teorierna gäller tillämpningsområdet. Mackie 
vill tillämpa error-teorin på alla slag av värderingar och på alla förekomster, hans 
teori är generell. Hägerströms teori är blandad, och han tillämpar error-teorin 
endast på dem, som han kallar sekundära värderingar.  

Både Hägerström och Mackie hävdar att vi i våra värderingar påstår att 
objektet har en speciell värdeegenskap. (För Hägerström gäller det de sekundära 
värderingarna.) Men den egenskap vi antar föreligger kan aldrig vara en verklig 
egenskap hos objektet, på grund av dess ”queer”, dvs. egendomliga, natur, säger 
Mackie. Vi föreställer oss något orimligt, enligt Hägerström. Ändå visar vår 
introspektion tillsammans med observationer av hur vi argumenterar i värdefrågor 
att (dessa) värderingar är verkliga omdömen eller påståenden om något.148 Såväl 
hos Hägerström som hos Mackie antas sådana falska omdömen uppstå helt 
naturligt på grund av sociala, psykologiska och språkliga mekanismer.149 

Båda menar också att den psykologiska processen när vi värderar innebär en 
projektion av en känsla eller en attityd på objektet i värderingen. Mackie talar 
alternativt om en ”objectification of feelings”, medan Hägerström talar om att 
känslan (känsloinnehållet) ”överförs”.150 Båda antar också att dessa 
värdeegenskaper gör värderingen “action-guiding”, vilket ytterligare visar på 
värdeegenskapens “queer” karaktär. Man kan nog säga att Hägerström hamnar i 
sin problematiska analys AN 3, när han vill förklara vad det är vi måste föreställa 
oss, för att värderingen ska få oss att handla, dvs. förklara dess förmåga att vara 
”action-guiding”.   

Det finns också likheter i andra argument för att ifrågasätta att värde-
egenskaper skulle vara verkliga egenskaper hos objekten. De använder båda 
exempelvis antaganden om värderingars relativitet för detta syfte. Likaså 
framhåller båda den problematiska relationen mellan värdeegenskaper och 
”vanliga” egenskaper hos ett objekt, speciellt relationen mellan värdeegenskapen 
och de egenskaper hos objektet genom vilka objektet har värde, dvs. de 
egenskaper på vilka värdet supervenerar eller ”varigenom” det har värde.151 

Skillnaden i sättet att skriva är dock påtaglig. Hägerströms texter är så gott 
som alltid svåra att läsa. Hans prosa är tung och ofta oklar. Mackies teori 
presenteras på ett klart och enkelt språk och är inte beroende av komplicerade 
teorier om språk och språkinlärning och mentala akter och känslans psykologi, 
något som Hägerströms resonemang förutsätter. När Mackie presenterade sin 
första version av error-teorin 1946 fanns ingenting av Hägerströms arbeten 
tillgängligt på engelska. Det är givetvis inte fråga om någon påverkan. Men det är 
ändå intressant att uppmärksamma likheterna mellan Hägerströms tidiga och 
också mindre kända teori och Mackies senare och nu välkända teori. 

                                                 
148  Mackie, J., ”A Refutation of Morals”, s. 80f. 
149  Ibid., s. 79, 85. Mackie, J., Ethics, s. 35, 42f. 
150  ”A Refutation of Morals”, s. 81ff. Ethics, s. 42ff. 
151  ”A Refutation of Morals”, s. 78f. Ethics, s. 36, 38. 
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4.10 Värdefalsism. Några invändningar 
Värdefalsismen är, enligt min mening, en felaktig teori, oavsett om den ska 
tillämpas på en viss kategori av värderingar, som hos Hägerström, eller antas gälla 
generellt, som hos Mackie. Jag vill kort avvika från den mer filosofihistoriska 
framställningen och avsluta detta kapitel med att framföra några egna reflektioner, 
som jag menar visar på problemen med en värdefalsistisk ståndpunkt. Två gäller 
speciellt Hägerströms variant av teorin medan de övriga två avser värdefalsism 
allmänt. 
 

1. Hägerströms teori tycks starkt ointuitiv. Även om vårt språkbruk och vår 
användning av indikativa satser talar för en ”egenskapsteori”, så blir 
Hägerströms variant av värdefalsismen, där vi alltså bl.a. ska anta att 
befallningsuttryck, språkligt eller ”ideellt” givna, uppfattas av oss som 
egenskaper, alltför spekulativ för att vara trovärdig. Hägerström inskjuter 
att vår introspektion just här är otillräcklig och att det måste vara något 
sådant vi föreställer oss. Men att vi inte alls känner igen oss - han säger ju 
själv att föreställningen är orimlig – är ett memento. Det som leder honom 
till hans analys är hans utgångspunkt i teorin om språk, språkinlärning och 
kommunikation. Men om vi inte accepterar dessa antaganden har vi inga 
skäl att tro att vi skulle gå så väldigt vilse i vår egen introspektion. Ingenting 
tvingar fram att det skulle vara detta egendomliga vi föreställer oss. 

 
2. En egendomlig psykologisk konsekvens inträder för den som accepterar 

värdefalsismen. Personen antar alltså att värderingar alltid är falska. Men 
hur ska hon förhålla sig till sitt eget värderande, om hon t.ex. inte vill hävda 
satser som hon alltså vet är falska? Ska personen upphöra med att värdera?  

 
3. Enligt Hägerström innebär ett moraliskt ställningstagande eller bedömning 

att vi också menar att den som dömer på annat sätt bedömer ”oriktigt”.152 
Det är fråga om ett ”jag har rätt” och ”du har fel”. Men om vi nu accepterar 
värdefalsismen, kan vi verkligen hävda detta? Ska jag då inte i stället tänka 
”jag har fel” och ”du har fel”? Det verkar som om Hägerström här kommer 
i strid med sin egen förutsättning. 

 
4.  Om värdefalsismen (VF) ska förklara vad vi gör eller tänker när vi 

värderar, måste teorin också vara förenlig med hur vi resonerar i 
värdefrågor. Enligt värdefalsismen är alla värderingar (hos Hägerström alla 
sekundära värderingar) falska påståenden. De faller därmed under vanlig 
logik. Värdefalsismen tycks dock leda till att de samband av logisk 
karaktär, som vi normalt antar mellan olika värderingar, inte kan gälla. 

                                                 
152  Moralpsykologi 1952, s. 115. 
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Konsekvenserna av värdefalsismen tycks strida mot hur vi faktiskt 
resonerar.  

 
(a) Om värderingar är falska, måste negationer av värderingar vara 

sanna. Om vi antar tre ”värdepositioner”, god, neutral och ond, 
där ”mellanpositionen” neutral uppfattas som varken god eller 
ond, tycks den som omfattar VF och explicit hävdar att (x är god), 
ändå veta att (x är neutral). Enligt VF är (x är god) falsk. Därmed 
är -(x är god) sann. Men personen som omfattar VF vet att också 
(x är ond) är falsk, dvs. att -(x är ond) är sann. Dvs. personen vet 
det är sant att (x är varken god eller ond), dvs. (x är neutral). Men 
det kan ju inte vara det personen velat hävda med sitt (x är god)! 
Innebär det att VF reducerar värdebegreppen till ett: neutral? Men 
avskaffas inte därmed värdebegreppen? Samtidigt kan neutral 
inte vara ett värdebegrepp på samma sätt som god och ond. Antas 
också neutral vara ett värdebegrepp och motsvarande värderingar 
falla under VF och antagandet (x är neutral) därmed är falskt, så 
hamnar vi i en logisk motsägelse. Om (x är god) och (x är ond) 
båda är falska, så måste (x är neutral) vara sant. 
 

(b) Om värderingar är falska, måste negationer av värderingar vara 
sanna. Alltså kan inte dessa negationer själva vara värderingar, 
enligt VF, eftersom alla värderingar är falska. Vi använder dock 
negationer i våra värderesonemang. Låt oss se på de deontiska 
begreppen rätt och orätt, som tillämpas på handlingar. Mellan rätt 
och orätt antas i vanlig argumentation ingen ”mellanposition”. En 
handling är antingen rätt eller orätt.  Vi skulle t.ex. mena att -(x 
är rätt) → (x är orätt). Men detta blir problematiskt i 
värdefalsismen. Här skulle en sann sats, negationen, implicera en 
falsk, vilket är logiskt orimligt. Vidare: om negationen -(x är rätt) 
inte är en värdering enligt ovan, utan ett sant ”deskriptivt” 
antagande, vilket VF måste antaga, så får vi det konstiga att -(x är 
rätt), något deskriptivt, implicerar en värdering (x är orätt). Därför 
måste, tycks det, värdefalsismen förneka att sambandet mellan 
rätt och orätt gäller, fastän detta är ett vanligt antagande. Det 
innebär rimligen också att rätt och orätt enligt VF är två av 
varandra helt oberoende värdepredikat. Detta kan kanske framgå 
redan av att enligt värdefalsismen både (x är rätt) och (x är orätt) 
antas vara falska. 

 
(c) (c) Om dessa begrepp (rätt, orätt) är helt oberoende av varandra 

måste det vara oproblematiskt för värdefalsismen att konjunk-
tionen [(x är rätt) & (x är orätt)] inte innebär någon slags 
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motsägelse. Men är det verkligen oproblematisk? I vårt vanliga 
sätt att använda begreppen rätt och orätt är konjunktionen ovan 
en motsägelse och något som inte kan hävdas. Kan konjunktionen 
hävdas av en anhängare till värdefalsismen? Om inte, varför inte? 

 
(d) Negationer av värderingar är tydligen sanna. Därför får vi en sann 

konjunktion för alla x i [-(x är rätt) & - (x är orätt)]. Är det rimligt?  
 

(e) För vanliga predikat brukar vi kunna tänka oss en negation av 
predikatet, ett s.k. negat. Något är ”icke-blått”, osv. Hur blir det 
för värdepredikat? Jag exemplifierar med deontiska begrepp. Om 
(x är rätt) är en värdering, är då (x är icke-rätt) också en 
värdering? Den är i så fall falsk, enligt VF. Det innebär att t.ex.   
-(x är rätt), som är sann, inte kan vara ekvivalent med eller 
implicera (x är icke-rätt), vilket dock skulle gälla för egenskaper 
som blå. Hur blir det med konjunktionen [-(x är rätt) & - (x är 
icke-rätt)]? Den tycks vara sann. Är det rimligt? Vidare: Om icke-
rätt är en värdeegenskap, hur är den relaterad till orätt? Rätt och 
orätt är enligt (a) ovan för VF två varandra oberoende 
värdeegenskaper. För att undgå motsägelse, måste vi anta att 
också icke-rätt och orätt är två helt skilda värdeegenskaper. Men 
hur förklaras skillnaden? Om å andra sidan icke-rätt inte är ett 
värdepredikat, hur blir det alls relaterat till värdepredikatet rätt, 
som det är genererat ur?  

 
Flera av invändningarna ovan pekar på svårigheter som uppkommer när enkel 
logik tillämpas på de alltid falska värderingarna. Och enkel logik måste här kunna 
tillämpas. Antar vi istället en värdenihilistisk teori, där värderingar saknar 
sanningsvärde, får vi också problem med logiken, men av annat slag och möjligen 
lättare att komma tillrätta med.  Hur ska t.ex. begreppet ”logisk följd” uppfattas, 
när antaganden som saknar sanningsvärde är involverade? Ska vi på något sätt 
omdefiniera ”logisk följd”? Ska vi utveckla en alternativ logik? Ska vi i stället för 
sanning och falskhet tala om samband mellan vad som t.ex. hävdas eller icke 
hävdas? Eller ska vi anta att de logiska samband vi vanligen räknar med endast är 
skenbara, när det gäller sådant som inte kan vara sant eller falskt, som värderingar, 
imperativer, önskningar? Är sambanden i stället av psykologisk art? Men för VF 
uppstår dock inte problem av den här arten. För falska satser – och värdesatser är 
just falska satser enligt VF - måste nämligen helt vanlig logik gälla. Jag har ovan 
försökt visa att VF får problem på den punkten.   
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4.11 Hägerströms teori i Selbstdarstellung 1929 
I de tidigare avsnitten har jag försökt belägga att Hägerström vid sidan av sin 
värdenihilism också hävdade en värdefalsism för vissa slag av värderingar. Som 
jag också nämnt är Hägerström själv mycket sparsam med explicita 
sammanfattningar och klara uttalanden att vissa värderingar är falska och vissa 
andra varken sanna eller falska. Detta blir i stället något som följer av det han 
säger. I Ahlbergs lexikon 1925 och i Selbstdarstellung 1929 ger han samman-
fattningar av sin moralfilosofi. Även om han i båda texterna genomgående 
använder termen ”värdeomdöme”, ”Werturteil”, så är det uppenbart att han 
fortfarande vill göra skillnaden mellan det han tidigare kallat primär och sekundär 
värdering. De analyseras också som tidigare på olika sätt, men åtminstone i 
Selbstdarstellung tycks han mena att de sekundära av abstrakta objekt, t.ex. 
regelföreställningar, ska falla under värdenihilismen. Möjligen har han ändrat 
uppfattning också vad gäller sekundära värderingar av konkreta objekt. Om det är 
så, så har Hägerström övergivit värdefalsismen och antar nu att alla värderingar 
eller värdeomdömen och alla förekomster av sådana varken är sanna eller falska. 
Vi har däremot falska föreställningar (omdömen) om vad värden är och om vad 
vi gör när vi värderar, skulle han säga, men ingen värdering är något omdöme och 
därför inte heller något falskt omdöme. 

I Selbstdarstellung talar han dels om värdesatser som (under vissa 
förhållanden) kan bytas mot önskesatser eller utropssatser. Fastän dessa 
värdesatser har formen av en påståendesats (”Behauptungssatz”) uttycker de inte 
omdömen, utan de värderingar, som de uttrycker, är av samma slag som de 
psykiska akter som uttrycks av önske- eller utropssatsen, dvs. känslor i association 
med vissa föreställningar. Hägerström talar här naturligtvis om de värderingar han 
tidigare kallat ”primära”. Han menar också nu att dessa faller under 
värdenihilismen, de är varken sanna eller falska, vilket också gäller för de akter 
som uttrycks av önske- eller utropssatser. (Jag har i detta kapitel mycket kortfattat 
antytt Hägerströms teori om språket och om satsers mening och uttrycksfunktion. 
Mitt syfte har här varit att dra fram sådant han säger om falska föreställningar i 
eller om moralen. I kapitel 5 nedan återkommer jag till dessa ingredienser i 
Hägerströms filosofi och diskuterar också det argument han använder ovan, när 
han talar om att byta en sats mot en annan.) 

Vid sidan av dessa primära värderingar tar Hägerström i Selbstdarstellung 
också upp andra, nämligen sekundära värderingar, som avser generella eller 
abstrakta objekt, t.ex. handlingsnormer. Men nu beskriver han inte längre dessa 
som föreställningar om att ett känslouttryck är en bestämning hos något, utan han 
talar i stället om ”fasta associationer”.  ”Värdeomdömena” har också, skriver han 

betydelsen av fasta associationer mellan känslo- och viljeuttyck samt idén om en 
saks verklighet. Satser som dessa: ”Det är från värdesynpunkt rådligt att i livet i det 
stora hela taga hänsyn till principen om den största möjliga tillfredsställelse” eller 
denna: ”Den största tänkbara lycka för alla är det högsta goda” eller slutligen denna: 
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”Det är rätt att utveckla sina anlag och att undertrycka bekvämlighetsbehovet” är 
på inte sätt uttryck för de faktiska känslo- och behovstillstånden. Dessa satser är i 
stället uttryck för en fast association mellan ordet gott eller liknande ord och idén 
om förverkligandet av det man betecknar som gott. En sådan association verkar 
suggererande på känslo- och viljelivet, enär beteckningen god, dålig, o.s.v. i sig 
själva är känslo- eller viljeuttryck. 153   

Dessa värderingar är då inte, som han tidigare menat, omdömen, utan i stället 
associationer. Om jag dessutom tror att någon slags bestämning eller egenskap 
föreligger, så är det en falsk tro om värden, men min värdering är inte uttryck för 
denna tro. Så måste han mena. Det är viktigt i sammanhanget att dessa värderingar 
inte heller är uttryck för faktiska känslor, men kan väcka känslor hos oss. De ska 
vara ”action-guiding”, vilket överensstämmer med vad han tidigare hävdat. Men 
eftersom det inte längre är fråga om omdömen utan associationer följer att det nu 
inte heller är fråga om falska omdömen. Dessa värderingar, liksom de primära, 
uppfattas nu som varken sanna eller falska. Hägerström säger detta explicit: 

Helt naturligt kan de icke själva bedömas ur sanningssynpunkt; men man uttrycker 
dem i samma form som påståendesatserna. Och nu tror man att det här skulle vara 
fråga om verkliga tankar med sanningskaraktär. Den mening man tillägger satserna 
till följd av obekantskap med deras egen karaktär blir helt naturligt en om också 
vanställd föreställning om verkligheten.154  

Att värderingarna inte kan bedömas ur sanningssynpunkt, måste innebära att de 
ligger utanför det område där sanning och falskhet är tillämpliga. I Hägerströms 
fall inskränks ju detta område till omdömen (och satser som uttrycker omdömen). 
Han säger alltså här att också dessa värderingar varken är sanna eller falska. Men 
vi tror, menar han, att vi fäller omdömen, och vi tillägger satserna en mening i 

                                                 
153 Filosofi och vetenskap, s. 175. Texten i Selbstdarstellung lyder: ”[Man darf aber dabei nicht 

vergessen, dass die sog. Werturteile im oben angegebenen Sinne auch] die Bedeutung von 
festen Assoziationen zwischen Gefühls- oder Willensausdrücken und der Idee von der 
Wirklichkeit einer Sache haben. Ein Satz wie der: ’Es ist vom Wertgesichtspunkt aus 
ratsam, im Leben im grossen und ganzen auf das Prinzip der grösstmöglichen Befriedigung 
bedacht zu sein’ oder der: ’Das grösste denkbare Glück aller ist das höchste Gute’ oder 
schliesslich der: ’Es is recht, seine Anlagen zu entfalten und das Bequemlichkeitsverlangen 
zu unterdrücken’ sind keineswegs ein Ausdruck für den tatsächlichen Gefühls- oder 
Verlangenzustand. Diese Sätze sind vielmehr Ausdrücke für eine feste Assoziation 
zwischen dem Wort gut oder einem ähnlichen Wort und der Idee von der Verwirklichung 
desjenigen, das man als gut bezeichnet. Eine derartige Assoziation wirkt auf das Gefühls- 
oder Willensleben suggerierend, weil die Bezeichnung gut, schlecht, usw. an sich Gefühls- 
oder Willensausdrücke sind” (s. 44f/154f). 

