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Abstract 
 
In this essay, I intend to presuppose the existence of objective value and investigate the 

problems that the objective view faces further ahead, in its effort to answer the question of 

life’s meaning. Objectivism claims that in order for a life to be meaningful, one must engage in 

some way with values that are objective, values that exists independent of the subject. The 

aim here is to show that even with the existence of objective values the objective view hasn’t 

yet finally answered the question. In order for the objectivistic answer to be relevant for us 

we need to know what it is that has objective value and thereto, that this is a meaning-giving 

value. In addition, we either need to find internal reasons to engage in it, otherwise 

objectivism need to, besides assuming the existence of objective value, also assume the 

existence of external reasons.  
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1. Inledning 

Debatten om livets mening har under de senaste 50 åren fått ett uppsving, från att vara 

ansedd som en fråga främst för religiösa åskådningar, till att idag behandlas med systematik 

och argumentation från flertalet verksamma filosofer (Metz 2007).1 Inom den naturalistiska 

debatten, där endast den världsbild som vi erhåller från naturvetenskaperna behandlas, 

förekommer en stor diskussion om huruvida värden, med avseende på mening, är 

subjektivistiska eller objektivistiska.2 Medan subjektivister hävdar att det en individ finner 

vara meningsfullt skänker individens liv mening så hävdar objektivister att det vi ägnar oss åt 

eller producerar måste vara av objektivt värde för att våra liv skall kunna bli meningsfulla då vi 

ägnar oss åt det, vad helst vi föredrar duger inte (Metz 2015, s. 164-5).3 För att individers liv 

skall kunna uppvisa mening måste det  existera objektiva värden, enligt objektivismen. Det vill 

säga, värden som är oberoende av individers enskilda (Ibid.) eller gemensamma värdering 

(Seachris 2013, s. 12). Någonting som har ett värde i sig självt. I tillägg finns även så kallade 

nihilistiska positioner, vilka gör gällande att mänskliga liv inte kan vara meningsfulla över 

huvud taget, de underkänner subjektivismen som otillräcklig och förnekar helt att objektiva 

värden existerar (Metz 2007). Själva beläggandet för objektiva värdens existens är dock en 

mycket besvärlig debatt och objektivister löser den ofta igenom att helt enkelt utgå från 

existensen av objektiva värden.4 Även om objektiva värden existerar, så tycks vi dock kunna 

fråga oss varför dessa värden skulle vara så viktiga med avseende på uppvisandet av mening i 

våra liv? Objektivismen menar att den subjektiva upplevelsen av meningsfullhet inte är 

tillräcklig, och enligt flertalet former, inte heller nödvändig för att ett liv skall vara 

meningsfullt. Men om vi då ägnar oss åt vad som ger ett objektivt meningsfullt liv även om 

det inte ger oss någon upplevelse av meningsfullhet, är då det meningsfulla livet givande för 

oss? Varför skall vi ägna oss åt det? Vad är betydelsen för subjektet att leva ett objektivt 

meningsfullt liv som inte bidrar till något som subjektet värderar?  

 

                                                           
1 Metz 2007 syftar till Stanford Encyclopedia of philosophy’s artikel “Meaning in life” där Metz är författare. Då 
denna artikel saknar sidnumrering kan inte närmare hänvisning ges för dessa referat. 
2 Till objektivistiska teorier kommer jag även att räkna hybridteorier som involverar både en objektiv och en 
subjektiv komponent. 
3 Vid tal om ”engagemang i” eller att ”hänge sig åt” objektiva värden och dylika begrepp avses även inkluderas 
andra aspekter av objektivism, så som konsekventialismens syn att ”producera” objektiva värden snarare än att 
engagera sig i. Av skälet att förenkla texten nämns emellanåt endast en av aspekterna ex. engagemang i 
objektiva värden, men alla perspektiv avses inkluderas även i en sådan formulering, om inget annat anges.  
4 Se exempelvis: Bramble 2015, Metz 2015, Smuts 2013, Wolf 2010. 
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Jag avser i denna uppsats diskutera om objektivismen verkligen erhåller så mycket hjälp ens 

givet antagandet att det existerar objektiva värden. Jag avser ta som utgångspunkt att 

objektiva värden existerar och är nödvändiga för livsmening.  

 

1.1. Syfte 

Besvaras frågan om livets mening på ett tillfredsställande sätt av objektivismen om objektiva 

värden existerar? Objektivismen verkar mena att om bara objektiva värden existerar så är 

frågan i princip löst, jag kommer här problematisera detta och peka på att även om objektiva 

värden existerar så har objektivismen inte löst frågan.    
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2. Bakgrund 

Innan vi går in på bakgrunden till de olika sorters svar på frågan som filosofin har erbjudit 

igenom historien bör vi ägna lite uppmärksamhet åt själva frågan. Som Douglas Adams 

berömda dator svarar när den ställts frågan om meningen med alltihop: ”42”, för att sedan 

mena på att om man inte förstår svaret så kan det bero på att man aldrig förstod frågan 

(Adams 2004, s. 143). Hur vi formulerar och tolkar frågan (och dess beståndsdelar) har stor 

betydelse för hur svaret sedan utformas. Så, hur tolkas frågan om meningen med livet inom 

den moderna filosofin? 

 

2.1. Frågans beståndsdelar 

”Meningen…” Vad exakt som åsyftas, eller bör åsyftas med begreppet mening i detta 

sammanhang råder det delade uppfattningar om (Metz 2007). Olika inriktningar syftar till 

olika koncept när de talar om mening, exempelvis syftar konsekventialismen ofta på 

producerandet av vissa värden medan super-naturalismen talar mer om sökandet efter 

spirituella företeelser (Ibid.). Även vilket perspektiv man betraktar mening från kan ge olika 

typer av svar, avses med ”mening” ett liv som är meningsfullt för den som lever det eller 

avses ett liv som är meningsfullt för något utomstående, för universum i övrigt?  Individens liv 

tycks kunna vara meningsfullt för andra, utan att det på något uppenbart sätt är meningsfullt 

för individen. Stanfords encyklopedi för filosofi skriver att majoriteten av filosoferna syftar 

med mening till något som: “indicate a positive final value that an individual’s life can exhibit… 

a certain property that is desirable for its own sake.” (Ibid.). Med mening syftar jag här på ett 

värdefullt mål som en individ kan uppnå i sitt liv. 

