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Sammanfattning: I den här uppsatsen diskuterar jag, med utgångspunkt i Simon Blackburns 
kvasirealistiska metaetik, den moraliska motivationen. Jag redogör alltså dels för kvasirealis-
men som helhetlig teori, dels för den aktuella motivationsteoretiska argumentationen. De 
centrala frågeställningarana rör i detta fall det sätt varpå våra värderingar motiverar oss att 
handla. Har de över huvud taget någon normativ kraft, eller består de enbart i kognitiva till-
stånd? Utifrån dessa grundvalar bedömer jag sedan å ena sidan hur Blackburns teori funge-
rar på det metaetiska planet, och å den andra för hur den svarar mot våra intuitioner om mo-
ralföreställningarnas betydelse för vår handlingskraft. På det hela taget är jag emellertid ne-
gativt inställd till teorins praktiska användbarhet. 
 
Abstract: This paper concerns on the one hand Simon Blackburn’s enterprise of quasi-
realism, and on the other the problem of moral motivation. The main question in this second 
case treats the way whereupon our moral propositions motivate us to act. Do they own any 
normative force at all, or are they only to be seen as cognitive states? From the starting point 
of this discussion, I have investigated how the quasi-realist theory could work on the meta-
ethical level. I have also tried to decide whether or not it corresponds to our intuitions about 
the real meaning of our moral judgements. The conclusive position of mine is that the 
fundamental problems of the theory eliminate its practical applicability.  
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1. INTRODUKTION 
 
1.1. Förord 
En av de moralfilosofiska grenar som har intresserat mig mest under min studietid, har varit 
den som i vid mening behandlar våra skäl att handla moraliskt. Till vilken grad motiverar 
våra moraluppfattningar oss att agera i enlighet med dem? Har de överhuvudtaget någon 
normativ kraft, eller är de enbart kognitiva tillstånd? Inom den praktisk-etiska debatten är 
dessa spörsmål mycket centrala. Vi frågar oss alltså inte vad som är rätt eller vilka plikter vi har, 
utan hur stor betydelse värderingarna har för våra handlingsmönster. 
   Tvisten om den moraliska motivationens roll utkämpas generellt mel-
lan internalismen och externalismen. Dessa båda ståndpunkter kan i sin 
tur relateras till olika ontologiska teorier. Grunden för hur vi motiveras 
att vara moraliska, består alltså i hur vi tolkar värdeomdömenas inne-
börd. Ett förslag på hur man skulle kunna välja en medelväg i denna 
fråga, har givits av den brittiske filosofen Simon Blackburn (1944-). Min 
uppsats behandlar å ena sidan dennes metaetiska teori, kvasirealismen (”quasi-realism”), och 
dess eventuella praktiska tillämplighet å den andra. Den senare hållpunkten är särskilt inrik-
tad på vår moraliska drivkraft.   
 
Uppsatsens huvudsakliga källor är boken Spreading the Word: Groundings in the Philosophy of 
Language (1984) och essäsamlingen Essays in Quasi-Realism (1993). Jag har i presentationens in-
ledande avsnitt också tagit hjälp av Ruling Passions (1998), vari Blackburn åskådliggör sina 
åsikter på ett något mer populärvetenskapligt sätt. Därtill har artikeln ”Projectivism” kommit 
till användning vid redogörelsen av teorin med samma benämning. 
   Blackburn har ett utpräglat intresse för språkfilosofiska frågor. Moraltermernas betydelser 
analyseras inte enbart på basis av den vanliga indikativa formen, utan även utifrån hur de 
fungerar i kombination med andra utsagor. Resultatet av diskussionen består i en värdeteori 
som utgår från nihilismen, men som på ett annat plan också kan förenas med realismen. Syftet 
med denna är att optimera möjligheten att ge en plausibel framställning av den moraliska 
motivationen. 
  
1.2. Syften 
I mitt fall har det primära syftet i mångt och mycket bottnat i identifikationen av Blackburns 
grundläggande projekt. Att problemfritt urskilja detta har inte varit enkelt. Teorin är ganska 
mångfacetterad, vilket innebär en mängd sidospår och minst lika många svåra gränsdrag-
ningar. Jag har dock urskiljt två huvudsakliga riktlinjer, varav den ena, moralisk sanning, har 
kommit i skymundan av uppsatsens inriktning men ändå tillägnats presentationens största 
del. Anledningen därtill är att det andra huvudspåret, kvasirealismens bidrag till den moralis-
ka motivationen, fordrat en metaetisk introduktion.  
   Blackburns åsikter om såväl det ena som det andra ämnet besitter ett flertal ljuspunkter. Inte 
minst projektivismens grundtanke är mycket lovande, då den bidrar med ett ganska attraktivt 
alternativ till de flesta non-kognitivistiska förgreningar. Dock medför den också ett par gans-
ka oländiga svagheter. Den mest svårartade består i den cirkularitet som insmugit sig i Black-
burns förklaring av superveniensen, och resonemanget står också i en komplicerad relation 
till John Mackies misstagsteori. Jag har valt att granska båda punkterna och för utmaningens 
skull ha dess ohållbarhet som utgångspunkt. Resultatet av analysen har visat att Blackburns 
metaetiska teori inte håller ihop när den synas i sömmarna.    
 
För Blackburns lära om moralisk motivation ligger hursomhelst projektivismen till grund. Då 
jag utgår ifrån att den senare alltså inte är alldeles plausibel, skulle det vara mycket svårt att 
försvara dess innebörder för vår praktiska drivkraft. Den bärande bjälkens tillstånd måste ju i 
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någon mening infogas i jublet över den andra våningens dyrbara inventarier. Blackburn anty-
der dock att internalismen kan tillföra projektivismen flera tilltalande drag. Huruvida detta är 
korrekt beror dock till fullo på om den förra ståndpunkten är godtagbar, vilket jag alltjämt vill 
göra gällande. Av detta vill jag dock inte påpeka att kvasirealismen som helhet är vidare be-
hjälpt.     
 
1.3. Disposition 
För att någonting, det må vara såväl en konkret som en abstrakt konstruktion, ska uppfattas 
som hållbar och lättillgänglig, måste dess grund kunna identifieras och klarläggas. Detta vill-
kor gäller nog också för en filosofisk uppsats. Med anledning därav, inleder jag min presen-
tation av Blackburns värdeteoretiska projekt med en kortare utläggning om hans uppfattning 
av etiken och hur vi ska betrakta dess element. Utifrån denna kan vi sedan fastslå att vi har 
skäl att föra en moralfilosofisk diskussion, och definiera vilka skäl det rör sig om. 
   Avsnittet får därefter en mer specificerad inriktning. Med utgångspunkt i en rad olika argu-
ment behandlas såväl semantiska som ontologiska oklarheter. Här aktualiseras också moral-
termers egenskaper och implikationer. När detta steg är avklarat, är min förhoppning att den 
något grumliga bilden av kvasirealismen ska ha klarnat. 
   Utifrån kvasirealismen tas sedan det sista steget. En teori om moralisk motivation ska mej-
slas ut och kunna betraktas i ljuset av den normala debatten mellan internalister och externa-
lister. 
   Min analys omfattar primärt just denna teori. Jag tar här, i syfte att åskådliggöra problemet 
ur flera synvinklar, hjälp av andra författares teorier och kommentarer. Vid sidan av denna 
uppgift granskar jag teorin på ett mer grundläggande plan, för att säkerställa att den vilar på 
stabila underlag. 
   Avslutningsvis sammanfattas diskussionen, varpå mina slutsatser presenteras i en mer kort-
fattad form. Här lägger jag även fram en överblick av uppsatsen som helhet. 
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2. PRESENTATION 
 
2.1. Etiska grundvalar 
I filosofihistorian har flera företrädare för en mycket kritisk syn på etiken stått att finna. 
Dessas målsättning har i allmänhet varit att belägga att moralfilosofin är ett malplacerat inslag 
i det sociala livet. Man har bl.a. hävdat att moralen har sitt ursprung i en historisk genealogi, 
att det mänskliga livet är determinerat eller att oenighet i värdefrågor egentligen bara beror 
på att vi brukar språket på olika sätt. På detta sätt har man velat framhålla grundläggande 
svårigheter att uppnå moralisk enighet, och ibland t.o.m. skäl att vederlägga moralbegreppet. 
   Att försöka diskutera moralisk motivation med utgångspunkt i en teori av detta slag hade 
knappast varit något lovande projekt. Dessbättre hör inte Blackburn till de filosofer som om-
fattar denna moralkritiska ståndpunkt. I introduktionen till Ruling Passions poängterar han att 
etiken ytterst tar sig uttryck i hur vi bedömer varandras handlingar.1 Oenigheter i 
moralfrågor består inte i någon lingvistisk tvist, varför han använder G. E. Moores the open-
question argu-ment2 som belägg. Moralordens betydelse är ingenting som vi i praktiken är 
oense om, än mindre något vi kan laborera med. När meningsskiljaktigheter uppstår kan vi 
alltså inte rätt-mätigen hänvisa till skilda betydelser av dessa termer. Därav följer, enligt 
Blackburn, att eti-ken å ena sidan handlar om vilka handlingar som genererar uppskattning, 
och å den andra vilka som anses vara förkastliga. 
   En mer utförlig bild av moralen och kunskapen därom presenteras i ett något senare skede 
av samma bok. Avsnittet ”Naturalizing Norms” inleds med: 
 

The natural world is the world revealed by the senses, and described by the 
natural sciences: physics, chemistry, and notably biology, including evolutio-
nary theory. However we think of it, ethics seems to fit badly into that world. 
Neither the senses nor the sciences seem to be good detectors of obligations, 
duties, or the value of things.3

 
Det skisserade problemet består i att de mänskliga receptorer som registrerar naturliga bes-
kaffenheter, inte på samma sätt kan uppfatta värdeegenskaper. Vi måste alltså kunna förkla-
ra på vilket sätt moralisk kunskap skiljer sig från naturvetenskaplig, och hur vi ska tillgodogö-
ra oss den. 
   Enligt Blackburn handlar det om att återgå till själva handlingen, moralomdömenas gemen-
samma parameter. Distinktionen mellan etik och empiriska fakta består i hur vi uttrycker 
dem. En författare kan uttrycka ett subjekts moralföreställning utan att detta yttrar någon 
värdering, medan en naturvetenskaplig uppfattning måste återges mer explicit. Exempelvis 
måste en person uttrycka att ett äpple som lossnar från sin gren kommer att falla till marken, 
för att man ska kunna dra slutsatsen att denne har någon uppfattning om fenomenet. 
 
Det har redan påpekats att moralisk kunskap handlar om hur vi bör handla och inte om att 
någonting är fallet. När vi för etiska diskussioner är det alltså främst våra inställningar till 
olika handlingar som utgör själva objektet. Enligt Blackburns mening ska dessa inte tolkas 
som deskriptiva, utan snarare som expressiva. När vi värderar något redogör vi alltså varken 
för hur omdömets objekt är beskaffat eller för vår faktiska attityd. Vi ger uttryck för den utan 
att för den sakens skull beskriva den.   

                                                           
1 Blackburn (1998), s. 14 
2 I Principia Ethica (1903) ställer Moore strikta krav på hur en satsreduktion får utföras. Moralbegrepp 
som «det goda» betraktas som en enkel term och kan inte definieras i sammansatta uttryck utan att ett 
naturalistiskt misstag begås.  
3 Ibid., s. 48 
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   Att begränsa diskussionen till moralen – och inte låta den omfatta andra typer av värden – 
gör också att man kan specificera sättet varpå begreppen ska tolkas. Blackburn menar implicit 
att vi inte enbart bedömer våra medmänniskor utefter hur de faktiskt handlar, utan även på 
basis av deras grundprinciper.4 Om någon deklarerar att han eller hon faktiskt uppfattar en 
viss handling som ond (och, för exemplets skull, också vidhåller att man inte bör begå onda 
handlingar) men lever stick i stäv med denna värdering, kan vi börja tvivla på personens upp-
riktighet. Utifrån denna åsikt drar Blackburn en slutsats om moralföreställningarnas inne-
börd: “To hold a value, then, is typically to have a relatively stable disposition to conduct 
practical life and practical discussion in a particular way: it is to be disposed or set in that way, 
and notably to be set against change in this respect.”5  
 
Denna redogörelse för Blackburns värdegrund ger en ganska klar fingervisning om hans för-
hållningssätt i just de frågor som hädanefter ska behandlas. Åsikterna är konsistenta och följer 
ett ganska entydigt mönster. Vi kommer dock att upptäcka att de kan diskuteras på andra ni-
våer än den intuitiva, och att de fordrar modifikationer för att kunna bli alldeles tillfredsstäl-
lande. 
 
2.2. Värdeteori och begreppsmening   
 
Expressiva och kognitiva egenskaper 
 
Den metaetiska teori som skisserades i föregående avsnitt kallas expressivism.6 Dess huvud-
sakliga semantiska drag har redan föreställts. Den aspekt som kommer att behandlas fram-
över, har dock snarare med sanning än språklig innebörd att skaffa. Vi vill alltså först och 
främst fastslå huruvida ett värdeomdöme har något sanningsvärde, och, om så är fallet, även 
bestämma detta. 
   Expressiva omdömen har som sagt endast med attityder att göra och rör inte sakers beskaf-
fenhet, varav följer att de heller inte gör anspråk på att vara sanna eller falska. I djup kontrast 
till denna uppfattning står realistiska teorier, enligt vilka värdeomdömen faktiskt är sanna. Att 
hävda att det är moraliskt fel att t.ex. ljuga, betyder alltså att de naturliga egenskaperna hos en 
lögn är förbundna med de moraliska. Omdömet är alltså deskriptivt och återger ett sakför-
hållande. 
 
