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1. Inledning 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Etiska oenigheter kan uppstå mellan individer från olika kulturer, exempelvis när individer från två olika 
kulturer är oeniga om huruvida könsstympning är moraliskt acceptabelt eller moraliskt förkastligt. Även 
individer inom ett givet samhälle kan vara oeniga i moralfrågor, t.ex. i abortfrågan eller i frågan om 
dödsstraff. Ytterligare en typ av oenighet existerar - teoretisk oenighet - exempelvis mellan filosofer 
rörande vilken normativ teori som är mest önskvärd. Många anser att oenigheter i moralfrågor är ett 
tämligen vanligt fenomen. Förutom den stora mängd av existerande etiska oenigheter så verkar etiken vara 
mer eller mindre befriad från konvergens när det gäller lösta oenigheter över tid. Inom exempelvis 
naturvetenskaperna verkar det finnas mer konvergens än inom etiken � naturvetenskapsmännen tenderar 
att lösa sina oenigheter. Vissa antirealister hävdar att den bästa förklaringen till dessa aspekter är att den 
moraliska realismen är falsk.  
 
Alltså, två betydelsefulla problem för realister är: 
 
 (1) hur man ska förklara den stora mängden av existerande etisk oenighet, 
   och 
 
 (2) hur man ska förklara att etiken är mer eller mindre befriad från  
  konvergens när det gäller antalet lösta oenigheter över tid. 
 
Dessa två problem kan formuleras som ett argument mot företrädare för realism. Argumentet kallas 
�Argumentet från etisk oenighet�. Jag vill ta reda på hur Huemer förklarar (1) och (2). Min mer generella 
frågeställning blir således:  
  
 Klarar sig Huemers moraliska realism från �argumentet från oenighet?� 
 
Jag kommer att rikta argumentet mot Michael Huemers etiska intuitionism. I denna position ingår flera 
teser. Jag kommer att fokusera på denna teoris metafysik. 
 
Jag kommer först att redogöra för relevanta delar av Michael Huemers teori. Avsnitten som handlar om 
Huemers teori kommer bl.a. innehålla Huemers teser, hans definition av objektivitet samt hur etiska 
intuitioner är beskaffade. Uppsatsens nästa steg är att klargöra vissa aspekter beträffande etiska 
oenigheters natur. Detta för att ta reda på vilka typer av oenigheter som kan anses utgöra problem för 
Huemers realism. Det sista avsnittet innan diskussionen kommer att tillägnas �argumentet från oenighet�. 
Detta avsnitt kommer att ge en klarare bild av mellan vilka personer eller mellan vilka grupper etiska 
oenigheter existerar. Slutligen återfinns ett diskussionsavsnitt där jag granskar Huemers förklaringar, 
diskuterar Tersmans idéer samt klargör skillnader mellan etik och naturvetenskap. Om det för läsaren 
finns frågetecken så kommer dessa förhoppningsvis att förklaras i inledningarna av varje avsnitt. 
 
Som källor kommer jag att använda Ethical Intuitionism av Michael Huemer och Moral Disagreement av 
Folke Tersman.  
 
Jag kommer i fortsättningen att använda �etik� och �moral� synonymt.  
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2. Bakgrund 
______________________________________________________________________________________________ 
 
I bakgrundsavsnittet, s. 4-13, ska jag redogöra för relevanta delar av Huemers etiska intuitionism, vilka 
tänkbara strukturer hos etiska oenigheter som finns, och vilka som är potentiellt farliga för Huemers teori. 
Jag kommer även att redogöra för argumentet från oenighet. Syftet är att ge tillräckligt med inblick och 
kunskap för att kunna besvara min frågeställning.   
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
2.1 Huemers etiska intuitionism 
 
 
2.1.1 Huemers teser 
Huemers form av intuitionism innefattar följande teser: 
 
  
 Semantisk:  När vi använder ord som t.ex. �rätt� tillskriver vi saker  
  objektiva egenskaper.1    
 
 Metafysisk:  Det existerar objektiva värden � vissa saker är bra och dåliga  
  objektivt. 
 
 Kunskapsteoretisk: Vi är rättfärdigade att vara av vissa uppfattningar genom våra  
  etiska intuitioner. Vår kunskap om moraliska sanningar erhålls 
  varken enbart genom våra sinnen eller enbart genom icke- 
  moraliska sanningar. 
 
 �Skäl till handling�: Våra moraliska trosföreställningar kan ge oss goda skäl för eller 
  emot vissa handlingar, oberoende av våra önskningar. Och våra 
  moraliska trosföreställningar utgör ibland motiven bakom våra 
  handlingar 
 
 
2.1.2 Huemer om världens yttersta beskaffenheter 
Istället för att dela upp olika metaetiska teorier under positionerna �realism/antirealism� menar Huemer att 
den mest informativa uppdelningen är att inordna de olika teorierna under positionerna �dualism/monism�. 
Huemers idéer är dualistiska: 
 

� ... dualism is the idea that there are two fundamentally different kinds of 
facts (or properties) in the world: evaluative facts (properties) and non-
evaluative facts (or properties). Only the intuitionists embrace this.� 2 

 
Huemer menar alltså att det existerar två typer av fakta (eller egenskaper): naturliga fakta (eller naturliga 

                                                
1 Denna tes säger endast hur vi använder vårt språk, och detta användande medför inte att saker har objektiva 
egenskaper. 
2 s 8, Ethical Intuitionism 
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egenskaper) och värdefakta (eller värdeegenskaper). Alla andra metaetiska teorier Huemer tänker på är 
monistiska: �they say there is only one fundamental kind of fact in the world, and it is the non-evaluative 
kind [...].� 3  Dessa är alla monistiska då de endast erkänner en typ av fakta � naturliga fakta. Jag kommer 
i fortsättningen använda mig av termerna �värdefakta� och �naturliga fakta� i form av termerna �moraliska 
fakta� och �icke-moraliska fakta�.  
 
I övrigt accepterar Huemer sypervenienshypotesen som säger att moraliska fakta (eller egenskaper) 
supervenierar på icke-moraliska fakta (eller egenskaper). Detta betyder att t.ex. två handlingars moraliska 
status inte kan skilja sig åt om det inte finns någon icke-moralisk egenskap som skiljer sig.  
 
Till sist antar Huemer att principen om fenomenologisk konservatism är riktig. Denna princip säger att vi 
kan, och att vi bör, anta att saker och ting är som de verkar vara.4 
 
 
2.1.3 Objektivitet 
Huemer definierar �objektiv� som �icke-subjektiv�, och han definierar �subjektiv� enligt följande:  
 

 
�F-ness is subjective = whether something is F constitutively depends at 
 least in part on the psychological attitude or 
 response that observers have or would have towards 
 that thing.� 5  

 
 
Huruvida personen P är cool beror helt eller delvis på den psykologiska attityden och/eller den 
psykologiska responsen hos de som skall bedöma P:s coolhet. Om A och B ska bedöma P:s coolhet, och A 
anser att det är cool att röka medan B anser att det är töntigt, och P är rökare, och A bedömer P som cool 
för att P röker, medan B bedömer P som töntig för att P röker, så är P:s coolhet inte oberoende av A:s och 
B:s psykologiska attityder och/eller responser. Huruvida P är cool är i detta fall inte objektivt. På detta 
sätt är det exempelvis inte med färger. Om X och Y ska ta ställning till vilken färg objektet O äger, och X 
fäller omdömet att O är blå medan Y fäller omdömet att O är röd, så är inte färgen som O äger helt eller 
ens delvis beroende av X:s och Y:s psykologiska attityder och/eller psykologiska responser - O är gul 
oberoende av X:s och Y:s psykologiska attityder och responser, eller, O är gul objektivt.6 När det gäller 
etiken menar Huemer, som är realist, att det existerar objektiva sanningar. Han menar alltså att det finns 
objektiva sanningar i moraliska frågor, och att dessa är objektiva enligt denna definition.  
 
 
 
 
 

                                                
3 s 8, Ethical Intuitionism 
4 Anta att du sitter och tittar på en grön stol och tänker �där är en grön stol�. Huemer menar att du är rättfärdigad att 
hysa denna uppfattning så länge det i situationen inte finns någonting som är benäget att förändra denna uppfattning. 
Anta sedan att du har blivit drogad av hallucinogena svampar och att personen som berättar detta även meddelar att 
alla vita objekt ter sig gröna under denna typ av berusning. Först efter att du har blivit meddelad detta har du skäl att 
inte tro på det du ser när du tittar på stolen. Detta exempel kan förstås analogt med etiken. Om en person X i en given 
situation anser någonting om en person Y:s agerande, så är X rättfärdigad att vara av denna uppfattning så länge det 
inte finns någonting i den givna situationen som är benäget att förändra X:s uppfattning. 
5 s 2, Ethical Intuitionism 
6 Detta gäller om O är gul och endast gul. 
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2.1.4 Intuitioner 
I Huemers mening är intuitioner grovt sett mentala föreställningar eller sinneserfarenheter. Huemer 
skriver: �They are the experiences we report when we say a thing is �obvious� or �seems true�.� 7 Om en 
person X ser en grupp ungar som tänder eld på en katt, och X fäller omdömet �fy vad elaka de är�, så 
rapporterar X sin mentala föreställning gällande händelsen, och anser samtidigt och troligtvis även att den 
är sann. Mentala föreställningar kan vara intellektuella, perceptuella, minnesbaserade eller introspektiva.  
 