154 Filosofi och vetenskap, s. 176. I Selbstdarstellung heter det: “[Die erwähnten festen 
Assoziationen] unterliegen selbst natürlich nicht dem Wahrheitsgesichtspunkt; man drückt 
sie aber in derselben Form aus wie die Behauptungssätze. Und nun glaubt man, es handle 
sich hier um wirkliche Gedanken mit einem Wahrheitscharakter. Der Sinn, den man den 
Sätzen infolge der Unkenntnis von ihrem eigenen Charakter beilegt, wird natürlich eine 
wenn auch entstellte Vorstellung von der Wirklichkeit”(s. 45/155). 
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anslutning till den tron som innebär ”en vanställd föreställning om verkligheten”. 
Han säger inte att satserna har en sådan mening, vilket han hävdade tidigare. Vår 
tro om satsernas mening är falsk, men värdesatserna själva och de värderingar de 
uttrycker är varken sanna eller falska. 

Man kan naturligtvis fråga sig vad Hägerström avser med termen ”fast 
association”. Enklast är att utgå från hans beskrivningar från 1917. Vid tanken på 
vissa handlingssätt, så ska vi automatiskt också erfara ett ”skall ske” eller ett ”får 
icke ske”. De två akterna ska alltså i uppfostran så starkt förbindas med varandra, 
att när den första dyker upp i vårt medvetande så kommer den att åtföljas av den 
andra. Det är rimligen detta som ligger i att associationen är fast.155 1917 skulle 
ju fastheten också garanteras av att personen i uppfostran bibringades över-
tygelsen att känslo- och viljeuttrycken var bestämningar, egenskaper hos hand-
lingen, vilket också där tas som t.ex. regelföreställningens mening. Men detta 
senare antagande tas alltså nu bort.    

Ändringen som den framträder 1929 kan tyckas vara av mindre betydelse, men 
innebär en väsentlig skillnad i fråga om värderingars sanningsvärde och i hur vi 
ska uppfatta hans teori. Det falska inslaget förläggs nu, som tidigare 1911, till våra 
föreställningar om värderingar och värden, medan värderingarna själva inte kan 
”bedömas ur sanningssynpunkt”, dvs. de är varken sanna eller falska. 
Selbstdarstellung ger inte tillräckligt material för att kunna avgöra hur 
Hägerström nu ser på sekundära värderingar av konkreta objekt och om det också 
där föreligger en ändring.156 Det värdefalsistiska inslaget i hans teori är dock klart 
reducerat, möjligen helt borttaget. Även om olika typer av värderingar (konkreta, 
abstrakta objekt; värdering av existens eller ”bild”; primär, sekundär värdering) 
ska analyseras på olika sätt, så tycks framställningen leda fram till den generella 
värdenihilistiska slutsatsen att värderingar varken är sanna eller falska. 

När sker denna förändring? I min avhandling Axel Hägerströms värdeteori har 
jag försökt visa hans ändrade ståndpunkt finns i föreläsningsserien Moralens 
psykologi, 1926.157 Självkarakteristiken i Ahlbergs lexikon 1925 är kortfattad och 
också oklar, men ståndpunkten där kan dock uppfattas som densamma som i 
arbetena kring 1917. ”Sedelagen”, säger han, som ska vara ett exempel på en 
sekundär värdering av abstrakta objekt, ”är blott en uppfattning av ett 
befallningsuttryck t.ex. ’du skall’. ’det är rätt att’ etc. såsom hörande till 
handlandet”.158 Sedelagen, värdeomdömet tycks vara ett omdöme om att 

                                                 
155  1934 beskriver han en fast association som en ”som håller sig kvar gentemot andra 

känslolägen”, Socialfilosofiska uppsatser, s. 159. 
156  Om primära värderingar säger Hägerström: ”Da nun aber der Gefühlsausdruck in seiner 

Verbindung mit der Vorstellung auch ein Behauptungssatz werden kann, so glaubt man an 
den ’Wert’ als an eine wirkliche Bestimmtheit der Sache, d.h. man bemerkt nicht die 
Sinnlosigkeit der Worte vom Gedankengesichtspunkte aus”, Selbstdarstellung, s.44/154. 
Han säger dock inte att denna falska tro själv skulle vara en värdering. 

157  Axel Hägerströms värdeteori, s. 166. 
158  Ahlberg, A., Filosofiskt lexikon, 1925, s. 87. 
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känslouttrycket hör till föremålet eller handlingen, och, även om han inte här säger 
det, därmed är något falskt. Så sade han också1917.   

I föreläsningarna året därpå,1926, säger han: ”Man säger i befallningen: du 
skall gå eller du får icke gå. Detta uttryck är i det s.k. pliktmedvetandet till synes 
[min kurs. här] fattat som något som tillhör handlingen själv.”159 Dvs. det kan 
synas så, men är inte så. 

I verkligheten [är] blott med idéen om det allmänna handlingssättet buds- eller 
förbudsuttrycket associerat. Därmed blir det också [t.ex. uttrycket ’skall ske’] på 
grund av sammanhanget i själslivet förknippat med motsvarande speciella 
handlingssätt.160  

I ”verkligheten föreligger” en association, inte ett omdöme, tycks han säga. Det 
är rimligen just den fasta association, som han talar om i Selbstdarstellung.  Det 
är värt att notera att föreläsningsserien Analys av fråge-, utrops och önskesatser 
från 1922 bara behandlar den värdenihilistiska sidan av hans teori och överhuvud 
inte nämner några falska värdeomdömen. Men någon gång strax efter mitten av 
20-talet tycks Hägerström sålunda ändra sin teori. 

I den sena artikeln ”Om primitiva rudimenter i modernt föreställningssätt”, 
1934, gör Hägerström ingen distinktion mellan primära och sekundära 
värderingar och slutsatsen är densamma, som den som föreligger i Selbstd-
arstellung. Värderingar är varken sanna eller falska, men åtföljs av falska 
trosföreställningar. Det är ”klart, att den som uttalar sådana ord [en värdesats] 
själv ger uttryck åt sådana känslor”, säger Hägerström.  

Men om i varje fall satsen är ett känslouttryck, som självt vid meddelelse väcker de 
uttryckta känslorna, så är det bestämmande för densamma associationen mellan 
känslan och föreställningen om gärningen. [---] Ur associationen uppstår 
antagandet i fråga [dvs att det finns ”objektiva värden”, att ”ädelheten och storheten 
skulle vara en verklig egenskap hos gärningen”], ehuruväl lustkänslan själv 
ingalunda kommer från den värderade saken utan från föreställningen om 
densamma och därför antagandet måste vara falskt. Såsom blott ett känslouttryck 
är denna sats: gärningen är ädel och storstilad! varken sann eller falsk. Men såvitt 
den föranleder den tron, att till gärningen själv skulle höra sådana värden, uppstår 
en falsk uppfattning.161  

Ett sådant antagande, en sådan falsk tro skild från själva värderingen och 
”föranledd” (Hägerströms formulering) av denna, är, enligt Hägerström, ett 
exempel på ”rest av primitivt känslotänkande”, och något som måste bekämpas. 
Detta görs genom att vi först uppvisar vad värderingar verkligen är (associationer) 
och därefter visar hur missförstånden uppkommer. Hägerström tycks här vara 
mycket nära den uppfattning, som han hävdade i sin installationsföreläsning, även 
om han där talade om för moralen ”främmande elementer”. Artikeln från 1934 
                                                 
159  Moralens psykologi, 1926, s. 72. 
160  Ibid., s. 75. 
161  Socialfilosofiska uppsatser, s. 157f. De sista raderna i citatet min kurs. 
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avslutas med att gå tillrätta med några vanliga missförstånd: att det skulle vara en 
inkonsekvens när en som omfattar värdenihilismen själv värderar (och tror på sina 
värderingar), och att värdenihilismen skulle medföra att allt är tillåtet.162 Att 
Hägerström nu ser sin egen ståndpunkt som rent värdenihilistisk är tydligt. 
  

                                                 
162  Andra Uppsalafilosofer som försöker reda ut missförstånd rörande värdenihilismens 

innebörd och konsekvenser är Gunnar Oxenstierna i Vad är Uppsala-filosofien?, 1938 och 
Ingemar Hedenius i Om rätt och moral, 1941. 
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KAPITEL 5 

Analysen och språket 

5.1 Inledning 
I Hägerströms resonemang, vare sig de gäller moralen, juridiken eller kunska-
pen, står alltid våra föreställningar eller andra psykiska akter i centrum. Det är 
vad vi tänker eller eventuellt känner som är det centrala. Analysen ska gälla 
upplevelser och innehåll i upplevelser (även om den därmed också gör anspråk 
på att säga något om världen). Från och med arbetena från 1917 uppträder dock 
resonemang om språkliga förhållanden parallellt med resonemangen om det 
psykiska. Han utvecklar, som vi sett i kapitel 4 ovan, en teori om språket och om 
sambandet mellan språk, satser och ord å ena sidan och tankar, känslor och 
simultana associationer å den andra. Även om tonvikten alltid läggs på de 
psykiska entiteterna, så blir hans intresse för språket och språkets funktion 
alltmer tydligt. Han talar upprepat om en språkets makt över tanken. Också 
satser blir därför i arbetena efter 1917 explicit föremål för analys.  

Våren 1920 föreläste Hägerström över ämnet ”Språkformens makt över 
tanken med särskild hänsyn till värdeomdömet”.1 Tyvärr finns inget manuskript 
bevarat från denna serie, men titeln visar att frågorna om förhållandet psykiskt- 
språkligt upptog honom under denna tid.  

Teorin om språkinlärning och språklig kommunikation introduceras, som 
nämnts, i arbetena från 1917. I en föreläsningsserie från vårterminen 1922 
benämnd Analys av fråge-, utrops och önskesatser utvecklas teorin ytterligare 
och analysen gäller här explicit språkliga storheter: ord och satser. I dessa 
föreläsningar framläggs också viktiga distinktioner, som t.ex. den mellan logisk 
form och grammatisk form. Vidare hävdar han här att vissa ord har en slags 
emotiv mening, även om han själv inte använder den beteckningen. Det är dessa 
texter, som jag i huvudsak utgår från i detta kapitel. 

5.2 Omdömet 
Hägerström inleder sin föreläsningsserie med att avvisa två uppfattningar om 
omdömets natur. Omdömet får inte uppfattas som en föreställning om 
föreställningen själv. Det skulle leda till en infinit regress och det ”upphäver 
föreställningens möjlighet”, menar han.2 Omdömet är inte heller en process. 

                                                 
1  Se Mautner, Th., Vägledning till Hägerströmstudiet, s. 74. 
2  I sin kritik av omdömesteorier åberopar Hägerström här också Adolf Phaléns argumenta-

tion i Zur Bestimmung des Begriffs des Psychischen (1914).  
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”Alltså vanliga föreställningssättet i avseende å omdömet i grund förfelat, beror 
av en i sig orimlig subjektivism och av förväxlingen av medvetande med 
verksamhet eller process”.3 

Enligt Hägerström är i stället ett omdöme en föreställning om att något är 
verkligt. Han säger: 

Om vi döma så: bordet är runt, så mena vi givetvis, att bordets rundhet är något 
verkligt. Därmed också att bordet självt såsom runt är verkligt. [---] Varför dock 
icke alla omdömen uttryckta i satser, få språkformen av verklighetsomdömen, 
varför vi säga: bordet är runt och icke: det runda bordet är verkligt, en särskild 
fråga, som har att skaffa med tillkomsten av omdömen. [---] Men om alla 
omdömen i själva verket [är] verklighetsomdömen, uppfattningar av något som 
verkligt, så klart intet omdöme föreställning om det ena som varande predikat hos 
det andra, utan varje omdöme en föreställning om något med den eller den 
karaktären som verkligt. Skillnaden mellan den föreställningen om det runda 
bordet, som ej är omdöme, och omdömet, att bordet är runt, är, synes det, blott 
den, att i senare fallet föreligger tanken på sakens verklighet, i förra fallet icke.4  

Hägerström skiljer mellan grammatiskt subjekt och predikat, som finns i 
språkliga satser, och logiskt subjekt och predikat, som utgör innehållet i ett 
omdöme. I satsen ”bordet är runt” är ”bordet” det grammatiska subjektet, och 
”runt” är predikatet, det som utsägs om subjektet. Bindeordet ”är” är kopula, 
som signalerar att det rör sig (eller kan röra sig) om ett uttryck för ett omdöme. 
Det är så.  I omdömet som medvetantendesakt tänker man alltid att något är 
verkligt, enligt Hägerström. I exemplet ovan är detta något bordet med 
rundheten eller rundheten hos bordet. Detta tänker vi vara verkligt. Här är det 
helheten: ’bordet med rundheten’ som är det logiska subjektet och ’verklig’ eller 
’är verklig’ är predikatet. Något predikat i betydelsen egenskap, bestämning 
eller motsvarande är dock inte ”verklighet” eller ”att vara verklig”, enligt 
Hägerström.5 I en föreläsning från 1921 slår han fast: ”Med ett ord: i det 
teoretiska omdömet är verkligheten predikatet, till vilket vi söka subjektet”.6 Det 
grammatiska predikatet i den språkliga satsen, här ”runt”, står alltså för något 
som i sin tur är en del av det logiska subjektet. Omdömet uttalar sig om 
helheten. 

Men i många satser svarar inte alls det grammatiska predikatet mot något 
som kan vara del i ett logiskt subjekt. I satsen ”Handlingen är ädel” är ”ädel” det 
grammatiska predikatet, men, som Hägerström vill visa, så svarar inte ”ädel” 
mot någon egenskap, ädelhet, hos handlingen och kan inte heller göra det. 
”Ädelhet” kan omöjligt svara mot något, som är en del av något som vi utsäger 

                                                 
3  Analys av fråge-, utrops- och önskesatser, s. 13. 
4  Ibid., s. 8f. 
5  Om Hägerströms komplicerade verklighetsteori, se Marc-Wogau, K., Studier till Axel 

Hägerströms filosofi, s. 85–112 och Petersson, B., Axel Hägerströms värdeteori, s. 16–
29. 

6  Moral och världsåskådning i boken Moralpsykologi, 1952, s. 119. 
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verklighet om. Han kallar sådana grammatiska predikat för ”skenpredikat”. Jag 
återkommer till dessa resonemang längre fram.  

Enligt Hägerström är alltså varje omdöme ett ”verklighetsomdöme” i vilket 
vi uppfattar eller hävdar att något är verkligt. Visserligen säger vi att ”bordet är 
runt”, men vad vi tänker är att bordet med rundheten (eller rundheten hos 
bordet) är verkligt. Att vi säger ”bordet är runt” har att göra med vad vi har 
intresse av att betona i sammanhanget, säger han. Nu är verklighet eller att ha 
verklighet inte är någon egenskap eller bestämning hos något, enligt 
Hägerström. Men det är ändå detta som utgör predikatet i omdömet. Därmed får 
alla omdömen en subjekt-predikatform, enligt Hägerström. Predikatet är ett och 
samma, subjekten mer och mindre sammansatta. Den grammatiska strukturen 
hos den språkliga satsen visar alltså inte tydligt själva omdömets struktur. 

5.3 Hägerströms diskussion om ”betydelse” 
En vanlig uppfattning är, enligt Hägerström, att indikativa satser, påstående-
satser, alltid är uttryck för omdömen. ”Detta att varje enkelt yttrande (en 
huvudsats med alla sina bisatser) betyder ett omdöme, är den absolut allmänna 
meningen bland språkfilosofer, logiker och grammatiker”, säger han.7 Men just 
denna allmänna mening vill han bestrida. Jag återkommer strax till hans 
argumentation här. Men han vill också bestrida en teori om satsers mening, som 
han antar vara vanlig. I Hägerströms framställning företräds denna av den kände 
språkforskaren Adolf Noreen. Hägerström säger: 

Inledningsvis må några ord sägas om innebörden av detta: ett yttrande betyder 
något. Det bestämmes av Noreen så, att betydelsen är den uppfattning, som det 
subjekt, som mottager meddelelsen erhåller.8 

Noreen menar nu, att ett yttrande aldrig kan såsom sådant till andra meddela 
känsla eller viljeyttringar utan alltid blott föreställningar, närmare bestämt 
omdömen. Även om den talandes yttrande ger uttryck åt hans känsla eller 
viljeyttringar, så uppstår hos den talet mottagande icke motsvarande känsla eller 
viljeyttringar utan blott omdömet, att den talande faktiskt har vissa känslor eller 
viljeyttringar .9  

Vi låter A vara avsändaren av ett språkligt uttryck eller en språklig sats S, dvs. 
den som yttrar något eller skriver ner något, och M vara mottagaren av S, dvs. 

                                                 
7  Analys av fråge-, utrops- och önskesatser, s. 15. 
8  Ibid. 
9  Ibid., s. 18. Om vi skulle tillämpa samma resonemang på satser som uttrycker omdömen, 

t.ex. ”Jorden är rund”, så skulle hos mottagaren framkallas omdömet att ”den talande tror 
att/vet att/säger att jorden är rund”. Skulle detta godtas som satsens mening utesluts det vi 
vanligen menar med kommunikation, dvs. att en uppfattning via t.ex. språket föres över 
från en person till en annan. Vad avsändaren meddelar är då alltid något annat än det som 
framkallas hos mottagaren. 
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den som uppfattar (hör, läser) uttrycket eller satsen och som det är adresserat till. 
Noreens ståndpunkt kan då sammanfattas: 

Om A uttalar S till M, så är betydelsen (eller meningen) hos S 
detsamma som innehållet i det omdöme som hörandet av S framkallar 
hos M.10 

Noreen hävdar sålunda att (1) den uppfattning som framkallas hos mottagaren M 
är det enda relevanta för S:s betydelse. (2) Denna uppfattning ska vara ett 
omdöme. Om inget omdöme framkallas måste S vid detta tillfälle sakna 
betydelse. (3) Då satsens mening helt beror av vad som faktiskt framkallas kan 
en bestämd mening endast tilldelas satsförekomster. En och samma satsgestalt 
borde kunna ge upphov till olika föreställningar hos samma M vid olika tillfällen 
eller hos olika M vid ett bestämt tillfälle. Satsgestaltens mening varierar i så fall 
med situationen.     

Enligt Hägerström är (1) ett godtyckligt antagande. ”Noreen befattar sig […] 
icke med språkets betydelse såsom spontant, ovillkorligt uttryck för våra 
själstillstånd.” Språket är dock ett kommunikationsmedel mellan avsändare och 
mottagare. Därför är det ”oriktigt att icke betrakta språkets betydelse likaväl 
med hänsyn till de själstillstånd, som få omedelbart uttryck hos den talande, som 
med hänsyn till de själstillstånd, som framgår som resultat av talet hos den, som 
läser eller hör”.11   

Hägerström vill alltså ersätta (1) med antagandet (1´) att det ”själstillstånd” 
som A ger uttryck åt genom S och det ”själstillstånd” som framkallas hos M 
båda har relevans för S:s betydelse. Men med detta antagande ställs Hägerström 
inför ett problem. Hur blir det med S:s betydelse om det är fråga om olika 
själstillstånd hos A och M? Ska vi då tala om betydelsen för A och betydelsen 
för M? Noreen slipper detta problem. Men enligt Hägerström ska en sådan 
situation normalt inte uppträda. Han skiljer mellan två fall, antingen råder 
språkgemenskap mellan A och M eller också saknas en sådan.  