 

”…Med…”Inom den engelskspråkiga litteraturen skiljer man mellan frågan om vad som utgör 

”Meaning of life” och frågan ”Meaning in life” (Ibid.). Susan Wolf menar att sökandet efter 

meningen med livet är en: “…request to find out why we are here, with the hope that an 

answer to this question will also tell us something about what we should be doing...” (Wolf 

2015, s 2). Men att detta samtidigt är utom räckhåll för filosofin då det kräver en skapare som 

skapat liv med ett syfte, med flit, med mening: ”We are simply a product of physical processes 

– there are no reasons for our existence, just causes.” (Ibid. s. 3) Thomas Nagel skriver att 

”Om det finns någon poäng med allt vi gör, så måste vi hitta den i våra egna liv.” (Nagel 1991, 

s. 88). 
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Den moderna filosofiska litteraturen behandlar frågan nästan uteslutande formulerad som 

mening i livet. ”Meaning in Life” är också titeln på både Thaddeus Metzs och Susan Wolfs 

inflytelserika böcker i ämnet. (Metz 2015; Wolf 2010). Även här kommer vi koncentrera oss 

på frågan om ”mening i livet”.  

 

”…Livet?” Vems liv talar vi om här? Allt liv? Mänsklighetens? Individens? Hur vi besvarar 

frågan om livets mening kommer oundvikligen bero i stor utsträckning på vad vi syftar till när 

vi talar om ”livet”. Litteraturen i ämnet diskuterar dock vanligast enskilda individers liv. Metz 

skriver t.ex. att “When I speak of ‘meaningful’ and synonyms… …the only bearer I have in 

mind is a human person’s life.” (2015, s. 3) Även här utgås ifrån perspektivet av individens liv.  

 

2.2. Svarsalternativ  

Inom debatten kring livets mening finns tre huvudsakliga spår: det Nihilistiska, det Super-

naturalistiska, och det Naturalistiska (Metz 2007).  

 

2.2.1. Nihilism  

Nihilismen menar att liv inte är en sådan företeelse som kan ha mening (Ibid). Nihilismen är 

inte en samlad teori utan en lös samansättning av synsätt som delar tanken att livet i någon 

mån är meningslöst eller absurt (Thomson 2013, s. 221). En vanlig nihilistisk tanke, framförd 

av bland andra Tolstoy och Camus, är en kombination av super-naturalism, att gudomlighet 

krävs för att liv skall ha mening, tillsammans med ateism, d.v.s. med förnekandet av att någon 

gudomlighet existerar (Metz 2015, s. 241). Nagel menar att livets absurditet uppstår till följd 

av en kollision mellan två oundvikliga perspektiv i vårt tänkande: det allvar på vilket vi tar våra 

individuella strävanden, projekt, relationer, mm., och å andra sidan den närmast totala 

betydelselöshet som varje individs liv (inklusive vårt eget) tycks ha ur ett kosmiskt perspektiv 

(1971, s. 719). Andra pekar mot rummets och tidens egenskaper som orsak till att våra liv inte 

kan ha mening. Bertrand Russell talar om individens och mänsklighetens slutgiltiga 

upphörande vid universums död, som anledning till nihilistisk uppfattning. “…the whole 

temple of Man’s achievement must inevitably be buried beneath the debris of a universe in 

ruins…”(1985, s. 67). Schopenhauer pekar också mot tid som en meningsdräpare:  
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“This vanity finds expression in the whole way in which things exist; in the 

infinite nature of Time and Space, as opposed to the finite nature of the 

individual in both…” (Schopenhauer 2013, s. 227).  

 

En modernare tanke är att ifall universum redan är oändligt så är universums sammanlagda 

värde också oändligt, våra liv och handlingar kan omöjligt tillföra något värde och därmed är vi 

meningslösa (Metz 2007). 

 

2.2.2. Super-naturalism  

Vad som ofta hänvisas till som super-naturalistiska positioner, hävdar istället att gudomlighet 

och/ eller en människas eviga själ är nödvändig för att liv skall kunna ha mening (Metz 2015, s. 

79). Vanliga tolkningar är bland annat att, som i många religioner, anse att mening består i att 

söka gud eller söka utföra guds vilja. Eller som i vissa österländska traditioner, att investera i 

den odödliga själen, att öka sin karma och söka återfödas till något mer eftersträvansvärt, 

eller inte alls. Exakt hur en gudomlighet eller evig själ bidrar med mening till livet är oklart. 

Den grekiske kungen Sisyfos eviga stenrullande upp för berget anses ofta vara meningslöst, 

trotts att det är en evig uppgift, given av gudarna (Camus 2005, s. 115-9). Super-naturalismen 

kommer dock inte att vara en återkommande del i denna uppsats och lämnas härmed 

därhän.5  

 

2.2.3. Naturalism 

Naturalismen kan i detta sammanhang uttryckas som idén att våra liv kan uppvisa mening 

inom ramen för den världsbild som naturvetenskaperna tillhandahåller (Metz 2007). 

Naturalismens svar till frågan om vad som konstituerar mening i livet kan uppdelas i: 

subjektivistiska teorier, objektivistiska teorier, och så kallade hybridteorier som i någon mån 

tar båda komponenter i beaktande.  

 

Subjektivismen menar att om en individ finner sitt liv vara meningsfullt för sig själv så är hens 

liv också meningsfullt (Ibid.).6 Den mentala upplevelsen av mening är både nödvändig och 

                                                           
5 Mer om denna vy står att läsa på hos Metz 2007; och 2015, s. 75–160. 
6 Detta är en vanlig beskrivning av subjektivismen även om det existerar varianter som lutar sig mot andra 
formuleringar.  
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tillräcklig för att avgöra om ett liv är meningsfullt eller ej, ingen utomstående kan avgöra en 

individs meningsfullhet. Detta innebär också att livets mening inte står att finna i uppfyllandet 

av någon för människan generell uppgift. Den varierar från person till person. “The task, and 

therefore the meaning of life, differ from man to man, and from moment to moment.”(Frankl 

2007, s. 77) skriver Viktor Frankl och tillägger: “To put the question in general terms would be 

comparable to the question posed to a chess champion: ´Tell me, Master, what is the best 

move in the world?´.” (Ibid. s. 108). Existentialismen poängterar med Jean-Paul Sartres ord att 

existens kommer före essens (Sartre 2013, s. 27-8). Föremål som vi tillverkar skapar vi med en 

avsikt, vi vet vad det skall vara till för, vi känner dess essens, sedan tillverkar vi dem, essensen 

kommer före dess existens. Men för människan fanns ingen essens före hennes existens, det 

fanns ingen avsikt, vi existerar först, sedan kan vi själva fylla existensen med dess essens, dess 

innehåll, dess mening. 