Det är en viss skillnad på intuitioner, som kan rapportera vad som helst, och de enligt honom relevanta 
etiska intuitionerna. Det är endast de intellektuella föreställningarna som har potential att utgöra våra 
etiska intuitioner. Det räcker dock inte att en mental föreställning ska vara intellektuell för att den ska 
bilda en etisk intuition. Förutom att den ska vara intellektuell, ska den också vara initial, d.v.s., den skall 
vara av sorten �före resonerandet�. Till sist måste den vara värderande, d.v.s., den måste tillskriva 
någonting ett moraliskt värde.  
 
Jag har hittills redogjort för att föreställningar relevanta för våra etiska intuitioner är (1) intellektuella, (2) 
initiala och (3) värderande.  Jag skall kortfattat förklara vad som menas med (1)-(3): 

 
(1) Huemer skriver: �Logical judgments rest on intellectual 
appearences.� 8Huemer menar att våra slutledningar vid logiska 
bedömningar vilar på våra intellektuella föreställningar. En intellektuell 
föreställning är varken perceptuell, minnesbaserad eller introspektiv. Ett 
exempel på en intellektuell föreställning är exempelvis �jag anser att A är 
större än B, och att B är större än C. Alltså anser jag att A är störst av dessa 
tre objekt.� När det gäller intellektuella mentala föreställningar menar 
Huemer att: �We �see� this, not with our eyes, but with our intellect or 
reason.� 9Dessa föreställningars natur utgörs alltså av vårt logiska tänkande. 
Och de kännetecknas av att vi helt enkelt inser att någonting �måste vara 
fallet�. 
 
(2) Om initiala föreställningar skriver Huemer: �The way things seem prior 
to reasoning we may call an �initial appearance�.�10 För att en föreställning 
ska vara initial krävs det att den uppstår eller existerar tidigare än man i ett 
givet fall börjar resonera. Ett exempel på en initial föreställning är (A) 
�njutning är bättre än lidande�. Ett exempel på en icke-initial föreställning är 
(B) �borgarna gör fel i att höja avgiften för medlemskapet i A-kassan�. 
Skillnaden är att rättfärdigandet av (A) inte är beroende av ytterligare 
uppfattningar medan rättfärdigandet av (B) är detta. Påstår man (B) grundar 
man det kanske på att man tror att medlemmarna i A-kassan kommer att få 
det ännu sämre. Huemer menar dock att intuitioner spelar en roll i t.ex. (B).  
 
(3) För att vara värderande så måste någonting attribueras ett värde. Några 
exempel är: �det är fel att döda�, �P agerade moraliskt rätt när han utförde 
handlingen H�, � �Matrix 1� är bättre än �Matrix 2� �. Några exempel på 
icke-värderande föreställningar är �där är en banan�, �bananer är gula�, 
�Göran Person väger mer än Fredrik Reinfeldt�. 

                                                
7 s 10, Ethical Intuitionism 
8 s 101, Ethical Intuitionism 
9 s 101, Ethical Intuitionism 
10 s 101-102, Ethical Intuitionism 
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(A) �Njutning är bättre än lidande�, är ett exempel på en etisk intuition. Huemer menar att (A) verkar vara 
sann innan man ens har börjat resonera (initial), att den är av logisk prägel (intellektuell), och att den är 
värderande då den tillskriver någonting ett värde. 
    
Huemer menar även att våra etiska intuitioner (oftast) inte är beroende av andra moraliska 
trosföreställningar: �If intuition simply followed moral belief, then it could not help us decide which moral 
beliefs are correct.�11 Huemers tanke är att intuitioner oftast är oberoende av trosföreställningar och att 
detta ger de etiska intuitionerna vägledande kraft. Detta betyder att våra etiska intuitioner oftast är 
oberoende av vilken normativ teori man anser sig förespråka. En praktisk nytta med denna idé är att våra 
etiska intuitioner kan användas när man vill komma fram till vilken normativ teori som är mest önskvärd. 
För att förklara ger Huemer en analogi med perceptuella föreställningar: �even if I believe Big Foot does 
not exist, if Big Foot should walk up to me, I will still see him.� 12 Med detta menar Huemer att våra 
perceptuella föreställningar inte är helt beroende av vilka trosföreställningar vi besitter. Om man ska 
återknyta till etiken så betyder detta att även om man anser sig vara utilitarist, så kanske man i en given 
situation kan komma att vägledas av sina etiska intuitioner, och kanske uppfatta utilitarismen som 
felaktig.13 
 
Trots ovanstående resonemang bör man vara medveten om att det inte är fallet att alla intuitioner som t.ex. 
X har är självevidenta sanningar. Det är inte heller fallet att vissa moraliska sanningar är självevidenta. 
Enligt Huemer är endast vissa av våra moraliska trosföreställningar prima facie14 rättfärdigade av etiska 
intuitioner.  
 
När det gäller s.k. moraliska principer menar Huemer att vissa handlingar tenderar att generera vissa typer 
av moralisk status. Om vi går tillbaka till �kattexemplet�: det är generellt sett fel att utföra sådana 
handlingar, men det finns enligt Huemer alltid eller oftast undantagsfall. Detta betyder att Huemer 
förespråkar moraliska principer som är Ceteris Paribus.15 Huemer skriver: 

 
�Intuitionists think that the moral status of an action follows from the total 
set of its non-moral properties, not from any one prima facie right-making 
or wrong-making feature. Nor does �cat-burning is prima facie wrong� mean 
�most cat-burnings are wrong� It means that an act�s being a case of cat-
burning counts against that action ...�16  

                                                
11 s 104, Ethical Intuitionism 
12 s 104, Ethical Intuitionism 
13 Perceptionsanalogin kanske inte går att använda för att visa att våra etiska intuitioner är oberoende av våra 
trosföreställningar. Om våra etiska intuitioner är beroende av våra trosföreställningar så utgör detta ett problem för 
Huemers teori eftersom företrädare för olika normativa teorier kommer då kommer att ha olika etiska intuitioner 
rörande samma moraliska frågor. Det kan vara fallet att Huemer måste visa mer än en analogi med perceptioner. 
Detta för att det verkar finnas bättre/godare skäl som talar för att yttervärlden är objektiv, än vad det finns skäl som 
talar för att moraliska fakta existerar. Om analogin ska kunna visa något av vikt, så verkar existensen av moraliska 
fakta vara nödda att antas. Om existensen av moraliska fakta är nödda att antas blir hans hävdande av etiska 
intuitioner som oberoende teoriberoende � �questionbegging� � eftersom han behöver förutsätta det han vill visa. I 
själva verket skulle det kunna vara på motsatt sätt, att våra etiska intuitioner är absolut beroende av vilka 
trosföreställningar man äger. Något som kanske kan tala för detta är att våra etiska intuitioner är initiala. 
14 �Vid första påseendet�. 
15 Exempel på en möjlig Ceteris Paribus-princip: det är alltid fel att orsaka lidande, allt annat lika. Huemer 
förespråkar alltså moraliska principer som bygger på att när en tidigare okänd variabel inträder, så kan 
grundantagandet förändras. �Allt annat lika� upphäver grundantagandet, därför att detta �allt annat lika� bara är 
beständigt tills en ny variabel inträder, om denna är benägen att förändra grundantagandet. 
16 s 203, Ethical Intuitionism 
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Enkelt uttryckt säger detta att handlingen �att mörda en katt� alltid är ett �moraliskt minus�. Men att det i 
en given situation kan finnas omständigheter som �väger tyngre�, t.ex. om, som Huemer skriver, �katten 
har en dödlig och smittsam sjukdom, och mikroberna endast kan dö genom uppeldning.�17 I detta senare 
fall kan det alltså vara moraliskt rätt att mörda en katt.  
 
Så långt har en relativt enkel bild av Huemers idéer skisserats upp. Men verkligheten är oftast mer 
komplex. Många situationer involverar flera etiska intuitioner samtidigt. Dessa intuitioner kan även vara 
inkompatibla. I sådana fall menar Huemer att när en mer komplicerad situation uppstår och rivaliserande 
intuitioner �vill göra sig gällande� så är det de starkaste intuitionerna (vilka är mer uppenbart sanna än de 
mindre starka) som är de riktiga. Om Pelle gick nedför Storgatan och fick syn på några ungar som tände 
eld på en katt, så kanske Pelle skulle ha uppfattat deras handling som avskyvärd. Huemer menar att Pelles 
etiska intuition säger honom att ungarnas beteende var moraliskt fel. Pelle är alltså prima facie 
rättfärdigad att vara av denna uppfattning. Men om scenariot skulle utspela sig lite annorlunda � om Pelle 
istället skulle ha sett att katten oprovocerat klöste ungarna innan händelseförloppet utspelades som i 
exemplet ovan kan det tänkas att Pelle var ägare till två relevanta och inkompatibla etiska intuitioner . Den 
ena skulle förmedla att ungarna gjorde rätt och den andra skulle förmedla att ungarna gjorde fel. Men om 
Pelle ändå skulle vara av uppfattningen att ungarnas agerande var moraliskt fel, så skulle han vara detta 
för att denna etiska intuition var mer uppenbart sann än den andra.  
 