Implikationer hos båda teorierna föranleder problem. Vad expressivismen beträffar, så bru-
kar man påpeka att våra praktisk-etiska debatter tycks bygga på att vi vill finna sanna värde-
omdömen – ett projekt som vore omöjligt om dessa är non-kognitiva. Realisterna måste å and-
ra sidan försöka förklara varför det faktiskt uppstår oenighet i moralfrågor, då man önskar 
vidhålla att den korrekta värderingen inte är mer komplex än utsagor om naturliga beskaffen-
heter.  
   Argumentationen är mycket vidsträckt och omfattar allt som allt en mängd olika intuitiva 
oklarheter. Blackburn tycks alltjämt vilja fastslå att sanningsbegreppet kan betraktas som dess 
minsta gemensamma nämnare. Det sätt varpå den moraliska sanningen förklaras anses alltså 
vara vital för moralfilosofins hållbarhet. För att stärka sin ställning i denna fråga väljer han att 

                                                           
4 Blackburn (1998), s. 59-60 
5 Ibid., s. 67 
6 Anmärkas bör, för tydlighetens skull, att expressivism egentligen bara är benämningen på den seman-
tiska teori som brukar förknippas med non-kognitivismen. Likväl tycks det vara just den språkliga im-
plikationen (som inom den engelskspråkiga världen utgavs som the ”Boo!”-/”Hooray!”-theory) som har 
bidragit till det största intresset. Det huvudsakliga skälet till att jag valt att använda expressivism och 
realism som motpoler är emellertid att Blackburn själv gör det.   
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påvisa brister hos realisternas uppfattning av begreppet. Ofta brukar denna sammanfattas i 
den s.k. korrespondensteorin (correspondence theory of truth). 
   Korrespondensteorin har sitt ursprung i den aristoteliska filosofin och bygger på att ett på-
stående om ett visst sakförhållande är sant, om och endast om det korresponderar mot fakta. 
Mot detta synsätt brukar man invända att ingen betraktare äger förmågan att göra en objektiv 
bedömning av en viss situation. Detta påpekande bygger naturligtvis på samma brytpunkt 
som urskildes ovan, varför kritiken måste förfinas för att erhålla någon slagkraft. För att göra 
detta finns det flera sätt att gå tillväga. Blackburn tar avstamp i frågan om våra språkliga 
satsers natur och försöker utifrån denna finna lämpliga sanningsteorier. Med utgångspunkt i 
olika debattämnen önskar han sedan kunna dra en slutsats om vilken metaetisk strömning 
som bäst svarar mot våra intutitioner.   
 
Reduktioner 
 
Efter att i bokens första del, ”Our Language and Ourselves”, i huvudsak ha diskuterat psyko-
logiska aspekter på språket och dess roll i våra liv, övergår Blackburn i den andra delen av 
Spreading the Word: Groundings in the Philosophy of Language till en mer analytisk-filosofisk kart-
läggning av satsers innebörd. Här tycks han företräda ett slags reduktionistisk semantik. Bety-
delsen av denna består i att ett omdöme, i syfte att förtydliga dess innehåll, kan omformuleras 
utan att dess implikationer förändras. Detta tankesätt förekommer bl.a. inom den funktiona-
listiska medvetandefilosofin, enligt vilken ett visst mentalt tillstånd kan reduceras till ett rent 
fysiologiskt. Enligt Blackburn kan dock denna metod översättas i moraliska termer. Den ska 
också kunna innebära att multipla reduktioner måste göras innan fullständig förståelse för 
meningen kan uppnås. 
   Blackburn poängterar att teorin inte syftar till att påvisa ett visst ontologiskt faktum, utan 
enbart att förbättra begripligheten hos våra språkliga satser. Ett påstående som uttryckts med 
en viss vokabulär, kan t.ex. uppfattas som metafysiskt eller epistemologiskt oklart. För att 
stävja detta problem ska man därför kunna uttrycka exakt samma sak i andra termer. Det ska 
alltså vara möjligt att belägga att de obskyrheter som medföljer den första formuleringen inte 
behöver ingå i en mer relevant tappning. Beakta t.ex. påståendet att en person p är berömd. 
Denna utsaga är enligt Blackburn mycket mångtydig. Utifrån ett funktionalistiskt synsätt 
skulle vi vilja omformulera och ge den en mer lättillgänglig prägel. Detta innebär att vi strävar 
efter en förklaring av själva berömdheten. Att definiera den som det faktum att en mängd per-
soner i hög grad uppskattar p, är ett sätt att gå tillväga. Dock kan vi alltjämt behöva förklara 
förhållandet ytterligare: vad innebär folkets gillande av p? Kan vi återge en enhetlig tolkning 
av det?  
 
Blackburns reduktionistiska teori har kritiserats på flera olika sätt. Den kanske starkaste in-
vändningen bygger på att den inte är kompatibel med expressivismen, vartill Blackburn ju 
också vill hänge sig. Ett emotivistiskt anförande a att en viss handling är god, kan t.ex. inte 
omformuleras i andra termer. Detta beror på att värdeomdömen enligt denna teori ju enbart 
uttrycker attityder. Då dessa inte innehar något sanningsvärde kan de heller inte ingå i någon 
alternativ översättning av påståendet. Det enda expressivisten fastslår med hjälp av a, är att 
handlingen har blivit bedömd.7

   Enligt Blackburn har dock den expressivistiska tolkningen av satsreduktioner flera fördelar 
visavi t.ex. den naturalistiska. Den senare inkluderar givetvis inget förnekande av eventuella 
omskrivningar, eftersom att dess grundtanke bygger på att påståenden om såväl naturliga 
som moraliska egenskaper bottnar i empiri. Detta faktum utmynnar dock ofta i en svårighet 
att förklara hur åsikter kan komma i konflikt med varandra. En utilitarist och en kantian skul-

                                                           
7 Blackburn (1984), s. 168 
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le t.ex. ge helt kontrasterande förklaringar av anförandet a ovan, men därav skulle en natura-
list inte dra slutsatsen att någon av dessa var falska. 
   Realister har å andra sidan framkastat att expressivister konsekvent begår ett begreppsrela-
terat misstag (”speech-act fallacy”8), som bottnar i att vi faktiskt tycks tilldöma vissa ord såväl 
deskriptivt som värderande innehåll. Om man t.ex. ersätter det deskriptiva ordet ”alkoholist” 
med ”lodis”, har vi onekligen erhållit ett begrepp som också uttrycker en viss inställning. Uti-
från likartade exempel önskar realisterna generalisera att värdeomdömen faktiskt kan ha en 
helhetligt deskriptiv innebörd. 
   Om denna tes vore korrekt, skulle expressivismens relation till reduktionismen förändras. 
Blackburn anför dock att det skisserade misstaget faktiskt aldrig begås. Realisterna tycks näm-
ligen vilja förmedla att expressivister felaktigt godtar implikationen: 
 

Den uttalade satsen ger uttryck för en attityd → satsen är helt och hållet expressiv. 
 
Detta är en inkorrekt föreställning om expressivistiska teorier. Blackburn understryker att: 
”There is no inference of the form ’this attitude is expressed, so these remarks have no truth-
conditions’, but only ‘this attitude is expressed; if we see the remark as having no truth-condi-
tions the philosophy improves; so let us see the remark as expressive rather than descrip-
tive.’”9 Sålunda anses realisternas argument vara missriktat. Än viktigare för Blackburns teori 
är dock att det i expressivistisk mening egentligen gör detsamma huruvida en viss sats utgör 
ett såväl deskriptivt som värderande påstående. Det element som ger satsen den expressiva egen-
skapen är liktydigt med det som skiljer den från alla typer av reduktionistiska omformuleringar. Denna 
tes skulle förvisso kunna bestridas om det expressiva elementet tillfogades ett sanningsvärde, 
men detta förslag tillbakavisar Blackburn av trovärdighetsskäl.  
 
Blackburn inser dock att en värdeteori måste kunna bestämma till vilken grad de språkliga 
satsernas innebörd ska förklaras, för att vara helt plausibel. Realisterna kan i denna fråga hän-
visa till korrespondensteorin som, trots att den alltså är diskutabel, ändå ger förhållandevis 
strikta svar. Varken expressivismen eller reduktionismen verkar dock kunna ge tillfredsstäl-
lande besked om sina egna omfattningar. Denna svaghet innebär en svårighet att förklara att 
vi verkligen tycks förutsätta att våra omdömen har sanningsvärden. I följande avsnitt redo-
visas ett förslag på hur man trots allt skulle kunna gå tillväga. 
 
Projektivism 
 
Projektivismen har namngivits efter David Humes anförande att ”the mind has a great pro-
pensity to spread itself on the world”. Enligt dess grundvalar har de världsliga objekten tillfo-
gats olika värden, varpå vi kan reagera och basera vårt intuitiva moralspråk. När vi fäller ett 
visst omdöme om någonting gör vi det utifrån just denna föreställning, i ljuset varav vi tror 
oss ge uttryck för ett sakförhållande. Ta t.ex. åter påståendet a i beaktande. Enligt det projekti-
vistiska synsättet är detta i själva verket inte ett intuitivt försök att påvisa något sannings-
värde hos det, utan ett sätt att projicera en attityd mot handlingen på världen.10 Vi utgår ifrån 
att naturens deskriptiva egenskaper kan omsättas i värdekoncept, varav följer att vi kan före-
ställa oss moraliska sakförhållanden. 

                                                           
8 Blackburn (1984), s. 170 
9 Ibid. 
10 Det går också att tänka sig en mer psykologisk variant av projektivismen. Tankesätt av detta slag 
lämpar sig inte minst för känslouttryck, varvid vi applicerar värdeegenskaper på våra egna medvetan-
den. Att t.ex. känna sorg kan därmed uppfattas som ett slags projektion av attityder till vår uppfatt-
ning av världsliga objekt. Denna teori kan betraktas som sekundär och åsyftas inte av Blackburn.   
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   Kartesiska filosofer har av tradition tenderat att tillämpa projektivistismen. I frågan om vår 
perceptionsförmåga har man velat framhålla att varseblivningen om t.ex. färger enbart är en 
produkt av det egna medvetandet. Världsliga objekt må ha tillfogats vissa egenskaper, t.ex. 
kapaciteten att reflektera ljus av en viss våglängd, men därav kan vi inte dra slutsatsen att 
världen är färgad. Vi behandlar helt enkelt den bara som om den vore det.  
   Enligt Blackburn är projektivismen fördelaktig ur flera aspekter. Den kanske främsta består i 
att den å ena sidan redogör för vilket spektrum av egenskaper som inbegrips, och å den andra 
dessutom är mycket ekonomisk.11 Snarare än att fordra att de naturliga objekten besitter sär-
skilda värdeegenskaper, ger projektivistister vid handen att ingenting utöver de naturliga 
dragen behövs. Vad påståendet a beträffar, så är det alltså bara handlingens naturliga egen-
skaper som bedöms. Detta antagande bär en tydlig anstrykning av logisk positivism och ger 
en strikt bild av vad våra värderingar kan göra anspråk på. 
   En metafysisk aspekt som Blackburn också anser påvisar projektivismens rimlighet är super-
veniensen, enligt vilken vi inte kan föreställa oss en värld vari två objekt med likvärdiga natur-
liga egenskaper inte därtill delar värdeegenskaper. Denna diskussion kommer att refereras i 
ett senare avsnitt. Återstoden av detta kommer istället att tillägnas en synpunkt som ofta har 
ansetts vara problematisk för teorin. Det har att göra med föreställningen att projektionen av 
allmängiltiga attityder är förenat med ett misstag.  
 
I sitt huvudverk Ethics: Inventing Right and Wrong presenterade John Mackie (1917–81) en 
misstagsteori (”Error Theory”) som kommit att influera en mängd filosofers metaetiska inställ-
ningar och innebar ett kraftfullt angrepp på vår vardagliga användning av moralpredikat. 
Mackie påpekade att vi undermedvetet har godtagit den expressivistiska tolkningen av värde-
omdömen, men att vår moraliska målsättning alltjämt består i att objektivt verifiera vilka 
handlingar som är intrinsikalt goda. Detta innebär att vi i vårt moraliserande ständigt försö-
ker inrymma moraltermernas faktiska betydelse. Häri finner vi argumentets kärna. Eftersom 
att inga objektiva värden faktiskt står att finna, är våra värdeomdömen falska; vi har kort och 
gott begått ett misstag. Denna slutsats får också till följd att expressivister, genom att hänge sig 
till någon form av projektivism, inte tycks redogöra för meningen hos de begrepp som an-
vänds i moralspråket.  
 