 

Objektivismen hävdar istället att mening är åtminstone delvis konstituerat av företeelser som 

inte över huvud taget är beroende av mentala upplevelser. Den egna upplevelsen av 

meningsfullhet är därmed inte ett tillräckligt villkor, och enligt rena former av objektivism inte 

heller ett nödvändigt villkor för mening i livet. ”Pure objectivists deny that subjective 

attraction plays any constitutive role in conferring meaning on life” (Metz 2007). Liv får istället 

mening i kraft av att de antingen är orsak till objektivt värdefulla tillstånd, eller av att de 

involverar ett aktivt engagemang i projekt som är objektivt värdefulla (Metz 2015, s. 165). 

Därmed menar objektivismen att liv kan ha mening om och endast om objektiva värden 

existerar (det kan noteras att det inte följer av detta att det med nödvändighet finns liv som 

har mening även om objektiva värden existerar) (Ibid. s. 240). Med objektivt värde åsyftas 

värde som inte är beroende av individen eller individers värdeomdöme utan är värdefulla i sig 

själva (Ibid. s. 165). De är intrinsikalt meningsfulla, ”… something is meaningful, at least partly, 

in virtue of its intrinsic nature, irrespective of what is believed about it.”(Seachris 2013, s. 12).  

Objektivismen menar vidare att man kan ta miste i sin uppfattning om vad som är 

meningsfullt och/ eller värdefullt (Ibid, s 12). ”Meaning is constituted (at least in part) by 

something physical independent of the mind about which we can have correct or incorrect 

beliefs.” (Metz 2007). Det är viktigt här att skilja mellan objektiva och intersubjektiva värden, 

objektiva värden är värdefulla oberoende av om någon värderar dem medan intersubjektiva 
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värden är företeelser som har ett värde för att flertalet andra värderar det (Seachris, s. 12).7 

Att en individ lever ett liv som hen själv inte värderar (därav ej subjektivistiskt) men som 

samhället finner vara meningsfullt är inte nödvändigtvis detsamma som ett objektivt 

värdefullt liv. ”…one´s existence is significant insofar as one lives in a physical world in ways 

that are valuable not merely because they are the object of anyone´s propositional attitude.” 

(Min kursivering) (Metz 2015, s. 12). Ett meningsfullt liv enligt objektivismen är ett liv som på 

ett eller annat sätt ägnas åt eller producerar det som är objektivt värdefullt, och objektiva 

värden är värdefulla även om det vore så att ingen värderade dem. Vanliga exempel på 

(förmenta) objektiva värden är kreativitet, kunskap och moral (Metz 2007). De objektivistiska 

teorierna delas i sin tur upp i huruvida de är konsekventialistiska och förespråkar 

producerandet av särskilda konsekvenser ex. lycka som hos utilitarismen. Eller om de är icke-

konsekventialistiska och förespråkar särskilda ideal ex. kärlek, som i dygdetiken (Metz 2015, s. 

180–218). 

 

En annan väsentlig distinktion är den om objektiva värden kräver en någon att vara av värde 

för, oavsett dennes inställning, det vill säga, krävs existens av liv i någon form?8 En 

konsekventialistisk teori kan tänkas få problem att motivera värde om det inte finns en någon 

för vilken konsekvenserna kan hända. Att maximera lycka verkar endast vara av värde om det 

finns någon som kan uppleva denna lycka, vare sig någon värderar lyckan eller ej. ”Only few, I 

believe, would ascribe final value to what is neither itself rational, sentient or animate, nor 

dependent on these attribute.” (Kahane 2014, s. 757). Andra (om än fåtalet) former av 

objektivism ser objektiva värdens existens i en starkare bemärkelse, så som brukligt ses på 

objektiva ting. Så som att jorden fortsätter existera i universum även om det inte existerar liv, 

så fortsätter värde existera i universum även utan liv (Moore, 1968, s. 83- 4).9 Någon utförlig 

debatt om dessa ståndpunkter kommer inte att föras här men de kommer att dyka upp i 

någon mån för att belysa olika frågor.  

                                                           
7 Dessa två perspektiv ter sig emellanåt bli förväxlade i debatten så att somliga argument för objektivism snarare 
ter sig peka på intersubjektivism. 
8 Värderingsbenägna agent oavsett om det är människa, djur, eller utomjordingar. 
9 Moore diskuterar skönhet som ett värde som skulle vara värdefullt även utan medvetande. I tillägg kan nämnas 
att detta är en mycket ovanlig hållning, dock värd att anmärka för debattens skull. 
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Objektivismen kommer här att definieras som idén att liv, åtminstone delvis, ges mening 

igenom interagerandet med eller orsakandet av objektiva värden, det vill säga, företeelser som 

innehar intrinsikalt värde, värde som är oberoende av individers uppfattning. 

 

Därtill bör också nämnas att det finns en förgrening av objektivismen som endast hävdar att 

subjektiva inställningar inte är tillräckligt men fortfarande nödvändigt för mening i liv. De 

kallas med ett samlingsnamn för hybridteorier. Dessa tar på ett eller annat sätt hänsyn till 

både objektiva och subjektiva värden, där menas att mening uppkommer igenom att 

individen finner meningsfullhet i något som är objektivt meningsfullt (Metz 2007). Här 

förutsätts fortfarande objektiva värden vilket placerar dem inom de objektivistiska 

teorierna.10 Det kanske mest inflytelserika exemplet på en teori av detta slag är Susan Wolfs 

”Fitting Fulfillment View” som framhåller att mening uppkommer när man älskar och 

involverar sig i något som är större än en själv (Wolf 2010, s. 10). 