Jag har tidigare i kapitel 4 skisserat Hägerströms idéer om språkinlärning. 
Han menar att vi lär oss språk genom att vi i uppfostran lär oss kombinera 
objekt, föreställningen om objektet och ord och språkliga uttryck, så att t.ex. ord 

                                                 
10  Noreens ståndpunkt inbjuder direkt till invändningar. Det är dock tydligt att Hägerström 

tolkat honom helt rätt. Noreen säger t.ex. ”Vi kunna alltså nu definiera betydelse på 
följande sätt. Den idé eller de idéer, som hos en individ aktualiseras (bringas till 
medvetande) på grund af ett af en annan individ produceradt fonem (eller eventuellt ett 
eller flera skriftecken), kallas dettas betydelse i sträng och egentlig mening”, Vårt språk, 
bd V, s. 17. Han säger också: ”Betydelsen är därför icke hvad som fått uttryck, utan hvad 
som blifvit verkligt meddeladt, liksom öfverhufvud just det till material och innehåll 
meddelade är språket par préférance, således icke så mycket de talade ljuden som de 
hörda, icke så mycket det menade innehållet som det förstådda (rätt uppfattade)”, ibid., s. 
14.   

11  Analys av fråge-, utrops- och önskesatser, s. 15. 
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och föreställningar blir varandras ”ovillkorliga reflexer”. Vi lär oss också 
kombinera ord så att kombinationerna, satserna, blir ”naturliga uttryck” för våra 
komplexa tankar. Språkgemenskap mellan personer föreligger då de bibringats 
samma eller en i stort likartad uppsättning av sådana ovillkorliga reflexer och 
naturliga uttryck. De talar samma språk.  

Antingen kan förhållandet vara det, att det råder full språkgemenskap, d.v.s. båda 
har likartade sätt att ge uttryck åt sina själstillstånd. Den, som talar eller skriver, 
behöver naturligen då icke för att meddela sig särskilt anpassa sig efter den andres 
naturliga sätt att ge uttryck åt de själstillstånd, som han vill väcka till liv hos 
honom. Den talande eller skrivande ger helt enkelt sitt eget naturliga uttryck för 
själstillstånden, därför att likartade uttryck för de motsvarande själstillstånden 
skulle även den talande använda, om han hade dem. Det visar sig sålunda, att 
språket vid meddelelsen kan utforma sig ovillkorligen, utan överläggning. Eller 
också råder icke full språkgemenskap mellan den talande och den talet 
mottagande, t ex mellan barnet och den vuxne och mellan personer, som använda 
olika språk för att ge uttryck för sina tankar. [---] [I sådana fall] överför jag mitt 
eget naturliga uttryckssätt till det främmande språket. Men det är att märka att 
denna överföring eller anpassning sker, därför att den talande går ut ifrån att det 
främmande språksättet är just den talet mottagandes naturliga ovillkorliga sätt att 
uttrycka sina egna själstillstånd.12  

Om vi antar att A i normala fall också lyckas överföra sitt eget naturliga uttryck 
till ”det främmande språksättet”, dvs. till M:s sätt att uttrycka sig, vilket ju inte 
är ett självklart antagande, så kan Hägerström sägas ha förklarat varför det rör 
sig om en betydelse hos uttrycket, både när språkgemenskap föreligger och när 
den inte gör det. Innehållet i ”själstillståndet” hos A överförs via uppfattandet av 
S till ett motsvarande innehåll i ett ”själstillstånd” hos M. 

Hägerströms teori om språkinlärning, där ord och satser är ”naturliga 
uttryck” och ”ovillkorliga reflexer” för psykiska storheter innebär också att han 
inte heller skulle godta (3) ovan. I vissa fall, t.ex. vid värderingar och värde-
satser, måste vi känna till något om situationen för att förstå vad som uttrycks 
eller framkallas av ett ord eller en sats, menar han, men många ord och språkliga 
uttryck har en given mening. De är ”korrekta uttryck” (Hägerströms egen 
terminologi) för något bestämt i en språkgemenskap, och då behöver vi inte gå 
till den konkreta situationen. ”Härvid är nu att märka, att det är just det 
ovillkorliga uttryckets öfverindividuella karaktär” [min kurs.], som möjliggör 
meddelelsen”, säger han.13 

Även om han i detta sammanhang inte tar upp problemet med ords 
mångtydighet, så är han naturligtvis medveten om de komplikationer det medför 
här. I hans teori måste mångtydighet innebära att ett och samma ord kan vara en 
ovillkorlig reflex för fler än en föreställning (föreställningsinnehåll). Men en 
föreställning (ett föreställningsinnehåll) kan också tänkas ha fler än en ovill-

                                                 
12  Ibid., s. 15f. 
13  Till frågan om den objektiva rättens begrepp, s. 70. 
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korlig reflex i språket. Hägerström uppmärksammar även detta. Det blir 
väsentligt i hans fortsatta resonemang om olika slag av satser. 

5.4 Vad uttrycks och vad framkallas? 
Hägerström förkastar också Noreens antagande (2), att det som satsen framkallar 
hos M måste vara ett omdöme. Enligt Hägerström har språket förmåga att både 
uttrycka och framkalla ”själstillstånd” (Hägerströms term) av många olika slag. 
Förutom att väcka föreställningar eller omdömen betonar Hägerström språkets 
förmåga att uttrycka och framkalla känslor och förmedla viljeimpulser och 
föresatser (jfr hans framställning i Till frågan om den objektiva rättens begrepp, 
se ovan kapitel 4). Språkets betydelse ska, enligt Hägerström, därför relateras 
också till (innehållet i) sådana akter.  

Noreens antagande att hörandet eller läsandet av en sats alltid framkallar ett 
omdöme hos M avfärdar Hägerström med att anföra ett exempel. Han väljer 
satsen ”O, Gösta B [Berling], härligast bland männer!” Noreens ståndpunkt 
innebär, menar Hägerström, att ”läsaren av Gösta Berling [Gösta Berlings saga] 
skulle vid orden: O, etc. få den föreställningen, att författarinnan fallit i 
hänryckning inför Gösta Berling”.14 Men detta är orimligt, enligt Hägerström. 
Med glimten i ögat hävdar han i stället: 

Och det är nu alldeles säkert, att den stora massan av svärmiska damer, som läser 
Gösta Berling, alls icke vid detta: O, Gösta Berling etc. tänker på att författarinnan 
personligen föll i hänryckning utan själva helt enkelt falla i hänryckning inför 
bilden av mannen.15  

Uppfattandet av satsen framkallar i stället en känsla hos M vid tanken på Gösta 
Berling, och inte något omdöme. Men satsen ”O, Gösta Berling, härligast bland 
männer!” är inte heller uttryck för något omdöme hos A, den som yttrar eller 
skriver satsen, menar han.  

Hägerström menar att vi vid språkinlärningen inte bara bibringas 
”ovillkorliga reflexer” i språket motsvarande begrepp och tankar med ett 
deskriptivt innehåll. Vi lär oss även att uttrycka känslor och viljeimpulser via 
språket och där vissa ord eller vissa konstruktioner i språket är känslouttryck, 
ovillkorliga reflexer för känslor. Om vi uppfattar ett sådant ord eller en sådan 
språklig konstruktion, som är en ovillkorlig reflex för en känsla, så framkallas 
normalt också den känslan hos oss, menar Hägerström. Inte bara information, 
omdömen, kommuniceras genom språket. Han formulerar sin tes på följande 
sätt: 

Här är nu att uppställa en viss allmän regel med avseende å den ett yttrande 
mottagandes sätt att reagera mot detsamma. Det kan sägas med en höggradig 
sannolikhet, att varje annat själsläge än det, som mottagaren själv skulle givit 

                                                 
14  Analys av fråge-, utrops- och önskesatser, s. 18. 
15  Ibid., s. 19. 
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uttryck åt genom ett sådant yttrande alltid stötes undan genom mottagandet. Ett 
annat själsläge får från mottagarens sida ett annat uttryck.16  

Om A och M har språkgemenskap, dvs. en likartad uppsättning av ovillkorliga 
reflexer, så sker kommunikationen närmast automatiskt. Detta gäller också då 
A:s sats uttrycker känslor eller värderingar, menar Hägerström. Han gör följande 
generella antagande om språklig kommunikation (K): 

Om språkgemenskap föreligger mellan A och M och A uttrycker sin 
tanke (akt, ”själsläge”, ”själstillstånd”) T med satsen S, så framkallar 
hörandet av S hos M en tanke (akt, ”själstillstånd”) T´ av samma slag 
och med samma innehåll som T. 

Han anger dock några begränsningar. Hans formulering innehåller, som vi sett, 
också frasen ”med höggradig sannolikhet”. Uttrycker A med S ett omdöme om 
något, så framkallas (normalt) hos M ett motsvarande omdöme. Men om B tror 
att A narras eller anser sig veta att A inte är en trovärdig person, så framkallas 
inte det motsvarande omdömet hos M.17 Uttrycker A med S en känsla eller en 
värdering, så framkallas (normalt) hos M en motsvarande känsla eller värdering. 
Men om B redan har en helt annan känsloinriktning eller redan har anammat en 
motsatt värdering av saken, framkallas inte den mot S svarande känslan eller 
värderingen.18 Några andra faktorer som skulle kunna förhindra kommunika-
tionen nämner dock Hägerström inte här.  

Man kan naturligtvis fundera över vad slags påstående K är. Är K en 
empirisk sats? I så fall måste vi ha ett oberoende och klart kriterium för när 
språkgemenskap föreligger mellan två personer, om vi vill ta ställning till K:s 
sanning. Eller ska K i en omvänd formulering tolkas just som ett kriterium, dvs. 
att A och M har språkgemenskap om kommunikationen fungerar? Men då säger 
K inget empiriskt om när kommunikationen fungerar. Man kan också fundera 
över om det kan finnas andra faktorer som kan hindra kommunikationen än de 
två som Hägerström här nämner. Jag nämnde tidigare problemet med 
flertydighet hos ord och satser. Hur ska sådant läggas in i K? Det är ju fråga om 
sådana faktorer som innebär att språkgemenskap kan föreligga mellan A och M 
utan att kommunikationen mellan A och B fungerar. 

Men säger vi endast att kommunikationen sker som K säger, om inga 
hindrande faktorer uppträder, riskerar påståendet att bli innehållslöst. Det tycks 
vara så, att Hägerström i K snarast talar om en ideal kommunikationssituation, 
där ”det mottagna yttrandet” får ”verka såsom sådant, utan att hämmas i sin 
funktionering av andra krafter” [min kurs].19 

                                                 
16  Ibid. 
17  Ibid., s. 20. 
18  Ibid., s. 21. 
19  Ibid., s. 20. 
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Enligt Hägerström kan satser både framkalla och vara uttryck för andra 
psykiska akter än omdömen. Han vill nu tydligare visa detta. Att satsen ”O, 
Gösta Berling, härligast bland männer!” inte framkallar ett omdöme hos 
mottagaren (läsaren), har han försökt visa i sitt exempel. Men satsen är, menar 
han, inte heller ett uttryck för ett omdöme hos avsändaren. Vi förstår i kraft av 
hans generella tes K att det här i stället ska vara fråga om en slags känslo-
överföring. Mottagarna greps ju av hänryckning.  

I den fortsatta argumentationen resonerar Hägerström kring olika typer av 
språkliga satser, som i en första ansats också karakteriseras utifrån rent språkliga 
egenskaper. Förutom de indikativa satserna, med en grammatisk ”S är P”-
struktur, som Hägerström kallar ”utsagosatser”, räknar han med utropssatser, 
önskesatser och imperativa satser. Utropssatserna (de ”formella” utropssatserna, 
Hägerströms term) karakteriseras t.ex. av förekomsten av inledande uttryck som 
”O”, ”Vilken” eller ”Huru”.20 En önskesats, ibland av Hägerström betecknad 
som ett ”optativ”, kan inledas med ett ”ack, om” eller ett ”måtte”. Verben i de 
imperativa satserna har grammatisk imperativ form, etc. Men några försök till 
definitioner eller mer precis avgränsning av de olika typerna av ”formella” 
satser gör han inte. Han antar att vi genom hans exempel ska känna igen oss i 
vårt eget språkbruk och också kunna hålla med om det han säger om 
användningen av de olika satstyperna.  

Vad han vill visa är att utropssatser, önskesatser och imperativa satser 
beskrivna på detta sätt i sin vanliga ”naturliga” användning varken uttrycker 
(hos A) eller framkallar (hos M) omdömen och att det de uttrycker eller 
framkallar är simultana associationer, där en känsla är en komponent. Han vill 
också visa att indikativa ”utsagosatser” i vissa situationer inte uttrycker 
omdömen och inte heller alltid framkallar sådana. I hans framställning här 
återkommer med vissa variationer ett antal argument, som tillämpas på 
utropssatser och på önskesatser. Några av argumenten känns igen från hans 
tidigare arbeten. Skillnaden är att han nu använder dem så, att han kan dra 
slutsatser om språkliga uttryck och satser. Jag skiljer ut fyra olika 
argumentationer hos honom. I hans text förekommer de inflätade i varandra, så 
att den ena direkt övergår i den andra. Jag försöker här att hålla dem isär och 
därigenom också visa hur de förutsätter varandra.   

Argumentation 1: ”Inte omdöme om eget själsläge” 
Hägerström hävdar att när någon, A, uttalar en (”formell”) utropssats, en 
(”formell”) önskesats eller ett imperativ, fäller A inte ett omdöme om sitt eget 
själstillstånd. Han visar det med ett resonemang av följande struktur:  

Vill A t.ex. bara meddela att han, A, ”fallit i hänryckning inför Gösta 
Berling” finns det ingen anledning att använda en utropssats. I stället 

                                                 
20  Han säger: ”en formell utropssats, d.v.s. en sådan utropssats som ger sig till känna genom 

interjektionla uttryck sådana som: o! huru, o! vilken”, ibid., s. 35.  
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borde A säga (a) ”Jag (A) har fallit…”, som är det naturliga uttrycket 
för omdömet, menar Hägerström. Uttalar A (a) så framkallas hos M 
ett omdöme om A:s själstillstånd. Men A:s utropssats (b) ”O, Gösta 
B…! framkallar inte ett omdöme hos M, utan en hänryckning, som 
Hägerström framhållit. (a) och (b) har olika effekt. Därför kan (b) inte 
vara ett alternativt naturligt uttryck för det omdöme som (a) är uttryck 
för. Slutsats: Utropssatsen (b) uttrycker sålunda inte A:s omdöme om 
sitt eget själstillstånd.  

Hägerström använder detta sätt att argumentera för alla tre typerna av satser. 
Argumentet återkommer på flera ställen i föreläsningsserien. Han säger 
exempelvis om önskesatsen: 

Man har gått ut från dogmen, att blott tankar kunna överföras genom talande. 
Ingenting är mer felaktigt. Härtill kan nu läggas en reflexion. Om den, som med 
en annan person som mottagare av talet använder sig av önskesatsen, själv 
syftande blott till att hos mottagaren väcka föreställningen om att han själv 
faktiskt önskar något, varför i all världen använder han då icke det korrekta 
uttrycket: ”jag önskar att” som omedelbart måste åstadkomma det åsyftade 
resultatet [min kurs.].21    

Utformat för imperativer återfinns argumentet i följande: 

Ingen säger när han ber om hjälp: ”Jag önskar faktiskt, att du hjälper mig.” Det 
skulle uppenbarligen endast ha den verkan, att mottagaren helt kallt konstaterade 
faktum. Men vad tror han sig då, den bedjande, vinna med detta imperativiska: 
hjälp!, för vilket likaväl kunde användas ett: ack, om du hjälpte mig? Själva 
uttryckssättet måste här givetvis anses äga en särskild kraft att väcka de 
motsvarande känslorna hos den tilltalade [Hägerströms egen kurs.].22 

Ett besläktat argument är detta: 

Men ej heller kan det vara tal om att önskesatsen uttryckte den föreställningen, att 
man själv verkligen önskar, så att man däri berättar om sin faktiska önskan. Detta 
ser man ju tydligt därav att om man vill berätta om en till förfluten tid hörande 
önskan, så säger man: jag önskade, men icke: måtte det ske.23   

Vill jag berätta om min önskan är, enligt Hägerström, det naturliga uttrycket 
satser som ”Jag önskar…” eller ”Jag önskade…”. Den formella önskesatsen 
”Måtte…” är inte ett naturligt uttryck när jag vill berätta om min önskan (dvs 
fälla ett omdöme). Den uttrycker alltså något annat, menar Hägerström.    

Vid användande av önskesatser i tilltal har man det speciella syftet att hos 
mottagaren själv väcka de ifrågavarande känslorna. Hade man blott syftet att 

                                                 
21  Ibid., s. 38. 
22  Ibid., s. 39. 
23  Ibid., s. 36. 
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meddela mottagaren faktum, att man önskar, skulle man gå raka vägen och helt 
enkelt tala om sitt själstillstånd.24  

Hägerströms slutsats förefaller rimlig. Att uttrycka en önskan är en sak, att påstå 
att jag har en önskan en annan. Hans resonemang är lätt att följa och också att 
acceptera, om man godtar hans antaganden om den gemensamma 
språkinlärningen och dess produkt i form av ”naturliga uttryck”. 

Det kan, menar jag, ändå vara rimligt att A:s önskesats faktiskt hos M kan 
framkalla ett omdöme om att A har en viss önskan (i vissa situationer, givet 
vissa förutsättningar). Kanhända skulle Hägerström bejaka detta. Men det 
omdömet måste i så fall i hans teori vara något som sekundärt eller indirekt 
framkallas, något som framkallas utöver det ”själsläge”, som direkt framkallas 
hos M och som ska förbindas med satsens mening. A uttryckte ju inte heller 
något sådant omdöme med sin sats, enligt Hägerström. Det ”själsläge” hos A 
som kommuniceras till M med hjälp av satsen är något annat än ett omdöme. 

Argumentation 2: ”Inte egenskap” 

Hägerström hävdar att t.ex. i utropssatser som ”O, huru härlig…!”, 
”Vilken ädel…!” och ”Vilken stackare!” betecknar inte orden 
”härlig”, ”ädel” eller ”stackare” några egenskaper hos det subjekt som 
åsyftas. Därför kan inte heller dessa satser vara uttryck för omdömen. 