I ”Errors and the Phenomenology of Value” behandlar Blackburn denna något ogynnsamma 
implikation. Han inleder med att påpeka att Mackies kritik, på grund av att den inte inne-
fattar något förslag på hur man moraliserar felfritt (”shmoraliserar”12), inte kan anses vara vi-
dare slagkraftig. I sin bok fäller Mackie nämligen flera normativa omdömen utan att ersätta 
det infekterade vardagsspråket med ett mer korrekt. Man skulle visserligen kunna invända att 
Mackie shmoraliserar i våra gängse termer och således löser det problem han presenterat. 
Detta kan dock, enligt Blackburn, översättas till att han moraliserar med en djupare förståelse 
för denna aktivitet än andra, vilket skulle innebära svårigheter att förklara hur moraliserande 
kan vara förenat med ett misstag. Mackie skulle kanske kunna redogöra för terminologin på 
ett problemfritt sätt, men därav knappast vederlägga sättet varpå andra moraliserar. Genom 
att skilja mellan betydelse och praktik drar Blackburn därför slutsatsen att ”shmoralen” är ett 
överflödigt begrepp.  
   Mackies metaetik måste ändå definieras i projektivistiska termer. På grund av förkastandet 
av vårt vedertagna moraliserande väljer dock Blackburn att kalla den för en revisionistisk pro-
jektivism.13 Dess syfte består således i att påvisa orimligheten hos den kvasirealistiska varian-
ten, enligt vilken vi faktiskt inte begår något misstag när vi projicerar attityder på världen. 
Mackies första invändning mot den senare teorin går ut på att den inte kan hantera förpliktel-
                                                           
11 Blackburn (1984), s. 182 
12 “Errors and the Phenomenology of Value”, s. 150 
13 Ibid., s. 152 
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ser av olika slag, då dessa externt förbinder oss till andra människor och alltså fordrar annat 
än projektioner för att kunna identifieras.  
   För att försvara sitt eget tankesätt utgår Blackburn ifrån att förpliktelser inte har någon mo-
raliskt nödgande egenskap. Om en person p på alla punkter vore böjd att begå en viss hand-
ling h, skulle det vara konstigt om enbart det faktum att det förelåg en plikt att göra något 
annat, kunde medföra att p kom att uppfatta h som felaktig. Blackburn anser att det i detta fall 
snarare har att göra med att p uppfostrats att kritisera böjelser, vilket i sin tur tar sig uttryck i 
projektionen av felaktigheten hos h: 
 

As usual, however, the extra ingredients the realist adds (the values or obli-
gations which, in addition to normal features of things, are cognized and the 
respect we then feel for these cognized qualities) are pulling no explanatory 
weight: they just sit on the top of the story that tells how our sentiments re-
late to natural features of things.14

 
När vi talar om förpliktelsen att utföra ¬h, så bör vi alltså utgå ifrån det sätt varpå vår mora-
liska sensibilitet står i relation till naturliga egenskaper. Det är således inte berättigat att rädas 
projektivismen på grund av att den är skeptiskt inställd till vedertagna moraltermer. Bristan-
de respekt för moralen kan bara uppstå om ens sensibilitet bidrar till defekta värderingar. 
   Blackburn fastslår alltså att vi inte begår något misstag när vi projicerar våra attityder på 
världen. Det kanske inte är attraktivt att vara ovetandes om huruvida våra sinnen vilseleder 
oss eller ej, men detta betyder inte att projektionerna inbegriper en felbedömning. Vi kan t.ex., 
för att återgå till färgvarseblivningen, inte slå fast att världen inte är färgad. Projektivismens 
budskap består snarare i att det faktum att vi betraktar den som färgad, bottnar i våra egna 
visuella gensvar. Det kan alltså sammanfattas i tanken att flera världsliga aspekter trots allt 
inte behöver vara oberoende av oss själva.     
 
Freges grammatiska invändning 
 
Ett problem som Blackburn ganska flitigt refererar till härrör från den tyske logikern Gottlob 
Frege (1848–1925). Det har att göra med de olika sätt varpå värdesatser kan förekomma i det 
språkliga bruket, och hur dessa kan sätta käppar i expressivisternas hjul. Det huvudsakliga 
budskapet består i att en godtycklig värdering, t.ex. Det är fel att ljuga, möjligen kan utgöra ett 
uttryck för en attityd, men att dess innebörd förändras när den placeras i en sats av ett annat 
slag. Blackburn låter en vanlig syllogism exemplifiera problemet: 
 
1. Det är fel att ljuga 
2. Om det är fel att ljuga, så är det fel att uppmana sin lillebror att ljuga 
3. Det är fel att uppmana sin lillebror att ljuga. [min övers. och satsnumrering]15

 
Detta är ett predikatlogiskt giltigt argument, och man kan inte invända att Det är fel att ljuga 
har olika betydelser i de olika förekomsterna (eftersom att vi inte kan åstadkomma någon 
dikotomi, dvs. hävda att den signifikans som gör att (2) är sann, skiljer sig från den som gör 
att (1) är det). Satsen uppstår alltså i två kontexter, men förlorar sin expressiva mening i den 
andra. Frågan är då huruvida expressivismen kan tilldöma samma sats identiska betydelser, 
oberoende av i vilket sammanhang den placeras.  
   Blackburn fastslår till att börja med att anledningen till att vi vill kombinera två begrepps-
ligt åtskilda satser (som i argumentets andra premiss) är att vi på så sätt rationaliserar vårt 
språkbruk; vi vill ofta uttrycka både en värdering och en föreställning i samma mening. Svå-

                                                           
14 “Errors and the Phenomenology of Value”, s. 155 
15 Blackburn (1984), s. 190 
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righeten består snarare i att visa hur själva operatorn (implikationen) fungerar. Då vi har att 
göra med två satser som båda är värderande, kan vi som expressivister inte acceptera att den 
syftar till att ge hela premissen ett sanningsvärde. Däremot skulle den kunna fungera som ett 
medel för att två satser ska kunna sammanbindas till ett utlåtande, vars acceptans bottnar i att 
dess båda delelement (Det är fel att ljuga och Det är fel att uppmana sin lillebror att ljuga) kan 
accepteras.16  
   Denna förklaring har sin grund i den projektiva förklaringen av vårt moraliska tänkande. 
Eftersom att vår moraliska sensibilitet bygger på en funktion av mottagandet av föreställningar 
om sakförhållanden och projektionen av attityder, syftar våra etiska ställningstaganden till att 
rangordna dessa och utesluta de som får oacceptabla följder. Vi hade inte godtagit en sensibil-
itet som genererat kontradiktoriska kombinationer, exempelvis Det är fel att ljuga, men det är 
rätt att uppmana sin lillebror att ljuga. På liknande grunder måste vi godta satser som av något 
skäl är logiskt omöjliga att förkasta, t.ex. Om du borde ge honom mat, så borde du ge honom någon-
ting.  
   För att åskådliggöra sitt budskap föreställer sig Blackburn Eex, ett moralspråk utan några 
som helst värderande predikat. För att uppfylla värdeomdömenas expressiva natur, låter han 
istället operatorerna H! (Hooray!) och B! (Boo!) symbolisera våra attityder. (Semikolonet indi-
kerar att den föregående attityden är kopplad till den nästkommande.) Detta medför följande 
omformulering av den slutledning som presenterades ovan: 
 
 B! (ljuga) 
 H! (|B! (ljuga)|;|B! (uppmana sin lillebror att ljuga)|) [min övers.]17

 
I den här uppställningen uttrycker den andra satsen, till följd av att (2) gäller, en positiv 
attityd till |B! (uppmana sin lillebror att ljuga). Genom att semantiskt översätta (1) till ett uttryck 
för en attityd, menar Blackburn alltså att vi i tydligare grad kan cementera betydelsen av Det 
är fel att ljuga. Logiskt sett är B! (ljuga) att likställa med H! (|B! (ljuga|), vilket medför att Fre-
ges spörsmål besvarats. Enligt Blackburn kan vi heller inte godta den andra satsen utan att 
först ha accepterat den första. Detta beror inte på någon typ av moraliska fakta, utan på att 
den sensibilitet som skulle leda till ett sådant steg inte skulle uppfylla vårt moraliska tänkan-
des praktiska syfte; ”It will want a way of expressing the thought that it is a logical mistake 
that is made, if someone holds the first two commitments, and not the commitment to disap-
proval of getting your little brother to lie.”18 Moralspråket Eex syftar kort och gott till att möj-
liggöra reflektiva resonemang och hänsynstagande till olika attityders implikationer och ko-
herens. Denna målsättning skulle dock inte kunna tillgodoses om man inte lade vikt vid att 
låta en attityd, t.ex. (1), samspela med (3). Blackburns viktigaste budskap består i att det är 
just denna form av uttryck och resonemang som ska kunna transformeras till vårt vanliga tal-
språk. När vi har gjort detta, har vi också förstått vad som menas med att projicera attityder 
på världen. 
 
Superveniens 
 
I Essays in Quasi-Realism finner man under avsnittet Ethics ett par artiklar, ”Moral Realism” 
och ”Supervenience Revisited”, som båda behandlar ett problem vars inflytande på Black-
burns värdeteori knappast kan överskattas. I studiet av densamma har jag snabbt kommit un-
derfund med att jag lyckats finna en röd tråd, efter vars sträckningar flera av författarens vik-
tigaste argument står att finna. Problemet ifråga berör kopplingen mellan naturliga och mora-
liska egenskaper. 
                                                           
16 Blackburn (1984), s. 191-192 
17 Ibid., s. 195. 
18 Ibid. 
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Superveniensen kan tolkas på flera olika sätt. Då jag första gången kom i kontakt med be-
greppet, förklarades det i termer av intuitionism (eller värdeobjektivism, som Lars Bergström 
valt att benämna teorin). I korta ordalag går idén ut på att olika värdeegenskaper är objektivt 
knutna till (eng. supervenes on) naturliga egenskaper.19 Detta samband kan varken beläggas 
empiriskt (som t.ex. en naturalist hade föreslagit) eller idealistiskt, utan kan rent språkligt (av 
prefixet super-) endast översättas i termer av bakomliggande faktorer. Insikten om det kan ur 
en aspekt anses vara intuitiv. I detta fall hävdas ett objekts totala utbud av naturliga egenska-
per kategoriskt implicera ett visst värde. Enligt Blackburns åsikt skulle det dock vara mer till-
talande att kunna nå samma slutsats genom reflektivt resonemang.  
 
I ”Moral Realism” består det huvudsakliga syftet i visa att det finns ett visst drag hos påståen-
det att ett visst moralomdöme är sant, som medför att detta inte kan korrespondera mot ett 
visst faktum. För att uppnå detta väljer han att påpeka hur realismen misslyckas att förklara 
ett par grundläggande föreställningar om moralisk sanning. Den första består i en generell 
deklaration av superveniensen: 
 
S1 A property M is supervenient upon properties N1…Nn if M is not identical 

with any of N1…Nn or with any truth function of them, and it is logically 
impossible that two things should each possess the same properties from 
the set N1…Nn to the same degree, without both failing to possess M, or 
both possessing M, to the same degree.20

 
Denna punkt är mycket viktig för Blackburns resonemang. Utifrån ett projektivistiskt synsätt 
kan den tolkas som att moraliska attityder beror på föreställningen om vissa naturliga egen-
skaper. Det är alltså, under förutsättning att de uppfattas som lika (med avseende på N1…Nn), 
inte möjligt att anta olika inställningar till föremålen A och B. Denna teori kan enligt Black-
burn uppfattas som ett metaetiskt axiom. 
   Den andra föreställningen om moralisk sanning utgörs av ett slags “lack of entailment”, 
varenligt naturliga egenskaper inte i något hänseende kan inbegripa moraliskt värde: 
 
E There is no moral proposition whose truth is entailed by any proposition as-

cribing naturalistic properties to its subject.21

 
Denna utsaga är, såtillvida att inget enskilt påstående om naturliga egenskaper kan belägga 
ett värdeomdömes sanningsvärde, ämnad att avfärda naturalismen. Blackburn inser emeller-
tid att argumentet inte är omöjligt att kringgå, då naturalister i själva verket vill påpeka kon-
tingens hos sambandet mellan ett visst föremål A och dess värdeegenskaper M. På detta sätt 
kan de, med hänvisning till att de senare inte följer logiskt av ett sakförhållande, undvika att 
motsäga E. Dock måste man följaktligen godta möjligheten att A skulle kunna förekomma 
utan att besitta M. Sålunda verkar de inte vara kapabla att förklara den logiska omöjlighet 
som påvisades i S1. Enligt Blackburn är denna svaghet tillräckligt sårbar för att en omformu-
lering av E ska kunna göras: 
 
E’ There are some moral propositions that are true, but whose truth is not en-

tailed by any naturalistic facts about their subject. [min kurs.]22

                                                           
19 I min redogörelse har jag valt att utgå från att ett visst objekts värdeegenskaper kan refereras till dess 
samtliga naturliga egenskaper, och inte enbart till de egenskaper som pro tanto tillfogar den det specifika 
värdet. (Denna diskussion förs i Dancy (2004), kap. 5.3.)  
20 ”Moral Realism”, s. 115. (Ursprungligen använder Blackburn beteckningen S, men då jag även kom-
mer att referera ”Supervenience Revisited” har jag valt att använda S1 resp. S2.) 
21 Ibid., s. 116 
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Denna synbarliga försvagning av argumentet skulle kunna utnyttjas genom att helt enkelt på-
peka att naturalismen inte omfattar just de M som E’ behandlar. Blackburn menar dock att om 
detta vore fallet så skulle den inte vara särskilt attraktiv. På grund av dess resistens gentemot 
andra naturalistiska invändningar, anser han också att E’ är den kanske starkast möjliga pre-
missen. 
   Realisternas teoretiska utväg skulle kunna stå att finna i ett förnekande av superveniensen. 
Blackburn anser dock att ett sådant åtagande skulle betyda att man inte tilldömde moralisk 
sanning någon vikt, vilket hade utgjort ett fatalt principiellt felsteg. Därav drar han också slut-
satsen att den moraliska realismen måste vara falsk. 
 