 

Existensen av objektiva värden är grundstenen i objektivismen, dock är det en svårbelagd 

premiss (Wielenberg 2013, s. 349). “Those who continue to hold subjectivism often are 

suspicious of attempts to justify beliefs about objective value.” (Metz 2007). Om värde är, 

som subjektivister anser, enbart en mänsklig konstruktion, helt beroende av värdeomdömen, 

då skulle objektivismen falla. Diskussionen om objektiva värdens existens är snårig och öppen 

för många av de ovan nämnda tolkningarna som skapar rökridåer i debatten.  

Jag avser inte här att argumentera för eller emot dess existens utan istället gå händelserna i 

förväg igenom att förutsätta att objektiva värden existerar och se om objektivismen då på ett 

tillfredsställande vis har löst frågan om livets mening.  

  

                                                           
10 I var fall hos Metz (2007 och 2015 se kap 10 sid 180–98). 
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3. Utredning 

Jag kommer här, som tidigare nämnt, att frångå frågan om objektiva värdens existens och 

istället diskutera vilka konsekvenser det skulle få för människans möjlighet att leva 

meningsfulla liv, om objektiva värden existerar. Innan jag går vidare in i utredningen önskar 

jag klargöra vad jag nedan kommer att mena med skäl för handling. Jag avser i denna 

utredning stödja mig på framförallt Frankfurts syn på skäl. Frankfurt menar att om en person 

inte skulle bry sig om någonting över huvud taget, så skulle hen inte heller ha några som helst 

skäl att göra någonting alls. 

 

“If he cares about nothing, he cannot even begin to inquire methodically into 

how he should live; for his caring about nothing entails that there is nothing that 

can count with him as a reason in favor of living in one way rather than in 

another.” (2004, s. 26)  

 

Om vi inte har något mål vi bryr oss om att söka uppnå så har vi heller ingen anledning att 

göra någonting alls. Skäl till vårt handlande kräver inre motivation, om så indirekt. Det finns 

enligt Frankfurt ingen anledning för individen att göra det som inte under några 

omständigheter bidrar till realiserandet av något som individen bryr sig om. Denna syn delas 

av Bernard Williams och kallas ofta för internalism om skäl. “The internalist view… A has a 

reason to ¤ only if he could reach the conclusion to ¤ by a sound deliberative route from the 

motivations he already has.” (1995, s. 35).11 Utomstående kan anse att en person borde ha 

skäl till att utföra en viss handling även om individen inte har någon inre motivation, men 

menar Williams, för individen finns det inget skäl om inte detta är internalistiskt. Det 

omgivningen söker peka på är externa skäl.  

 

“The externalist view is that … a reason to ¤ even though A has no motivation in 

his motivational set that could, either directly or by some extension through 

sound deliberation, lead him to ¤.”(Ibid. s. 35).  

 

                                                           
11 Williams använder en för mig oåtkomlig symbol i sitt citat som här har bytts ut mot ”¤”, innebörden är avsedd 
att vara identisk.  
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Williams menar emellertid, likt Frankfurt, att det inte finns någonting sådant som externa skäl. 

Även en företeelse ¤, som individen inte vill utföra kan medföra konsekvenser som individen 

önskar uppnå, därav är skälet att ändå utföra ¤ fortfarande internalistiskt. 

Jag avser i denna utredning utgå ifrån att skäl är internalistiska, med stöd av Frankfurt och 

Williams. Denna premiss kan kritiseras. Men det är upp till externalismen att belägga att vi har 

externa skäl att göra ¤, och hur vi kan få kunskap om dem. Härmed lämnar jag denna 

debatten (i vart fall för tillfället; den kommer att dyka upp igen i avsnitt 3.1.5.) 

 

 

3.1 Om vi utgår ifrån att det existerar objektiva värden, är frågan då löst? 
Om vi tänker oss att det finns objektiva värden, som inte är beroende av individen, hur ser 

kopplingen då ut mellan dessa och ett livs meningsfullhet? Jag kommer här att ta upp 5 olika 

frågor som jag finner vara relevanta att diskutera givet antagandet att objektiva värden 

existerar. 

 

3.1.1. Kvarstår ett problem?  
Här står vi nu, objektivisterna hade rätt, det fanns objektiva värden (ett eller flera), här kallat 

X. Nu då? Objektivismen menar då att den som på ett eller annat sätt engagerar sig i, eller 

genom sitt leverne orsakar X har ett meningsfullt liv (Metz 2007). Grattis, stämpel i pannan: 

”denna individs liv är meningsfullt”. Men om vi nu tänker oss en individ som inte bryr sig det 

minsta om X, då verkar det inte orimligt att fråga sig varför det skulle vara viktigt för individen 

ifråga att ändå ägna sig åt X (eller leva på ett sätt som orsakar X). Men objektivismen verkar 

inte förstå frågan. Enligt objektivismen är det intrinsikalt värdefullt att ha ett meningsfullt liv 

och detta nås igenom engagemang i (eller producerandet av) X (Ibid.). Det finns då inget mer 

att diskutera.   

 

För att förtydliga att det emellertid kvarstår problem så kan vi här skilja mellan X och det 

meningsfulla livet som enligt objektivismen följer på engagemang i X. Även om X inte är av 

subjektivt intresse så är en av frågorna som kvarstår den om det ändå finns internalistiska skäl 

att eftersträva det meningsfulla livet. Om det meningsfulla livet är intrinsikalt värdefullt, som 

objektivismen hävdar, skulle detta kunna ge internalistiska skäl att eftersträva X, som 

instrument för att nå det meningsfulla livet. Dock bör vi här skilja mellan intrinsikalt värdefullt 
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och subjektivt värderat. Den som ej har ett subjektivt intresse i att leva det som objektivismen 

beskriver som det meningsfulla livet har heller ej internalistiska skäl att eftersträva det. 

Således har då X inte heller ett instrumentellt värde för den individen. Vi må ges en stämpel i 

pannan när vi lever det meningsfulla livet men att ha stämpeln i pannan behöver i sig inte ha 

något egentligt värde för oss.12 Om den grekiske mytologins Sisyfos eviga stenrullande mot 

förmodan skulle bringa honom en minimal mängd objektivt värde av någon sort och han 

därigenom erhöll en stämpel i pannan, ser jag inte att hans liv plötsligt skulle bli mer önskvärt 

(Wolf 2010, s. 21.). 