Hägerströms resonemang är i mycket detsamma som det han framlade i 
föreläsningsserien Moral och världsåskådning ett år tidigare, och som 
diskuterats ovan (kapitel 4, avsnitt 4.7). Några citat illustrerar hans tankegång: 

[”Härligast”] betecknar alls icke någon som helst föreställbar egenskap hos 
mannen. Hans geni, hans ridderlighet mot damer, hans manlighet etc, äro 
egenskaper, som låta sig föreställa. Men härligheten låter sig omöjligt genom 
objektiv iakttagelse av den diktade personligheten utanalysera. Detta visar sig ju 
påtagligt däruti, att den, som i det hela står osympatisk gentemot mannen, sådan 
han framställes, han finner alls ingen härlighet hos honom.25 

Det är att märka, att sådana beteckningar [t.ex. ”ädel”] ha det egendomliga hos 
sig, att det är omöjligt att hos personen, om vilken det utsäges, upptäcka någon 
föreställbar egenskap, som de skulle motsvara. Visserligen kan man i avseende å 
den som ädel betecknade personen upptäcka vissa föreställbara egenskaper, vilkas 
frånvaro skulle förhindra beteckningen av honom som ädel, ex. försonlighet, 
mildhet, överseende. Men dessa egenskaper äro dock ingalunda detsamma som 
menas med själva ädelheten. Detta ser vi bäst därav, att om betraktaren av en 
sådan person skulle hysa obehag vid sådana egenskaper, skulle han icke, även om 
han aldrig så mycket ansåg sig kunna konstatera deras förhandenvaro, erkänna 
personen vara ädel. Han skulle kanske i stället beteckna honom som ett kräk. 
Ädelheten, upphöjdheten, etc äro sålunda noga att skilja från de egenskaper, vid 

                                                 
24  Ibid., s. 38. 
25  Ibid., s. 22. 
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vilka de knytas. Men se vi bort från dessa, få vi ingenting i vår hand, som skulle 
vara själva ädelheten, upphöjdheten, såsom en för sig föreställbar bestämning hos 
en person.26 

När vi finner någon vara ädel finns det alltid vissa egenskaper hos personen 
varigenom personen blir ädel. Om vi tar bort dessa eller någon av dessa skulle vi 
förneka att personen var ädel, menar Hägerström. Men ädelheten kan ändå inte 
vara identisk med dessa egenskaper (eller någon av dem) utan är något utöver de 
egenskaper varigenom en person uppfattas som ädel. Dessa egenskaper kan vi 
konstatera, t.ex. genom observation, ”objektiv iakttagelse”, menar han. Men 
ädelheten kan inte konstateras på detta sätt.  

En annan person skulle faktiskt kunna erkänna att just dessa konstaterbara 
egenskaper: försonlighet, mildhet, etc, finns hos personen, men ändå förneka att 
personen är ädel. Vad som måste föreligga för att personen ska uppfatta 
ädelheten, är en viss känsloinställning hos betraktaren, enligt Hägerström. 
Därför är förekomsten av egenskaperna aldrig tillräcklig för ädelheten hos 
personen.27 Jag återkommer till hans resonemang om känslans nödvändighet 
nedan (under Argumentation 3).  

Med ”föreställbar egenskap” och ”föreställbar bestämning” i citaten ovan 
menar Hägerström helt enkelt en egenskap hos objektet (personen). Några icke-
föreställbara egenskaper antar han inte. Slutsatsen här ska alltså vara att 
”härlig”, ”ädel”, osv. inte betecknar några egenskaper hos objektet (personen). 
”I ingetdera fallet gäller det nämligen utanalyserbara egenskaper hos föremål”.28 
De har i stället en annan funktion. Slutsatsen är visserligen erhållen utifrån 
resonemang där ”härlig”, ”ädel”, etc förekommer i utropssatser, men 
Hägerström menar att samma förhållande kan visas gälla när satsen är en 
indikativ sats. Varken i ”O, vilken ädel man!” eller i ”Gösta Berling är en ädel 
man” betecknar ”ädel” en egenskap hos mannen.   

Argumentation 3: ”Uttryck för känsla”  

”Ädel”, ”härlig” och andra värdetermer är uttryck för känslor hos 
avsändaren och framkallar också känslor hos mottagaren. Detta 
framgår av att om vi förhåller oss likgiltiga, framstår ingenting som 
ädelt eller härligt för oss, och en sats som ”Mannen är ädel” blir 
endast ”tomma ord”. Endast när en positiv känsla gentemot mannen 
och vissa av hans egenskaper finns hos oss, uppfattar vi honom som 
ädel. Så kan man sammanfatta Hägerströms tanke.  

                                                 
26  Ibid., s. 28f. 
27  Man kan också ha olika uppfattningar om vilka egenskaper som bidrar till att göra en 

person ädel. (Jfr sats (12) i resonemanget om godhet kan vara en egenskap, se 4.7 ovan.)  
Personen kan t.ex. konstatera att mildhet föreligger hos en person, men mena att denna 
egenskap saknar relevans för ädelheten.  

28  Ibid., s. 23. 
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Vi känner igen resonemanget redan från hans arbeten 1910. Det är uppenbart att 
Hägerström i texterna 1922 inte uttalar sig om de värderingar han tidigare kallat 
”sekundära”. Vi tittar på hur Hägerström formulerar sig här, 1922. Han säger: 

Härlig blir en man med sådana egenskaper endast för dem, som faller i 
hänryckning inför bilden av honom.29  

Tag bort hänförelsen, och allt blir tomma ord, som inte ge uttryck åt något som 
helst själstillstånd. [---] Jo, detta att Gösta Berling är härligast bland männer, är 
endast en ovillkorlig reflex av hennes egen känsla av hänryckning inför bilden av 
en sådan man. Det ligger ingen tanke, inget som helst omdöme bakom.30 

[…] den, som i det stora hela står osympatisk gentemot mannen, sådan han 
framställes, han finner alls ingen härlighet hos honom. Detta härligast är därför 
ingenting annat än ett uttryck för en känsla av estetiskt färgad beundran. Ett 
sådant skenbart attribut hos ett föremål, som i verkligheten ingenting annat är än 
ett känslouttryck, som förekommer som led i en utropssats, är detta: skön, ful, 
upphöjd, god, stor, ex: hur ädel och god var han icke! I ingetdera fallet gäller det 
nämligen utanalyserbara egenskaper hos föremål.31  

Taga vi nu hänsyn till att utan vissa motsvarande känslor hos betraktaren orden 
blir omöjliga att använda, så föras vi ovillkorligen till den övertygelsen, att det 
härvid är fråga om blotta uttryck för känslor vid bilden av en person.32 

Att detta ”gott, värdefullt, om” - ingenting annat är än ett uttryck för önskan, ser 
man bäst, om man tänker sig en person som fullkomligt likgiltig utan vare sig 
positiva eller negativa önskningar, stode blott iakttagande inför verkligheten, blott 
inregistrerande i sin hjärna sina kunskaper om verkligheten. För denna apatiska 
person skulle all skillnad mellan gott och dåligt falla bort. Begreppen skulle 
förlora all betydelse. Därav följer att detta: ”gott, om” endast är ett uttryck för en 
känsla av behag vid en viss föreställning om verkligheten. Observera väl: det är 
icke uttryck för den föreställningen, att jag faktiskt har en känsla av behag. Ty 
såvitt jag står som blott iakttagare av mitt eget själsliv är jag fullkomligt 
indifferent. Men för mig som iakttagare, låt vara av mig själv, finns varken gott 
eller ont. Det är i stället uttryck för önskekänslan själv [Hägerströms kurs.].33  

Resonemanget här är en fortsättning på det som presenterats ovan under 
Argumentation 2. Vi kan konstatera att mannen är försonlig, mild, osv. Men 
detta är inte tillräckligt för att vi ska uppfatta mannen som ädel, har Hägerström 
hävdat. Ädelheten är något annat än dessa egenskaper. Hägerström menar sig 
också ha visat att ädelheten därför inte kan vara någon egenskap alls. Men vad 
är den då? Hägerström hävdar nu att mannen framstår som ädel, om vi känner 
vissa positiva känslor gentemot mannen på grund av just hans försonlighet, 

                                                 
29  Ibid., s. 17. 
30  Ibid., s. 18. 
31  Ibid., s. 22f. 
32  Ibid., s. 29. 
33  Ibid., s. 40f. 
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mildhet, osv., men att mannen inte framstår som ädel, om dessa känslor inte 
föreligger och man i stället står likgiltig eller hyser negativa känslor. Man kan 
säga att Hägerström tar fasta på en faktor som förändras mellan de två fallen, 
och därför sluter till att dess närvaro förklarar varför värderingen existerar i det 
ena, men inte i det andra fallet.  

En fråga som jag tidigare tagit upp gäller korrektheten i denna observation. 
Hur verifierar vi det psykologiska påståendet om känslans roll? Hägerström 
utgår rimligen från sin egen erfarenhet och förväntar sig att vi ska dela den. Ett 
ställningstagande bygger dock här på vad påståendet ska innebära mer exakt. 
Det finns säkert en slags vardaglig bekräftelse på att vårt känsloliv och våra 
värderingar hänger samman, men här vill Hägerström också säga något konkret 
om värdesatser och värdetermer och hur dessa uppfattas och fungerar.   

Naturligtvis är Hägerström klar över att vi kan uttala orden ”mannen är ädel” 
utan att någon värdering av mannen föreligger hos oss. Vi kan intressera oss för 
det rent språkliga, vi kan yttra satsen på skämt, vi kan återberätta vad någon 
sagt, osv.  Kanske är dessa situationer exempel på när satsen blir, som han säger, 
”tomma ord”. Dock är det svårt att tänka sig att Hägerströms teori nödvändigt 
skulle innebära att satsen här inte skulle ”ge uttryck åt något som helst 
själstillstånd”, vilket det andra citatet kan antyda. Någonting tänker vi dock i 
dessa situationer, när vi uttalar satsen. Men den tankeakten är inte det intressanta 
för Hägerström. Vi värderar inte mannen, och satsen är i dessa situationer inte 
uttryck för en värdering. Han vill karaktärisera den situation när värdesatsen 
faktiskt är ett uttryck för en värdering. Detta är värdesatsens specifika funktion 
och Hägerström antog att den också är den vanliga. Vad kan vi i sådana fall säga 
om psykologiska faktorer och om själva värdeordens funktion? Och när är det 
fråga om ”tomma ord”? Kanske menar han med ”tomma ord” och ”sakna all 
betydelse” endast att orden då inte uttrycker någon värdering, utan används på 
annat sätt än det som är deras specifika eller ”naturliga” användning?  

Men hur vet vi när en värdering föreligger och att jag inte bara yttrar vissa 
ord? Vi kan ju inte åberopa närvaron eller frånvaron av känsla. Tvärtom ska vi 
ju upptäcka att känslan föreligger varje gång vi verkligen värderar något. Jag 
antar att Hägerström igen skulle hänvisa till vår egen introspektion. Vi vet när vi 
värderar något.34 Det är kanske också så att vi, som i installationsföreläsningen 
1911, ska knyta resonemanget till speciella yttre situationer – att vi står i 
begrepp att handla, besluta eller råda och måste välja mellan olika alternativ, 
osv. 

Hägerström har ju tidigare sagt att en redan existerande känsloinställning hos 
mottagaren kan innebära att uppfattandet av ”mannen är ädel” inte alls 
framkallar den uppfattningen hos mottagaren. ”Känner han äckel vid bilden av 
en sådan man som Gösta Berling, så är det klart, att han icke själv kan falla i 
                                                 
34  Avgränsningsproblemet, och också hur cirkularitet kan undvikas, tas upp av Anders 

Wedberg i hans diskussion om ”hägerströmsk subjektivitet” i Filosofins historia. Från 
Bolzano till Wittgenstein., s. 384ff.  
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hänryckning inför honom, blott därför att han läser författarinnans 
exklamationer”.35 Hägerströms teori tycks förutsätta att mottagaren måste 
samtycka, aktivt hålla med och värdera på samma sätt, för att orden ska ha 
mening eller mening för honom.  Gör han inte det, är satsen ”tomma ord” – 
åtminstone om vi ser till mottagarens själstillstånd, och även om den är ett 
uttryck för en värdering hos avsändaren. Det intressanta själstillståndet 
framkallas inte. Men igen framkallas ju något hos mottagaren. I synnerhet om 
han gentemot avsändaren försöker argumentera för en annan uppfattning: att 
mannen inte är ädel. Någon mening måste han då också ha förbundit med 
avsändarens sats och den är då inte heller bara ”tomma ord” för honom. 
Hägerström kan fortfarande hävda att det avgörande är att det relevanta 
själstillståndet inte föreligger och inte framkallas, dvs. det tillstånd som han 
menar motsvarar satsen i den ideala situation, som han är intresserad av. Detta 
föreligger i stället när personen intar den positiva känsloinställningen till 
mannen och hans egenskaper. Då uppfattar han också mannen som ädel.  

Hägerströms teori väcker många olika frågor, som jag inte kan se att hans 
text ger ett klart svar på. Han försöker genom sin lära om språkinlärning, 
språkgemenskap och naturliga uttryck och ovillkorliga reflexer åstadkomma en 
teori där vi, åtminstone i de flesta fallen, kan tala om meningen hos ett visst ord 
eller en viss sats, utan att direkt relatera till den konkreta situationen. Meningen 
av en viss sats är i detta fall innehållet i den psykiska akt (föreställningsinnehåll, 
osv) som har sitt naturliga uttryck i satsen. Detta är bestämt av språkinlärningen, 
både vad gäller ordens referens och hur orden fogas till en sats. Men när 
meningen som här samtidigt starkt knyts till vad som faktiskt uttrycks, dvs. 
avsändarens själstillstånd, och till vad som faktiskt framkallas, dvs. mottagarens 
själstillstånd, uppstår oklarheter. Om dessa två själstillstånd, som båda alltså ska 
utgöra satsens mening, är olika, hur hanterar vi då meningen med satsen? 
Visserligen säger Hägerström att språkinlärningen normalt garanterar att ett vist 
själsläge ”överförs” från A till M. Men han är också medveten om att detta sker i 
det ideala fallet och att verkligheten kan vara en annan. Min befallning kanske 
misslyckas, osv. Hägerström talar ju själv om hindrande faktorer som gör att 
överföring inte sker enligt mönstret. Hans resonemang kring värdesatser och 
värdetermer ger andra exempel.  

Om A med x verkligen uttrycker en värdering, men M är likgiltig, blir satsen 
”tomma ord”, säger Hägerström. Hur ska det förstås?  Uppfattar vi situationen, 
där A uttalar x till M och M uppfattar A:s sats x, som en situation, hur är det då 
med x:s mening? Utgår vi från vad som faktiskt uttrycks och framkallas, så är 
det tydligen fråga om två olika själstillstånd. Betyder det att satsen i den här 
situationen inte har mening eller ingen bestämd mening, eller ska vi säga att den 
har två? Är den rent av både meningsfull och meningslös? Eller ska vi säga att 
det här inte rör sig om en situation, utan två, dvs. att A:s formulerande av x är en 

                                                 
35  Analys av fråge-, utrops- och önskesatser, s. 21. 
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situation och att x har en mening där och att M:s uppfattande av A:s sats x är en 
annan, och att x har en annan mening där?  

Uppfattar vi meningen hos x som bestämd via språkinlärning och normal 
funktion eller snarare ideal funktion hos satser av detta slag, så kan man i en 
situation som den ovan säga att x ändå har en mening och t.ex. är ett uttryck för 
en bestämd känsla. Satsen blir visserligen ”tomma ord” för M, den bestämda 
känslan uteblir, men det betyder bara att satsen just här inte uppfyller sin ideala 
funktion, inte att den skulle vara meningslös.  

Talar vi om faktiska och rent kausala förhållanden, när en viss sats uttrycker 
respektive framkallar något hos personer i en viss situation, så får vi också ett 
annat problem som rör mening. Det finns ingen klar begränsning för vad en viss 
sats faktiskt kan uppväcka – alltifrån föreställningar om världen, om den person 
som talar, om vad jag, mottagaren, uppfattar, till känslor och impulser av olika 
slag. Men inte allt kan kallas satsens mening. Hägerström vill ju inte heller 
godta något sådant. Som vi sett menar Hägerström att även om satsen ”Måtte 
han komma!” uttalad av A någon gång väcker föreställningen hos M att A 
önskar att han måtte komma, så är innehållet i den föreställningen inte meningen 
med önskesatsen. Jag antar att Hägerström menar att det måste finnas ett 
innehållsligt samband mellan sats och akt och att det också är det, som 
Hägerström ville tydliggöra med läran om språkinlärning. 

Hägerströms framställning tycks pendla mellan dessa två tolkningar av 
mening, vilket ibland gör texten svår att följa. Det framgår också av hans 
fortsatta resonemang, där han hävdar helt generellt att t.ex. ett visst ord, är ett 
känslouttryck (idealt), men säger också att det är sammanhanget, tonfall, gester, 
mm som avgör vad som framkallas (faktiskt). Han säger till och med att också 
satsen ”jag önskar att …”, uttalad på ett visst sätt, kan vara ett uttryck för en 
önskan, inte bara ett meddelande om vad jag önskar.36 Men i andra sammanhang 
framställdes satsen i stället som det naturliga eller korrekta uttrycket just för 
meddelandet om min önskan. Det finns i texterna en genomgående spänning 
mellan påståenden om en ideal språkanvändning, ords och satsers ideala 
funktion vid kommunikation, och det faktiska: vad som faktiskt uttrycks och 
framkallas.  

Som vi ser av citaten, som inledde detta avsnitt, tänker sig Hägerström att det 
är de enskilda orden ”gott, om”, ”ädel” etc som är uttryck för känslan. 
Värderingar är, som Hägerström tidigare hävdat i åtskilliga texter, associationer 
mellan en föreställning (om något) och en (viss) känsla. Dessa två komponenter 
återspeglas nu i satsens struktur, menar han. Säger jag ”mannen är ädel” så 
betecknar ”mannen” innehållet i min föreställning, dvs. den man jag tänker på, 
medan ”ädel”, som ju inte var någon egenskap, betecknar känsloinnehållet (som 
inte kan lokaliseras utanför medvetandet). ”Ädel” är ett känslouttryck. 

                                                 
36  Ibid., s. 46. 
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Andra känslouttryck som exemplifieras är t.ex. ”skön, ful, upphöjd, god, 
stor”.37 Om satsen ”Huru gott för den moraliska kulturen, att en Sokrates levat!” 
säger Hägerström: 

Det är alldeles uppenbart, att i den sistnämnda satsen är detta ”gott” blott ett 
uttryck för en känsla, som infinner sig vid tanken på Sokrates betydelse för 
släktets utveckling till en högre moral.38 

Satsens grammatiska komponenter motsvarar komponenterna i medvetandet: 
föreställningen om Sokrates och den känsla som knyts vid denna föreställning. 
Men det är ordet ”gott” i satsen som uttrycker känslan. 

Argumentation 4: ”Skenpredikat” 

Hägerström skiljer, som vi sett, mellan grammatiskt och logiskt 
subjekt och predikat. Endast om något (P) kan beteckna en del av ett 
logiskt subjektet (S) kan satsen ”S är P” vara uttryck för ett omdöme, 
dvs. en föreställning om att S med P är verkligt (se 5.2). Men ”ädel”, 
”härlig”, etc. kan aldrig uppfylla det kravet. De betecknar inte 
egenskaper (bestämningar) hos subjektet, menar Hägerström. Som 
grammatiska predikat ger de dock sken av vara sådana bestämningar. 
Han kallar dem därför skenpredikat.39 Därför är varken den indikativa 
satsen ”Gösta Berling är ädel” eller utropssatsen ”Hur ädel är inte 
Gösta B!” uttryck för omdömen. 