Kan vi anta att expressivismen kan handskas med superveniensen? Blackburn är givetvis vil-
lig att göra det, men inser likväl att detta inte är något obestridligt faktum. Ett argument som 
framkastats av J. R. Searle (och i ganska hög grad är besläktat med den invändning som redo-
visades i föregående avsnitt) ger t.ex. vid handen att den non-kognitivistiska förklaring som 
presenterades ovan inte är hållbar. Skälet till detta består i att expressivismen inte kan redo-
göra för kontexter vari moralbegreppen inte uttrycker någon värdering. Blackburn exempli-
fierar en sådan: 
 
I No statement of the naturalistic properties of courage entails that it is an in-

trinsically good thing.23  
 
Enligt Searle skulle denna sats inte innebära att något omdöme anfördes, utan endast att det 
inte föreligger något logiskt samband mellan de naturliga och de moraliska egenskaperna. 
Blackburn hävdar dock att meningen refererar till ett värdeomdöme och därför är en förkla-
ring av attitydens natur; ”It is an expression of a fact about the moral attitude of approval to-
ward courage, and says that nobody who fails to approve of courage while knowing all that 
there is to be known about it can be convicted of a logical mistake.”24 Sålunda är i själva ver-
ket I inte ett anförande om ett visst sakförhållande, utan ett uttryck för en inställning.  
   Utifrån antagandet att I går att rättfärdiga med expressivistiska medel, utgår Blackburn från 
att även S1 kan förklaras. Bägge satserna är nämligen exempel på reflektioner över påståenden 
om de moraliska attitydernas beskaffenhet (”propositional reflections,”25), och inbegriper det 
faktum att en attityd besitter vissa egenskaper. Vad gäller superveniensen så antas de vara 
nödvändigt sambundna med dess objekts naturliga egenskaper. 
   Förekomsten av sådana reflektioner är starkt anknuten till moralspråket Eex, som behand-
lades i föregående avsnitt. Bägge enheterna syftar till att möjliggöra användning av kunskap, 
föreställningar och logiska samband i den praktisk-filosofiska argumentationen. Blackburn 
understryker således att hans målsättning inte består i att förkasta den moraliska sanningen 
och förneka oenigheten i moralfrågor, utan i att vederlägga realismen. För att göra detta behö-
ver man endast avfärda påståendet att moralomdömenas sanningsvärde bottnar i faktakorres-
pondens. Kvar finns då möjligheten att det istället har att göra med den projektiva attityden 
till dess subjekt. 
 
I ”Supervenience Revisited” påpekar Blackburn att superveniensen även kan fungera som ett 
försvar för projektivismen. För att åskådliggöra detta inleder han med följande formulering av 
densamma: 
 

                                                                                                                                                                                     
22 ”Moral Realism”, s. 120 
23 Ibid., s. 125 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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S2 N ((∃x) (Fx ∧ G*x ∧ (G*x U Fx)) ⊃ (y) (G*y ⊃ Fy))26

 
I denna uppställning är F lika med en viss mängd värdeegenskaper och G* mängden av alla 
underbyggande (U) sakförhållanden. Innebörden av detta attribut består i att alla objekt x som 
besitter G* därigenom också besitter F. Vi kan därmed, under förutsättning att världen fak-
tiskt innesluter något sådant objekt, alltså dra slutsatsen att alla y som ingår i G* också med 
nödvändighet ingår i F. Om vi kan verifiera såväl förekomsten av ett sådant x som detta under-
byggande samband mellan G* och F, står det likaledes klart att de senare egenskaperna super-
venierar på de förra.27 I kontrast till S2 står följande sats: 
 
N N (x) (G*x ⊃ Fx)28

 
Skillnaden mellan de båda satserna består i att S2 inkluderar ett förbehåll, varenligt efterledet 
bara kan bejakas om det förekommer ett samband mellan F och G* (d.v.s. om objektet x kan 
sammanfogas med båda). För argumentationens skull framkastar Blackburn också en möjlig-
het: 
 
P P (∃x) (G*x ∧ ¬Fx)29

 
Detta påstående innebär att något objekt hypotetiskt sett skulle kunna äga egenskapsmäng-
den G* men ändå inte besitta de värden som denna underligger. Det understryker också möj-
ligheten hos förekomsten av två möjliga världar, varav den ena innesluter ett objekt som ingår 
i såväl G* som F och den andra också erbjuder den motsatta möjligheten. En sådan situation 
är inte svår att föreställa sig. Vad mer problematiskt är, om det existerade en värld vari båda 
möjligheterna skulle kunna uppstå, så skulle S2 börja knaka i fogarna. Denna kombination 
(”S2/P combination,”30 benämnd K) är enligt Blackburn svår att bemästra, i synnerhet för rea-
lister. Han förundras över att dessa, om vi låter A och C symbolisera helt godtyckliga mentala 
tillstånd, tycks skriva under på följande implikation: 

 
N ((∀x) (B*x ∧ Ax ⊃ ¬(B*x ∧ Cx))) 

 
Den absurda innebörden av detta påstående utgörs av att två människor som tänkte på olika 
saker inte skulle kunna besitta likadana naturliga egenskaper. Om de hade kunnat göra detta, 
skulle de hursomhelst omöjligen kunna existera i samma värld. 
   Projektivismens kompatibilitet med K är däremot möjlig. Till att börja med fastslår Black-
burn att S2 kan definieras som en specifikation av den underbyggande egenskapen hos G*. 
Denna definition, D, kan inbegripa möjligheten att P uppstår. Då detta sker, understryker 
Blackburn dock att vi inte ska förneka att G* underbygger F, utan endast addera en uppsätt-
ning fristående egenskaper R till D. Detta medför att N kan omskrivas som: 
 
 N (x) ((G*x ∧ ¬Rx) ⊃ Fx)) 

                                                           
26 “Supervenience Revisited”, s. 131 
27 Blackburn understryker att egenskapsmängden G* inte utgör något nödvändigt villkor för att F ska 
kunna föreligga. Intuitivt sett tenderar vi att vilja tillskriva naturligt olikartade objekt samma värde-
egenskaper. 
28 Ibid. (En motsvarande framställning av distinktionen återges också i Spreading the Word: Groundings in 
the Philosophy of Language, s. 184:  
   N ((∃x) (B*x ∧ A’x) ⊃ (∀y) (B*y ⊃ A’y)) 
   N (∀y) (B*y ⊃ A’y) 
   (Den första satsen motsvaras här av S2 och den andra av N.) 
29 ”Supervenience Revisited”, s. 132 
30 Ibid. 
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Om D kan godtas som en förklaring av en viss mängd egenskapers underbyggande effekt på 
andra egenskaper, så borde det formellt sett vara acceptabelt att göra följande härledning: 
 
 
 N ((∃x) (Fx ∧ G*x ∧ (G*x U Fx)) ⊃ (y) (G*y ⊃ Fy)) 
 Fx ∧ G*x ∧ (G*x U Fx) 
 ⇒  N (y) (G*y ⊃ Fy) 
 
Denna formulering visar enligt Blackburn superveniensens attraktivitet. Den innebär dels ett 
mycket tillämpligt och välkommet alternativ till reduktionismen, som ju fordrar att vi i någon 
mening godtar slutsatsen N utan att vi varken identifierat den underbyggande egenskapen 
hos G* eller ens verifierat att G* och F faktiskt existerar. Dessutom bidrar den till att projek-
tivismen vinner ytterligare slagkraft, då de värderingar som görs utifrån denna inte bygger på 
föreställningar om egenskapernas faktiska disposition. Således kan superveniensen borga för 
att de projektioner som begås följer ett givet konsistensmönster. 
 
Kvasirealism 
 
I huvuddelen av Blackburns moralfilosofiska verk förekommer begreppet kvasirealism endast i 
parentetisk form. Efter att ganska grundligt ha penetrerat dem skulle man därför snarare vilja 
tilldöma projektivismen den centrala rollen, då denna förekommer på i stort sett alla debatt-
områden. Jag har dock dragit slutsatsen att det finns fog för att beteckna kvasirealismen som 
summan av Blackburns tankeströmningar. Skälet till detta består i den dolda framställning av 
”kvasirealisten” som går igen i var och en av böckerna och i någon mening syftar till att per-
sonifiera den individ som tillämpar den utmejslade teorin. I en not redogör också Blackburn 
för distinktionen de båda teorierna emellan. Han understryker här att projektivismen kan de-
finieras som uppfattningen att en värdeegenskap i själva verket är en produkt av våra egna 
sentiment. Kvasirealismen är å sin sida den teori utifrån vilken vår moralfilosofiska diskurs 
kan förklaras – på basis av att projektivismen är sann.31 Den utgör därmed utgångspunkten för 
Blackburns förklaring av vårt moralspråks synbarligt realistiska natur. I uppsatsens återstod 
kommer jag att eftersträva att vara konsekvent i användningen av de båda termerna.     
 
Hur ska då kvasirealismen framställas? I grund och botten har den givetvis att göra med den 
metaetiska konflikten mellan expressivister och realister. Den utges för att vara ett alternativ 
till de non-kognitivistiska teorier som inte tycks kunna inrymma någon förklaring av vår 
språkliga användning av sanningsvärden. Den antas således också kunna ge en hållbar redo-
görelse för moralisk sanning. En kvasirealist kan, med utgångspunkt i superveniensen, alltså 
begå konsekventa projektioner av moralattribut. Enligt Blackburn behöver detta förhållnings-
sätt heller inte innebära något metafysiskt misstag. 
   Kvasirealismen syftar alltså (i hög grad) till att vidhålla respekten för vår subjektiva natur 
och samtidigt ålägga oss rätten att tala om sanning i moraliska termer. Svårigheten att kombi-
nera dessa med ett projektivistiskt tankesätt består enligt Blackburn inte i att sanningens källa 
skulle vara subjektiv, utan på människans psykologiska behov av någon typ av mall, varpå al-
la värderingar och attityder skulle kunna placeras. För att stävja denna intuitiva motstridighet 
måste vi betrakta verkligheten som en produkt av våra egna intellekt. Detta ska ske i ljuset av 
den bästa attityduppsättning (”a ’best possible set of attitudes’”32) som går att uppbringa. Att 
ett påstående m är sant innebär då att det ingår i M*, den begränsade och optimalt förbättrade 
uppsättningen. 

                                                           
31 Blackburn (1984), s. 180 
32 Ibid., s. 198 
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   Denna tankegång bygger på diskussionen av vår moraliska sensibilitet och medför också re-
lativismens grundläggande problem. Att förbättra en attityduppsättning, t.ex. M*, innebär 
nämligen ett försök att urskilja den bästa av flera likvärdiga men divergerande åsikter. Para-
doxen illustreras nedan:  
 
 
 
 
 
 
 
Varje förgrening indikerar en brytpunkt varvid olika inställningar är lika önskvärda (d.v.s. 
konsistenta med den bakomliggande värdegrunden) men likväl inte går att kombinera med 
varandra. Denna trädliknande figur är symptomatisk för projektivismen. Vi kan i varje enskilt 
fall tillåtas att tillskriva objekt motstridiga attribut, men då det blir fråga om att definiera 
vilket av dessa som faktiskt är sant, möter vi genast hårt motstånd. Anta t.ex. att två personer 
har kontrasterande inställningar till handlingen a. Person p anser att man är förpliktigad att 
utföra a, medan person q tvärtemot tycker att man är tillåten att inte göra det. Deras resp. 
attityduppsättningar betecknas då som M*p och M*q. Utifrån detta fall kan vi generalisera att 
trädstrukturen tycks medföra att den moraliska sanningen inte är slutgiltigt fastslagen, och att 
vi följaktligen inte kan berättigas att anta att något av alternativen (O(a) resp. P(¬a)) är sant. I 
denna strikta kontext kan vi alltså heller inte anta någon av dessa inställningar. Att det fak-
tiskt uppstår förgreningar är så att säga ett tydligt tecken på att medlet för att uppnå moralisk 
sanningen är ett annat. 
   Frågan är vilket vårt alternativ är om såväl M*p som M*q exkluderas. Har båda uppsättnin-
garna förbättrats i möjligaste mån eller kan åtminstone någon av dem ges ytterligare innebör-
der? Blackburn anser att det senare faktiskt inte är möjligt, vilket, eftersom att båda uppsätt-
ningarnas innehåll är konsistent, tycks vara plausibelt. Utifrån detta drar han sedan slutsatsen 
att det är möjligt att anta uppsättningen M*q och att vi därav kan konstatera P(¬a). Då M*p och 
M*q bestrider varandra måste således den förra vara falsk. Att vi på samma premisser skulle 
kunna anta M*p förnekas med hänvisning till att implikationen ◊[P(¬a)] → P(¬a) (”om det är 
möjligt att det är möjligt att underlåta att begå a, så är det möjligt att underlåta att begå a”) är 
långt mer intuitivt korrekt än ◊[O(a)] → O(a) (”om det är möjligt att man är skyldig att begå a, 
så är man skyldig att begå a”). Genom att bedriva modallogisk granskning av satser ska det 
således vara möjligt att tillskriva värdeomdömen sanningsvärden. Detta steg är onekligen 
mycket viktigt för kvasirealismens attraktivitet, eftersom att det utgör vattenskiljaren mellan å 
ena sidan en något slätstruken relativism, och å den andra en teori som tillgodoser kravet på 
såväl sanning som subjektivitet.  
   Sammanfattningsvis tenderar Blackburn att anamma Humes empiristiska ledord.33 Inled-
ningsvis bekantade vi oss med projektivismens intuitiva fördelar, för att i detta avsnitt även 
ha fått en överblick av dess mer problematiska implikationer. Min redogörelse för reduktioner 
avslutades med påpekandet att den moraliska sanningen inte behöver vara oberoende av våra 
egna medvetanden. För att göra Humes teori rättvisa måste Blackburn dock instämma i att 
fakta inte skapas, utan upptäcks. Att välja ut en optimal attityduppsättning är i realiteten alltså 
inte grundläggande för sanningens identifikation. Denna åsikt kan anses gå stick i stäv med 
projektivismen. Blackburn anför vidare att: 
 