 
2.1.5 Kort sammanfattning av Huemers position 
Huemer anser att det finns icke-moraliska fakta och moraliska fakta. Detta gör honom till en dualist. Han 
anser vidare att det existerar en objektiv moral. Med objektiv menar Huemer ungefär �oberoende av 
människors psykologiska attityder och/eller responser�. Huemers idé är att det existerar irreducerbara 
värdefakta (eller värdeegenskaper) som är oberoende av våra trosföreställningar, önskningar och attityder 
beträffande t.ex. människor, händelser, handlingar och tillstånd. Han anser även att vissa objektiva 
moraliska sanningar kan uppnås genom våra etiska intuitioner. Våra etiska intuitioner utgörs av mentala 
föreställningar som till sin natur är intellektuella, initiala och värdetillskrivande. Men våra 
intuitionsgrundade trosföreställningar är inte särskilt starka: de är endast prima facie rättfärdigade av våra 
etiska intuitioner. I grunden antar Huemer att principen om fenomenologisk konservatism är riktig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 s 203, Ethical Intuitionism 
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2.2 Etisk oenighet 
Detta är uppsatsens mest centrala del. En okontroversiell idé är att det endast är vissa typer av etiska 
oenigheter som är potentiellt farliga för moralisk realism. Detta avsnitt tillägnas etiska oenigheters olika 
strukturer, och syftet är att klargöra under vilka omständigheter en etisk oenighet är ett möjligt hot mot 
Huemers realism.  
 
 
2.2.1 Radikala vs. icke-radikala etiska oenigheter (Lider parterna av något kognitivt 
tillkortakommande?) 
Kognitiva tillkortakommanden finns med i bilden: �...in so far as it may plausibly be viewed as 
diminishing one�s chances of reaching correct or justified conclusions in moral matters.�18 Kognitiva 
tillkortakommanden är alltså allt sådant som kan påverka människors resonerande i moraliska frågor. 
Huemer listar upp några exempel på kognitiva tillkortakommanden i Ethical Intuitionism:19  
 
 � Bias 20    

� Egenintressen  
� Önsketänkande 
� Gruppintressen  
� Självbild, uppfattning av sig själv 

  
 � Felberäkningar  
 � Sammanblandningar, förvirringar  
 � Missförstånd och oförmåga till förståelse 
 � Förbiseende 
 � Ogenomtänkta bedömningar 
 � Falsk eller ofullständig information 
 � Outtalade antaganden 
 � Envishet, omedgörlighet 
 � Felaktiga slutledningar 
 � Minnesförlust, tankspriddhet 
 � Frågors/ämnens inneboende svårigheter    
 � Outtalad evidens     � 
 � Mentala defekter 
 
Utöver de som Huemer räknar upp kan åtskilliga kognitiva tillkortakommanden hämtas från psykologin 
och kognitionsforskningen.21 Dessa kan tänkas bidra till mängden av etisk oenighet.22 Om något/några 
kognitiva tillkortakommanden finns med och påverkar en etisk oenighet, så är oenigheten icke-radikal. Ett 
exempel är att X och Y är oeniga när det gäller de rättsliga konsekvenserna av Y:s kusin Z:s senaste brott. 
X anser att Z förtjänar dödsstraff medan Y anser att Z endast förtjänar tio års fängelse. T.ex. bias p.g.a. Z:s 
släktskap till Y kan få Y att yrka på ett mildare straff än det X yrkar på. Det är alltså endast när en etisk 
oenighet är helt fri från kognitiva tillkortakommanden som den kan kallas radikal.  

                                                
18 s 34, Moral Disagreement 
19 s 137-139, Ethical Intuitionism 
20 Betyder ungefär �partiskhet�. 
21 Det finns mycket forskning kring många typer av tankefel. En bra bok som berör dessa problem är Cognition av 
Mark H Ashcraft. 
22 Det är egentligen inte viktigt hur många typer av kognitiva tillkortakommanden som existerar. Det viktiga är att de 
existerar och att de i olika situationer kan påverka statusen hos etiska oenigheter. 
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Olika typer av kognitiva tillkortakommanden är allvarliga för det moraliska resonerandet på olika sätt. Jag 
anser att olika typer av bias är den allvarligaste formen då det verkar vara väldigt svårt att kontrollera 
huruvida bias finns med i en given situation, framförallt när människor inte är tillräckligt introspektiva för 
att kunna upptäcka egen bias och som följd revidera sina moraliska trosuppfattningar.  
 
Den viktigaste lektionen i detta avsnitt är att en icke-radikal etisk oenighet inte utgör något hot mot 
Huemers realism. Detta då den kan förklaras av någonting, vilket i sin tur är tillräckligt för att argumentet 
från oenighet ska undermineras då det riktas mot ett specifikt fall av etisk oenighet. 
 
 
2.2.2 Genuina vs. icke-genuina etiska oenigheter (Härleder parterna sina uppfattningar ur 
olika omständigheter?) 
Anta att A och B är oeniga i frågan om huruvida dödsstraff är moraliskt rätt eller moraliskt fel. De tvistar 
en stund och det verkar uppenbart att de verkligen är oeniga om samma sak � A är för dödsstraff och B är 
emot dödsstraff. Detta betyder inte med nödvändighet att oenigheten är genuin. För att oenigheten ska 
kunna sägas vara genuin måste oenigheten bero på att A och B härleda sina trosföreställningar ur samma 
omständigheter. Om A och B är uppvuxna i olika kulturer, och det i A:s kultur har visat sig att dödsstraff 
inverkar brottsförebyggande medan det i B:s kultur inte har någon brottsförebyggande effekt alls, och om 
A och B härleder sina uppfattningar ur dessa fakta och att det är dessa fakta som grundar parternas 
trosföreställningar, så härleder inte A och B sina trosföreställningar ur samma omständigheter. Alltså är 
denna oenighet icke-genuin. 
 
I ett annat exempel är E och S oeniga beträffande dömda våldtäktsmäns straffsats. E anser att dömda 
våldtäktsmäns tid i fängelse är för kort � �de friges efter endast ett halvår, jag anser att de förtjänar fyra år 
bakom lås och bom!� S anser istället att �om de har blivit dömda för vård, så är de sjuka. Således bör de 
släppas ut i samhället när de har genomfört rehabiliteringsprogrammet. Jag anser att om �vård av 
våldtäktsman� i genomsnitt tar ett halvår att genomföra, så är detta halvår en bra indikation på hur länge de 
förtjänar att sitta bakom lås och bom�. E och S anser sig till en början vara oeniga i en etisk fråga � frågan 
om hur lång tid i fängelse våldtäktsmän förtjänar. Men det de egentligen är oeniga om är hur 
våldtäktsmäns psyke fungerar. E anser troligtvis att våldtäktsmän har en skev kvinnosyn medan S 
troligtvis anser att utförandet av våldtäkt kräver någon form av psykisk åkomma. Hur som helst, om det 
skulle vara klarlagt hur våldtäktsmäns psyke skulle vara, så skulle troligtvis inte E och S vara oeniga. Om 
det i ett givet våldtäktsmål kan visas att våldtäktsmannens psyke behöver vårdas så skulle E anse att den 
korta tiden bakom lås och bom är tillräcklig � våldtäktsmannen skulle efter vården vara frisk. Om det i ett 
givet fall kan visas att våldtäktsmannens psyke är i sin fulla ordning och att mannen i fråga var fullt 
medveten om konsekvenserna av sin handling, både beträffande olagligheten och offrets förstörda 
känsloliv, så skulle troligtvis S anse att våldtäktsmannen skulle förtjäna fyra år bakom lås och bom � för 
att fundera igenom vad han gjort. E och S är alltså oeniga beträffande våldtäktsmäns psyke och de 
diskuterar i generella termer trots att detta inte är önskvärt. Varje fall är unikt. E och S härleder inte sina 
trosföreställningar ur samma omständigheter då de är oeniga i icke-moraliska fakta och det är p.g.a. detta 
som oenigheten har uppstått.  
 
En rad aspekter kan leda till att två parter inte härleder sina uppfattningar ur samma omständigheter. De 
vanligaste är att oenigheten i själva verket rör icke-moraliska fakta, eller att oenigheten rör parters 
omedvetet diversifierade uppfattningar om vad oenigheten handlar om. 
 
Den viktigaste lektionen i detta avsnitt är att en icke-genuin etisk oenighet inte utgör något hot mot 
Huemers realism. Detta då den kan förklaras av någonting, vilket i sin tur är tillräckligt för att argumentet 
från oenighet ska undermineras då det riktas mot ett specifikt fall av etisk oenighet. 
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2.2.3 Schema över olika typer av etiska oenigheter 
Folke Tersman menar att bilden av etisk oenighet är förenklad. Visserligen existerar att det en stor mängd 
etisk oenighet, men som jag nyss har visat är inte samtliga fall så pass allvarliga att de utgör goda skäl till 
förnekande av Huemers realism. De olika typerna av etiska oenigheter jag har redogjort för kan inordnas 
schematiseras. Folke Tersman använder en bra variant i boken Moral Disagreement: 23 
    
Etiska oenigheter: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
   Radikala Icke-radikala 
 
   
  Genuina:    (1)        (2)  
 
   
  Icke-genuina:    (3)        (4)  
                
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
(4) Icke-genuin och icke-radikal: Oenigheten kan man både säga förklaras 
av och beror på minst ett kognitivt tillkortakommande hos minst en part och 
att parterna härleder sina uppfattningar ur olika omständigheter. Detta skulle 
vara fallet om A och B i �dödsstraffsexemplet� dels härleder sina 
uppfattningar ur olika omständigheter och dels om B har feltolkat sin egen 
kulturs statistik om dödsstraffets brottsförebyggande effekter. 
 
(3) Icke-genuin och radikal: oenigheten beror på att parterna härleder sina 
trosuppfattningar ur olika omständigheter, men inget kognitivt 
tillkortakommande föreligger. Detta kan sägas vara fallet när E och S 
diskuterar straffsatsen som dömda våldtäktsmän förtjänar, och varken E eller 
S är påverkade av något kognitivt tillkortakommande. 
 