 

Om vi inte subjektivt kan uppleva att det meningsfulla liv vi objektivt sett skulle få har ett 

värde för oss, då är det oklart om X faktiskt ger något då det följs eller produceras.  

Objektivismen behöver motivera varför individen bör välja ett objektivt meningsfullt men 

subjektivt meningslöst liv över ett subjektivt meningsfullt men objektivt meningslöst liv om 

det är så att det objektivt meningsfulla livet inte är intressant för den som lever det.13  

Om vi dock tänker oss att en individ önskar leva ett objektivt meningsfullt liv, kvarstår då 

några frågetecken? 

 

 

3.1.2. Om vi inte kan nå kunskap om vilka de objektiva värdena är? 
Vi förutsätter fortfarande att det finns objektiva värden, tidigare kallat X, dock står vi kvar 

med frågan vad X är och om vi skulle kunna komma underfund med det. Jag avser inte ge 

några förslag på vad X kan vara, men här diskutera problematiken som uppstår för 

objektivismen om vi inte kan lista ut det, för att i 3.1.3. diskutera problematiken som kvarstår 

även om vi kan veta det. 

 

Innan jag diskuterar konsekvenserna om vi kan, respektive inte kan, få kunskap om vad X är 

önskar jag förtydliga en avgränsning. Jag avser inte gå in i debatten om hur vi skulle kunna ta 

reda på vad X är, utan istället diskutera konsekvenserna för objektivismen om vi inte kan veta 

                                                           
12 Med ”stämpel i pannan” kommer jag fortsättningsvis syfta till ett rent objektivt meningsfullt liv som levs av 
någon som själv inte kan inse, märka av eller uppleva sitt livs grad av meningsfullhet. 
13 Dvs. ett liv som är objektivt meningsfullt men som individen inte finner vara meningsfullt i jämförelse med ett 
liv som individen finner vara meningsfullt men som inte objektivt sett är det.  
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vad X är, respektive om vi kan veta vad X är. Debatten om hur vi skulle kunna ta reda på vad X 

är går utanför denna uppsats gränser även om den i sig är intressant.14  

 

Om vi inte kan komma underfund med vad X är så finns risken att det blir problematiskt att 

lyckas med att leva ett meningsfullt liv även om objektivismen har rätt i både att objektiva 

värden existerar och att de är nödvändiga för mening. Även om vi eftersträvar ett 

meningsfullt liv kan vi inte veta om vi åtnjuter det eller hur vi kan få det, eftersom vi inte kan 

veta om vi producerar eller är engagerade i objektivt värdefulla sakförhållanden eller 

aktiviteter. 

 

Vi kan dock här tänka oss ett scenario där det inte blir problematiskt att leva ett meningsfullt 

liv även om vi inte vet vad X är. Guy Kahane hävdar att vår betydelsefullhet (om vi har någon) 

kommer sig av att vi är (om vi är) ensamma i universum, att vi i så fall är de enda som kan 

betrakta detta universum och att vi som betraktare och värderare därav får ett värde (2014, s. 

757/764). Detta innebär dock att vår existens snarare än vår livsföring ger våra liv mening. Att 

existera är tillräckligt för att ens liv skall ha mening. Vi kan då inte undvika att leva 

meningsfulla liv. Om Kahane här har rätt, då är frågan besvarad, vi har alla en stämpel i 

pannan som inte kan tvättas bort. Dock står de tänkbara implicita frågorna kvar lika 

obesvarade som förut, frågor som hur vi bör leva, vad som är ett bra liv, och så vidare. Dessa 

sträcker sig utanför denna uppsats område men om så vore fallet kan endast konstateras att 

den fråga vi sökt svar på kanske är något skev, det är något annat än det svar vi fick som vi 

egentligen eftersträvade. Även om denna vinkel på frågan är intressant och mycket väl kan 

vara korrekt så utgår den grundläggande diskussionen ifrån att våra liv innehar mening som 

ett resultat av vår livsföring snarare än enbart av vår existens, därav kommer denna aspekt 

inte att behandlas vidare.  

 

                                                           
14 Om ändock något skall nämnas av den debatten: Wolf hade menat att vi självfallet kan veta vad som har 
objektivt värde, då Wolf anser att det som är objektivt värdefullt är: ”…something the value of which is 
independent of and has its value outside of oneself.” (Wolf 2010, s. 19) Dock kan här invändas att detta vars 
värde inte är avhängigt på mitt värderande inte nödvändigtvis måste vara objektivt, här skulle ett intersubjektivt 
värde kunna fylla rollen. Därtill kan nämnas Wielenbergs isolationstest som föreslås kunna användas för att ringa 
in intrinsikala värden. Dock är det fortfarande utifrån individens perspektiv ”…Consider whether you would find it 
worthwhile even if it had absolutely no consequences.” (min kursivering) (Seachris 2013, s. 349) vilket riskerar 
att ge oss ett svar som säger mer om individen som svarar än om vad som har intrinsikalt värde.  
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Om dock mening är avhängigt på våra handlingar eller vår livsföring i någon utsträckning och 

vi inte kan veta hur vi bör handla för att få mening i våra liv då blir våra livs meningsfullhet en 

slumpartad företeelse. Från objektivismens perspektiv behöver detta inte innebära så stora 

problem, förvisso kan anmärkas att objektivismens svar på frågan om vad som gör ett liv 

meningsfullt kan te sig något otillräckligt. Att på frågan om livets mening svara ”gör/ 

eftersträva/ producera det som är av objektivt värde” utan att kunna precisera vad som har 

objektivt värde vore inte till så mycket större hjälp än att svara ”gör det som är meningsfullt”. 