                                                           

33 Enligt Hume är all kunskap, varpå vi grundar våra omdömen, aposterioriska; «All kinds of 
reasoning consist in nothing but a comparison, and a discovery of those relations … which two or more 
objects bear to each other.» (Hume (1739-40), s. 73) 
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Suppose someone said ’if we had different sentiments, it would be right to 
kick dogs’, what could he be up to? Apparently, he endorses a certain sensi-
bility: one which lets information about what people feel dictate its attitude 
to kicking dogs. But nice people do not endorse such a sensibility. What ma-
kes it wrong to kick dogs is the cruelty or pain to the animal. That input 
should yield disapproval and indignation as the output.34

 
Detta innebär inte enbart ett påvisande av superveniensen, utan också att han i någon mening 
anammar Adam Smiths och R. M. Hares uppfattningar om ett slags ideell observatör. Vissa 
naturliga egenskaper sägs ju implicera särskilda mentala tillstånd hos moraliska personer. 
Detta behöver dock inte innebära att en kvasirealist gör fel i att på projektivistiska grunder 
påpeka att det är fel att misshandla hundar. Moralisk sanning är en produkt av det egna med-
vetandet såtillvida att insikten om den fordrar en fläckfri sensibilitet. Att moralisera innebär 
alltså att sträva efter att bli medveten om sakförhållanden. 
 
2.3. Moralisk motivation 
 

How, then, do values relate to other practical states, and notably to desires? 
Do they constitute a special sui generis motivational state, one of ‘normative 
governance’ rather than normal desire?35

 
I presentationen av Blackburns etiska grundvalar nämndes att våra värderingar främst tar sig 
uttryck i handlingar. Det innevarande projektet, varåt detta kapitel ska ägnas, kommer alltså 
att bestå i att omsätta den kvasirealistiska teorin i praktiken. 
 
Grundläggande motivationsteori 
 
Det har tidigare påpekats att David Hume utgjort en av Blackburns största inspirationskällor. 
Även på det motivationsteoretiska planet är så fallet. I början av uppsatsen återgavs ett citat 
som bar flera internalistiska förtecken. Det anfördes här att en värderings kanske mest betydel-
sefulla element bestod i påbudet att leva i enlighet med den, då vi värdesätter våra medmän-
niskor utifrån deras moraliska uppriktighet. Detta påstående kan förenas med åsikten att en 
kombination av en verklighetsföreställning (belief) och en önskan (desire) med nödvändighet 
genererar en handling. Om jag t.ex. besitter den attityd som kommer till uttryck i påståendet a 
att en viss handling är god, och därtill konfronteras med ett sakförhållande som i någon me-
ing tillåter denna goda handling, så vore det irrationellt att inte begå den eller åtminstone öns-
ka att den begicks av någon annan.  
   Att en föreställning måste kombineras med en attityd för att den senare ska komma till ak-
tivt uttryck är en god, om än ganska vidlyftig, definition av internalismen. Humes modell är 
nämligen, inte enbart enligt Blackburn, ansedd som mycket gängse och kan även ligga till 
grund för en externalistisk förklaring av den moraliska motivationen. Enligt denna teori, som i 
mångt och mycket bygger på värderingars kognitiva innehåll, utgör ett kognitivt tillstånd ett 
fullt tillräckligt handlingsmotiv. Att hävda att någonting har ett visst värde innebär, helt och 
hållet i enlighet med realismen, ett uttryck för en föreställning om världens beskaffenhet. Av 
detta följer att andra typer av sakförhållanden, t.ex. religiös bakgrund eller uppfostran, ligger 
till grund för den moraliska motivationen. Det innebär således kort och gott att uppfattningen 
att a föreligger utgör ett skäl att begå handlingen. 
   I Ruling Passions återger Blackburn en sammanfattning av sina egna ställningstaganden. För 
det första påpekar han att externalismen utgör ett sätt att helgardera sig mot irrationalitet och 

                                                           
34 Blackburn (1984), s. 218 
35 Blackburn (1998), s. 66 
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viljesvaghet. Att en person är fullt medveten om vilket handlingsalternativ som är det bästa 
men ändå inte rättar sig efter detta, kan förklaras av att han eller hon hade externa skäl att 
underlåta eller göra något annat. På motsvarande sätt kan externalisten påpeka psykologiska 
ytterligheter hos en amoralist, som månne kände till hur man handlade gott men ändå valde 
att agera på det motsatta sättet. Blackburn menar dock att dessa extremfall är alltför långsökta 
för att använda som invändningar mot internalismen. Anledningen till detta är att även dessa 
bottnar i mer specifika samband mellan moral och motivation. Särfall förutsätter helt enkelt 
en hänvisning till ett ursprungstillstånd.36     
   Denna förklaring är givetvis inte tillräckligt djupgående för att åsamka externalismen nå-
gon större skada. Det psykologiska ursprungsfallet behöver ju inte alls vara beskaffat i enlig-
het med Blackburns föreställning, utan bottna i en förbindelse mellan ett objektivt sakförhål-
lande och en moralisk sanning. En företrädare för detta synsätt hade förmodligen hävdat att 
också en sedlig person hade kunnat basera sin motivation på hur världen faktiskt ser ut. För 
att vederlägga externalismen måste Blackburn därför blottlägga brister hos en sådan redogö-
relse. Innan detta uppdrag refereras ämnar jag dock redovisa en noggrannare kartläggning av 
den moraliska motivationen. 
 
En grundläggande motivationsteoretisk taxonomi har i grunden tre element.37 Humes modell, 
som jag härmed kommer att benämna den humeanska motivationsteorin (”the Humean theory 
of Motivation”), brukar som sagt anses vara närmast axiomatisk, även om man teoretiskt sett 
kan föreställa sig andra utvägar. En del realister har t.ex. antagit att vi inte behöver kombinera 
attityder med föreställningar för att finna moraliska bevekelsegrunder. Dessa har då tvingats 
förklara hur enbart ett faktapåstående kan bidra till att vi motiveras att handla. I någon me-
ning innebär detta ett slags kognitivistisk omskrivning av internalismen, då man anför att en 
uppfattning av världens beskaffenhet faktiskt har samma motiverande egenskap som en vär-
dering. Företrädare för denna åskådning kan därför benämnas realistiska internalister.  
   De realister som tvärtemot antar att den humeanska motivationsteorin är korrekt, anser i 
grunden alltså att motivationen fordrar ett slags önskan. Den värdering som uttrycker denna 
är dock helt och hållet kognitiv. Att önska att en handling h begås kan alltså likställas med att 
identifiera en drivkraft i moralföreställningen att h är god. Skillnaden mellan denna externa-
listiska teori och det synsätt som presenterades ovan, består alltså i att den senare ger vid 
handen att en viss verklighetsuppfattning inte innefattar något enskilt motiverande element. 
Detta återfinns istället i en utomliggande föreställning om att man är förpliktigad att utföra 
moraliskt goda handlingar. 
   Internalister är per definition mer förbundna till Humes tes. Ändå verkar det vid en första 
anblick rimligt att de skulle kunna förneka den, eftersom att den realistisk-internalistiska upp-
fattningen är förenlig med detta steg. Ett sådant åtagande skulle dock utmynna i en teori var-
enligt våra värderingar å ena sidan inte bidrog med någon motivation, men å den andra ändå 
gjorde det. Av detta följer att expressivister generellt alltså inte borde kunna förneka den hu-
meanska motivationsteorin. 
 
För den fulla förståelsens skull kan det vara värt att använda ett exempel med viss verklig-
hetsanknytning. Anta att två personer, p och q, för en diskussion angående på vilket politiskt 
parti de bör lägga sina röster i det stundande valet. p har starka socialdemokratiska övertygel-
ser, medan q sedan tidigare har mest till övers för libertarianska grundtankar. Vi kan i detta 
fall förutsätta att de båda rättar sig efter helt och hållet kontrasterande etiska fundament. Anta 
nu att argumentationen utmynnar i att p lyckas övertyga q om att dennes ståndpunkt är full-
ständigt felaktig, och att q sålunda kommer till insikt om att det socialdemokratiska partiet in-

                                                           
36 Blackburn (1998), s. 61 
37 McNaughton (1988), kap. 2–3 
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te bara ämnar tillgodose hans preferenser i högre grad än libertarianerna, utan även att dessa 
preferenser är alldeles uppåt väggarna. Hans grundläggande värderingar har alltså förbytts.38

   En internalist hade i detta fall understrukit att q:s nyvunna socialdemokratiska ståndpunkt 
är av expressiv art, och därmed adapterat samma grundbult som Hume en gång antog. Om vi 
antar att q också besitter praktisk kunskap om hur man bär sig åt för att lägga en röst på ett 
specifikt parti, hade han dessutom hävdat att denna kombination är tillräcklig för att q ska 
finna skäl att rösta på Socialdemokraterna. Effekten av att q av någon anledning inte skulle 
göra detta, hade då blivit att denne måste betraktas som irrationell. 
   Utifrån internalistens tolkning kan vi fastslå att värdeomdömet internt bidrar till att q moti-
veras att handla på ett visst sätt. Enligt en externalist skulle dessa motiv snarare bottna i exter-
na faktorer, då den positiva inställningen till Socialdemokraterna i själva verket är ett uttryck 
för ett sakförhållande. Vi kan då istället statuera att p lyckats få q att komma till insikt om det 
moraliska faktum att den socialdemokratiska värdegrunden är bättre än den libertarianska. 
Handlingsmotivet måste därmed stå att finna i andra, inte nödvändigtvis moraliskt betingade 
ståndpunkter. Förslag på hur dessa skulle kunna vara artade kommer att presenteras i ett se-
nare skede. 
   Trots de synbarligen ganska remarkabla skiljaktigheterna delar dessa båda teorier förenlig-
heten med den humeanska motivationsteorin. Motivet att rösta på Socialdemokraterna består 
i någon mening i en önskan. Till skillnad därifrån hade en realistisk internalist snarare ansett 
att q skulle kunna finna detta i det moraliska sakförhållandet allena. Föreställningen om det 
moraliska faktum varom även externalisten blev varse, hade sålunda på helt egen hand 
utgjort ett motiv. Vi behöver därmed inte ta hänsyn till någon önskan, utan identifierar ett in-
ternt påbud hos världens beskaffenhet. 
   Utifrån denna redogörelse kan vi nu identifiera vart och ett av de tre alternativens projekt. 
Internalisten har den synbarligt tacksamma uppgiften att försvara den humeanska motiva-
tionsteorin, vilket emellertid kräver en plausibel förklaring av själva önskans expressiva ka-
raktär. Externalisten vill understryka värdeomdömens kognitiva natur och behöver således 
visa hur utomliggande faktorer kan motivera oss att handla moraliskt. Den realistiske interna-
listen förnekar Humes modell och måste därmed påvisa på vilket sätt naturliga egenskaper 
kan besitta intern motivationskraft.    
 