(2) Genuin och icke-radikal etisk oenighet: oenigheten är genuin, parterna 
är oeniga. Men oenigheten kan förklaras och beror på någon typ av kognitivt 
tillkortakommande. T.ex. att X och Y är oeniga när det gäller de rättsliga 
konsekvenserna av Y:s kusin Z:s senaste brott. X anser att Z förtjänar 
dödsstraff medan Y anser att Z endast förtjänar tio års fängelse. T.ex. bias 
p.g.a. Z:s släktskap till Y kan få Y att yrka på ett mildare straff än det X yrkar 
på.24 
 
(1) Genuin och samtidigt radikal etisk oenighet: Oenigheten kan varken 
förklaras eller bero på antingen något kognitivt tillkortakommande eller med 
att parterna härleder sina uppfattningar ur olika omständigheter.  
 

                                                
23 s 30, Moral Disagreement 
24 I detta exempel antar jag att X och Y härleder sina uppfattningar ur samma omständigheter, och att tio år i fängelse 
är mer önskvärt än dödsstraff. 
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Jag kommer att kalla (1), genuina och samtidigt radikala etiska oenigheter �fundamentala etiska 
oenigheter�.25  
 
Både Tersman och Huemer anser att det endast är (1) som är av relevans. Därför går jag inte in djupare på 
de övriga. En fundamental etisk oenighet föreligger alltså:  

 
(i) när alla parter i en given etisk oenighet är fria från kognitiva 
tillkortakommanden, samtidigt som  
 
(ii) oenigheten inte beror på att parternas uppfattningar är härledda ur olika 
omständigheter.  

 
 

Tersman skriver:�Suppose that (1) is empty, and that all (genuine) moral disagreement could be shown to 
be [non-fundamental] [...] Realists and their opponents alike would agree that this would let realists off the 
hook.� 26 Tersman menar att om det skulle visa sig att det inte existerar genuina och samtidigt radikala 
etiska oenigheter, så skulle både realister och antirealister vara överens om att realisterna klarar sig från 
argumentet från oenighet. Detta skulle betyda att Huemers realism klarar sig från argumentet. Följaktligen 
är det rimligt att en av tyngdpunkterna fortsättningsvis kommer att ligga på denna fråga. 
 
Ett förenklat schema kan medföra problem, men jag tror att denna tabell uppfyller sitt syfte.27 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 Terminologin skiljer sig åt en del mellan olika författare. För denna uppsats blir det enklast att använda min 
definition. 
26 s 30, Moral Disagreement 
27 Samtidigt som ett schema kan vara informativt så kan det också förvirra. Det finns oenigheter som inte på ett 
enkelt sätt kan inplaceras i �rätt ruta� för att de utgör gränsfall. Ibland kan en oenighet vara icke-genuin och icke-
radikal rörande samma aspekter. Detta är fallet när två parter är oeniga för att de har härlett sina uppfattningar ur 
olika omständigheter, samtidigt som minst en av parterna även t.ex. har feltolkat omständigheten som dennes 
uppfattning har härletts ur. 
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2.3 �Argumentet från oenighet� 
Kritiker till olika former av moralisk realism, och därmed också kritiker till Huemer, menar att det är ett 
tydligt faktum att det existerar många moraliska oenigheter. De menar att det som bäst förklarar dessa 
oenigheter är att det inte existerar moraliska fakta. Vissa antirealister hävdar också att den bristande 
konvergensen när det gäller graden av upplösta etiska oenigheter över tid talar emot att det finns 
moraliska sanningar. Syftet med detta avsnitt är att ge en klar bild över olika sorters oenigheter samt att 
redogöra för de olika versionerna av argumentet från oenighet. 
 
 
2.3.1 Tre versioner av argumentet 
Detta argument kan levereras i tre versioner. De olika versionerna är:  
  
 (i) Mängden av existerande etisk oenighet betyder att det inte finns 
 någon objektiv moral. 28 
 
 (ii) Huemer kan inte förklara etisk oenighet.  
 
 (iii) Huemer kan inte lösa oenigheter i etik.  
 
Man kan säga att Huemers försvar av (iii) bygger på hans försvar av (ii). Och enkelt sett är sanningsvärdet 
i (i) beroende av vad man kommer fram till i främst (ii) men också i (iii). Om Huemer har tillräckligt bra 
försvar till (ii) och (iii), så kan man förkasta (i). Jag kommer huvudsakligen att fokusera på (ii) då jag anser 
att denna punkt är avgörande för min frågeställning. Ytterligare en upplysande parentes är att (iii) främst 
argumenteras för och emot med hjälp av kunskapsteoretiska argument, medan (ii) handlar mer om 
metafysiska aspekter, grovt sett. 
 
 
2.3.2 Tre sorters oenigheter 
Var och en av dessa tre versioner kan användas på olika sorters oenigheter. De kan tillämpas på:  
 
 (A) inter-kulturella etiska oenigheter,  
 
 (B) intra-kulturella etiska oenigheter, och  
 
 (C) teoretiska oenigheter mellan filosofer.  29  
 
Jag kommer att fokusera på (B) och (C). Det hjälper inte Huemer nämnvärt om hans moraliska realism på 
ett bra sätt kan förklara och lösa (A) om han varken kan förklara och lösa (B) eller (C). Jag anser också att 
om han lyckas i de två senare fallen, så gör han det också i det förra. 
 
 
 
                                                
28 (i) kan användas med olika styrkor: man kan t.ex. använda �den bästa förklaringen till...� och �impliceras av...�. 
Den senare varianten är starkare men också enklare att förkasta. 
29 Det förekommer fall som inte med enkelhet kan inplaceras i endast en kategori. Inom kategorin �intra-kulturella� 
förekommer t.ex. fall av �inter-kulturella� etiska oenigheter. �Mellan filosofer� kan bytas ut mot t.ex. �mellan 
sociologer� etc. Men detta är av mindre relevans. Huvudsaken är att man förstår oenighetens karaktäristik. 
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2.3.3 Klargörande av:  
 
(A) Inter-kulturella etiska oenigheter: 
  
 A-kulturen och B-kulturen har olika syn på hur man skall behandla 
 människor som har utfört ondskefulla handlingar: människorna i A-
 kulturen anser att förövare bör sättas i fängelse och människorna i B-
 kulturen anser att man skall döda dem och äta upp deras hjärnor.  
 
 I C-kulturen är det moraliskt rätt med könsstympning, i D-kulturen är 
 könsstympning moraliskt fel och straffbart. 
 
I en eventuell konfrontation verkar det vara svårt att objektivt visa vilka som äger de moraliskt riktiga 
föreställningarna. Tillhör man en viss kultur kan man vara benägen att tänka och handla i linje med den 
egna kulturens normer och värderingar. En kulturs normsystem och värderingsgrund kan vara djupt rotad, 
exempelvis genom historiska och religiösa avseenden. 
 
 
(B) Intra-kulturella etiska oenigheter: 
 
 A och B är oeniga i abortfrågan. C och D är oeniga om vilket 
 politiskt system som är mest önskvärt. E och F är oeniga vad gäller 
 människans ätvanor � E är vegan och menar att det är fel att äta kött och F är 
 köttätare och menar att E:s uppfattning är rent nonsens. 
 
När det gäller denna form av oenighet så har de flesta inom ett givet samhälle liknande normsystem och 
värderingsgrund. I dessa fall försvinner även vissa problem med skillnader i det språkliga användandet 
och svårigheter med tillförlitligheten i översättningsprocesser. Skillnaderna är åtminstone mindre än de 
som kan uppstå mellan kulturer. 
 
 
(C) Filosofisk (teoretisk) oenighet:  
 
 Etisk oenighet beträffande normativa teorier � är det konsekvenserna av 
 handlingar som avgör dessas moraliska status? A anser detta och B 
 motsätter sig. 
 
Det verkar som denna form av oenighet är mest komplicerad. Detta eftersom filosofer verkar tillhöra 
klassen av de mest noggranna tänkarna.  
 
Argumentet från oenighet kan således appliceras på A, B och C på vardera tre sätt: (i) vilken som är den 
bästa förklaringen till mängden av etiska oenigheter, (ii) förklaringar till etiska oenigheter, samt (iii) 
lösningar till etisk oenighet. I min diskussion av argumentet och huruvida Huemers moraliska realism 
klarar sig kommer tyngdpunkten att läggas på frågor rörande (B) och (C) eftersom dessa perspektiv ter sig 
svårast för Huemer att förklara. Tyngdpunkten i den efterkommande diskussionen ligger således på frågan 
om Huemer har tillräckligt bra förklaringar till dels teoretisk oenighet mellan filosofer och dels intra-
kulturella etiska oenigheter. Först efter att dessa punkter är besvarade kan frågan om Huemer klarar sig 
undan argumentet tas an.  
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______________________________________________________________________________________________
    

3. Diskussion 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Jag kommer för det första att rikta fokus på frågan om existensen av fundamentala etiska oenigheter - i 
form av teoretisk oenighet mellan filosofer samt intra-kulturella etiska oenigheter.  
 
Om de existerar, vill jag för det andra ta reda på om Huemers realism trots detta klarar sig.  
 
Det kommer att visa sig att det jag kommer fram till i mina första två diskussionspunkter inte ger 
tillräckligt tillfredsställande svar till min frågeställning. Därför kommer jag för det tredje att ägna ett 
avsnitt åt diverse problem, främst vad gäller empiriska ansatser till ett avgörande i frågan om existensen 
av fundamentala etiska oenigheter. 
  