Men om objektivismen endast eftersträvar att beskriva vad som konstituerar ett meningsfullt 

liv så behöver detta i sig inte innebära något problem. Om däremot en individ söker svar i hur 

ett meningsfullt liv skall uppnås så skulle objektivismen då inte vara till hjälp, svaret 

objektivismen gav oss medförde inga verktyg att skapa livsmening med. Antingen råkar det 

vara så att det värde individen levde efter gjorde dennes liv objektivt sett meningsfullt eller så 

gjorde det inte det. Vi kan här fråga oss vilken skillnad meningsfullhet i sig gör mellan två 

individers liv, där båda ger sig hän åt vad de tror är objektiva värden, men den ene misstar sig 

och därav lever ett objektivt sett meningslöst liv, båda upplever dock, subjektivt, samma 

övertygelse om eller frånvaro av meningsfullhet. De själva vet inte vem av dem det är som har 

det objektivt meningsfulla livet, de märker ingen skillnad i det avseendet. När de så på måfå 

valt sina liv och oraklet inför döden berättar vem av dem det var som hade haft ett objektivt 

sett meningsfullt liv, då har jag svårt att se att den skillnad som meningsfullheten innebar är 

av betydelse. För den vars panna har en stämpel är stämpeln sannolikt utan större betydelse 

(i vart fall givet att vi håller oss till den världsbild som naturvetenskapen beskriver). 

Om vår livsföring påverkar vår nivå av meningsfullhet och vi inte kan veta vilka värden vi 

måste följa eller producera för att få ett meningsfullt liv så kan våra liv inte bli meningsfulla, 

varken enligt hybridteorierna eller någon renare formen av objektivism, annat än igenom 

slump. Om vi inte kan veta vad som har objektivt värde uppfattar jag inte att frågan om livets 

mening har fått ett egentligt svar av objektivismen. 

- Vad är livets mening? 

- Att följa/ producera objektiva värden. 

- Jaha, vilka värden är objektiva? 

- Det går inte att veta.  

Men om vi då faktiskt skulle kunna veta (oavsett hur) vad det är som har objektivt värde, är 

frågan då löst? 
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3.1.3. Om vi föredrar andra värden framför objektiva värden?  

Här förutsätter vi fortfarande att vi vet att det finns objektiva värden, kallat X, men nu tar vi 

ett steg till och förutsätter också att vi kan veta vad det är, vi har identifierat det objektiva 

värdet, här kallat Y.15 Vi förutsätter vidare att det inte behöver vara ett subjektivt värderat 

värde, varför ett subjekt inte behöver ha internalistiska skäl att engagera sig i Y. Likväl är Y 

objektivt meningsfullt och gör en individs liv meningsfullt när det i något avseende interageras 

med, eller produceras, enligt objektivismen (Metz 2007). Nu dyker en fråga upp, om vi nu vet 

vilket värde som är objektivt och därmed ger ett meningsfullt liv, bör vi då följa det? Eller kan 

vi välja andra icke-objektiva värden som vi finner internalistiska skäl att föredra framför Y? 

Om, som tidigare nämnt, varken Y eller det objektivt meningsfulla livet är subjektivt intressant 

utan endast en stämpel i pannan, så har vi inga internalistiska skäl att följa Y. Frankfurt talar 

om moral men hans uttalande är relevant även för objektiva värden med avseende på 

mening. Även om en individ är införstådd med ett moraliskt krav menar Frankfurt att:  

 

“He may nonetheless choose deliberately to violate this obligation – not 

because he thinks it is overridden by a stronger one, but because there is an 

alternative course of action which he considers more important to him than 

meeting the demands of moral rectitude.” (1982, s. 258-9). 

 

Vad Frankfurt här ifrågasätter är varför moral skulle ha sista ordet när individen bedömer 

lämplig handling. Jag avser inte diskutera den frågan men finner resonemanget överförbart till 

debatten om livsmening. Om individen finner en alternativ handlingsplan viktigare för sig själv 

än att eftersträva det objektivt meningsfulla livet torde individen ha skäl att välja det förra. 

Om individen finner andra värden vara mer värdefulla än att eftersträva stämpeln i pannan, 

då har individen inga internalistiska skäl att följa Y, varken för dess intrinsikala eller 

instrumentella värde. Det meningsfulla livet behöver inte ha sista ordet (förutsatt, åtminstone 

att det inte går att göra reda för existensen av något slags bindande krav på att leva (eller 

sträva efter att leva) objektivt meningsfulla liv; se vidare i sektion 3.1.5).  

                                                           
15 Att Y benämns i singularis avser inte utesluta att flertalet företeelser kan ha statusen Y.  
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Om jag vore fullt medveten om att en företeelse, som jag ej uppskattar att hänge mig åt, vore 

objektivt värdefull och skulle bringa mitt liv stor mening, men jag föredrar en objektivt 

betydelselös företeelse som ger mig subjektiv upplevelse av att ha ett meningsfullt liv eller 

något annat som jag föredrar, bör jag välja det föregående? Här kan vi vända oss till Robert 

Nozick vars upplevelsemaskin är ett frekvent argument i detta sammanhang (Metz 2007). 

Nozick ber läsaren föreställa sig en upplevelsemaskin i vilken man erbjuds lägga sig. I 

maskinen, som kopplas ihop med ens hjärna, kommer man uppleva allt man önskar, maximal 

lycka, framgång, meningsfullhet, vad helst man behagar, helt ovetande om att det inte är på 

riktigt, ovetandes om att man egentligen ligger helt passivt i en maskin (1974, s. 42-45). 

Nozicks maskin väcker frågan vad vår subjektiva upplevelse spelar för roll om den inte 

överensstämmer med verkligheten. Hans exempel pekar mot att folk antagligen inte kommer 

lägga sig i maskinen då det som utförs i maskinen helt saknar påverkan i verkligheten och 

världen i övrigt. Exemplet med maskinen pekar dock endast på att om man eftersträvar ett 

enligt objektivismen meningsfullt liv så kan inte den subjektiva upplevelsen av att ha 

livsmening vara tillräcklig. Men om man inte eftersträvar det objektivt meningsfulla livet som 

Y skall leda till så erbjuder Nozick inget argument för att man bör eftersträva det i alla fall. 

Argumentet biter inte på den som saknar internalistiska skäl att leva det objektivt 

meningsfulla livet. 

- Jag hade ett lyckligt liv i maskinen. 

- Men, det var inte på riktigt! 

- Min lycka var. 

 

Även om vi vet att ett objektivt värde leder till objektivt meningsfulla liv, även om vi vet att 

objektiva värden existerar, även om vi vet vad det objektiva värdet är, även om vi vet hur det 

meningsfulla livet skall uppnås ser jag inget argument för att eftersträva det, om inte det 

meningsfulla livet också är subjektivt intressant.  