Till vilket av dessa förhållningssätt sällar sig då en kvasirealist? För att besvara denna fråga 
måste man givetvis urskilja Blackburns inställning i ontologiska frågor och förklaring av vär-
deomdömens innebörd. Projektionen av attityder på den värld vi lever i är i grunden ett ex-
pressivistiskt verktyg, men som sagt är denna typ av moraliserande också föremål för värde-
ringar. Blackburn betonar ju att projektivismen är det sätt varpå vi bäst förklarar moralen, 
men att den också fordrar de bästa möjliga attityduppsättningarna. Det kan alltså vara svårt 
att avgöra utifrån vilken infallsvinkel man ska betrakta teorin. 
   Om vi utgår från Blackburns egen motivationsteoretiska inställning – d.v.s. att internalis-
men är korrekt och externalismen felaktig – uppstår dock möjligheten att kartlägga hans tan-
kesätt utifrån ett annat perspektiv. Vi kan då fastslå att projektivismens kärna ändå är ex-
pressiv. Att motiveras att begå handlingen h, t.ex. att lägga sin röst på Socialdemokraterna, 
betyder därmed att en positiv attityd – i detta fall åsikten att man är förpliktigad att utföra just 
denna handling – projiceras på den. I kombination med ett faktabaserat supplement, vari all 
kunskap om handlingens utförbarhet inkluderas, genererar denna därigenom en önskan. 
Blackburn uttrycker explicit att den positiva attityden till h innebär ett slags psykologiskt på-
bud, varvid man önskar att även andra ska anta denna. Om den istället hade kunnat definie-
ras som en föreställning om sakförhållanden, hade vi i varje enskild situation tvingats efter-

                                                           
38 Till detta exempel har jag hämtat inspiration från Smith (1994), kap. 3.5. 
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söka tillämpliga önskningar. Det vore med andra ord mycket opraktiskt att försöka identifiera 
motiverande drag hos uppfattningen att den var naturligt betingad.39  
 
Aktuell argumentation 
 
Blackburns påpekande utgör en invändning mot den externalistiska interpretationen av den 
humeanska motivationsteorin. Det primära budskapet består i att vi främst motiveras av ex-
pressiva värdeomdömen och att denna förklaring är den mest rationella. Ett fundamentalt 
motargument, som Philippa Foot presenterade i artikeln ”Morality as a System of Hypotheti-
cal Imperatives”, bygger på att vi i allmänhet inte eftersträvar att vara just moraliska. Utgångs-
punkten består i en invändning mot Kants hävdande av den sedliga handlingen som tjänande 
plikten för pliktens egen skull. Foot instämmer visserligen inledningsvis i att man inte kan be-
rättigas att tala om plikter i termer av hypotetiska imperativ, då det är de omständigheter 
varikring olika individers åsikter kan gå isär som avgör huruvida en handling är moralisk 
(och inte handlingens betydelse för uppfyllelsen av något individuellt mål). Å andra sidan an-
ser hon att moralens förbund med de kategoriska imperativen ingalunda gör den unik, då 
även etikettkrav (d.v.s. krav på att rätta sig efter moralen) bottnar i hänsynstaganden till de 
aspekter vartill olika personer kan ha skiljaktiga inställningar. Anta t.ex. att personen q ovan 
skulle anse sig själv undergräva sin plikt att vara moralisk, om han inte röstade på Socialde-
mokraterna. Här kan vi dra oss till minnes att en internalist skulle anse att denne skulle vara 
irrationell om hans inställning i frågan inte genererade ett handlingsmotiv. Om vi därtill skri-
ver under på att man endast är irrationell om ens handlingar går stick i stäv med sina egna 
preferenser (vilket Foot antar är en självskriven uppfattning), så måste vi likafullt anta att 
dessa förutsättningar gäller för moralen. Såväl etikettkrav som moraliska plikter kan uttryckas 
i termer av kategoriska imperativ och måste därmed äga samma motiverande egenskaper. Av 
detta följer att uppfattningen att Socialdemokraternas ståndpunkter är moraliskt korrekta, 
inte kan bidra med skäl att rösta på eller på annat sätt hänge sig till dem. Det följer också att 
moraliska plikter endast kan likställas med hypotetiska imperativ. 
   Foots invändning utgör ett typexempel på hur externalister önskar påvisa att utomliggande 
faktorer kan bidra med handlingsmotiv. Blackburn förnekar inte rimligheten hos en sådan 
”moralisk attityd”, men anser likväl att argumentet är något missriktat. Även om det verkar 
troligt att etikettkrav stundtals kan ha viss inverkan på våra handlingsmönster, är det själv-
klart att otaliga vardagliga förnimmelser genererar olika motiv. En moralisk person är i grun-
den den som anser sig vara förpliktigad att begå den rätta handlingen, där detta utläses de re 
snarare än de dicto.40 Foot tycks heller knappast ha akterseglat den expressivistiska förklarin-
gen av en attityds natur.41

 
Trots att den humeanska motivationsteorin som sagt anses vara av ganska grundläggande ka-
raktär finns det några aspekter som kan användas som motargument. Den kanske främsta ger 
vid handen att den faktiskt kräver för mycket av oss. Företrädare för en sådan ståndpunkt har 
i första hand framhållit att vår motivation inte ställer krav på existensen av någon attityd, 
utan snarare kan förklaras av att sakförhållanden innehåller preskriptiva drag. För att avvisa 
ett sådant argument fordras ett plausibelt skäl att anta att föreställningar och inställningar är 
av olika natur. Ett sådant har framkastats av bl.a. Mark Platts och Michael Smith, och bottnar i 
att de båda elementen har åtskilda världsliga syften (”directions of fit”). Medan föreställnin-
gar syftar till att överensstämma med faktum, är inställningar å sin sida ämnade att förändra 
                                                           
39 Blackburn (1984), s. 188 
40 De re innebär att meningen inriktas på en specifik situation, medan de dicto snarare beskriver en gene-
ralitet. I detta fall menar alltså Blackburn att en moralist utmärker sig genom att, med utgångspunkt i 
ett enskilt omdöme, begå den rätta handlingen.   
41 Blackburn (1984), s. 189, Smith (1994), s. 83 
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dessa. Utifrån antagandet att realistiska teorier inte kan tillämpa denna tudelning, kan man 
fastslå att dessa inte erbjuder någon tillräcklig redogörelse för vår motivation. Man kan i lik-
het med David McNaughton illustrera föreställningarna i termer av ett slags karta; kartor 
återger en bild av hur världen ser ut, och man kan även tänka sig en karta föreställande värl-
den efter att en person handlat på ett visst sätt. Den senare föreställningen räcker dock inte till 
för att personen ska motiveras att begå denna handling. För att detta ska ske krävs att perso-
nen faktiskt prefererar att världen förändras till den grad att den motsvarar den andra kar-
tan.42          
   En realistisk internalist skulle i det här läget kunna invända att den karakteristik som använ-
des i illustrationen inte kräver mer än ett element – med andra ord ett slags besire.43 Såväl det 
aktiva som det passiva syftet skulle enligt detta förslag kunna inneslutas i en och samma enhet. 
Men oberoende av om de skulle ingå i samma föreställning eller om det skulle gå att särskilja 
två typer av dessa – en med motiverande kraft och en utan – så skulle expressivisten kunna ta 
fasta på att framställningen är homogen med den humeanska motivationsteorin. Av vilka skäl 
bör man kalla ett drag, för vilket det huvudsakliga kännetecknet består i en motivationskraft, 
för just en föreställning?44   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                           
42 McNaughton (1988), s. 108 
43 Smith (1994), kap. 4.7. Besires betecknar den enhetliga kombinationen av beliefs och desires och hänvi-
sas till J. E. J. Altham. 
44 McNaughton (1988), s. 109 
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3. ANALYS 
 
3.1. Projektivismens förutsättning 
Det har redan understrukits att superveniensen spelar en vital roll för kvasirealismens funk-
tionalitet, varför jag har låtit denna utgöra föremål för analysens första avsnitt. Till nackdel för 
Blackburns teori har jag dessvärre lagt märke till en aspekt som försätter hans förklaring av 
fenomenet i tvivelsmål. Det rör sig om den argumentation som syftar till att påvisa dess tillta-
lande egenheter och dessvärre innehåller en del cirkulära drag. För tydlighetens skull kan det 
vara klokt att närma sig problemet i något maklig takt. 
   Från presentationen av superveniensen kan vi dra oss till minnes att Blackburn ämnar för-
kasta realismen på grund av dess oförenlighet med K, den kombination mellan S2 och P som 
skulle möjliggöra att en enhetlig värld kunde inhysa objekt med likadana naturliga egenska-
per (G*) men olika värdeegenskaper (F). Grunden till denna bristande kompatibilitet består i 
att realismen uttrycker att värdeomdömen av specifika objekt är sanna på basis av dessas 
naturliga egenskaper. För att undgå detta argument måste således en realist anta satsen N, 
varenligt sambandet mellan G* och F är analytiskt och alldeles oberoende av huruvida det nå-
gonsin funnits något objekt med uppsättningen G*. 
   Jag håller med Blackburn om att oavhängigheten av detta tvivelaktiga samband är till pro-
jektivismens fördel. Mer svårförståeligt är hans argument för att den egna teorin lyckas över-
vinna svårigheten att åstadkomma koherens mellan olika attityder. Detta problem kommente-
ras explicit: 
 

When we announce the A-commitments we are projecting, we are neither re-
acting to a given distribution of A-properties, nor speculating about one. So 
the supevenience can be explained in terms of the constraints upon proper 
projection. Our purpose in projecting value predicates may demand that we respect 
supervenience. If we allowed ourselves a system (shmoralizing) … then it 
would allow us to treat naturally identical cases in morally different ways. 
[min kurs.]45           

 
Den kursiverade satsen uttrycker en ganska svårbemästrad komplikation. De negativa följder-
na av att olika personer restriktionsfritt projicerar sina attityder på världen, kan endast und-
gås genom att superveniensen tillgodoses. Enbart på detta sätt kan det konsistensmönster 
som påtalades i presentationen uppbringas. Vi kan alltså fastslå att projektivismen bara kan 
vara plausibel utifrån antagandet att superveniensen kan förklaras och faktiskt gäller. 
   Följden av detta påstående är problematisk för en kvasirealist. Inte med anledning av att 
superveniensen inte är hållbar, utan på grund av Blackburns förklaring av den. Denna är 
nämligen inte, vilket man nog kunde ha haft förhoppningar om, grundad på någon utomlig-
gande ståndpunkt. Hela den redogörelse som refererades ovan, utgör explicit ett av tre grund-
läggande argument för projektivismen. Det första bottnar i den positivistiska uppfattningen 
att vi inte kan göra anspråk på fler egenskaper än de som faktiskt inhyses av världen, och in-
bjuder därför till överläggningar också i denna fråga. Det argument som utgår från super-
veniensen tycks däremot vara beroende av den åsikt som det självt utges för att belägga, då 
Blackburn här inte bygger sitt resonemang på någon extern grundtanke. Istället antar han att 
superveniensen, om den kan accepteras på projektivistiska grundvalar, är så axiomatisk att 
den även kan utgöra ett argument för denna teori. Detta påstående kan uppställas enligt föl-
jande: 
 

(P ⊃ S) ≡ (S ⊃ P) 
 

                                                           
45 Blackburn (1984), s. 186. «A-commitments» motsvarar här uttalanden om värdeegenskaper. 
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Här anför jag att projektivismen (P) medför att superveniensen (S) är sann om och endast om 
det motsatta sambandet gäller. Om detta antagande är korrekt, så måste argumentet, med 
hänvisning till den uppenbara cirkulariteten, förkastas. Jag är tills vidare också beredd att an-
ta att efterledet stämmer, då Blackburn själv anför sannolikheten hos det och heller inte pre-
senterar någon alternativ förklaring till det konsistensmönster som den optimala sensibiliteten 
fordrar. För att även påvisa förledets rimlighet kan man påpeka att Blackburn, efter att han 
redogjort för realismens oförenlighet med kombinationen K, inte försöker påvisa att superve-
niensens giltighet kan anknytas till common sense eller på något sätt antas vara intuitivt själv-
klar (vilket med tanke på avvisandet av N förvisso vore underligt). Istället övergår han genast 
till att undersöka dess kompatibilitet med projektivismen. Anledningen därtill består givetvis 
i att antagandet att projektivismen som moralteori inte bara kräver att superveniensen är för-
klarlig, utan att den kan förklaras av en projektivist. Om detta inte vore fallet, hade teorin haft 
att göra med en allvarlig svaghet – inte minst med tanke på att Blackburn själv påpekar att 
superveniensen tycks återspeglas i våra moraliska intuitioner. 
   Den komplikation för vilken jag just redogjort är mycket brukbar för kvasirealismens kriti-
ker. Genom att belysa svårförklarligheten hos superveniensen är den avgörande för insikten 
om att denna inte kan användas i syfte att främja projektivismen. Som vi ska se i nästa avsnitt 
tycks heller ingen utväg vara inom räckhåll. 
 
3.2. Kvasirealismens misstagsteoretiska förbund 
I presentationen av projektivismen redogjorde jag för av vilka skäl Blackburn valt att anta 
denna grundtanke. Jag återgav också en kortfattad förklaring av på vilket sätt han förnekar 
Mackies revisionistiska teori och till följd därav godtar kvasirealismen. Denna diskussion kom 
sedermera att ligga till grund för rättfärdigandet av superveniensen. Det föregående avsnittet 
syftade till att påvisa en bristande hållbarhet hos det förra resonemanget. I motsats därtill 
kommer detta att tillägnas en djupare genomgång av kvasirealismens relation till misstags-
teorin. Analysen kommer att inledas med en konkretisering av det sätt varpå de båda teorier-
na skulle kunna bindas samman. 
 