Till sist ska jag ta reda på om karaktärsskillnader mellan etik och naturvetenskap kan ge förklaringar till 
varför människor ofta uppfattar områdena som olika. Motiveringen till detta är att vissa antirealister 
brukar hänvisa till naturvetenskapens högre grad av konvergens relativt till etikens när de vill visa på 
etikens avsaknad av moraliska fakta och/eller objektivitet.  
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
3.1 Huemers försvar 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för och diskutera Huemers huvudsakliga försvar till argumentet 
från etisk oenighet. Det kommer visa sig att försvaret är relativt bra men att en högre grad av 
tillfredsställelse beträffande underminerandet av argumentet från oenighet kan finnas om man kan belysa 
diverse andra fenomen, exempelvis genom att jämföra etiken med naturvetenskapen. 
 
 
3.1.1 Översiktligt om Huemers försvar 
För det första poängterar Huemer att de utvalda exemplen rörande diverse etiska oenigheter är plockade 
från en större mängd fall där etisk enighet råder. Detta är inte någon kontroversiell idé. (Denna punkt 
avser jag inte att diskutera). 
 
För det andra menar Huemer att den största delen av existerande etiska oenigheter inte är av typen 
�fundamental etisk oenighet�. Med detta menar Huemer att det oftast finns förklaringar till oenigheterna. 
Dessa förklaringar brukar härledas till kognitiva tillkortakommanden eller att oenigheten kan härledas till 
att parterna inte härleder sina uppfattningar ur samma omständigheter.30 Huruvida denna idé är 
kontroversiell eller inte beror till viss del på vilken metaetisk position man företräder. Men jag tror att 
även de flesta antirealister erkänner att det existerar färre fall av fundamentala etiska oenigheter än vad 
man kan tro.  
 
För det tredje undrar Huemer varför oenighet inom t.ex. naturvetenskaperna inte renderar i skepticism 
beträffande objektivitet i lika stor utsträckning som inom etiken, och han visar några exempel som är 
avsedda att undergräva antirealisters skepticism beträffande moraliska sanningar. En liknande diskussion 
mellan antirealism och realism finns även inom vetenskapsteorin, men den är inte präglad av lika stor 
skepsis beträffande objektivitet som diskussionen inom etiken. Jag kommer att titta på vilka skillnader 
                                                
30 Alltså, förklaringarna visar att en etisk oenighet är [(icke-radikal) v (icke-genuin)] 
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som kan tänkas föreligga mellan etiken och naturvetenskapen, och om skillnaderna kan förklara 
områdenas statusskillnad.  
För det fjärde försöker Huemer visa varför eventuella misslyckanden med att förklara vissa fall av etisk 
oenighet inte bör leda till ett förkastande av hans moraliska realism.  
 
 
3.1.2 Huemer om fundamentala etiska oenigheter 
Existerar det fundamentala etiska oenigheter? Huemer redogör för sin egen syn i denna fråga enligt 
följande: �... foundational moral disputes are relatively rare; the disputes about abortion and affirmative 
action are not instances; since our beliefs about those issues depend on further beliefs.� 31 Huemer menar 
att de moraliska frågor som många använder sig av när de avser att visa allvarliga och till synes olösbara 
etiska oenigheter, t.ex. oenighet i abortfrågan, inte är fundamentala. Är detta möjligt? (A) Huemer menar 
att t.ex. en given oenighet i frågan om dömda våldtäktsmäns straffsats kan röra icke-moraliska fakta, dessa 
kan vara en underliggande oenighet beträffande våldtäktsmäns psyke och deras motiv till övergreppet. I 
sådana fall är den etiska oenigheten inte genuin och därför inte fundamental. Och om det i ett givet fall är 
konstaterat att oenigheten mellan två parter i denna fråga är genuin, så kan Huemer ändå (B) försöka visa 
att någon typ av kognitivt tillkortakommande finns med och påverkar oenighetens status. Ett exempel 
skulle kunna vara bias hos en av parterna, exempelvis parten som tidigare har träffat en våldtäktsman som 
verkade riktigt sjuk psykiskt. Det räcker med att denne part generaliserar detta faktum och tillskriver 
övriga dömda våldtäktsmän samma psykiska egenskaper.  Det är önskvärt att Huemers försvar [(A) v (B)] 
vid ett misstänkt fall av fundamental etisk oenighet kan backas upp av redogörelser för den eller de 
faktorer som gör oenigheten icke-fundamental. Men problemet återstår - svaret på frågan om sanningars 
existens i moral inte kan avgöras av frågan om hur duktig Huemer är på att redogöra för vilka faktorer 
som gör oenigheten icke-fundamental. (Det är önskvärt, men inte avgörande) Huemer har givetvis inte en 
manual som täcker alla möjliga fall.  
 
Enligt min mening är detta ett ganska bra försvar. I vissa fall verkar det finnas möjligheter att redogöra 
för vilken/vilka faktorer som gör oenigheten icke-fundamental. Om X skulle diskutera dödsstraff med Y, 
och Y var duktig på att skönja detaljer i X:s resonemang, så skulle Y kunna komma med följande 
iakttagelse: �det verkar som om du är emot dödsstraff för att du vill vara politiskt korrekt. Och dessutom, 
är du inte emot dödsstraff för att din bror sitter och inväntar döden på Death Row?� Om det är fallet att X 
är dödsstraffsmotståndare p.g.a. detta, och X skulle vara tillräckligt introspektiv för att uppfatta sina egna 
resonemangsbrister, och X inte skulle vara för envis etc., så skulle X och Y kanske vara eniga i frågan om 
dödsstraff.  
 
Föregående resonemang kan varieras i väldigt stor utsträckning. Vissa etiska oenigheter kan man 
eventuellt förklara med kognitiva tillkortakommanden, och vissa etiska oenigheter kan man kanske 
förklara genom hänvisande till parternas härledande av uppfattningar ur olika omständigheter. Men detta 
går troligtvis inte i alla möjliga fall, och det är troligtvis inte alltid så enkelt. Dessutom är det, som sagt, 
heller inte avgörande för frågan om existensen av moraliska fakta:  
 

även om X inte skulle ha reviderat sin uppfattning, så skulle man kunna 
hävda att oenigheten inte är fundamental; det är tillräckligt att X faktiskt 
lider av minst ett kognitivt tillkortakommande för att oenigheten ska kunna 
sägas vara icke-radikal.  

 
Det är kanske inte så hedersamt att hävda en etisk oenighet som icke-radikal utan att kunna förklara varför 
den är detta, eftersom detta försvar skulle kunna se ut enligt följande: �jag vet att dessa två parter inte är 
radikalt oeniga; det är för att de inte är det�. Inte så hedersamt, men heller inte avgörande. Den viktiga 
                                                
31 s 142-143, Ethical Intuitionism 
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poängen är att svaret på frågan om moralens objektivitet inte impliceras av hur många etiska oenigheter 
som man kan förklara.32  
Hittills har jag visat och diskuterat typerna av etiska oenigheter som återfinns under kategorierna 
�radikal/icke-radikal� (eftersom jag har diskuterat kognitiva tillkortakommanden). På samma vis kan det se 
ut när man diskuterar ett givet exempel på en etisk oenighet under kategorierna �genuin/icke-genuin�.  
Även i dessa fall är variationen stor. Olika exempel kan skilja sig åt. Men på samma sätt som i föregående 
resonemang verkar det finnas möjligheter att redogöra för vilken/vilka faktorer som eventuellt påverkar 
oenighetens status. I en given etisk oenighet skulle man kunna komma fram till att parterna härleder sina 
uppfattningar ur olika omständigheter. Men på samma sätt, återigen, verkar det:  
 

(1) ibland svårt att göra detta, och dessutom; 
 
(2) frågan om moraliska faktas existens impliceras inte av hur många fall 
man kan förklara.  

 
Att avgörandet av frågan om moralens objektivitet inte impliceras av hur många fall av etiska oenigheter 
som man klarar av att förklara stöder Huemer på följande analogi: 
 

� ... witnesses at a trial give different versions of events, both claiming to 
have seen what they report ... Both witnesses may give every known sign of 
sincerely believing what they say. Is it the job of a philosophical theory of 
perception to provide a way to resolve that dispute? If I cannot do so, is my 
theory of perception � say, my claim that the physical world is objective, or 
my claim that perception is a legitimate source of knowledge � thereby 
refuted? If not, then how would the failure to resolve some moral disputes 
refute either the existence of objective values, or the claim that ethical 
intuition is a legitimate means of cognition?� 33 

 
Här menar Huemer att om det existerar fall av fundamentala etiska oenigheter, så är detta inte tillräckligt 
för att förneka hans realism, eftersom det finns fall av sådana oförklarliga fenomen även inom andra 
områden. Tanken är att en oenighet rörande två inkompatibla vittnesmål som inte går att lösa inte är 
tillräckligt för att förneka en teori som säger att den fysiska världen är objektiv eller att perception är en 
legitim kunskapskälla.  
 
Huemer redovisar alltså ytterligare en förklaring som kan användas när ett givet fall av etisk oenighet inte 
kan lösas. Enligt min mening är detta ett medelgott försvar. Men skeptiker lär inte bli övertygade då det, 
som jag nämnde i fotnot nr. 13, finns godare skäl att tro på yttervärldens objektivitet och att perception är 
en legitim kunskapskälla än vad det finns skäl att tro på existensen av moraliska fakta. Jag anser att denna 
fråga bör undersökas noggrannare. Detta kommer att göras under rubriken �skillnader mellan etik och 
naturvetenskap�. 
  