Om objektiva värden inte är nödvändiga för dem som saknar begär för objektiv 

meningsfullhet, hur är det då med dem som önskar objektiv mening i sina liv? Den som finner 

internalistiska skäl att söka engagemang i Y (trots negativ subjektiv inställning till Y) för dess 

instrumentella funktion som en väg till det av subjektet värderade objektivt meningsfulla livet, 
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för den bör rimligen objektiva värden spela roll.16 Dock för åtminstone Wolfs hybridteori är 

det inte så säkert att ens liv blir meningsfullt iallafall, Wolf ter sig mena på att det är detta Y 

som skall vara subjektivt attraktivt i sig självt, snarare än det meningsfulla liv som därpå följer, 

för att ens liv skall bli meningsfullt (Wolf 2010, s. 13-8). Det är den subjektiva attraktionen till 

det objektiva värdet som krävs för mening, inte den subjektiva attraktionen till det 

meningsfulla livet. Det är dock oklart om det enligt Wolf skulle räcka med ett instrumentellt 

intresse av Y som en väg till det meningsfulla livet eller om denna attraktion till Y måste vara 

riktad till dess intrinsikala essens. För den något renare objektivismen vore dock frågan 

tämligen klar, engagemanget i Y oavsett motiv leder till det meningsfulla livet. Är frågan då 

besvarad? Nej, det är inte så säkert, det finns ytterligare ett problem. Kan vi veta om alla 

objektiva värden är meningsgivande värden?  

 

 

3.1.4. Är objektiva värden det samma som meningsgivande värden?  

Är alla objektiva värden per definition meningsgivande värden, eller kan det finnas objektiva 

värden som inte innehar egenskapen att ge mening i en individs liv? Om vi förutsätter 

objektivismens grund krävs åtminstone det omvända, ett meningsgivande värde måste vara 

objektivt, men detta innebär inte med nödvändighet att alla objektiva värden är 

meningsgivande. Det är klart tänkbart att det sistnämnda kan vara fallet.  

Tidigare talade vi om ett existerande oidentifierat objektivt värde (X), därefter om ett 

existerande identifierat objektivt värde (Y). Nu lägger vi även till perspektivet meningsgivande 

och får då Z som är ett existerande identifierat meningsgivande objektivt värde.  

Objektivismen står alltså här i att antingen argumentera för att alla objektiva värden är 

meningsgivande värden (Y=Z), eller förklara vad i det objektiva värdet som måste till för att 

det skall vara meningsgivande (Y+? =Z). Vi ställs då inför frågan, är alla Y = Z?  

Om alla Y är Z, Om alla objektiva värden och (i enlighet med objektivismen) endast objektiva 

värden är sådant som per definition ger livsmening har vi inget att diskutera. Livsmening är då 

att följa objektiva värden och objektiva värden är det som ger livsmening.  

 

                                                           
16 Frankl har ett motsvarande argument se: 2006, s. 99. 
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Dock verkar det finnas Y som inte är Z. Metz diskuterar njutning som en företeelse som är (Y) 

intrinsikalt värdefull, men som han menar på inte är (Z) meningsgivande. 

 

“… experience machine would be enormously pleasurable and might even be 

worth doing for its own sake on occasion, but doing so would not make one´s 

life meaningful. Eating chocolate and ice cream would taste delicious, and would 

be desirable in itself, but would not enhance the significance of one´s 

existence.”(Metz 2015, s. 27).  

 

Metz hänvisar till denna typ av exempel och menar att njutningar, trots sitt objektiva värde 

inte i sig själva förmår göra en individs liv meningsfullt. “I submit that none of these 

experiences conceptually could make one´s life matter.” (Ibid. s. 27). Även om njutning kan 

vara en nödvändighet för att ens liv skall kunna upprätthålla en meningsfullhet så kan det inte 

orsaka meningsfullhet i individens liv. “…humans may well need to experience pleasure to 

some degree, but it does not follow that pleasure qua pleasure is what would make their 

existence significant.”(Ibid. s. 27).  

 

Vi kan även tänka oss andra scenarion där Y inte är lika med Z.  

- (i) Där vi är oförmögna att utföra eller engagera oss i vad som vore meningsgivande 

om vi hade förmått. Om vi för enkelhetens och ett exempels skull tillfälligt återgår till 

vad som är meningsfullt för liv och här tar som exempel solens existens. Det är 

värdefullt för liv (på jorden) att solen fortsätter skina, att upprätthålla solens 

egenskaper vore således värdefullt att ägna sig åt, men om detta är för stort för vår 

kapacitet, om vi inte förmår göra detta kan våra liv inte ges mening utav detta. Det 

hade varit ett Z om vår förmåga inte vore begränsad, på grund av oss är det istället ett 

Y. I just detta exempel skulle ett icke-konsekventialistiskt synsätt kunna invända att 

ansträngningen vore tillräcklig för att Z skall förbli ett Z, ens liv skall kunna ha givits 

mening, inte på grund av resultat utan ansträngningen (Metz 2015, 180-218). Men 

oavsett denna invändning är det inte otänkbart att det existerar Y som är ”för stora” 

eller ”för små” för att kunna uppfylla kriterierna för att vara Z.  

- (ii) Ett annat exempel vore om vi har ett objektivt värde som också är oerhört 

omoraliskt eller innebär förkastliga konsekvenser. Om vi tänker på Wolfs definition av 
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den objektiva komponenten som något som har sitt värde utanför en själv så vore det 

inte orimligt att argumentera för att Hitler med sitt engagemang i att resa det tyska 

folket ur depressionen levde ett mycket meningsfullt liv (Wolf 2010, s. 18-25). Det ter 

sig dock inte vara särdeles svårt att peka på att Hitlers liv inte var meningsfullt utifrån 

ett moralinriktat eller ett konsekventialistiskt argument, vilket skulle innebära att 

detta objektiva värde inte var meningsgivande.17  

 

Här kan vi alltså peka på att det i någon mån existerar en diskrepans mellan objektiva värden 

och meningsgivande värden. Om inte alla Y är Z behöver frågan inte vara besvarad av 

objektivismen även om det existerar identifierade objektiva värden. Jag kan således både 

gladeligen och framgångsrikt ägna mig åt ett objektivt värde (Y) utan att mitt liv ges mening. 