Av den kortare redogörelse som redan gjorts kan man dra slutsatsen att Mackies argumenta-
tion innehåller två grundstenar. Den första består i vårt moralspråks objektivistiska anspråk. 
När vi fäller ett värdeomdöme – Mackie lägger vikt vid att understryka att det kan röra sig 
om andra värden än de moraliska – så vill vi påpeka ett slags allmängiltigt faktum. Dock öns-
kar vi likväl (vilket utgör den andra grundläggande synpunkten) uttrycka en preskription, 
vilket innebär att omdömet alltså kan uttryckas på imperativ form och inte enbart är deskrip-
tivt.46 Enligt Mackie är expressivismen fullt kompatibel med den senare ståndpunkten. Å and-
ra sidan påpekar han att den inte kan redogöra för vårt intuitiva anspråk på objektiva värde-
omdömen. Denna åskådning sammanfattas i anförandet att: ”Any analysis of the meanings of 
moral terms which omits this claim to objective, intrinsic, prescriptivity is to that extent in-
complete; and this is true of any non-cognitive analysis, and naturalist one, and any combina-
tion of the two.”47

   Alla metaetiska teorier som varken godtar dessa realistisk-internalistiska drag eller kravet 
på allmängiltighet måste sålunda förkastas. Ändå förnekar Mackie förekomsten av objektiva 
värden. Det är i kontentan av dessa båda åsikter som misstagsteorin består. Det sätt varpå vi 
rent språkligt hanterar värden innebär i någon mening att vi per automatik falsifierar våra 
egna omdömen. 
   För att objektiva värden faktiskt inte existerar framför Mackie två belägg. Relativitetsargu-
mentet (”The argument from relativity”) ger vid handen att interkulturella oenigheter i mo-

                                                           
46 Mackie (1977), s. 32–33 
47 Ibid., s. 35 
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ralfrågor visserligen inte direkt påvisar att realistiska teorier är felaktiga, men att dessa varia-
tioner ändå snarare är återspeglingar av olika levnadssätt än uttryck för objektiva värden. Det 
mer kända konstighetsargumentet (”the argument from queerness”) bygger istället på antagan-
det att allmängiltiga värden är av alltför udda karaktär för att kunna placeras i samma kontext 
som naturliga egenskaper. Egenskaperna utgör i sig en särart, vilket medför att perceptionen 
av dem fordrar helt andra sinnen än de varmed vi förnimmer andra typer av sakförhållan-
den: ”… if we were aware of them, it would have to be by some special faculty of moral 
perception or intuition, utterly different from our ordinary ways of knowing everything 
else.”48 Detta innebär att det sätt på vilket vi moraliserar genererar besynnerliga följder för vår 
moraliska motivation. Ponera t.ex. att en person p konfronteras med handlingen h, och att 
denna handling antas besitta en egenskap av godhet. I detta fall skulle det inte spela någon 
roll vilka preferenser eller önskningar p besatt, då h hade innefattat ett slags intrinsikalt på-
bud. Vad än märkligare är, hävdar Mackie, är den nödvändiga kausalrelationen mellan natur-
liga egenskaper och värdeegenskaper (det sätt varpå de förra supervenierar på de senare). Det 
intuitionistiska antagandet att värden är ordningsmässigt tillhörig naturliga egenskaper för-
klarar inte vari själva länken består, varvid den alltså motsäger den logiska positivismen. Å 
andra sidan kan heller inte naturalister erbjuda någon tilltalande förklaring av fenomenet, ef-
tersom att det inte tycks förekomma något empiriskt orsakssamband. Enligt Mackie skulle det 
därmed vara betydligt mer tillfredsställande att förklara värdeegenskaperna i termer av sub-
jektiva gensvar på förekomsten av naturliga egenskaper.     
   Vi kan härmed sammanfatta Mackies ståndpunkter och försätta dem i relation till Black-
burns. Misstagsteorin förmedlar på vilket sätt vi misstar oss och ligger till grund för den mo-
raliska skepticism som Mackie anser sig företräda. Samtidigt kan vi utifrån relativitets- och 
konstighetsargumenten skönja stora likheter mellan Mackies och Blackburns teorier. Båda an-
ser i grunden att internalismen är den mest attraktiva förklaringen av vår moraliska motiva-
tion, och de är även överens om att endast expressivismen kan redogöra för superveniensen; 
ingen typ av realism kan ge någon hållbar, allmängiltig definition av den metafysiska kopp-
lingen mellan naturliga egenskaper och värdeegenskaper. 
   Meningsskiljaktigheter uppstår egentligen först vid övergången från vad Mackie klassar 
som första ordningens moralfilosofi (”first order moral views”) till den andra ordningens.49 Vi 
har sedan tidigare slagit fast att kvasirealismen är ett verktyg för att upptäcka den moraliska 
verkligheten. Genom att reflektera över sina egna attityder och kommer den moraliska perso-
nen i slutändan till insikt om vilken uppsättning som är den allra bästa. Grunden till detta till-
vägagångssätt utgörs av att attityderna projiceras på världen och alltså har ett visst deskrip-
tivt innehåll. Det är häri själva brytpunkten består. Alltmedan Blackburn anser sig kunna kon-
struera en hållbar metaetisk teori utifrån föreställningen om sanna attityder, vidhåller Mackie 
att ingen typ av objektiva värden faktiskt existerar. Därav följer den skeptiska inställningen 
till att vi lyckas med vad vi ämnar göra när vi fäller ett moralomdöme.50  
 
Utifrån ovanstående förklaring kan vi konstatera att Mackie och Blackburn i många avseen-
den är svåra att åtskilja. Likafullt är det nödvändigt att notera det sätt varpå deras åsikter om 
objektivitet och sanning skiljer sig åt. Alltmedan Mackie anför att påståenden endast kan vara 

                                                           
48 Mackie (1977), s. 38 
49 Den första ordningen innefattar helt enkelt normativa ställningstaganden, medan man i den andra 
tar ställning till huruvida moralen bör fungera som rättesnören eller ej; «a view about the status of 
moral values and the nature of moral valuing, about where and how they fit into the world.» (Mackie 
(1977), s. 16) 
50 Mackie understryker att han endast är skeptiskt inställd till moralen på den andra ordningens plan. 
I normativa frågor intar han en expressivistisk position, men då vi tenderar att rent praktiskt försöka 
få våra värdeomdömen att omfatta obefintliga värden, finner han det omöjligt att formulera en giltig 
moralteori. 
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sanna om de rör förekommande egenskaper (och därigenom företräder något slags korres-
pondensteori), menar Blackburn att sanningsvärdet beror på huruvida attityden är förenlig 
med den optimala moraliska sensibiliteten. Detta betyder som sagt att ett moraliskt ställnings-
tagande m endast är sant i det fall det ingår i M*, den bästa möjliga attityduppsättningen. Om 
vi väljer att t.ex. åsyfta en handling h, kan detta formuleras enligt följande: 
 
TB (∀h) [O(h) ≡ (O(h) ∈ M*)] 
 
Attityden O(h) kommer alltså till uttryck genom att pliktkänslan projiceras på h, och är sann i 
kraft av sitt förbund med M*. Följderna av denna funktion har redan redovisats och helhets-
mässigt befunnits ganska ofördelaktiga för teorin. Huruvida den kan jämföras med Mackies 
koncept är dock alltjämt tveksamt, då det faktum att O(h) ingår i M* inte explicit innebär att h 
antas besitta någon objektiv egenskap. Snarare betyder det att O(h) faktiskt har förbättrats i 
största möjliga mån, och den problematik varmed denna definition är förenad har redan ut-
retts. I vilket fall som helst bottnar värdet av en optimal moralisk sensibilitet i de inneslutna 
attitydernas koherens. En moralisk person förutsätts värdera saker och ting motsägelsefritt 
och med utgångspunkt i en specifik värdegrund. För att detta förhållningssätt ska kunna fun-
gera är det dock nödvändigt att värderingarna mönsterenligt följer av de uppkomna sakför-
hållandena. Förutsättningen för att detta ska kunna ske är som sagt att superveniensen fak-
tiskt kan försvaras utifrån Blackburns ståndpunkt, och för att detta inte är fallet har jag redan 
redogjort. Sålunda står det klart att kvasirealismens syfte – att generera vetskap om den mora-
liska sanningen – faktiskt fallerar. Vi kan emellertid, då Blackburn inte hänvisar till förekoms-
ten av objektiva värdeegenskaper, samtidigt dra slutsatsen att teorin inte kan tillbakavisas på 
misstagsteoretiska premisser.  
 
Allt som allt tycks kvasirealismen vara försatt i ett riktigt dilemma. För även om Blackburn 
skulle acceptera korrespondensteorin, så hade han inte varit förmögen att på något vidare 
övertygande sätt belägga objektiva värden. Visserligen yppar han möjligheten att med hjälp 
av modallogiska medel verifiera vilken av två likvärdigt konsistenta attityder som vore den 
korrekta, men denna metod skulle knappast kunna ingå i någon lättillgänglig, praktiskt an-
vändbar moralteori. För det första skulle dess begränsningar omöjliggöra en övergripande til-
lämplighet, och för det andra skulle den näppeligen tillgodose Mackies krav på en förklaring 
av förnimmelsen av egenskaperna ifråga. 
   Då Blackburn alltså inte tycks kunna påvisa att Mackies förnekande av objektiva värden är 
felaktigt, skulle han istället vara tvingad att definiera dessa i termer som inte omfattas av 
misstagsteorin. Ett sätt varpå man skulle kunna gå tillväga, vore att något grundligare definie-
ra Mackies användning av uttrycket ”objektiva värden”. Då detta gjorts, skulle det framgå att 
det som explicit förnekats är värdeegenskapernas intrinsikala preskriptivitet. Till denna skulle 
vi sedan kunna försöka finna alternativ. Exempelvis kunde vi instämma i att värdeomdömen 
inte innebär någon preskription och istället vidhålla att de är helt och hållet deskriptiva,51 
d.v.s. ger uttryck för ett (inte nödvändigtvis objektivt) sakförhållande. Detta skulle i sin tur 
betyda att moraliserande individer i själva verket inte begår något misstag, eftersom att de 
inte anser sig påtala objektiva värden i samma bemärkelse som Mackie. Det skulle också bety-
da att en kvasirealist skulle kunna undgå misstagsteorin genom att förklara den moraliska 
sanningen i helt och hållet deskriptiva termer.   
   Dessvärre verkar det inte troligt att en kvasirealist skulle kunna hålla med om att detta kon-
cept är det korrekta. Inte minst med avseende på den moraliska motivationen skulle en sådan 
övergång få problematiska effekter. I presentationen angavs ju att Blackburn själv anser att 
attityder är av preskriptiv art, vilket betyder att han är förbunden att hålla med om att sanna 
omdömen består i objektiva påbud. Av detta skulle vi kunna dra slutsatsen att Mackies in-
                                                           
51 Hare (1994), s. 97 
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vändning – om den vore plausibel – faktiskt skulle falsifiera kvasirealismen. Vi ser även att 
om den å andra sidan vore inkorrekt, så skulle detta också gälla för Blackburns förklaring av 
den moraliska sanningen. 
   En kvasirealist skulle i denna situation kunna invända att det faktum att sanningskonceptet 
är baserat på objektiva preskriptioner faktiskt varken kan rättfärdiga Mackies teori eller ve-
derlägga Blackburns. Detta skulle det endast göra under förutsättning att misstagsteorin är 
korrekt även i andra avseenden. För att detta villkor ska uppfyllas måste antagandet att vi 
faktiskt misstar oss när vi åberopar objektiva preskriptioner vara sant. Möjligheten finns ju 
alltjämt att Blackburn har rätt i sin motsatta ståndpunkt. Frågan är alltså inte om vi ger ut-
tryck för objektiva värden när vi fäller värdeomdömen, emedan såväl Mackie som Blackburn 
vidhåller detta. Istället utgår vi ifrån att detta faktiskt är fallet, varvid vi undersöker om vi 
därmed begår ett misstag. 
 
Att avfärda Mackies kritik genom att acceptera objektiva värden vore dessvärre ett mycket 
utsiktslöst åtagande. Det skulle göra anspråk på initiativ som i flera bemärkelser bestrider den 
teori som genomsyrat hela uppsatsen och undantagslöst anförts vara företrädd av Blackburn. 
Kvasirealisten hade för det första behövt godta att de moraliska oenigheter som relativitets-
argumentet förevisat faktiskt utgör frukten av att våra värderingar uttrycker objektiva värden. 
Detta hade emellertid inneburit en fullständig kontradiktion av TB, då det knappast verkar 
rimligt att olika folk skulle kunna dela en och samma ultimata attityduppsättning (vilket skul-
le vara fallet om alla, i Blackburns mening, vore moralister) och ändå vara oense i värdefrå-
gor. 

B

   Den andra punkt varpå kvasirealisten skulle tvingas motsäga sina egna värdegrunder är 
den motivationsteoretiska. För att inte förbinda sig till att konsekvent begå ett misstag, skulle 
han behöva skriva under på att objektivt goda handlingar äger preskriptiva egenskaper. Att 
t.ex. anta attityden O(h) hade därmed utgjort ett handlingsmotiv, vilket i sin tur hade medfört 
att den humeanska motivationsteorin skulle kunna förkastas och ersättas av en realistisk tolk-
ning av internalismen. 
   För det tredje och sista skulle den kvasirealistiska redogörelsen för det metafysiska sam-
bandet mellan värden och naturliga egenskaper behöva överges. I syfte att påvisa rimlighet 
hos den intuitionistiska tappningen av superveniensen, skulle Blackburn tvingas att – utan att 
först verifiera existensen av vare sig F eller dess underliggande egenskapsmängd G* – godta 
den nödvändiga relationen N. Detta innebär i sin tur att en ogrundad reduktion skulle kunna 
komma till stånd och att det budskap som Blackburn ursprungligen ville förmedla inte skulle 
stå att finna. 
 
Jag är medveten om att jag på grundval av denna diskussion inte har tillbakavisat Blackburns 
möjlighet att ansluta sig till andra typer av sanningsteorier. Det bör därför understrykas att 
min slutsats inte består i att kvasirealismen bör vederläggas, utan i att den varken kan styrkas 
utifrån Blackburns egen koherensteori eller någon hänvisning till egenskapers korrespondens.   
 