Mina ovanstående exempel kan bytas ut mot exempel rörande teoretiska oenigheter mellan filosofer.  
Huemers försvar är likadant i dessa fall. Noterbart är att om det existerar fundamentala etiska oenigheter, 
så verkar det vara de teoretiska oenigheterna som bidrar mest till den totala mängden.34 
 
 
 
                                                
32 Jag kommer att diskutera denna punkt lite senare. 
33 s 143-144, Ethical Intuitionism 
34 Vare sig de är mellan filosofer eller inte. 
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3.1.3 Teoretisk oenighet mellan filosofer 
Angående den allvarligaste formen av etisk oenighet, teoretisk oenighet mellan filosofer, skriver Huemer: 

 
�Why should we think that a metaethical theory can only be true if it 
provides a way of resolving all disputes?� 35 
 

Och han motiverar frågan med följande resonemang:  
 
�Suppose I have just given a philosophical theory according to which there 
are objective facts about physical objects and all our knowledge of such 
facts derives from perception. Would the following be a fair objection �You 
haven�t provided a way of settling who shot JFK. Therefore, your theory is 
wrong�?�  36 

 
Kärnan i detta resonemang liknar kärnan i den nyss nämnda analogin. Huemer undrar varför en metaetisk 
teori är tvungen att redovisa lösningar till varje möjlig etisk oenighet för att inte förkastas. Detta stöder sig 
på faktumet att detta inte skulle krävas av någon annan icke-metaetisk teori X. Exemplet skiljer sig lite 
från det på föregående sida. Det förra säger att en oenighet beträffande perceptuella föreställningar inte är 
tillräckligt för att förkasta en teori som säger att yttervärlden är objektiv, eller att perception är en legitim 
kunskapskälla, och det senare är mer inriktat på en annan sorts problem, nämligen, vissa fall av ännu icke 
lösta frågor. Jag håller med Huemer om att det kanske inte är ett nödvändigt villkor att en realistisk 
metaetisk position (Huemers etiska intuitionism) måste kunna tillhandahålla lösningar till varje möjlig 
etisk oenighet för att inte förkastas, detta skulle vara en onödigt hård nödvändighet. Som Huemer påstår 
existerar det oenigheter inom andra icke-förkastade områden. Huemer har en poäng, men det är inte riktigt 
så här enkelt. Invändningen grundar sig givetvis på att det ändå (i) verkar existera mer oenighet inom 
etiken, och (ii) att etiska oenigheter inte tenderar att lösas över tid.  
 
Så långt har jag redogjort för och diskuterat Huemers huvudsakliga försvar. Jag anser att försvaret är 
ganska bra, men det är inte ställt bortom alla rimliga tvivel att antirealismen är falsk. Detta eftersom det 
till viss del beror på vilken position man utgår från när man tar ställning till hans förklaringar. Om jag vill 
fördjupa mig ytterligare för att få ett klarare besked tror jag att det kan vara bra att bena ut vilka eventuella 
skillnader som kan tänkas föreligga mellan etiken och naturvetenskapen.37  Men först ska jag ägna ett 
avsnitt åt diverse problem, främst när det gäller empiriska ansatser till frågan om existensen av 
fundamentala etiska oenigheter.  
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
35 s 142, Ethical Intuitionism 
36 s 142, Ethical Intuitionism 
37 Jag har valt naturvetenskapen för att denna domän i stor utsträckning accepteras som objektiv. 
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3.2 Aspekter som komplicerar 
 
 
3.2.1 Beträffande empiriska ansatser  
Existerar det fundamentala etiska oenigheter, alltså, oenigheter som inte kan förklaras av antingen 
något/några kognitiva tillkortakommanden eller med att oenigheterna beror på att parternas uppfattningar 
är härledda ur olika omständigheter? Detta verkar vara en svår fråga att besvara. Det finns olika aspekter 
som gör frågan komplicerad. En sådan aspekt är den inneboende svårigheten i att reda ut huruvida bias 
påverkar i ett givet fall av etisk oenighet. Huemer är också av denna uppfattning och det enda man kan 
göra för att bli av med bias, menar han, är att rannsaka sig själv för att ta reda på om man i sina 
tankegångar är påverkad. Det verkar vara svårare att få sin motpart att erkänna sin egen bias.  
 
En annan svårighet nämns av Tersman:�Both realists and antirealists stress that the truth of the claim that 
much existing moral disagreement is radical must be determined empirically.� 38 Här menar Tersman att 
det är önskvärt med argument som är a posteriori. Detta kanske stämmer, men, som han senare påpekar, 
verkar det finnas mängder med metodologiska svårigheter med sådana undersökningar. Dels när det gäller 
(i) aspekten �kognitiva tillkortakommanden�, dels när (ii) oenigheterna kan härledas till felaktiga 
trosföreställningar beträffande icke-moraliska fakta eller brist på kunskap om relevanta icke-moraliska 
fakta. 39 Om (i) skriver Tersman: 
 

� ... if someone claims that a disagreement can be ignored on the ground 
that it can be attributed to a certain factor, he should be able to back up this 
claim with some believable epistemological theory.�  40 
 
Och: 
 
� ... in order for the claim that a disagreement is radical to be testable, it 
must hold, for every factor that counts as a shortcoming, that we are able to 
ascertain whether it is present or not. And in the case of some of the 
candidates that have been proposed, this is far from clear.�41 
 

Huvuddraget i dessa resonemang är att man bör kunna avkräva realister förklaringar, vilka stöds genom 
en epistemologisk teori, till vilka faktorer som gör en given etisk oenighet icke-radikal. Detta för att det 
är realister och inte antirealister som undergräver ett skeptiskt förhållningssätt beträffande moraliska 
fakta.42 Problemet, enligt Tersman, är att man i sådana fall måste kunna klarlägga vilka kognitiva 
tillkortakommanden som existerar,. Detta kan vara problematiskt. Det stora problemet är att man också 
måste kunna uppfatta huruvida något tillkortakommande finns med och påverkar i en given etisk 
oenighet. Detta verkar, som jag nämnt tidigare, mycket svårare.  
 
Om (ii) skriver Tersman: 
 

 � ... it is difficult, if not impossible, to determine whether the condition is 
satisfied [...] The reason has to do with the fact that relevant nonmoral 

                                                
38 s 33, Moral Disagreement 
39 Kort: att parterna härleder sina uppfattningar ur olika omständigheter. 
40 s 34, Moral Disagreement 
41 s 34, Moral Disagreement 
42 Det är kanske mer passande att nonkognitivister bör avkräva kognitivister förklaringar. Men jag tror att min 
framställning i brödtexten fungerar. 
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issues may be extremely complex.� 43 
 

Enligt Tersman är det även svårt att lösa vissa icke-moraliska frågor.44 Denna ståndpunkt delar både 
Tersman och Huemer. Löser man inte dessa icke-moraliska frågor så verkar det vara svårt att lösa de 
moraliska frågorna (eftersom de är beroende av utslaget i de icke-moraliska frågorna). Här verkar det för 
antirealister vara påpassligt att använda sig av kontrafaktiska tankeexempel. 45Men enligt Tersman 
fungerar inte heller detta försök: 

 
�How can one determine that this holds, given that one neither knows which 
are the relevant facts nor the particulars of the methodology?� 46  
 

Tersman menar att det inte är hållbart med kontrafaktiska ansatser i dessa fall då man varken har kunskap 
om vilka fakta som är relevanta eller har kunskap beträffande metodens beskaffenheter. Jag håller med 
Tersman, det verkar vara svårt att nå konsensus på denna punkt. Ett kontrafaktiskt tankeexempel blir i 
detta fall ett cirkelresonemang då det förutsätter det som ska visas. 
 
Det återstår ett problem när det gäller frågan om empiriska belägg. Tersman skriver: �Every report to the 
effect that someone disagrees with us over a moral issue rests on assumptions about when it is 
reasonable to attribute a moral conviction to other thinkers.� 47 Tersman menar att det kan vara svårt att 
ha kunskap om vilka moraliska uppfattningar andra äger. Tersmans uppfattning grundar sig främst på att 
det är �språk� som utgör kommunikationsmedel. Detta kan vara fallet vid en interkulturell etisk oenighet. 
�Våldtäkt� kan i två olika kulturer denotera svagt skilda saker, men ändå tillräckligt skilda för att 
oenigheten ska kunna förklaras med att parterna inte härleder sina uppfattningar ur samma 
omständigheter. Alltså, en oenighet över en moralisk fråga kan vara icke-genuin, trots att man tror att den 
är genuin, och de enda bevisen man kan få kommer från antropologer och lingvister.  
 
Detta problem verkar inte vara så allvarligt. Enligt min mening är att det inte är kring denna fråga ett svar 
finns. Jag tror att det finns tillräckligt med �överlappning� i olika språk, åtminstone när det gäller vissa 
begrepp. Jag tror t.ex. att �utsatt för våldtäkt� betyder �utsatt för sexuellt övergrepp mot sin egen vilja� i 
alla relativt utvecklade språk, och att överlappningen är tillräcklig för att man ska kunna göra reda i en 
viss moralisk fråga. Detta anser jag åtminstone när det gäller relativt utvecklade språk.48 
 
Kan etisk oenighet förklaras av att en av parterna saknar förmågan att intuitivt uppfatta vad som är rätt 
eller fel i en given situation? Eller att en av parterna i den givna situationen misslyckades i sitt 
användande av denna förmåga? Tersman menar att om man anser detta, så måste man erbjuda en 
förklaring till varför. Även denna aspekt är svår att undersöka. Om detta skulle användas som ett 
argument för Huemers realism eller som ett motargument till argumentet från oenighet så ligger en 
svaghet i att det är icke-falsifierbart. Det skulle dock kunna vara på detta vis. 
 