                                                 
37  Ibid., s. 23. 
38  Ibid., s. 24. 
39  Hägerström skulle skilja mellan tre olika fall, när S inte är P. (a) P betecknar ett predikat 

som skulle kunna tillkomma S, men som faktiskt inte gör det. (b) P betecknar något som 
faktiskt är ett predikat till vissa objekt, men som omöjligt kan vara ett predikat hos S. (c) 
P betecknar ett skenpredikat, något som inte är ett predikat hos något objekt och inte 
heller kan vara det. I fallet (a) innebär ”S är P” ett falskt omdöme och den motsvarande 
satsen är falsk. Fallet (b) kan belysas av Hägerströms exempel ”Hästen är en gråsten.” 
Egenskapen att vara en gråsten kan omöjligt vara en bestämning till en häst. Ja, vi kan 
inte ens tänka att hästen såsom gråsten är verklig. Föreställningen om en häst och 
föreställningen om en gråsten kan inte förenas till någon ny föreställning. De kan endast 
stå vid sidan av varandra i medvetandet. Satsen är då ”blott ord” och är meningslös och 
varken sann eller falsk. ”Gråstenen har som led i en omdömesföreställning en viss 
åskådlig betydelse, som ovillkorligen tränger sig in och därmed omöjliggör varje 
omdömesföreställning svarande mot hästen, även den att hästen vore ett visst något, som 
vore att beteckna med ordet gråsten. [---] När satsen: hästen är en gråsten, uttalas av 
någon, så finns intet själsläge bakom, varåt satsen kunde giva uttryck, vare sig en 
föreställning eller en förbindelse av föreställning och känsla”, Moralpsykologi, 1952, s. 
37. I (c) i t.ex. ”mannen är ädel” kan ”ädel” inte vara ett predikat hos någonting. I stället 
är ”ädel” uttryck för en känsla och hela satsen ett uttryck för en association. 
Associationen och satsen är varken sanna eller falska. ”Men bakom satsen: mannen är 
ädel, ligger, väl att märka, en bestämd känsla, förbunden med föreställningen om saken, 
åt vilket psykiska läge satsen är ett uttryck”, ibid., s. 37f. 
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Hägerström inleder: 

Vid ”Det regnar” är ”det” blott grammatiskt subjekt. Det lär man barnen i skolan. 
D.v.s. med grammatiskt subjekt måste man mena det ord i satsen, som 
skenbarligen betyder ett subjekt i logisk mening. Men nu är det egendomliga, att 
när man i en utropssats talar om vissa ord såsom betecknande predikatet, så 
använder man icke det nu nämnda sättet att skilja mellan en grammatisk och en 
logisk satsdel, utan man tycks tro, att det icke föreligger ett blott skenpredikat 
utan ett verkligt, d.v.s. att man verkligen i utropssatsen föreställer sig ett predikat 
vid de ord, som skenbarligen betyda ett predikat, så att dessa ord: vilken stor 
fältherre, verkligen betydde en föreställbar bestämning hos Napoleon.40     

Men så är det inte, vilket Hägerström anser sig redan ha visat. ”Stor fältherre!” 
är inte någon ”föreställbar bestämning” hos Napoleon. Det betecknar inte ett 
”verkligt predikat” (Hägerströms term). Att tro att ett språkligt uttryck, som i en 
sats är ett grammatiskt predikat, alltid därför skulle motsvaras av en 
föreställning hos den talande om en egenskap hos subjektet, är felaktigt. Ett 
exempel med en önskesats får ytterligare visa detta:  

Man ser ju också strax, om man söker taga ut satsdelarna i en måttesats, alldeles 
som om de gåve uttryck för en tanke, att det icke går ihop. Taga vi exempelvis 
satsen: måtte han komma! ”Han” är subjekt – ”måtte komma” predikat. Vad 
menas därmed? Skulle verkligen någon kunna föreställa sig detta: ”måtte komma” 
såsom något som verkligen tillhör en person? Skulle någon verkligen kunna tänka 
en person med den närmare bestämdheten att han måtte komma? Meningslösheten 
ligger i öppen dag. Man begår här, när man talar om subjekt och predikat i en 
sådan sats utan att tillika bestämma predikatet som blott grammatiskt, ej logiskt, 
samma fel som ifråga om utropssatser.41  

Varken i utropssatsen eller i önskesatsen föreställer vi oss att ett föremål, en 
person, har en viss egenskap eller bestämning. Vi säger kanske något som kan 
ges en grammatiskt struktur, ”S är P”, men vi tänker inte att föremålet (det 
logiska subjektet) S har egenskapen P. Vi tänker inte att S med P är verkligt. Vi 
fäller inte något omdöme, menar Hägerström. 

”Ädel” och ”härlig” är alltså ord som grammatiskt fungerar som predikat, 
men som inte betecknar någon egenskap överhuvud. De är ”skenbara attribut”.42 
Detta gäller även när orden uppträder i indikativa satser. Han säger: 

[…] huru ädel är icke mannen! Mannen är subjekt, huru ädel eller blott ädel är 
predikat. Här är, såsom förut är visat, absolut omöjligt att säga, att ädelheten 
skulle föreställas som bestämning. Det är lika oriktigt, att bestämma ädelheten här 
som predikat i logisk mening och ej blott som ett grammatiskt predikat, d.v.s. 
skenpredikat, som det är att säga, att det i: det regnar är logiskt subjekt. Det 
framgår även av det förut anförda, att det är på samma sätt oriktigt att bestämma 

                                                 
40  Analys av fråge-, utrops- och önskesatser, s. 32.  
41  Ibid., s. 36. 
42  Ibid., s. 22. 
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ädelheten i den skenbara utsagosatsen: denne man är ädel, som ett verkligt 
predikat till denne man som subjekt. Ty även här föreligger i grunden en sats med 
alldeles samma psykologiska struktur som utropssatsen. 43   

Att det föreligger en sats med ”samma psykologiska struktur som utropssatsen” 
måste uppfattas så, att (a) strukturen hos de psykiska akter (associationer), som 
satserna uttrycker (och inte hos de språkliga satserna), är densamma, eller 
möjligen – och mer anspråksfullt – att (b) satserna är uttryck för en och samma 
psykiska akt. Resonemanget upprepas för önskesatsen: 

[Det är] också klart, att önskesatsen likaväl som utropssatsen, kan antaga det 
fullkomliga skenet av utsagosats utan att dock vara det. Detta: ”det vore gott att ha 
fullt upp med pengar” är ju till skenet alldeles en utsagosats men i verkligheten en 
önskesats. Och försöket att bestämma subjekt och predikat annat än i grammatisk 
mening är lika misslyckat som om satsen hade formen: ”ack, om jag vore rik!”44    

Båda tolkningarna är igen möjliga. (a) ”det vore gott att ha fullt upp med 
pengar” uttrycker en akt som är av samma slag som den som önskesatsen 
uttrycker, eller, en starkare tolkning (b) ”det vore gott…” uttrycker samma akt 
som ”ack, om jag vore rik”.   

Hägerström menar sig nu väl veta och också ha visat vad en (formell) 
utropssats eller en önskesats normalt uttrycker och framkallar. Det rör sig om 
förbindelser, associationer, mellan föreställningar om något och känslor. När det 
gäller utropssatser, som ”O, Gösta Berling, härligast bland männer” är 
föreställningen en blott bild45 av något (här Gösta Berling) och känslan är av 
estetisk karaktär46, en känsla av behag, lust. När det är fråga om önskesatser, 
som ”Måtte han komma” är det en föreställning om någots verklighet, att 
personen verkligen kommer, och en känsla av lust eller gillande vid tanken på 
detta. Vid önskesatserna är föreställningen sålunda ett omdöme.47 

Det finns en väsentlig skillnad vad gäller känslorna som uppträder här. 
Hägerström förklarar: 

                                                 
43 Ibid., s. 33. Hägerström indelar satser utifrån två skilda indelningsgrunder: dels utifrån den 

grammatiska formen, dels utifrån vad satsen uttrycker. En slutsats i hans föreläsningsserie 
är att dessa två indelningar inte alls överlappar varandra. När Hägerström talat om 
utropssatser och önskesatser hittills, så har han utgått från det grammatiska kriteriet. 
Sådana satser kallar han ofta ”formella” önske- och utropssatser. Grammatiskt är 
”utsagosatser” detsamma som indikativa satser. Men utsagosatser kan också vara satser 
som uttrycker omdömen. När Hägerström här talar om ”den skenbara utsagosatsen”, så 
har han den senare indelningen i åtanke. Satsen ”Denne man är ädel” har ”utsagoform” 
(Hägerströms term), men uttrycker faktiskt inte något omdöme, dvs. är inte någon 
utsagosats i den senare meningen.   

44  Ibid., s. 41. 
45  Ibid., s. 25f. 
46  Ibid., s. 22. 
47  Ibid., s. 24, 42. 
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Vi kunna nu i det hela skilja mellan två slags vid föreställningar knutna känslor, 
sådana som knyta sig vid bilden av något, utan att detta fattas som verkligt och 
därmed insättes i det allmänna verklighetssammanhanget, och sådana som äro 
knutna just till föreställningen om det verkliga. De senare känslorna äro till sin 
natur intresserade i den meningen, att de alltid, såvitt överhuvud den vederbörliga 
förmågan finns, verka en tendens i viljan att ombilda verkligheten själv i 
överensstämmelse med de föreställningar om verkligheten, vid vilka lustkänslor 
knyta sig och i strid med de föreställningar om verkligheten, vid vilka vi ha olust. 
Ex. jag känner en särskild lust vid föreställningen att verkligen vara ekonomiskt 
oberoende. Naturligtvis får jag en tendens i viljan att verkligen bliva det.48     

Känslorna vid önskesatsen kallar han intresserade.49 Känslorna vid utropssatsen 
är, enligt Hägerström, ointresserade En bättre beteckning vore intresselösa.50 
Hans distinktion tycks överensstämma med Kants distinktion i Kritik der 
Urtheilskraft, där det estetiska värdeomdömet att något är (estetiskt) skönt, 
smakomdömet, till skillnad från andra värdeomdömen, framställs just som 
”intresselöst”. ”Das Wohlgefallen, welches das Gesmacksurtheil bestimmt, ist 
ohne alles Interesse. [---] Das Wohlgefallen am Guten ist mit Interesse 
verbunden”.51 Kant hörde till de filosofer som Hägerström ägnat störst 
uppmärksamhet. Han var givetvis bekant med Kants distinktion, instämde i den 
och fann bruk för den här. 

5.5 Definitioner av satstyper. Språkets makt över tanken 
Så här långt har Hägerström talat om utropssatser och önskesatser, avgränsade 
genom vaga språkliga kriterier. Genom att han nu utrett vad som normalt 
uttrycks och framkallas med sådana satser, vill han utgående från detta göra 
stipulativa definitioner, för att bringa stadga i sina resonemang. Hans 
definitioner tar fasta på vad som faktiskt uttrycks i satsen. Han stipulerar då:  

(1) Satsen x uttalad av A i situationen S är en utropssats om och 
endast om x i S uttrycker en association hos A av en intresselös känsla 
och en föreställning som är en blott bild av något.   

                                                 
48  Ibid., s. 27. 
49  Ibid., s. 27, 42. 
50  Hägerströms förbindande av den intresserade känslan vid önskesatsen med viljeimpulsen 

att förverkliga det som önskas, erbjuder honom en möjlighet att åstadkomma ett samband 
mellan värdeföreställningar (motsvarande önskningar) och böra- och pliktföreställningar 
(viljor). I regel tycks dock Hägerström (som Kant) uppfatta pliktföreställningen som en 
intresselös föreställning.  

51  ”Välbehaget [gillandet, lusten], som bestämmer smakomdömet, är helt utan intresse [är 
intresselöst]. [---] Välbehaget, när något uppfattas som gott, är förbundet med intresse.”, 
Kritik der Urtheilskraft, s. 204 och 207. Distinktionen framställs och diskuteras i 
avsnitten §2–§7. 
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(2) Satsen x uttalad av A i S är en önskesats om och endast om x i S 
uttrycker en association hos A av en intresserad känsla och en 
föreställning som är ett omdöme om något. 

(1) formulerar Hägerström explicit på följande sätt: ”Vi kunna nu sålunda 
definiera utropssatsen såsom en sådan sats, som ger uttryck åt en känsla i 
förbindelse med en bild av ett föremål”. 52 Hägerström erkänner att (2) kan 
komma att inkludera t.ex. tillstånd av glädje eller sorg i förbindelsen med en 
föreställning (ett vetande) om hur något förhåller sig, även om vi i vardagen inte 
kallar dessa en önskan. Någon ytterligare kvalificering görs dock inte, utan de 
fortsatta resonemangen utgår just från (2). En motsvarande definition kan göras 
för utsagosatser. Hägerström slår redan i början av föreläsningsserien fast att 
det, när det gäller utsagosatser, är vad som uttrycks som är det avgörande. ”Nu 
närmast lämna bort frågan, om varje sats betyder ett omdöme, varom senare. 
Säkert är att varje s.k. utsagosats har denna karaktär.”53 

(3) Satsen x uttalad av A i S är en utsagosats om och endast om x i S 
är ett uttryck för ett omdöme hos A. 

Definitionerna av satserna är nu helt fristående från deras grammatiska struktur 
och övriga språkliga egenskaper. Det avgörande, när vi vill analysera en sats, är 
vad som uttrycks med satsen. Trots att språket har ett idealt sätt att fungera, som 
ofta är uppfyllt, och Hägerström själv vill göra generaliserande slutsatser, så 
måste vi i många fall gå till den enskilda situationen för att inte bli lurade, menar 
han. Han säger: 

Emellertid måste man ju alltid vid analysen av en sats se till, att man tilldelar 
orden samma betydelse som de verkligen äga vid satsens uttalande och 
mottagande.54 

Av Hägerströms exempel framgår det att värdesatsen ”denne man är ädel” i den 
situation, som han förutsätter, ska uttrycka en psykisk akt med samma struktur 
som satsen ”hur ädel är inte mannen”. Det är uppenbart att Hägerström menar att 
den senare satsen inte är en utropssats bara utifrån språkliga kriterier, utan är en 
sats som uppfyller (1). Men om ”denne man är ädel” uttrycker en akt av samma 
art (eventuellt rent av samma akt), så är också den satsen en utropssats enligt (1). 

                                                 
52  Analys av fråge-, utrops- och önskesatser, s. 29. 
53  Ibid., s. 5. 
54  Ibid., s. 33. I formuleringarna som stöder (1) – (3) talar Hägerström endast om vad satsen 

uttrycker. Men i uttalandet om analysen ovan gäller det ”uttalande och mottagande”. Med 
tanke på hans tidigare argumentation om mening kan vi anta att (1) – (3) ska underförstått 
inkludera också vad som framkallas hos M. Men vi får i så fall tillbaka problemen som 
diskuterats ovan om situationer, då vad som uttrycks och vad som framkallas har helt 
olika karaktär. Det är också möjligt att Hägerström faktiskt menar att när det gäller att 
fastställa satsens karaktär av utsagosats, osv, så har avsändaren en prioritet. 
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Men därmed är det klart att den inte uppfyller (3). Den är ingen utsagosats, 
fastän den har indikativ form. Den ger enligt Hägerström bara sken av att vara 
en utsagosats.  

Ett likartat resonemang kan nu tillämpas på det andra exemplet. I den 
situation som Hägerström förutsätter är alltså värdesatsen ”det vore gott att ha 
fullt upp med pengar” en slags önskesats. Den uppfyller (2) och inte heller den 
är en utsagosats enligt (3). Men dess språkliga form får oss att tro att den är en 
utsagosats och uttrycker ett omdöme. Vi luras av satsernas språkliga form. 

Men är det anförda riktigt, så är det också klart, att önskesatsen [definierad enligt 
(2)] likaväl som utropssatsen [enligt (1)] kan antaga det fullkomliga skenet av 
utsagosats [enligt (3)] utan att dock vara det.55   

Det är nu av det anförda klart, att själva den grammatiska formen på intet sätt är 
avgörande för om en sats är en utropssats [enligt (1)] eller verklighetsvärderande 
[enligt (2)] eller överhuvud en känslosats. En grammatiskt sett som utsagosats 
formad sats kan vara både utropssats och verklighetsvärderande.56 

När vi som barn lär oss ett språk blir vissa ord och uttryckssätt ovillkorliga 
reflexer för föreställningar med visst innehåll och för andra akter, t.ex. känslor. 
När vi har tanken uttalar vi ordet för oss själva i ett ”inre tal”, säger Hägerström. 
Och när vi hör ordet uttalas eller läser det, framkallas närmast automatiskt 
tanken med det bestämda innehållet. Vi lär oss också bilda satser av olika slag, 
som blir naturliga uttryck för mer komplicerade tankar, önskningar och 
värderingar. För vissa slag av medvetanden (själslägen, akter) kan satser med 
helt olika grammatisk struktur vara naturliga uttryck. Dvs. en akt kan naturligt 
uttryckas på fler än ett sätt. Vilket uttryckssätt jag väljer beror av situationen: 
mina intressen, syften, vem jag talat till. Men om det avgörande för satsens 
mening är innehållet i den akt som uttrycks, så har alltså satserna samma 
mening, även om de har olika form. Enligt definitionerna (1) – (3) ovan 
kategoriseras satsen entydigt utifrån vad den uttrycker. Den språkliga formen 
spelar ingen roll. Men eftersom vi uttrycker omdömen i indikativa satser, i satser 
med ”utsagans form”, så är vi benägna att uppfatta varje sats med denna form, 
som ett uttryck för ett omdöme. Vi tror att något är påstått om verkligheten, utan 
att noggrannare tänka efter vad som är uttryckt i satsen. Denna språkets makt 
över tanken leder oss vilse när vi diskuterar moraliska frågor, menar 
Hägerström. Han fortsätter nu: 

Man ser härav, huru den vanliga grammatiken blivit fullkomligt vilseförd. 
Naturligtvis beror detta därav, att även utropssatsen har en sådan fogning att den 
alltid har något över sig av utsagosatsen, varmed också tyckes följa, att den bör 
behandlas på samma sätt. Dock är felet här mindre ursäktligt, där det föreligger en 
formell utropssats, d.v.s. en sådan utropssats, som ger sig till känna genom 

                                                 
55  Ibid., s. 41. 
56  Ibid., s. 43. 
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interjektionala uttryck sådana som: o! huru, o! vilken, än i andra fall då satsen 
icke formaliter uppträder som en utropssats, fast den är det, såsom i detta fall: 
mannen är ädel. Här står saken i själva verket så, att vi bedragas av uttryckssättet 
och verkligen tro på, att det finns något som svarar mot ordet hos föremålet [mina 
kurs.]. 57  

Förklaringen till vårt misstag är, som vi ser, i stort densamma som 1917, men 
framställningen här är utförligare och blir tydligare.58 Som en av sina slutsatser 
presenterar Hägerström följande påstående om den normativa etiken: 

Hela den s.k. etiken, sådan den föreligger i etikens historia, beror, såvitt den nu 
vill objektivt bestämma skillnaden mellan god och dålig i avseende å personer, på 
denna språkformens makt över tanken. Man tror sig kunna fastställa principen för 
avgörandet av detta: god eller dålig, alldeles som om godheten eller dåligheten 
vore verkliga bestämdheter hos personer och icke blott uttryck för våra känslor 
gentemot dem. Ej underligt under sådana förhållanden, att grammatikerna utan 
vidare betrakta en sådan sats som denna: ”denne man är god” såsom en vanlig 
utsagosats [min kurs.].59 

Det är värt att nämna att Hägerström i denna föreläsningsserie från 1922 inte 
någonstans låter denna falska tro föra med sig falska sekundära värderingar, som 
han gör i andra arbeten, som ligger nära i tiden.60 Ingenstans här nämner han 
värderingar som skulle kunna vara (falska) omdömen. De värderingar som tas 
upp i denna text, är alla sådana som har en motsvarighet i önskesatser och 
utropssatser. Dvs. de är varken sanna eller falska och inte några omdömen. 