Objektivismens premisser är då inte tillräckliga utan måste kompletteras med ett kriterium för 

de egenskaper i kraft av vilka vi kan skilja mellan intrinsikala eller objektiva värden som är 

meningsgivande och sådana som inte är meningsgivande. 

 

Kvar står vi med en avslutande fråga som förekommit flertalet gånger under diskussionen. Om 

vi ej har internalistiska skäl att hänge oss åt det objektiva värdet eller det meningsfulla livet, 

skulle då en eventuell existens av externalistiska skäl kunna hjälpa objektivismen att besvara 

frågan om livets mening?  Eller med andra ord, har vi någon skyldighet att leva meningsfulla 

liv? 

 

 

3.1.5. Har vi skyldighet att leva meningsfulla liv?  
Sist önskar jag återvända till frågorna kring huruvida det ändå skulle kunna finnas 

externalistiska skäl för en individ att eftersträva Z, och vad de då skulle göra för 

objektivismens förmåga att besvara frågan, om det är så att individen själv varken värderar Z 

eller det meningsfulla liv som därpå följer. Vi utgår här fortfarande från att det existerar 

objektiva värden med avseende på mening, har vi då någon skyldighet att leva objektivt 

meningsfulla liv? Detta kan självfallet vara helt avhängigt på vad Z är, om Z exempelvis är 

                                                           
17 Metz tar upp detta ämne och hänvisar där också vidare till andra filosofer i debatten (2015 s. 5) 
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moral och vi därtill skulle ha moraliska skyldigheter, då bör vi rimligen ha skyldighet att leva 

meningsfulla liv.18  

 

Dock om vi börjar om från X och hävdar att det finns objektiva värden, men att vi inte vet vad 

de är. Då vore det, som tidigare diskuterat, en slumpartad företeelse huruvida vi råkar göra, 

producera, eller följa det som var av objektivt värde. Då individen således själv inte kan ha 

kontroll över huruvida dennes liv är meningsfullt eller ej låter det märkligt att kräva att 

individen skall lyckas med det i alla fall. Det vore som att kräva av någon att vinna ett lotteri, 

eller att kräva att individen slår en femma på en tärning. Det vore således absurt att kräva av 

någon att leva ett meningsfullt liv. På samma sätt som vi skulle kunna råka slå en femma så 

skulle vi kunna råka leva efter ett objektivt värde, men eftersom vi inte kan styra över varken 

det första eller det andra så vill jag nog ställa mig på en av de gamla filosofiska hörnstenarna, 

”bör” implicerar ”kan”. Om vi inte kan styra över våra livs meningsfullhet kan vi heller inte ha 

kravet på oss att vi bör styra våra liv mot meningsfullhet.  

 

När det kommer till Y, där vi vet vad värdet är men (förutsatt att inte alla Y är Z) inte vet om 

det är meningsgivande eller ej så verkar föregående argument gälla även här, om kravet är att 

leva meningsfulla liv och inte endast att följa eller producera objektiva värden. Vi kan då inte 

veta om det objektiva värde vi följer är ett meningsgivande värde och därmed faller även 

detta under argumentet som presenterades i X.  

 

Om vi då har ett Z (och Y om alla Y är Z), ett identifierat objektivt värde som är 

meningsgivande, men ej subjektivt värderat och vi därmed saknar internalistiska skäl att följa 

det. Då hänger objektivismens svar på frågan om livets mening på, dels (i) huruvida det 

existerar externalistiska skäl, Frankfurt och Williams skulle svara nej, Wielenberg skulle 

rimligen svara ja (Frankfurt 1982; Williams 1995; Wielenberg 2013). Och (ii) huruvida dessa 

externalistiska skäl råkar vara gällande för just Z. De frågorna kommer jag dock av 

avgränsningsskäl att behöva överlämna till framtiden.  

  

                                                           
18 Ang. just moral menar flertalet författare i ämnet att moral och mening är frånskilda från varandra. Ex. Metz, 
2012, s. 17. Wolf 2010, sid 3. M.fl.  
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4. Slutsats  

Jag har här avsett att problematisera objektivismens tanke om att objektiva värden ger 

livsmening, detta igenom att förutsätta existensen av objektiva värden och peka på de 

bekymmer som kvarstår längre fram. Först igenom att peka på att det, utan internalistiska 

skäl till det meningsfulla livet, fortsatt finns en problematik även om objektiva värden 

existerar. Sedan har jag visat på att det blir problematiskt att leva ett meningsfullt liv om vi 

inte kan veta vad som är av objektivt värde. Efter det har jag hävdat att även om vi vet vilka 

värden som är objektiva kan vi avstå dem om vi finner andra värden vara oss mer givande. 

Därefter har jag argumenterat för att objektiva värden inte är detsamma som meningsgivande 

värden och att det objektiva värdet inte besvarar frågan om det inte också innehar någon 

ytterligare oidentifierad komponent som gör att det förmår göra liv meningsfullt. Slutgiltigt 

har jag diskuterat huruvida vi har någon skyldighet att leva meningsfulla liv om det är så att 

varken det objektiva värdet eller dess medföljande objektivt meningsfulla liv ger oss 

internalistiska skäl. Jag har inte avsett att utesluta att objektivismen kan ha rätt om mening i 

liv utan endast peka på att existensen av objektiva värden inte under några omständigheter 

slutgiltigt har löst frågan, många frågor och problem kvarstår.  

 

Min slutsats blir den att objektiva värden endast är relevanta för individen om hen kan veta 

vad det är, veta att det är meningsgivande, och därtill endast om individen antingen: (i) finner 

internalistiska skäl att hänge sig åt det objektiva värdet, antingen på grund av dess intrinsikala 

värde eller på grund av dess instrumentella egenskap som en väg till det meningsfulla livet. 

Eller (ii) om det existerar externalistiska skäl att eftersträva det objektiva värdet, antingen på 

grund av dess intrinsikala värde eller på grund av dess instrumentella egenskap som en väg till 

det meningsfulla livet. Att leva ett meningsfullt liv blir annars ett utryck utan innehåll, det blir 

endast en stämpel i pannan. 
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