 
 

                                                
43 s 35, Moral Disagreement 
44 Om två parter är oeniga beträffande icke-moraliska fakta, alltså, i icke-moraliska frågor, så härleder de sina 
uppfattningar ur olika omständigheter.  
45 Det kontrafaktiska i detta sammanhang är följande: att två parter antas vara helt överens beträffande den icke-
moraliska faktan som ligger till grund för utfallet av den moraliska faktan. Problemet i just detta fall är att det är lite 
cirkulärt enligt detta, men även cirkulärt då man som antirealist måste anta att man vet med vilka metoder man har 
nått konsensus i beträffande frågans icke-moraliska aspekter. 
46 s 35, Moral Disagreement 
47 s 37, Moral Disagreement 
48 Med ett �outvecklat språk� menas �primitiva språk�, t.ex. stamspråk. 
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3.2.2 Angående moraliska agenters kompetens (ett sidospår) 
En �outvecklad� variant av argumentet från oenighet säger att Huemers moraliska realism är falsk 
eftersom det inte är fallet att alla är överens i etiska frågor. Denna variant anser troligtvis de flesta är 
löjeväckande. Ett problem uppstår dock när man ska modifiera en premiss i argumentet från oenighet. 
Huemer visar hur den farligaste varianten skulle kunna se ut enligt följande: �If some fully rational, 
informed, and unbiased person, who correctly and fully understands x and makes no mistakes, would not 
agree with x, then x is not objectively true.�49  Problemet som uppstår är att det bör finnas få människor 
som uppfyller dessa krav, och framförallt, hur ska man kunna veta om två parter i en etisk oenighet gör 
detta? Många av mina egna, Huemers, och Tersmans resonemang är intimt sammankopplade med detta 
problem - det verkar som att argumentet från oenighet undermineras, samt att det verkar bli svårt att 
uppnå kunskap i moral. Och om ingen kunskap kan uppnås, så är det inte kontraintuitivt att acceptera 
antirealism � även om realismen skulle vara sann, så verkar den bli redundant.50 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
49 s 132, Ethical Intuitionism 
50 Vissa antirealister bör argumentera ungefär på detta sätt � argumentet från oenighet kan inte användas med 
tillräckligt bra resultat, men som följd kan ett annat argument, �argumentet från otillgänglighet, användas på ett bättre 
sätt. (Jag kanske drar lite för vittgående slutsatser här. Men det verkar åtminstone som nonkognitivister bör 
argumentera i linje med detta resonemang.) 
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3.3 Skillnader mellan etik och naturvetenskap 
Frågan om moralens objektivitet och frågan om moraliska faktas existens verkar hänga ihop med att vissa 
uppfattar moraliska fakta som konstigare och mindre intuitivt tilltalande än icke-moraliska fakta, eller, 
naturliga fakta. Huemer ger några exempel på ointuitiva men ändock existerande abstrakta entiteter: tid, 
rymd, tal, estetiska egenskaper, dåtid, mentala tillstånd, relationer. Dessa entiteter verkar vara ointuitiva i 
kraft av att det inte finns något som liknar dem. Jag anser att detta inte är den huvudsakliga anledningen 
till domänernas skilda förmåga att skapa �objektivitetsvurm�.  
 
Eftersom oenigheterna inom naturvetenskaperna inte genererar skepticism beträffande objektivitet i 
paritet med den inom etiken, så verkar det föreligga någon skillnad områdena emellan. Vissa antirealister 
i moral menar att skillnaden ligger i att det inom naturvetenskaperna finns sanningar för 
vetenskapsmännen att upptäcka, och att detta inte gäller inom etiken. Denna uppfattning grundar sig, som 
sagt, på etikens bristande konvergens när det gäller antalet upplösta etiska oenigheter över tid. Jag 
kommer i följande avsnitt, främst 3.2.2, fram till att det existerar skillnader domänerna emellan. Och 
dessa skillnader verkar även till viss del förklara varför människor i allmänhet inte har samma 
uppfattningar beträffande objektivitet när det gäller etiken och naturvetenskapen.  
 
 
3.3.1 Icke-moraliska oenigheter 
Oenigheter i icke-moraliska frågor har att göra med oenigheter beträffande icke-moraliska fakta. Några 
exempel på oenigheter i icke-moraliska frågor är: Vem mördade Olof Palme? Vilket är världens bästa 
fotbollslag just nu? Hur ska man förstå kvantfysik? Vilka är de ekonomiska effekterna av olika sociala 
program? Existerar det paranormala fenomen? Exakt hur många sekunder levde James Brown? Huemer 
menar att dessa frågor har några saker gemensamt: de är vanliga; till synes omöjliga att lösa och de är 
uppbyggda av objektiva och icke-moraliska fakta. Jag håller med Huemer om att det faktiskt existerar en 
avsevärt stor mängd icke-moraliska frågor som är svåra att lösa. Men vi vet att dessa har potential att 
lösas. Inte �potential� förstått som �kommer förmodligen att lösas�, men potential förstått som �skulle 
kunna lösas i princip�, eller �har ett rätt svar�. Det Huemer menar är att antirealister i moral inte har 
konsistenta idéer: �If scientific and other empirical reasoning fails to produce agreement in many cases, 
yet this does not invalidate it as a source of knowledge, then why should intuition�s similar failure to 
produce agreement invalidate it as a source of knowledge?�51  Huemer menar att misslyckanden i att 
uppnå enighet inom t.ex. naturvetenskaperna inte behandlas likvärdigt med misslyckanden inom etiken, 
och han frågar sig varför. Naturvetenskapen ses som en kunskapskälla, trots oenigheter beträffande 
kvantfysikens beskaffenheter, och etiken ses inte som en kunskapskälla för att det existerar oenigheter 
som inte verkar kunna lösas. 
 
Jag kan förstå Huemers irritation på ett sätt � han har rätt i sina resonemang. Problemet kvarstår dock 
fortfarande � det verkar finnas någon skillnad områdena emellan � det är den bristande konvergensen som 
behöver förklaras. Om det inte skulle finnas någon skillnad så skulle moralisk realism vara en mer populär 
position än vad den är. Min åsikt är att om man ska närma sig ett mer hållbart avgörande/en mer hållbar 
förklaring så bör man undersöka de olika domänernas beskaffenheter. Till detta kommer jag ägna följande 
avsnitt. 
 
 
 
 
 
 
                                                
51 s 136, Ethical Intuitionism 
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3.3.2 Karaktärsskillnader mellan etik och naturvetenskap 
Det existerar skillnader områdena emellan � inom naturvetenskaperna kan det mesta mätas i relativt 
simpla experimentella sättningar.52 Man kan ofta isolera eller �frysa� olika variabler för att sedan få reda 
på vilka som utövar effekt på vilka. Dessutom finns det inom ett visst ämne ofta flera olika metoder 
beträffande samma aspekter - om inte den ena metoden skulle fungera så kan man kanske testa en annan 
metod. Och om en viss metod skulle få ett visst resultat som utfall, så är det ofta en enkel sak att med 
efterföljande tester bekräfta eller förkasta resultatet från det första utfallet. Inom etiken verkar det som om 
den enda testmetoden är att hänge sig åt rationellt tänkande, eventuellt i ett tillstånd av reflektivt 
ekvilibrium. Hur framgångsrik skulle naturvetenskapen vara om denna metod för vetenskapsmännen var 
den enda möjliga? Naturvetenskapen skulle i sådana fall troligtvis vara utsatt för mindre smicker.  
 
Min huvudpoäng är att etikens beskaffenhet inte erbjuder några bra mätinstrument, och att detta kan vara 
en av förklaringarna till människors olika uppfattningar när det gäller etik/naturvetenskap.  
 
Förutom metodologiska skillnader beträffande mätmetoder föreligger skillnader i komplexitet beträffande 
kontexterna som frågorna ska besvaras i (vilket jag nyss nämnde). Det jag vill förmedla med denna tanke 
är att det inte är helt klart att man inom etiken skulle kunna uppvisa samma framgång som 
naturvetenskapen, även om man inom etiken skulle ha bättre mätmetoder. Med detta följer det inte att 
etiken inte är objektiv, men det kan ge en förklaring till varför det ändå kan verka föreligga en skillnad 
områdena emellan. Det enda som påstås här är att etiken verkar vara mer komplex än naturvetenskapen, 
och i sådana fall leder detta till att det är svårare att ha kunskap i moraliska fakta än i icke-moraliska fakta 
� att det är svårare att ha kunskap i moral än i naturvetenskap. Om Huemers realism är sann, så verkar inte 
detta implicera att vi kommer att få mer och mer kunskap i moral över tid.  
 
Min slutsats i detta avsnitt är alltså följande:  
 

Två rimliga förklaringar till att oenigheter inom naturvetenskapen i större 
utsträckning än inom etiken tenderar att lösas över tid är att det finns goda 
mätmetoder, samt att många naturvetenskapliga kontexter är mindre 
komplexa än etiska kontexter.  
 
 

Alltså, om man genom oenighetsargumentet hänvisar till etikens brist på upplösta oenigheter över tid så 
kan detta vara en del av förklaringen � det verkar svårt att komma fram till något då etiken saknar 
mätmetoder. 
 