5.6 Emotiv mening 
I 1900-talets moralfilosofiska diskussion har begreppen emotiv och deskriptiv 
mening varit centrala. De etablerades främst genom Charles L. Stevensons 
arbeten ”The Emotive Meaning of Ethical Terms” (1937) och Ethics and 
Language (1944)61, men en distinktion mellan en ”emotive use” och en 
”symbolic use” finns redan i C.K. Ogden & I.A. Richards The Meaning of 
Meaning (1923).62  Motsvarigheter till dessa begrepp finns i de flesta non-
kognitiva teorier, speciellt sådana som benämns emotiva teorier. Någorlunda 
samtida med Hägerströms texter hittar vi emotiva teorier i t.ex. Alfred Ayers 
                                                 
57  Ibid., s. 35. 
58  Jfr Moralpsykologi, 1917, s. 35. 
59  Analys av fråge-, utrops- och önskesatser, s. 35 
60  Moralpsykologi, 1917, s. 35ff. 
61  ”The Emotive Meaning of Ethical Terms” publicerades första gången i Mind 46 (1937) 

Den finns tillgänglig i artikelsamlingen Facts and Values. Studies in Ethical Analysis 
(1963).  

62  “The symbolic use of words is statement; the recording, the support, the organization and 
the communications of references. The emotive use of words is a more simple matter, it is 
the use of words to express or excite feelings and attitudes”, The Meaning of Meaning, s. 
149.  
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Language, Truth and Logic (1936) och i den nämnda The Meaning of Meaning 
(1923), den senare också ofta felaktigt utpekad som den tidigaste 
framställningen av en sådan teori.63   

En emotiv teori karakteriseras i vanliga filosofiska uppslagsböcker genom 
beskrivningar som ”Ethical statements are neither true nor false but express 
emotions, desires or attitudes” (Mautner) eller ”The view that ethical utterances 
serve to express emotional or affective states, rather than to state truths or 
falsehoods” (Blackburn).64 Även Hägerströms tidiga etiska teori från 1910 – 
1911 tycks falla under dessa beskrivningar. Att hans teori från 1917, där han 
explicit också talar om vad vissa ord och språkliga satser uttrycker och 
framkallar, gör det, är uppenbart. Mycket tydligt framställs en emotiv teori i den 
föreläsningsserie vi diskuterar här, Analys av fråge-, utrops- och önskesatser 
från våren 1922. 

Till själva kärnan i en emotiv teori hör antagandet att vissa fraser och ord i 
sin vanliga användning uttrycker och framkallar känslor. Om man, som 
Hägerström, definierar ett ords, uttrycks eller en sats mening utifrån det som 
uttrycks eller framkallas med ordet eller satsen, kan man, när det är känslor 
(attityder, viljor, etc) som uttrycks eller framkallas, tala om en emotiv mening. 
Denna mening kan då kontrasteras mot en deskriptiv mening, där det är 
föreställningar eller omdömen om världen som uttrycks eller framkallas.65 Även 
om Hägerström inte skapar någon speciell terminologi för att understryka 
distinktionen mellan dessa former av mening, så är det tydligt att han resonerar 
precis så här. Det är tydligt redan 1917, men blir speciellt tydligt 1922. Man kan 
dock tänka sig olika sätt att utifrån Hägerströms teori definiera en emotiv 
mening.    

Hägerström är mån om att inte ”blott tankar kunna överföras genom 
talande”.66 Talandets (ordens och satsernas) mening måste därför uppfattas 
också som något annat än endast innehållet i tankar (föreställningar och 
omdömen). Också känslor, viljor, simultana associationer uttrycks och 
framkallas via språket och deras innehåll kommuniceras mellan avsändare och 
mottagare. Hägerström vill tala om mening också i dessa fall. När vi säger att 
Napoleon var en ”stor fältherre” så har 

”storheten” över sig en särskild känslobetoning, som ej går att skilja från ordets 
betydelse: alldeles som när jag säger: vilket mäktigt klippblock, där 

                                                 
63  Se t.ex. uppslagsordet “emotivism” i S. Blackburn, The Oxford Dictionary of Philosophy 

(1994).  
64  Th. Mautner, A Dictionary of Philosophy (1996), S. Blackburn, ibid. 
65  Ett känslouttryck, som “vilken” i en utropssats “saknar varje som helst föreställnings 

betydelse”, säger han (Analys av fråge-, utrops- och önskesatser s. 22, min kurs.). dvs. 
känslouttrycket saknar deskriptiv mening. 

66  Ibid., s. 38. 
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”mäktigheten” innesluter ej blott storheten över det vanliga måttet utan också en 
stark känslobetoning [mina kurs.] 67 

Enligt Hägerström finns en mängd ord och formuleringar i språket som han 
kallar känslouttryck. Han räknar upp ”skön, ful, upphöjd, god, stor”.68 Dit hör 
etiska och estetiska värderande uttryck, men också interjektioner som ”ack” eller 
”fy”. Vissa känslouttryck tänker han sig endast ha funktionen att uttrycka och 
framkalla en känsla. I t.ex. satsen ”Gott, om det och det sker” är ”detta: ’gott, 
om’ endast ett uttryck för en känsla av behag vid en viss föreställning”.69 Medan 
andra har en dubbel funktion. I citatet ovan antas ”mäktigt” fungera på det sättet. 
Han ger andra exempel. ”Dumbom” uttrycker och framkallar en föreställning 
om bristande intellektuella förmågor. Men i ”Din dumbom!”, säger Hägerström, 
”tjänar själva sättet för ordfogningen såsom uttryck för en egenartad känsla. 
Ingen misstager sig på att med detta: Din dumbom! är uttryckt en känsla av 
förakt”.70   

För övrigt kan på annat sätt känslokvaliteten bli betecknad, ex vilket väldigt 
klippblock!, där uppenbart väldigheten har dubbelkaraktär: betecknar både 
blockets relativa storhet och den egendomliga känsla, som betager oss vid 
anblicken av ett sådant naturföremål, som går utöver de vanliga proportionerna 
[mina kurs.]71 

”Väldig” är tydligen ett uttryck både för (a) en storlek utöver vanliga 
proportioner och (b) en känsla av beundran eller förundran. När vi säger ”Vilket 
väldigt klippblock” uttrycks (och eventuellt framkallas) hos oss en föreställning 
om klippblockets storlek och dessutom en känsla av beundran, menar 
Hägerström.   

Hägerström säger explicit att denna ”känslobetoning” inte går att skilja från 
ordets betydelse. Det måste innebära att den antingen är betydelsen, meningen, 
eller är en del av eller hör till ordets betydelse. Att han antar ett slags emotiv 
mening är alltså tydligt. Ord (fraser) som har en emotiv mening kan antingen ha 
endast den emotiva meningen och ingen annan, som t.ex. vid ”gott” ovan, eller 
vid sidan av den emotiva meningen också ha en deskriptiv mening, knuten till en 
föreställning, som vid ”väldig” eller ”mäktig” ovan. De senare, som har denna 
”dubbelkaraktär”, tycks väl motsvara det som Bernard Williams kallar ”thick 
concepts”.72 Hägerström är således inte bara tidigt ute att anta en emotiv mening 

                                                 
67  Ibid., s. 33. 
68  Ibid., s. 23. 
69  Ibid., s. 40. 
70  Ibid., s. 23. 
71  Ibid., s. 23f. 
72  B. Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, s. 129f. Williams säger att dessa 

“express a union of fact and value”. Hägerström skulle kunna säga detsamma. Dock 
skulle han starkt hävda att vi vid analysen kan skilja dessa komponenter från varandra, 
även om vi i vår ”vardagserfarenhet” inte är klart medvetna om vad vi föreställer oss. Att 
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hos ord. Han uppmärksammar också möjligheten att ett ords mening kan vara en 
kombination av en emotiv och en deskriptiv mening. Man kan kanske säga att 
Hägerström också upptäcker förekomsten av ”thick concepts”.  

Låt oss se vad han säger om denna emotiva mening. Känslouttrycken, t.ex. 
värdetermer och interjektioner, antas fungera enligt hans generella antagande om 
kommunikation. Om jag säger ”Måtte det inträffa!” eller ”Gott, om det och det 
inträffade” och därmed med ”gott” uttrycker min känsla av gillande, så  

måste, om blott uttrycket får verka ohindrat av andra motsatta känslor, om ej 
negativa faktorer verka i motsatt riktning hos mottagaren, naturenligt uppstå 
samma känsla. Det är endast det allmänna förbiseendet av förmågan hos 
känslouttryck att själva framkalla de motsvarande känslorna, en förmåga som 
dock den vardagliga erfarenheten bekräftar […], som föranlett den föreställningen 
att en önskesats skulle […] framkalla blott den tanken, att den talande själv önskar 
något [min kurs.].73 

Känslouttrycken har en speciell ”kraft” att framkalla ”de motsvarande 
känslorna”, när vi uppfattar dem. Hägerström använder här termen suggestion. 
När vi hör ordet ”gott” suggereras fram en känsla av lust eller gillande, vilket 
ska vara den känsla som svarar mot ordet. Det ligger i detta antagande en tanke 
på kausalitet, men också på att mottagandet av känslouttrycket inte är rationellt, 
att vi i någon mening är utelämnade åt ordens makt och inte själva kan hindra att 
känslan väcks. Hägerström menar naturligtvis att språkinlärningen ska ge 
förklaringen till att överföringen här kan ske närmast automatiskt. Språkliga 
uttrycks förmåga till suggestion framhålls redan 1917.74 

Själva uttryckssättet måste här givetvis anses äga en särskild kraft att väcka de 
motsvarande känslorna hos den tilltalade, och då naturligtvis efter den allmänna 
regeln, att uttrycket för en känsla har, mottaget, en benägenhet att framkalla den 
motsvarande känslan [mina kurs.].75 

I en konkret situation kan känslouttryckens suggererande förmåga förstärkas av 
den talandes agerande: betoning och tonfall, gester, befallande eller vädjande 
blick, osv. Hägerström tar som exempel en bön om hjälp, dvs. en önskan.  

Där ligger vikten på gesterna, mimiken, tonfallet vid uttalandet av bönen om 
hjälp. Där ligger vikten på att önskeuttrycket når den behöriga intensiteten såsom 
sådant. Där ligger vikten på att känslouttrycket är sådant, att det verkligen förmår 
framkalla de motsvarande känslorna. Väckande av medlidande genom fram-
ställning av nödläget är liksom för övrigt ödmjukhetsposen vid bönen ett sätt att 
verka jämsides med det intryck, som själva bönen såsom känslouttryck utövar. 

                                                                                                                                                         
”thick concepts” skulle utgöra exempel, där fakta- och värdekomponenter inte kan skiljas 
från varandra och att distinktionen fakta – värde därför inte kan uppehållas, skulle han 
naturligtvis inte godta.   

73  Analys av fråge-, utrops- och önskesatser, s. 37f. 
74  Se t.ex. Till frågan om, den objektiva rättens begrepp, s. 55, 83, 87. 
75  Analys av fråge-utrops- och önskesatser, s. 39. 
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Genom det förra bereder man marken för det senare, i det man skapar resonans för 
känslosuggestionen [Hägerströms egen kurs.].76   

Med sin kursivering av ”jämsides” markerar Hägerström att han menar att dessa 
”yttre” faktorer ska särskiljas från ordets eller uttryckets egen förmåga att väcka 
känsla. I stället ska de underlätta för känslouttrycket att framkalla känslan i den 
aktuella situationen, skapa ”resonans för känslosuggestionen”, som han säger. 
Avsändarens beteende är alltså något som kan vara en förstärkande faktor, men 
ordets förmåga är något annat. 

Liksom vid den tidigare diskussionen om Hägerströms tes om kommu-
nikation, så får vi tolkningsproblem vad gäller känslouttryckens emotiva 
mening. Känslouttrycken uttrycker och framkallar känslor.  Men fångas den 
emotiva meningen genom vad vi generellt och idealt kan hävda om vad ett 
känslouttryck uttrycker och framkallar, eller är det fråga om vad som faktiskt 
uttrycks och framkallas i en konkret situation?  Har ett känslouttryck ”x” emotiv 
mening endast i de situationer, där ”x” uttrycker den ”motsvarande” känslan och 
också verkligen lyckas ”suggerera” fram en ”motsvarande” känsla hos 
mottagaren? Eller har ett känslouttryck ”x” emotiv mening även i en situation 
där ”x” inte uttrycker den motsvarande känslan eller förmår att väcka den? Det 
kunde ha sin emotiva mening på grund av att det i de flesta situationer verkligen 
uttrycker och framkallar den motsvarande känslan, eller – oavsett hur det 
förhåller sig med statistiken - på grund av den förmåga, dess benägenhet, att 
uttrycka och framkalla, som det fått vid språkinlärningen. 

Hägerströms uttalanden om att ”gott” och andra uttryck blir ”tomma ord” 
och ”Begreppen förlora all betydelse”77, när känslan inte väcks av orden, går 
lättare att förena med tanken att den emotiva meningen är situationsbunden, och 
att ett ord har emotiv mening bara då den motsvarande känslan verkligen 
uttrycks och framkallas. När ordet är ”tomt” har det helt enkelt ingen emotiv 
mening. Ordet har i så fall emotiv mening endast när det faktiskt fungerar på 
visst sätt. Det är möjligt att uppfatta honom så.  

Hägerström skulle dock inte gå med på att ett ord, som i en situation faktiskt 
väcker en känsla, endast genom att avsändaren använder vissa gester och tonfall 
när han uttalar ordet, därmed blir ett känslouttryck och får emotiv mening. När 
ordet är ett känslouttryck måste den suggererande förmågan hos själva ordet 
vara avgörande. 

Nu är Hägerström å andra sidan tydligt medveten om att känslouttrycken inte 
alltid faktiskt uttrycker och framkallar de motsvarande känslorna. Det finns 
”hindrande faktorer”, säger han. Ändå återkommer han gång på gång till detta 
att känslouttrycken har en speciell förmåga, ”kraft”, ”benägenhet”, en slags 
disposition, att uttrycka och framkalla vissa känslor. Tydligen har känslo-
uttrycken fortfarande sin ”kraft” också i situationer, där känslan faktiskt inte 
                                                 
76  Ibid., s. 40. 
77  Ibid. 



 

159 

framkallas. Det är uppenbart att Hägerström med sådana antaganden kommer 
mycket nära det begrepp emotive meaning, som senare formulerats av Charles 
Stevenson. Stevenson säger i sin första formulering 1937: 

The emotive meaning of a word is a tendency of a word, arising through the 
history of its usage, to produce (result from) affective responses in people.78  

Ett ords mening ska enligt Stevenson inte identifieras med “all psychological 
causes and effects that attend a word’s utterance”, utan endast med dem som “it 
has a tendency (causal property, dispositional property) to be connected with.”79 
Ordets mening, även dess emotiva mening, kvarstår således även om det i en 
speciell situation inte uttrycker eller framkallar det som det har en “tendens” att 
framkalla. Meningen definieras inte utifrån vad som faktiskt uttrycks eller 
framkallas. I en förklarande not tillagd 1963 specificerar Stevenson sitt begrepp: 

The emotive meaning of a word or phrase is a strong and persistent tendency, 
built up in the course of linguistic history, to give direct expression (quasi-
interjectionally) to certain of the speaker’s feelings or emotions or attitudes; and it 
is also a tendency to evoke (quasi-imperatively) corresponding feelings, emotions, 
or attitudes in those to whom the speaker’s remarks are addressed.80 

Hägerströms beskrivning av hur känslouttrycken fungerar språkligt tycks 
mycket väl motsvara det Stevenson säger. Stevenson talar om att denna 
förmåga, tendens, disposition, byggts upp genom det sätt som ordet använts ”in 
the course of linguistic history”, medan Hägerström hänvisar till mekanismen 
hur vi lär oss ett språk. Förklaringarna till hur tendensen, ”benägenheten”, 
”kraften” (Hägerströms termer) uppkommit överlappar varandra.  

Stevenson förbinder dock explicit ords och satsers mening med just denna 
tendens att uttrycka och framkalla, vilket också garanterar en konstans i ett ords 
mening. Hägerström är inte entydig här. Snarast tycks han ofta förbinda 
meningen med vad som faktiskt uttrycks och framkallas. Men samtidigt 
återkommer han till dessa påståenden om ordens ”kraft” och ”benägenhet”, 
vilket ger vid handen att han också skulle vilja tala om mening även här. Ordets 
mening framträder då det ”får verka såsom sådant”, dvs. när de hindrande 
faktorerna är eliminerade. Den ideala funktionen skulle i så fall visa meningen 
med ordet eller satsen. Något bestämt svar på hur vi ska tolka påståendet att 
känslouttryckens ”känslobetoning” hör till deras mening får vi inte. Texten kan 
helt enkelt förstås på flera sätt. Men oavsett skillnader i terminologi (och i 
allmänna filosofiska övertygelser) är det tydligt att Hägerström i stort gjort 
samma observationer och upptäckt samma mekanism i språket som Stevenson.81  
                                                 
78  C.L. Stevenson, Facts and Values, s. 21. 
79  Ibid., s. 20. 
80  Ibid., s. 21f. 
81  Stevenson talar faktiskt också om etiska termers förmåga att leda mottagaren till en viss 

känsla eller attityd genom suggestion, se Ethics and Language, s. 33. Han menar, liksom 
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5.7 Summering av antaganden 
Hägerströms föreläsningsserie Analys av fråge-, utrops- och önskesatser från vt 
1922 är, som vi sett, mycket innehållsrik. Hans reflektioner i denna text över 
språket, främst det värderande språket, är enastående för svensk filosofi vid 
denna tid. Ja, även vid internationella jämförelser måste vi erkänna hans insats. 
Närmast liggande jämförelseobjekt är teorierna hos Ogden & Richards (1923), 
Carnap (1935), Ayer (1936) och Stevenson (1937, 1944). Många av 
Hägerströms resonemang och teser presenterades vid föreläsningar och spreds 
endast muntligt. De blev därför kända endast för en begränsad krets filosofer i 
Uppsala. Något samband mellan Hägerströms teorier och de ovan nämnda 
teorierna finns helt enkelt inte. Den här aktuella föreläsningsserien är tillgänglig 
endast som manuskript, men är, enligt min mening, en av hans allra viktigaste.  