3.3. Den sista utvägen 
 
Avfärdandet av externalismen 
 
Det tredje och sista av de argument som Blackburn anser vara de huvudsakliga, består i inter-
nalismens attraktionskraft. Det har redan omnämnts att han här primärt understryker orim-
ligheten hos antagandet att våra moralomdömen skulle utgöra uttryck för föreställningar om 
naturliga egenskaper. Om så vore fallet – om externalismen vore korrekt – skulle den moralis-
ka personens handlingskraft bli mycket opraktiskt utformad. För att valet av attityder skulle 
kunna präglas av någon form av konsistens, hade denne först behövt identifiera vilka sakför-
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hållanden som rådde, för att sedan avgöra vilken moralisk föreställning som därtill vore mest 
rimlig. Detta steg vore ineffektivt såtillvida att han därigenom inte skulle kunna finna motiva-
tion, utan alltjämt hade behövt anta en attityd till den partikulära situationen. 
   Jag är helhetsmässigt ganska välvilligt inställd till detta argument, då det inte låter vidare 
attraktivt att moralen skulle bygga på externa omständigheter. Detta förhållningssätt ligger 
även i linje med Smiths invändning mot Foots påstående att etikettkrav i någon mening är 
analoga med moraliska förpliktelser. Bägge kategorierna behandlar förvisso handlingsmöns-
ter med utgångspunkt i omständigheter varikring ingen moralisk konsensus kan antas råda, 
men därav följer inte att de går att likställa. En person som motiveras att t.ex. följa lagen, är de 
dicto böjd att handla i enlighet med sina legala förpliktelser. Men en moralist är, som redan 
påpekats, snarare den som de re motiveras att handla rätt. Ett legalt system må, i likhet med H. 
L. A. Harts uppfattning, ha skapats utifrån en specifik grupps interna motiv, men på grundval 
av detta kan vi inte dra slutsatsen att människors önskan att handla i enlighet med det är ana-
lytiskt. Detta samband är snarare baserat på kontingens och fordrar därför att externa faktorer 
kommer oss att vilja handla enligt lagen.52

   Inte heller påståendet att existensen av amoralister motbevisar internalismen är vidare håll-
bart. Hares antagande att dessa egentligen inte fäller värdeomdömen (utan snarare naturalis-
tiskt framhäver att det som rättfärdigas av flertalet också är rätt) är visserligen ganska mag-
starkt, men om vi istället föreställer oss att de försöker göra värderingar blir invändningen mer 
plausibel. Vi kan då anföra att skälet till att amoralisten inte handlar i enlighet med sina egna 
inställningar är att han har ett bristfälligt moral sense och därför inte kan avgöra vad som är 
rätt. 
 
Till ovanstående resonemang kan enligt mig även fanatism53 och viljesvaghet fogas. Den förra 
extremen kan egentligen inte inordnas under moralfilosofin, eftersom att en person av denna 
karaktär uppenbarligen inte lyder under någon form av moral. Vad gäller personens motiva-
tion kan man dock fastslå att inga vidare ansatser mot ett externalistiskt erkännande kan gö-
ras. Skälet till att han inte handlar moraliskt, består i att han faktiskt inte inser vad som är 
moraliskt riktigt. Dock kan fortfarande interna faktorer vara avgörande för att han, oberoende 
av hurdant hans cementerade rättesnöre är, handlar rätt. En viljesvag person är å andra sidan 
en moralist, som äger den fulla förmågan att fälla värdeomdömen och motiveras av desamma, 
men av någon anledning underlåter att begå den påkallade handlingen. Problematik av detta 
slag utgör dock snarare föremål för nästa diskussion. 
 
Internalism över gränserna  
 
Kvar att bemöta för den expressivistiska tappningen av internalismen står alltjämt den realis-
tiska. Från redogörelsen för Mackies misstagsteori kan vi dra oss antagandet att värdeomdö-
men innebär objektiva preskriptioner till minnes. Enligt denna uppfattning är besittningen av 
ett kognitivt tillstånd tillräcklig för att vi ska finna moralisk motivation. Föreställningen om 
naturliga och moraliska sakförhållanden kan t.ex. på egen hand innebära att handlingen h på-
kallas, vilket tydligt illustrerar skiljaktigheterna visavi exempelvis Blackburns teori. Hand-
lingsmotivet har ett internt ursprung men fordrar inte, till skillnad från denna, såväl en före-
ställning som en önskan. 
   Jag är beredd att hålla med om att den senare aspekten kan tala för den realistiska interna-
lismen. Om en kvasirealist t.ex. skulle konfronteras med en godtycklig situation men inte 
                                                           
52 Smith (1994), s. 81-83 
53 Fanatikern refereras kanske främst till Hare (1994), kap 10, vari han framställs som en person som ej 
ens efter att ha börjat idka kritiskt tänkande vill överge sina gamla värderingar. I min mening symbo-
liserar han emellertid snarare John Miltons Satan (vartill Blackburn m.fl. refererar), vilken identifierar 
den rätta handlingen men agerar tvärtemot denna insikt.   
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uppbringa den korrekta attiyden m, skulle denne svårligen kunna handla moraliskt. Han 
skulle i detta fall, helt i enlighet med Blackburns antagande, behöva komma till insikt om vil-
ka moraliska värden som de naturliga egenskaperna faktiskt medfört. Men eftersom att super-
veniensen inte kan användas till det projektivistiska förhållningssättets fördel är detta inte 
något rimligt förslag. Betydligt mer tilltalande skulle det i så fall vara att påvisa en objektiv 
preskriptivitet. 
   Har då Mackie fel i att denna vedertagna uppfattning faktiskt är ett misstag? Går det att för-
svara en realistisk-internalistisk ståndpunkt? För att bestämma detta fordras att man går till 
botten med fördelningen av de båda världsliga syften som urskiljdes i presentationen av den 
moraliska motivationen. I Moral Vision försöker sig David McNaughton på en realistisk karak-
terisering av denna: 
 

To be aware of a moral requirement is, according to the realist, to have a con-
ception of the situation as demanding a response. Yet to conceive of a situa-
tion as demanding a response, as requiring one to do something, is to be in a 
state whose direction of fit is: the world must fit this state. … But the realist 
also wishes to insist that the agent’s conception of the situation is purely cog-
nitive. That is, the agent has a belief that he is morally required to act and so 
his state must fit the world.54

 
Enligt mig är det ur realistisk synvinkel inte optimalt att förklara de båda syftena i termer av 
två olika kognitiva sinnestillstånd. Skälet därtill består i att det möjliggör för en expressivist 
att invända att dessa i själva verket utgörs av en inställning resp. en föreställning. För det förs-
ta äger de båda elementen olika huvudsakliga särdrag, varför en distinktion är intuitivt tillta-
lande. För det andra är tankesättet förenligt med Humes lag, då det inte utesluter att de båda 
tillstånden kan förekomma oberoende av varandra och en av den humeanska motivationsteo-
rins grundbultar består i just detta budskap. Realisternas målsättning är att påvisa det sätt 
varpå ett sakförhållande är nödvändigt förbundet med ett handlingsmotiv. Det är med anled-
ning därav som förekomsten av besires måste beläggas.      
   Dessvärre är härledningen av de båda världsliga syftena mycket vagt åtskilda. De drag som 
föranleder identifikationen av dem gestaltas på i princip samma vis, vilket gör att jag inte kan 
sätta fingret på den anledning varför deras syften skulle vara åtskilda. Insikten att handlin-
gen h är motiverande är rimligtvis ett kognitivt tillstånd, då dess sanningsvärde beror på hur 
världen ser ut. Kan den därtill syfta till att förändra världen? Näppeligen. För att så skulle kun-
na vara fallet, måste realisten för det första kunna förklara hur vi kommer fram till att h är 
motiverande, och för det andra hur denna insikt kan verka motiverande. Enligt min mening 
är den första uppgiften så gott som övermäktig. Realisten kommer här att påpeka att motiva-
tionskraften består i att h, utifrån de rådande omständigheterna, är rätt. Men en sådan inställ-
ning beror helt och fullt på vilket subjektivt gensvar den aktuella situationen får, varav följer 
att realismen måste kunna erbjuda en plausibel redogörelse av metafysiska samband mellan 
naturliga och moraliska egenskaper. Den andra frågeställningen är lika problematisk. Här står 
det visserligen klart att den person som inser att h är motiverande också är motiverad att 
handla. Det är rentav ett truistiskt antagande. Men om det säger sig självt att personen fak-
tiskt är motiverad, så har föreställningen plötsligt förlorat sitt andra syfte. Att insikten om att 
h är motiverande måste korrespondera mot det sätt varpå världen är beskaffad är ju fullstän-
digt ovidkommande, eftersom att detta faktum impliceras av att en person motiveras av den. 
Det vore mycket mer rationellt att anta att denna föreställning endast syftar till att förändra 
världen. Men som vi redan har sett, så kan den omöjligen vara kapabel att göra detta. Vi kan 
därmed dra slutsatsen att besires är ett oförsvarbart begrepp. 
 

                                                           
54 McNaughton (1988), s. 109 
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Även om vi skulle godta realisternas förslag – och därmed också existensen av besires – så 
skulle problemet ingalunda vara utagerat. Oförenligheten med apati hade i detta fall alltjämt 
utgjort en ofördelaktig effekt. Michael Smith framhåller att förnekandet av två parallella till-
stånd innebär att realisterna inte kan hantera personer som av ett eller annat skäl inte alls bryr 
sig om att handla, trots att man verifierat vilken handling som vore den rätta.55 En sådan per-
son fattas uppenbarligen insikt om den intrinsikala preskriptiviteten, trots full medvetenhet 
om det moraliska sakförhållandet. Invändningens slagkraft och spännvidd gör att den också 
kan transformeras till att, utöver värdeomdömen, också omfatta skäl. (Denna funktion medför 
att även s.k. reason internalism56 kan avfärdas på likvärdiga premisser.) Här betraktar vi med 
andra ord baksidan av det faktum som påpekades ovan. En kvasirealistisk motivationsteori 
må kräva att superveniensen gäller och respekteras, men med facit i hand tycks även den rea-
listiska internalismen behöva saneras. Existensen av besires kan inte beläggas på vare sig prak-
tiska eller teoretiska grunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Smith (1994), s. 120-121 
56 Garrard & McNaughton (1998), s. 47. Reason internalism framställs som ett alternativ till moral belief 
internalism och innebär att en person motiveras att utföra handlingen h under förutsättning att han har 
skäl att göra detta. 
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4. SAMMANFATTNING 
 
Jag har i den här uppsatsen avhandlat Simon Blackburns kvasirealistiska teori utifrån två 
synpunkter: moralisk sanning och moralisk motivation. Mina resonemang kring det förra äm-
net utmynnade i två slutsatser.  Den första kom att gälla en något tvivelaktig argumentation. 
I Spreading the Word: Groundings in the Philosophy of Language anför Blackburn tre belägg, vilka 
samtliga antas utgöra goda skäl att acceptera projektivismen. Det första tar fasta på dennas 
förenlighet med det positivistiska antagandet att våra omdömen inte kan grundas på andra 
egenskaper än de som faktiskt kan förnimmas. Det andra bygger på dess förklaring av 
superveniensen och är betydligt mer diskutabelt. Blackburn antar att detta metafysiska sam-
band är en förutsättning för att projektionen av attityder ska kunna präglas av konsistens, 
men tycks likväl belägga superveniensen i termer av projektivism. Detta drag av cirkularitet 
kräver att argumentet förkastas. 
   Min andra slutsats kom att gälla teorins känslighet för analogier med John Mackies miss-
tagsteori. Enligt denna teori tenderar vi att, när vi fäller värdeomdömen, felaktigt ge uttryck 
för objektivt preskriptiva egenskaper. Detta innebär att anförandet att en handling besitter en 
viss egenskap antas inkludera ett påbud, vilket tar sig uttryck i att vi anmodar andra att anta 
samma inställning till handlingen. Enligt Mackies åsikt kan vi dock inte redogöra för hur 
dessa egenskaper är beskaffade, varav följer att vi konsekvent misstar oss när vi moraliserar.  
   Med hänvisning till de åtskilda uppfattningarna om hur den moraliska sanningen skulle 
kunna vara beskaffad, vore det inte korrekt att jämföra den ena teorin med den andra. Min 
slutsats består istället i att Blackburn, med hänvisning till de ganska grava motsägelser som 
hade kommit till stånd, omöjligen skulle kunna ersätta sitt felande sanningskoncept med en 
korrespondensteori.  
   Det tredje belägget består i internalismens fördelaktighet och blev också föremål för min 
analys av den moraliska motivationen. I likhet med Blackburn har jag dragit slutsatsen att in-
ternalismen på de flesta plan överbryggar externalismen. Skälen därtill består i dess möjlig-
het att redogöra för de extremfall vari den senare teorins grundbalkar tycks bestå. Avseende 
slutsatser om specifika typer av internalism är jag något mer återhållsam, men jag vill i alla 
händelser fastslå att förekomsten av s.k. besires – kombinationer av syftena att förändra 
världen resp. anpassa sin föreställning till den  – inte verkar vara plausibel. Slutsatsen därav 
består i att föreställningen om intrinsikal preskriptivitet inte har någon motivationsteoretisk 
motsvarighet.  
 
Sammanfattningsvis tycks kvasirealismen utgöra ett ganska fruktlöst projekt. För det första 
kan antagandet att moralisk sanning har sin grund i koherenta attityder tillbakavisas av den 
cirkulära redogörelsen för superveniensen, och för det andra blir teorin, om man istället an-
sluter den till en korrespondensteori, mycket inkonsistent. Av dessa båda slutsatser följer att 
kvasirealismen inte kan uppfylla sitt syfte. Att den sedan intuitivt sett förmår förklara den 
moraliska motivationen på ett ganska tilltalande sätt kan sålunda knappast innebära någon 
trumf. 
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