 
3.3.2 är ett kort avsnitt som inte fördjupas ytterligare här. Man skulle kunna gå in djupare inom denna 
fråga men jag tror att dessa konstateranden är tillräckliga i detta sammanhang. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
52 Med �relativt simpla� menar jag �relativt till etikområdet�. Etiken utgår från icke-experimentella sättningar, eller 
�real life settings�, där en given situation ofta innehåller flera variabler. 
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4. Slutsats 
______________________________________________________________________________________________ 
 
� Jag anser att Huemer har bra förklaringar till många fall av etiska oenigheter, dels genom att han kan 
härleda vissa fall till kognitiva tillkortakommanden, och dels genom att han kan visa att vissa fall av etiska 
oenigheter beror på att parterna härleder sina moraliska uppfattningar ur olika omständigheter. Detta 
försvar verkar inte vara så kontroversiellt då även Folke Tersman, som är antirealist, erkänner dessa två 
typer av förklaringar. Huemers huvudsyfte med detta försvar är att redogöra för, och upplysa oss om, det 
mindre vanliga, och för realister mindre farliga, fenomenet �fundamentala etiska oenigheter�. Det är endast 
denna typ av oenigheter som anses vara potentiellt farliga för Huemer. Det är inte helt klarlagt att det 
överhuvudtaget existerar fundamentala etiska oenigheter. Om så är fallet, så är dessa fundamentala etiska 
oenigheter färre än de flesta tror. För vissa är detta försvar tillräckligt för att underminera argumentet från 
oenighet. 
� Denna punkt är klarlagd. 
 
� Hur det än må vara menar Huemer att om det nu existerar fall av fundamentala etiska oenigheter, så 
betyder inte detta att hans moraliska realism bör förkastas. Detta eftersom andra icke-metaetiska teorier 
inte är nödda att avkrävas förklaringar till olika tänkbara fall av icke-moraliska oenigheter för att slippa bli 
förkastade, t.ex. frågan om hur många sekunder James Brown levde. Men om man från början är skeptisk 
till Huemers teori så skulle man kunna hävda att steget från icke-metaetik, yttervärldens objektivitet och 
perceptioner som kunskapskälla till metaetik, moraliska faktas existens och moralens objektivitet inte är 
självklart. I sådana fall menar man troligtvis att skälen för att acceptera det förstnämnda fallet är godare än 
skälen för att acceptera det sistnämnda. Huruvida detta försvar hjälper Huemer ytterligare beror delvis på 
vilken metaetisk position man företräder. Antirealister är troligtvis mindre övertygade än realister. 
� Denna aspekt är inte helt klarlagd. 
 
� Om man ändå inte är helt övertygad så vill man nog försöka undersöka denna fråga empiriskt (jag syftar 
på frågan om huruvida det existerar några, få, eller många fundamentala etiska oenigheter). Problemet 
med en empirisk ansats är att det verkar svårt att komma fram till någonting. En orsak till detta är 
besvärligheter kring aspekter som rör �kognitiva tillkortakommanden�, främst när det gäller registrerandet 
av om något sådant föreligger. En annan orsak är att vissa icke-moraliska frågor bör kunna besvaras innan 
man kan nå konsensus i en moralisk fråga. Och utsikterna för att lösa vissa icke-moraliska frågor verkar 
vara mindre goda. En tredje orsak är att det kan vara svårt att ta reda på om det är fallet att två oeniga 
parter härleder sina uppfattningar ur samma omständigheter. Dessa problem underminerar en väsentlig del 
av argumentet från oenighet, på så sätt att det för antirealister uppstår problem när man vill hänvisa till 
existensen eller frekvensen av fundamentala etiska oenigheter i sitt förkastande av realism. 
� Denna punkt verkar klarlagd. 
 
� Om man som skeptiker varken är övertygad av Huemers försvar, eller uppgiven p.g.a. 
empiriproblematik så hävdar man antagligen att det trots allt ändå är fallet att etiken lider av bristande 
konvergens beträffande upplösta etiska oenigheter över tid relativt till t.ex. naturvetenskapen. Den bästa 
förklaringen till detta skulle vara att det inte existerar några moraliska fakta. Jag kan förstå sådana 
skeptiker, men det kan finnas andra förklaringar till detta. Jag har därför ägnat ett avsitt åt att visa vilka 
relevanta skillnader som kan tänkas föreligga mellan etiken och naturvetenskapen. Enligt min mening har 
detta varit en viktig punkt, och jag har kommit fram till att många människors avoga inställning till 
objektivitet i moral, härlett ur faktumet att oenigheter inom naturvetenskapen, i större utsträckning än 
inom etiken, tenderar att lösas över tid, kan förklaras av att det inom naturvetenskapen finns bättre 
mätmetoder, samt att många naturvetenskapliga kontexter är mindre komplexa än etiska kontexter.  
� Denna punkt verkar klarlagd. 
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Min slutsats är att Huemer klarar sig från argumentet från oenighet. Argumentet från oenighet 
undermineras av: 
 

�  Huemers förklaringar, tillsammans med  
 
� svårigheterna att komma fram till något i frågan om 
 existensen/frekvensen av fundamentala etiska oenigheter a posteriori, 
 samt  
 
� mina iakttagelser rörande skillnaderna mellan etikens och 
 naturvetenskapens beskaffenheter,  
 

______________________________________________________________________________________________ 
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5. Sammanfattning 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Jag har i denna uppsats försökt ta reda på om Michael Huemers moraliska realism klarar sig från det 
allmänt vedertagna �argumentet från oenighet�.  
 
Först har jag redogjort för Huemers moraliska realism. Huemer anser att det finns icke-moraliska fakta 
och moraliska fakta. Han anser vidare att det existerar en objektiv moral. Med objektiv menar Huemer 
ungefär �oberoende av människors psykologiska attityder och/eller responser�. Huemers idé är att det 
existerar irreducerbara värdefakta (eller värdeegenskaper) som är oberoende av våra trosföreställningar, 
önskningar och attityder beträffande t.ex. människor, händelser, handlingar och tillstånd. Han anser även 
att vissa objektiva moraliska sanningar kan uppnås genom våra etiska intuitioner. Våra etiska intuitioner 
utgörs av mentala föreställningar som till sin natur är intellektuella, oberoende av andra trosföreställningar 
och värdetillskrivande. Våra intuitionsgrundade trosföreställningar är inte särskilt starka: de är endast 
prima facie rättfärdigade av våra etiska intuitioner.  
 
Sedan har jag klargjort för området �etisk oenighet�. Kärnpunkten jag kom fram till var att etiska 
oenigheters strukturer kan skilja sig. Det är endast en typ som är potentiellt farliga för Huemers teori: 
fundamentala etiska oenigheter. En fundamental etisk oenighet föreligger när alla parter i en etisk 
oenighet är fria från kognitiva tillkortakommanden, samtidigt som parternas uppfattningar är härledda ur 
samma omständigheter. Denna kunskap har lett till att jag har ansett att fundamentala etiska oenigheter är 
mindre vanliga än vad man kan tro. Med den reducerade mängden etiska oenigheter redogjorde jag för 
argumentet från etisk oenighet. Grovt sett säger argumentet att det är ett tydligt faktum att det existerar 
mängder av oenigheter inom moralfrågor, och att det som bäst förklarar dessa oenigheter är att det inte 
existerar någon objektiv moral. Vissa antirealister hävdar också att den bristande konvergensen när det 
gäller upplösta etiska oenigheter över tid talar emot att det finns moraliska sanningar.  
 
Min huvudsakliga uppgift inför slutavsnittet har varit att syna Huemers förklaringar och lösningar till 
intra-kulturella etiska oenigheter samt teoretisk oenigheter mellan filosofer. 
 
Huemers svar har varit bra. De flesta etiska oenigheter förklarar han genom att hänvisa till antingen 
kognitiva tillkortakommanden eller till att parternas uppfattningar är härledda från olika omständigheter. 
Huemer erkänner att det trots detta kan existera fall av fundamentala etiska oenigheter, men att dessa inte 
utgör några hot mot hans realism. Detta eftersom att andra icke-metaetiska teorier inte behöver avkrävas 
förklaringar för att inte förkastas. Vissa skulle nöja sig med detta försvar. För de som ändå inte har blivit 
övertygade har jag menat att ett avgörande kan komma att uppdagas genom empiriska ansatser � om det 
skulle kunna fastställas empiriskt att det är väldigt vanligt med fundamentala etiska oenigheter så skulle 
detta kunna tänkas ge vissa skäl till förnekande av Huemers moraliska realism. Jag har inte gett förslag på 
hur denna fråga skulle kunna avgöras, men jag har förklarat varför en sådan ansats är problematisk. 
Problemen ligger främst i det svårundersökta i att påvisa parters lidande av kognitiva tillkortakommanden, 
och/eller i det svårundersökta i att påvisa parters härledande av moraliska uppfattningar ur olika 
omständigheter.  
 
Vissa antirealister skulle dock fortfarande kunna påpeka att etiken trots allt skiljer sig från exempelvis 
naturvetenskapen beträffande graden av upplösta oenigheter över tid. Detta påpekande har jag bemött med 
en jämförelse av etikens och naturvetenskapens kontexter - vad gäller komplexitet och metodologi. Denna 
jämförelse gav vissa förklaringar till varför naturvetenskapen, oftare än etiken, ses som objektiv. Min 
slutsats har varit att Huemer klarar sig från argumentet från oenighet. Delvis p.g.a. bra förklaringar, och 
delvis för att argumentet från oenighet verkar undermineras av diverse problem. Detta gäller bl.a. 
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svårigheter med att komma fram till ett fastställande som är a posteriori. 
______________________________________________________________________________________________ 
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