I tidigare arbeten skiljer Hägerström, som vi sett, mellan primära och 
sekundära värderingar, och antar att de senare är falska omdömen. Vt 1922 
nämner han inte den diskussionen. Möjligen är han redan här på väg bort från 
sina error-teoretiska antaganden. Behåller han distinktionen och error-teorin, får 
vi antaga att han i denna text endast intresserar sig för de primära värderingarna, 
något som han dock borde ha förklarat för sina åhörare (läsare).     

Hägerström utgår i sin text från sin teori om språkinlärning och språklig 
kommunikation, som han framlagt redan 1917, och som här förtydligas och 
utvecklas vidare. Grundtanken i den är att människor som tillhör samma 
språkgemenskap genom språkinlärningen försetts med en i stort lika uppsättning 
av ”naturliga uttryck” för våra tankar och känslor. Ord och satser och innehållet 
i psykiska akter (omdömen, föreställningar, känslor, associationer) är varandras 
”ovillkorliga reflexer”. Därför fungerar språklig kommunikation närmast 
automatiskt, när språkgemenskap föreligger. Om avsändaren A uttrycker sitt 
medvetande om x med att uttala satsen ”x” (”naturligt uttryck”, ”ovillkorlig 
reflex”) och inga ”hindrande faktorer” föreligger, så framkallas hos mottagaren 
M, när M hör ”x” ett medvetande om x, dvs. ett medvetande (en akt) med 
samma innehåll som hos A, menar han.  

För att få en överblick över föreläsningsseriens omfattande och kanske 
”snåriga” innehåll, vill jag göra en summering i några punkter av de viktigaste 
antagandena. 
 

1. Satser som utifrån språkliga kriterier kan beskrivas som önskesatser eller 
utropssatser är normalt uttryck för (och framkallar) simultana 
associationer mellan en föreställning och en känsla. Vid önskan är 
föreställningen ett omdöme. Vid utropssatsen är föreställningen endast 
en bild av något. Känslan vid önskan är en intresserad känsla. Den leder 
till att vi vill åstadkomma något. Känslan vid utropssatsen är ett 

                                                                                                                                                         
Hägerström, att också gester, tonfall osv. kan bidraga till att en känsla väcks, men att 
sådana faktorer inte påverkar det känslouttryckande ordets mening.  
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intresselöst behag (eller olust) vid betraktandet. Eftersom de språkliga 
satserna normalt fungerar på detta sätt väljer Hägerström att definiera 
önskesats och utropssats som satser som uttrycker och framkallar 
associationer av dessa slag. 

 
2. Värdesatser, beskrivna som satser som innehåller värdeuttryck, fungerar 

på samma sätt som de språkliga önske- och utropssatserna. Eftersom de 
uttrycker och framkallar samma slags psykiska akter kan Hägerström 
utifrån sina definitioner säga att vissa värdesatser är önskesatser och 
vissa andra värdesatser är utropssatser. Värdesatserna ”Gott att en 
Sokrates levat” och ”Gott att ha en tunna potatis” är ”verklighets-
värderande” och önskesatser, medan ”Gösta Berling är en ädel man” är 
en utropssats, som uttrycker en känsla av behag vid bilden av Gösta 
Berling. Estetiska satser är utropssatser. 

  
3. Värdesatser har ofta språklig indikativ form, men de är ändå önskesatser 

eller utropssatser. De uttrycker inte omdömen. Den språkliga indikativa 
satsformen garanterar sålunda inte att satsen uttrycker ett omdöme. En 
sats, som uttrycker och framkallar ett omdöme, kallar Hägerström en 
utsagosats. Värdesatser är inte utsagosatser. Det finns (så långt) tre slag 
av satser: utsagosatser, önskesatser och utropssatser, definierade utifrån 
vad de uttrycker. Värdesatser beskrivs i stället utifrån språkliga villkor 
och är inte en egen kategori på det sätt som satserna ovan. 

  
4. Eftersom utsagosatser ofta uttrycks i språkligt indikativa satser tror vi att 

ett omdöme uttrycks av varje sats med denna form. Vi förleds av 
språkformen. Hägerström talar om språkformens makt över tanken. 

 
5. När en värdesats har indikativ form tror vi därför att den är ett uttryck för 

ett omdöme. Vi tror att något påståtts. Satsen ser ut att tilldela något en 
egenskap, ett värde. När man i etiken, ”sådan den föreligger i etikens 
historia”82 tror sig hitta en sådan egenskap och beskriva den på olika sätt, 
är man offer för denna språkets makt över tanken. Etikens misstag. 

 
6. Vi tror att ord som ”värde”, ”gott”, ”ont”, ”härlig” betecknar en egen-

skap och att de är uttryck för en föreställning om just den egenskapen. 
Men dessa ord är skenpredikat. Orden är i stället känslouttryck som har 
förmåga att uttrycka och framkalla känsla. Deras ”känslobetoning” hör 
till deras mening, enligt Hägerström. Ord som faktiskt eller idealt 
uttrycker eller framkallar känslor har en emotiv mening. Ett ord kan vid 
sidan av sin emotiva mening också uttrycka och väcka föreställningar 

                                                 
82  Hägerström, Ibid., s. 35. 
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om något, ha en deskriptiv mening. I satsen ”Detta är ett mäktigt 
stenblock” har ordet ”mäktig” både emotiv och deskriptiv mening. Det 
uttrycker både en känsla av förundran inför stenblocket och en 
föreställning om att blockets storlek är av ovanliga proportioner. Det 
finns således, enligt Hägerström, rent emotiva uttryck, rent deskriptiva 
uttryck, och uttryck som har båda slagen av mening.  

 
7. Eftersom den språkliga formen inte entydigt hör ihop med vad satsen 

uttrycker eller framkallar i en viss situation, och ord, som ser ut att stå 
för predikat, kan vara skenpredikat, måste analysen av mening i många 
fall göras av satsförekomster (eller ordförekomster), dvs. satsen (eller 
ordet) sådan den förekommer i en viss situation. Han säger: ”Emellertid 
måste man ju alltid vid analysen av en sats se till, att man tilldelar orden 
samma betydelse som de verkligen äga vid satsens uttalande och 
mottagande”.83 Detta hindrar inte Hägerström, när han talar om mening, 
från att generalisera, att förutsätta vissa typiska situationer, eller att 
hänvisa till ”naturliga uttryck” och språkinlärningen och språkets 
överindividuella karaktär. 

5.8 Analysen och utbytbarhetsargumentet 
Enligt teorin 1922 är värdesatser uttryck för simultana associationer av samma 
slag som utrops- och önskesatser. Han säger till och med att vissa värdesatser är 
utropssatser och vissa är önskesatser. Han definierar, som vi sett ovan, 
utropssatser och önskesatser utifrån vad de uttrycker, och inte utifrån deras 
språkliga karaktär. När han utgår från språkliga egenskaper talar Hägerström om 
”formella önskesatser” och ”formella utropssatser”. 

Sett utifrån vad de uttrycker utgör således värdesatser, enligt Hägerström, 
inte någon egen kategori. Men Hägerström tycks vilja säga något utöver detta, 
nämligen att en värdesats har eller kan ha samma mening, som en formell 
önskesats eller en formell utropssats, vilket innebär att de är eller kan vara 
uttryck för exakt samma association. Det är fråga om ett och samma innehåll i 
medvetandet. Han säger exempelvis: 

[E]n önskesats kan likaväl förekomma i formen av ett värdeomdöme. Detta: ”Det 
vore gott, av värde, om jag vore rik”, säger i själva verket alldeles detsamma som 
detta: ”måtte jag bli rik!” [min kurs.].84 

I olika framställningar från 1917 till 1934, där Hägerström argumenterar för sin 
teori, diskuterar han utifrån en situation, där en formell önskesats kan uttalas 
likaväl som en värdesats (eller vice versa). Av detta drar han slutsatser om 
värdesatsens mening och också om dess sanningsvärde. Jag har tidigare kallat 
                                                 
83  Ibid., s. 33. 
84  Ibid., s. 40. 
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detta resonemang för utbytbarhetsargumentet och i olika texter kommenterat 
och kritiserat det argumentet.85 Argumentet är intressant också för att ett 
argument med samma struktur och stora likheter i formuleringar finns hos 
logiska empirister under 30-talet.    

I argumentet är värdesatser avgränsade utifrån språkliga kriterier. Utan att 
hans egen teori får förutsättas bekant, så antar han ändå att läsaren har erfarenhet 
av formella önskesatsers sätt att fungera och också förstår deras mening, även 
om läsaren inte själv kan ge en analys. Det gäller således att förstå värdesatserna 
genom att jämföra dem med och ersätta dem med satser som antas vara bekanta. 
Hägerström drar av detta först en slutsats om värdesatsernas mening. Det 
innebär då en analys av värdesatsen. Därefter drar han en slutsats om deras 
sanningsvärde. De är varken sanna eller falska. 

Analysdelen kan beskrivas enligt följande mönster: Vad är X? 1) X kan 
bytas mot Y. 2) Y har analysen Z. 3) Alltså: X har analysen Z. Slutsats: X är Z. 

Strukturen är fullt begriplig och kan användas, oavsett vad vi menar att 
analysen ska innebära och vad vi antar att analysans kan vara. I Hägerströms fall 
ska meningen av en sats utgöras av innehållet i den psykiska akt, som satsen 
uttrycker. Tanken är alltså att vi har något som är mindre känt, dvs. värdesatsen, 
som ska bli något känt genom att vi byter den mot något känt, dvs. önskesatsen, 
utropssatsen eller imperativet. Resonemanget förutsätter att det är i den 
riktningen bytet sker.86  

Låt oss se hur argumentet kan utformas. En tidig formulering, som endast tar 
upp analysdelen, finns hos Hägerström i föreläsningsserien Moralpsykologi, vt 
1917. Han säger: 

Satsen: Gott om det skedde! Låter sig visserligen överföra till ett: Skeendet är 
något gott, vilket häntyder på ett bakomliggande omdöme. Men det har givetvis 
samma betydelse som detta: o, att det skedde! Men om det senare är ett 
känslouttryck, så är även detta: gott, om det skedde! ett känslouttryck. Emellertid 
är det ofullständigt betecknat som ett känslouttryck. I detta: o, att det skedde! är ej 

                                                 
85  Petersson, B., Axel Hägerströms värdeteori, s. 168–175, ”The Substitution-Argument” i 

ThD 60, s. 118–128, Värdering och faktum, s. 58–61. Flera av mina synpunkter i 
framställningen ovan går tillbaka på dessa texter. 

86  Hans Larsson kritiserar argumentationen, så som den framställs av Gunnar Oxenstierna i 
Vad är Uppsala-filosofien?. Han menar att argumentet kan omvändas och ge en annan 
slutsats. ”Eftersom det [satsen ”tavlan är vacker”] ”säger precis detsamma” som utropet, 
känslouttrycket, så måste det [dvs värdesatsen] också blott vara ett känslouttryck. Man 
kunde ju lika gärna sluta tvärtom, att utropet måste vara ett omdöme, eftersom det är 
likvärdigt med omdömesformuleringen [dvs värdesatsen]”, ”Uppsalafilosofien”, GHT, 
23/9 1938. Utbytbarhet innebär förstås att byte i båda riktningarna är möjligt. Men för att 
få ett argument här måste vi först bestämma vad vi vet och vad vi inte vet. För 
Hägerström är det uppenbart att det är värdesatserna som är de mindre kända, medan vi i 
stället är välbekanta med önskesatser, utropssatser och imperativer. Därför kan 
argumentet bara utvecklas i en riktning. Men därmed faller också Hans Larssons 
invändning.   
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blott känslan av lust vid föreställningen om skeendet uttryckt, utan därmed är 
givetvis även det föreställda skeendet uttryckt. Vad som egentligen är uttryckt är 
känslan i dess förbindelse med en viss föreställning.87 

I Selbstdarstellung (1929) återkommer samma resonemang, men med andra 
satser som exempel. 

Wenn man sagt: ”Es ist gut, eine Tonne Kartoffeln zu besitzen”, so ist dies, sofern 
”gut” wirklich eine Wertbedeutung hat, dasselbe wie: ”Wie gut ist es doch, im 
Besitz einer Tonne Kartoffeln zu sein!” oder: ”Ach, wenn man doch etwas 
Derartiges hätte!”, also ein offenbarer Gefühlsausdruck.88 

I uppsatsen ”Om social rättvisa” (1931) tas igen bara analysdelen upp.   

Säger jag: denna gärning är skändlig, uttryckes därmed alldeles detsamma som 
med ett fy! en sådan gärning! Det vill säga det uttryckes därmed blott en viss 
känsla i förbindelse med föreställningen om gärningens verklighet.89 

I ”Om pliktmedvetandet” (1934) fortsätter argumentet fram till slutsatsen om 
värdesatsens sanningsvärde. 

Tag vidare en önskesats: ”måtte han bli frisk!” Den ger icke uttryck åt den 
talandes medvetande om sin önskan. I sådant fall skulle han med satsen meddela 
resultatet av en själviakttagelse, som han kan göra såsom en utanför stående 
betraktare av eget själsliv. Detta måtte! är i stället en direkt yttring av den talandes 
önskan. Därför blir det också fullkomligt meningslöst att efterfråga, huruvida det 
är sant eller falskt, att ”han måtte bli frisk”, ehuruväl det alltid kan efterfrågas, om 
den talande verkligen önskar det. Men observera nu, att detta: ”måtte han bli 
frisk” kan ersättas av en sats som formellt har karaktären av en utsaga, till 
exempel den: ”det vore gott om han bleve frisk”. Denna sats ger likaväl som den 
formella önskesatsen direkt uttryck åt en önskan. Därför kan endast till skenet 
efterfrågas, om uttalandet är sant eller falskt. [---] Också utropssatser såsom den 
”huru vacker är icke tavlan” kunna omsättas i utsagor: ”tavlan är outsägligt 
vacker”. I intetdera fallet föreligger något annat än ett direkt uttryck för 
skönhetskänslan vid anblicken.90   

Också andra uppsalafilosofer använder argumentet. När Gunnar Oxenstierna i 
sin Vad är Uppsala-filosofien? (1938) presenterar ”kritiken av värdebegreppet” 
som ett av Uppsalaskolans viktiga bidrag till filosofin, använder han bl.a. en 
estetisk värdesats som exempel och formulerar argumentet så här: 

I stället för: ”Tavlan är vacker”, kan man också säga: ”Huru vacker är icke denna 
tavla!”. Båda dessa formuleringar uttrycka precis samma sak, man kan sätta den 
ena i stället för den andra. Medan den första ser ut att uttrycka ett omdöme, så är 
detta icke fallet med den andra. Den är uppenbart ett känslouttryck. Eller – för att 

                                                 
87  Moralpsykologi, 1952, s. 32. 
88  Selbstdarstellung, s. 154. 
89  Socialfilosofiska uppsatser, s. 128. 
90  Ibid., s. 69f. 
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använda Hägerströms eget exempel – jag kan säga: ”Det är värdefullt att vara i 
besittning av en tunna potatis.” Men precis detsamma kan jag också utrycka så: 
”Huru gott vore det icke att äga en tunna potatis!”, ”Huru väl vore det icke, om 
jag ägde denna tunna potatis!”, ”O, om denna tunna potatis vore min!”, ”Måtte 
den bli min!” O.s.v. Men dessa uttryck säga alla detsamma, det ena kan sättas i 
stället för det andra. Men några av dem är uppenbara känslouttryck. De kunna 
icke uttrycka omdömen. Men då det skenbara omdömesuttrycket nu säger precis 
detsamma som dessa uppenbara känslouttryck, så måste också det förra endast 
skenbart uttrycka ett omdöme. [---] Då värderingen berövades omdömes-
karaktären, så berövades den alltså möjligheten att vara sann eller falsk. Resultatet 
är alltså: En värdering kan varken vara sann eller falsk.91 

Också hos Ingemar Hedenius finns argumentet. I hans Om rätt och moral (1941) 
heter det: 

Anta, att följande satser föreligger: ”Måtte han skjutas!”, ”Ack, om någon sköt 
honom!”, ”Vad det vore bra om han sköts!”, ”Skjut honom den som kan!”. Ingen 
av dessa satser uttrycker något påstående eller antagande, något sant eller falskt. 
Dylika utropssatser ger tydligen luft åt själslägen av helt annan art. Låt oss anta, 
att dessa icke-indikativa satser är varierande uttryck för ett och samma själsläge. 
Det intressanta är nu att vi också kan tänka oss, att detta själsläge är sådant, att det 
även skulle kunna uttryckas med snart sagt vilken som helst av följande indikativa 
satser: ”Det är bra om han skjutes”, ”Om man kan, så bör man skjuta honom”, 
”Den som skjuter honom gör rätt”, ”Han bör skjutas”. Ett dylikt tankeexperiment 
förutsätter ingenting onaturligt. Därav följer att satserna ”Det är bra om han 
skjutes” och ”Han bör skjutas” kan uttrycka själslägen, vilka icke är påståenden 
om något. Värdenihilismen anser sig ha skäl för en generalisering på denna punkt. 
Den gör som sagt gällande, att satser av typerna ”detta är gott”, ”detta är rätt” och 
”detta bör ske”, såsom de används i dagligt tal och i filosofien, i regel icke 
uttrycker antaganden eller påståenden om något. Den för dessa ord karakteristiska 
användningen är en annan.92 

I sin Philosophy and Logical Syntax (1935) använder Rudolf Carnap ett 
argument som till alla delar överensstämmer med Hägerströms utbytbarhets-
argument. Han avslutar med en tes, helt i Hägerströms anda, om att det är 
värdesatsernas indikativa språkform, som förleder oss i analysen av dem. 

It is easy to see that it is merely a difference of formulation, whether we state a 
norm or a value judgment. A norm or rule has an imperative form, for instance: 
“Do not kill!” The corresponding value judgment would be: “Killing is evil!” [---] 
The rule, “Do not kill!”, has grammatically the imperative form and will therefore 
not be regarded as an assertion. But the value statement “Killing is evil”, 
although, like the rule, it is merely an expression of a certain wish, has the 
grammatical form of an assertive proposition. Most philosophers have been 
deceived by this form into thinking that a value statement is really an assertive 
proposition, and must be either true or false. [---] But actually a value statement is 

                                                 
91  Vad är Uppsala-filosofien?, s. 59ff. 
92  Om rätt och moral, s. 16f. 
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nothing else than a command in a misleading grammatical form. […] it is neither 
true nor false.93  

Som vi ser används argumentet av Hägerström på flera ställen i hans arbeten 
från 1917 och framåt. Oxenstierna använde det i sin presentation av 
Uppsalaskolan. Vi kan anta att det allmänt omfattades inom Uppsalaskolan. 
Hedenius använde det i Om rätt och moral 1941. Samma argument användes 
också av de logiska empiristerna. Jag citerade ovan Carnaps variant.  Men även 
om Hägerströms argument finns i hans Selbstdarstellung, publicerad i Tyskland 
1929, och även om överensstämmelserna deras argumentation och slutsats är 
stora, så är det inte troligt att Carnap var bekant med Hägerströms text.   

Formuleringarna ovan ser ut att hålla fram ett generellt förhållande. Och det 
är givetvis så, att man utifrån resonemanget vill göra generaliseringar. Hedenius 
skriver tydligt att man har skäl att hävda att värdesatser vanligen uppträder på 
visst vis. Själva argumentet bör dock, redan i Hägerströms fall, uppfattas som 
knutet till en speciell situation. Vi minns hans förklaring att analysen ska fånga 
den betydelse, som orden ”verkligen äga vid satsens uttalande och mottagande”. 
Analysen gäller satsen som satsförekomst, dvs. som uttalad av någon i en viss 
situation. Sedan kan man eventuellt hävda att den analysen också måste gälla 
vid andra förekomster. Hägerström säger också om utbytbarheten, att den gäller 
”sofern ”gut” wirklich eine Wertbedeutung hat”, dvs. såvitt ordet ”god” i 
värdesatsen har värdebetydelse. Det visar tydligt att han är medveten om att 
ordet kan användas på annat sätt och att värdesatsen då inte uttrycker en 
värdering. Det kan t.ex. gälla sådana satser som Hedenius kallar ”oäkta” 
värdesatser.94 Vi vet ju också att Hägerström, under en längre period, antog 
förekomsten av värdesatser som uttrycker sekundära värderingar, ett slags 
omdömen. Inte heller dessa satsförekomster kan vara aktuella för en utbytbarhet 
enligt argumentet. Det rimliga är därför att Hägerström här talar om en situation 
motsvarande den han utgick från redan i installationsföreläsningen, dvs. situatio-
nen när man står i begrepp att handla eller bedöma och måste fatta ett 
avgörande, eller när någon råder en annan hur denne ska handla. Det är också i 
sådana situationer som utropssatser, önskesatser och imperativer normalt 
kommer till användning. Det är här som argumentet är tillämpligt och 
utbytbarhet kan komma i fråga.  

Men han menar ju också att vi exempelvis kan värdera sådant som redan 
skett eller som vi vet ska ske, men vi säger inte gärna att vi önskar sådant.95 En 
viss begränsning beroende på vad som värderas i situationen, måste Hägerström 
alltså göra. (Han skulle ändå hävda att också dessa värdesatser i den relevanta 
situationen uttrycker simultana associationer och är önskesatser i den mening 

                                                 
93  Carnap, R., Philosophy and Logical Syntax, s. 23f. 
94  Som jag påpekat i min avhandling formulerar Hägerström redan 1910 en motsvarande 

distinktion, se Petersson, B., Axel Hägerströms värdeteori, s. 75.  
95 Analys av fråge-, utrops och önskesatser, s. 42. 
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han stipulerar i texterna från 1922.) Värdesatser som förekommer i andra 
situationer än i handlings- och bedömningssituationer kan inte argumentet uttala 
sig om. Sådana satser är då antingen falska, om Hägerström fortfarande hävdar 
sin värdefalsism, eller varken sanna eller falska, men då utifrån ett annat 
argument. Som jag nämnt är Hägerströms senare texter tunnsådda med 
upplysningar om hur han ser på förekomster av värdesatser utanför den nämnda 
situationen.  

Låt S vara den handlings- och bedömningssituation som Hägerström 
förutsätter enligt ovan. För att göra formuleringarna så enkla som möjligt 
relaterar jag till personer (avsändare, mottagare) endast i kommentarerna nedan. 
Jag vill nu rekonstruera argumentet, så att de olika stegen ligger nära Häger-
ströms egna formuleringar och så att vi också får ett logiskt hållbart 
resonemang. Satserna i argumentet antas avgränsade utifrån språkliga kriterier. 
Jag föreslår följande struktur: 
 

(1) Om satsen x i en situation S kan bytas mot satsen y, så har x och y 
samma mening i S. 

(2) En värdesats kan i S bytas mot en önskesats (en utropssats, ett 
imperativ). 

----------------------------- 
(3) En värdesats har i S samma mening som en önskesats (en utropssats, ett 

imperativ). 
 
(4) Önskesatser (utropssatser, imperativ) uttrycker (alltid) simultana 

associationer mellan en känsla och en föreställning. 
------------------------------ 
(5) Värdesatser i S uttrycker simultana associationer mellan en känsla och 

en föreställning. 
------------------------------ 
(6) Värdesatser i S uttrycker inte omdömen.  
 
(7) Endast satser som uttrycker omdömen är sanna eller falska. 
----------------------------- 
(8) Värdesatser i S är varken sanna eller falska.   
 

I Hägerströms olika framställningar av argumentet uttalas i regel inte alla leden i 
resonemanget, utan något eller några underförstås eller antas kända. 

(1) är en sådan premiss i sammanhanget, som inte nämns klart i texterna, 
men som förutsätts. Vi får anta att ett byte av x och y enligt (1) bara kan ske när 
vi tänker eller är medvetna om samma sak vid x och y. Utifrån Hägerströms 
teori är då meningen densamma. Vad gäller (2) antar Hägerström troligen att vi 
(läsaren, åhöraren) kan bekräfta (2) genom vår vardagliga erfarenhet av 
situationen S. Vi har erfarenhet av att man ibland i sådana situationer säger x 
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och ibland y, utan att vi uppfattar någon direkt skillnad. Vi skulle kunna säga x i 
stället för y. I några av citaten påstår Hägerström direkt (3), utan att gå över (2). 
När vi (läsaren) bekräftar (3) direkt eller gör det via (1) och (2), gör vi det i så 
fall i en vardaglig mening, där vi inte förutsatt Hägerströms teori. Med (4), (6) 
och (7) kommer den Hägerströmska teorin in. Nu förbinds satsernas mening 
med arten av akt de uttrycker (egentligen: innehållet i dessa). Dessutom används 
begrepp från Hägerströms psykologi (föreställning, association, etc), som vi 
(läsaren) måste förstå. Också för förståelsen här kan man tänka sig att 
Hägerström vill appellera till introspektiv erfarenhet: att vi är känslomässigt 
engagerade när vi uttrycker en önskan, osv. Men för att godta (4), (6) och (7) 
krävs dels en förklaring av begreppen, dels en argumentation för vad som 
önskesatser (utropssatser, imperativ) uttrycker, motsvarande t.ex. den han för i 
föreläsningsserien vt 1922, som jag presenterat ovan. I resonemangen ges dock 
ofta inga sådana argument, utan han tycks igen vänta att vi ska ”känna igen” och 
acceptera. Är (4) väl etablerad, så följer (5) av (3) och (4). Vid (6) som ska följa 
ur (5), förutsätts att en association är något annat än ett omdöme. (7) är igen ett 
antagande från teorin, som tas för givet utan förklaring. Skulle han argumentera 
utan att redovisa sin teori, kunde han i en mer vardaglig argumentation åberopa 
innebörden av att något är sant eller falskt.96 Resonemanget (1) – (8) kräver 
alltså en del ytterligare förklaringar och argument för att den Hägerström vill 
övertyga ska lotsas fram till slutsatsen (slutsatserna). I texter som 
föreläsningsserien vt 1922 försöker han göra just detta.   

Samtidigt som argumentet både har en klar struktur och en trovärdighet i 
olika antaganden, som vi (läsaren) i viss mån också kan bekräfta med en egen 
erfarenhet av hur språket fungerar, så innehåller det både oklara punkter och 
sådant som kan ifrågasättas. Jag vill ta upp några punkter till diskussion: 
 

1. När kan två satser enligt (1) bytas mot varandra? Av utbytbarheten ska ju 
följa att de har samma mening så som Hägerström definierar ”mening”. 
Det ska alltså vara fråga om att uttrycka akter med exakt samma 
innehåll. Men det sätt på vilket vi kan verifiera att två satser är utbytbara 
tycks ske på ett mycket vardagligt plan. Jag bejakar att jag i S likaväl 
skulle kunna uttala x som y och att ingenting i S tycks förändras 
beroende på mitt val. Men för att meningen enligt Hägerströms teori ska 
vara densamma, måste mitt vardagliga bekräftande av utbytbarheten 
också säga något eller klart medföra något om innehållet i akterna, vad 
jag tänker eller känner. Jag antar att Hägerström menar att vi 

                                                 
96  I föreläsningsserien Analys av fråge-, utrops- och önskesatser (s. 49) presenterar 

Hägerström kortfattat en slags korrespondensteori för sanning. Han skriver: ”Jag kan 
naturligtvis icke föreställa mig ha kunskap om något, utan att föreställa mig saken vara på 
visst sätt beskaffad och min egen föreställning om densamma överensstämma därmed. Ty 
att föreställa sig äga kunskap om något, det är att föreställa sig äga en sådan föreställning 
om saken, som är sann” [mina kurs.]. 
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introspektivt kan avgöra detta och att hans formuleringar om 
associationer, känslor och föreställningar, ska vara en överföring av 
denna introspektiva erfarenhet i teoretiska termer. Samtidigt som man 
verkligen kan ifrågasätta introspektionen som säker kunskapskälla, så är 
det tydligt att utbytbarheten här måste innebära något om innehållet i de 
psykiska akterna i S. Håller vi oss endast till yttre faktorer, som kan 
iakttas, vad som satsen hör ihop med eller framkallar i form av 
reaktioner eller beteenden, kan vi inte dra säkra slutsatser om satsens 
mening, som Hägerström uppfattar den. Likhet i yttre reaktioner behöver 
inte medföra exakt likhet i vad som innehålls i vårt medvetande. Det är 
sålunda tveksamt om den utbytbarhet, som vi kan konstatera, berättigar 
oss att gå vidare till meningen, så som (1) antar. 

 
2. Hur skulle Hägerström uppfatta en situation där någon genom att befalla 

”Gå din väg!” eller skarpt upplysa ”Där är dörren” får en annan person 
att gå sin väg? Kan satserna i denna situation bytas mot varandra? Har de 
i den här situationen samma mening för t.ex. mottagaren? Dvs. faller de 
under (1)? Vi ser direkt att ett sådant antagande skulle skapa problem i 
utbytbarhetsargumentets fortsättning. ”Gå din väg!” saknar som 
imperativ sanningsvärde, medan satsen ”Där är dörren” snarast måste 
uppfattas vara sann för att personen ska anse sig uppmanad att gå. Men 
då skulle två satser med samma mening ha olika sanningsvärde, vilket är 
orimligt. För att undvika svårigheten skulle man möjligen kunna mena, 
att det som vid ”Där är dörren” framkallar en viljeimpuls att gå hos 
personen inte främst är uppfattandet av satsen, utan att det är de yttre 
faktorerna, t.ex. sättet på vilket det sägs, som är avgörande. Utan dessa 
skulle ”Där är dörren” inte i S kunna uppfattas som en uppmaning. Men 
garanterar en sådan utbytbarhet att satserna har samma mening? 
Hägerström skulle nog förneka det.97 Utbytbarheten mellan satserna i (1) 
måste alltså ytterligare kvalificeras för att undvika svårigheter som 
denna. 

 
3. Samtidigt som Hägerström i utbytbarhetsargumentet säger att en 

värdesats i indikativ form och t.ex. en önskesats har samma mening i S, 
är uttryck för en och samma akt, så har Hägerström tidigare (1917) 
förklarat den indikativa formen hos värdesatsen med att föreställnings-
komponenten i associationen dominerar över känslokomponenten, 
medan det vid önskesatsen inte finns en sådan dominans.98 Man måste 
ifrågasätta om akterna i så fall har exakt samma innehåll. De har 
visserligen samma struktur och de är associationer med samma 

                                                 
97  Jfr det han säger gester, mimik och tonfall, ovan avsnitt 5.6. 
98  Till frågan om den objektiva rättens begrepp, s. 67, 69, 73. 
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komponenter. Men om föreställningskomponentens dominans innebär en 
skillnad i innehåll, vilket den borde göra, får vi en skillnad i mening 
mellan satserna. Men ändå hävdar han utbytbarhetsargumentet också 
1917. 1922 nämner han dock inte dominansen utan åberopar endast vår 
vana att uttrycka oss i indikativa satser som förklaring. Där bortfaller då 
den svårigheten.  

 
4. Vi förväntas bejaka (2), att värdesatsen i S kan ersättas av en önskesats, 

en utropssats eller ett imperativ. De yttre faktorerna, t.ex. olika fysiska 
reaktioner, kan konstateras och vi kan anta att de är lika. Men det 
krävdes ju också en introspektiv bekräftelse. Vi ska tänka detsamma i de 
båda fallen. En vanlig uppfattning är emellertid att t.ex. tanken att något 
är plikt för mig medför eller innehåller tanken att jag ska göra något 
visst, medan det omvända inte utan vidare gäller. Pliktsatsen kan sägas 
implicera ett imperativ, men den omvända implikationen gäller inte. När 
vi uttalar värdesatsen eller pliktsatsen, menar man, ger vi dessutom vid 
handen att det finns speciella skäl att utföra handlingen, något som inte 
behöver vara fallet, när vi uttrycker en önskan eller säger att något skall 
ske. Richard Hare har framhållit att vi använder värdetermerna när vi är 
beredda att universalisera, dvs. när vi uttalar en värdesats i en situation, 
är vi beredda att göra samma värdering i alla situationer som liknar 
denna. I värdesatsens mening finns inkluderad en sådan referens. Något 
sådant gäller inte vid önskningar, utrop eller imperativer.99 Men om detta 
är riktigt, vilket jag menar att det är, finns det alltså skäl att ifrågasätta att 
satserna i Hägerströms (och Oxenstiernas och andras) exempel har 
samma mening. Det kan då inte röra sig om föreställningar med exakt 
samma innehåll. Vi måste då förneka att satserna kan utbytas mot 
varandra, om utbytbarheten enligt (1) ska garantera en och samma 
mening hos dem. Därmed skulle också argumentet falla. Möjligen skulle 
(1) kunna försvagas, så att utbytbarhet i (1´) endast medför att det är 
fråga om psykiska akter med samma slag av komponenter och med 
likartad struktur. I de diskuterade exemplen här är det psykiska akter, 
som är associationer av viss typ av känslor och viss typ av föreställning. 
(1´) är säkerligen i överensstämmelse med Hägerströms ståndpunkt, men 
också något där han inte kan åberopa läsarens egen erfarenhet eller 
introspektion som bekräftelse, eftersom (1´) förutsätter hans egen 
psykologiska teori. Om vi antar (1´) når vi med själva resonemanget 
snarast en kategorisering av värdesatserna. (3´) skulle innebära att de är 
uttryck för samma art av medvetenhetsakt som önskesatser, utropssatser 
och imperativer ger uttryck åt. De tillhör samma kategori av akter. Som 

                                                 
99  Se Richard Hare, t.ex. The Language of Morals, s. 76, Freedom and Reason, s. 35ff, 

Moral Thinking, s. 20ff.  
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vi tidigare sett, menar Hägerström givetvis det. Resonemanget (4) – (8) 
kan nu också genomföras och (8), som innebär att värdesatsen eller 
pliktsatsen i S varken är sann eller falsk, skulle fortfarande följa. (1´) är 
alltså ett antagande som Hägerström godtar, men det är ändå inte något 
som han avsett här. Det är uppenbart av hans formuleringar att han i 
dessa resonemang talar just om meningen hos satserna. Utbytbarheten 
ska garantera samma mening. Men i så fall tvingas vi avvisa 
Hägerströms exempel på satser, enligt resonemanget ovan. 

 
I sina formuleringar säger Hägerström att värdesatsen ”har samma betydelse 
som” önskesatsen (utropssatsen, imperativet), den ”säger i själva verket alldeles 
detsamma som” önskesatsen. Oxenstierna säger ”dessa uttryck säga alla 
detsamma”. Enligt Carnap är det ”merely a difference of formulation” mellan 
”Do not kill!” och “Killing is evil”, ingen annan. (Se citaten ovan, mina kurs.) 
Det är uppenbart att alla tänker sig att satserna (i S) har samma mening och att vi 
därmed också har fått en analys av värdesatsen. Analys via utbytbarhet svarar 
mot den typ av analys som Michael Beaney kallar rephrasing (se ovan 2.4).     

Men genom att Hägerström uppfattar en sats (eller ett ords) mening som 
innehållet i den tanke eller akt som uttrycks med satsen, blir likhet i mening svår 
att fastställa. Introspektiv bekräftelse är osäker, och det är tveksamt hur den 
utbytbarhet, som möjligen kan konstateras i beteenden och andra yttre 
reaktioner, ska kunna garantera likhet i tankeinnehåll. Detta har framhållits i 
resonemanget under 1 ovan. Hans analysredskap är inte nog starka för hans 
meningsbegrepp.    

Det finns, som vi sett under 4 ovan, också goda skäl att ifrågasätta de 
exempel han använder på satser som antas ha samma mening. Kan de verkligen 
utbytas i S? Har de samma mening? Richard Hares distinktion kan direkt 
tillämpas på Hägerströms (och Oxenstiernas och andras) exempel på satser, och 
därmed understryka en skillnad i innehållet hos de bakomliggande 
föreställningarna, alltså i deras mening.  

Jag uppfattar därför inte Hägerströms utbytbarhetsargument som konklusivt. 
Men även om utbytbarhetsargumentet inte leder oss till satsernas mening så som 
Hägerström definierat den, så kan denna rephrasing med viss kvalificering 
påvisa hur värdesatser ska kategoriseras inom Hägerströms egen teori (Jfr direkt 
ovan under punkt 4). Utan att peka på någon bestämd motsvarighet i mening 
bland t.ex. önskesatserna, så kan argumentet hävda att värdesatsen uttrycker 
något som har samma struktur. Om vi tar Hägerströms psykologi för given, 
stödjer argumentet antagandet att värdesatser i S uttrycker simultana 
associationer, vilket också leder till hans slutsats att de varken är sanna eller 
falska.  

Hägerströms uttalanden är ofta generella, även om hans resonemang måste 
gälla vissa bestämda situationer för att alls kunna vara hållbara. Jag försökte 
ovan att säga något om den situation, som måste förutsättas vid utbytbarhets-
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argumentet. Vad som verkligen visas i argumentet kan alltså inte vara något 
utöver vad som gäller den situationen. Men situationen, skulle han säga, är 
karaktäristisk för värdesatserna.  När Hägerström säger att värderingar varken är 
sanna eller falska, som i ”Om moraliska föreställningars sanning” (1911) eller 
som i senare texter säger att värdesatser varken är sanna eller falska, så gör han 
anspråk på generalitet, även om han, som vi sett ovan också medger att ”gut” 
inte alltid har ”Wertbedeutung”. Generaliseringen innebär, som framhålls i 
citatet från Hedenius ovan, att argument och slutsats ska gälla de ordinära 
förekomsterna av värdesatser, när de används på sitt vanliga eller 
karaktäristiska sätt, som när vi fattar beslut om att handla, bedömer något eller 
ger råd, men inte när vi endast beskriver moralen, egen eller andras, eller t.ex. 
diskuterar en värdesats som en rent språklig företeelse. Hägerström har ju i 
tidigare texter också utskilt gruppen sekundära värderingar från primära, som 
satserna i utbytbarhetsargumentet närmast ska motsvara. På de sekundära 
värderingarna, som är verkliga omdömen, är utbytbarhetsargumentet och dess 
slutsats inte tillämpliga.  
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