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Inledning 
 

Bara den som sett färgen cerise vet hur det är att se just cerise. Att bränna sig på en varm 

spisplatta eller känna ett nålstick i armen upplevs på ett visst sätt av den som råkar ut för 

det. En person som står bredvid när det händer kan också registrera vad som sker – kanske 

genom att uppfatta att personen som känner smärta reagerar negativt på den – men 

åskådaren kan aldrig få full tillgång till den subjektiva fenomenella upplevelsen, det som 

även kallas för kvalia (Tye 2015). En fråga inom medvetandefilosofin är den huruvida en 

sådan fenomenell upplevelse kan sägas ingå i ett medvetet systems funktion, eller om det 

krävs ytterligare förklaringar (Block 1978, 261). En del hävdar det senare. Men det skulle, 

enligt andra, kunna få en drastisk och orimlig konsekvens. Nämligen att den fenomenella 

upplevelsen är epifenomenell och inte kan uppfattas av subjektet (Shoemaker 1975, 296). 

Måste vi anta att den egna fenomenella upplevelsen inte går att nå, om vi hävdar att ett 

system med fenomenella upplevelser kan vara funktionellt identiskt med ett system utan? I 

så fall skulle det kunna försvaga argumentet om frånvarande kvalia (absent qualia 

argument). Argumentet används inom medvetandefilosofin som ett försök att bevisa att 

funktionalismen inte räcker för att förklara fenomenella upplevelser. Man tänker sig att två 

funktionellt identiska system kan skilja sig åt med avseende på fenomenella upplevelser, så 

att det ena systemet har kvalia och det andra inte (Tye 2015). Sydney Shoemaker och Ned 

Block för en diskussion om kvalias kausala förmåga, där det bland annat råder oenighet om 

huruvida argumentet om frånvarande kvalia sätter krokben för sig självt eller inte. Block är 

känd för att vara kvalia-förespråkare, för att kritisera funktionalismen och för att ha bidragit 

till att utveckla argumentet om frånvarande kvalia (ibid.), och han försvarar argumentet 

också i den här diskussionen. Shoemaker, som i många av sina texter förespråkar 

funktionalism (Levin 2013), menar däremot att vi, om vi går med på att frånvarande kvalia är 

möjlig, också måste medge att kvalia är epifenomenell och alltså inte har någon kausal 

förmåga att påverka det funktionella systemet. Inget system kan därför känna till sin egen 

status vad gäller kvalia (Shoemaker 1975, 296). Den medvetna varelsen som råkar lägga 

handen på en varm spisplatta skulle då inte ha möjlighet att nå sin egen fenomenella 

upplevelse, den som handlar om hur det är att bränna sig. En märklig följd kan tyckas – och 

något som skulle kunna ställa till det för argumentet om frånvarande kvalia, eftersom 
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argumentet i sig i så fall förutsätter att kvalia är onåbar genom introspektion (ibid.). Block 

anser däremot inte att den som omfamnar argumentet om frånvarande kvalia hamnar i 

någon sådan fälla. I stället vill han visa att kvalia faktiskt kan ha kausal förmåga, det vill säga 

att kvalia kan få konsekvenser för funktionen av ett system, utan att i sig vara en del av 

systemet (Block 1980, 262-263).  

Följande fråga kommer att undersökas: Med utgångspunkt i den aktuella argumentationen 

mellan Block och Shoemaker – måste den som försvarar argumentet om frånvarande kvalia 

också gå med på att det är omöjligt för subjektet att avgöra om det har kvalia eller inte?  

Jag driver tesen att argumentet om frånvarande kvalia inte förutsätter att kvalia är onåbar 

för subjektet. Detta då det går att tänka sig att två systems funktion har skilda icke-

funktionella orsaker, och att dessa orsaker går att nå genom introspektion. 

Definitioner 

Några av de filosofiska termer som dyker upp frekvent i följande diskussion behöver 

definieras: funktionalism, funktion, kausalitet, kvalia, övertygelser och epifenomenalism. I 

den här uppsatsen kommer alltså dessa begrepp att användas enligt följande definitioner om 

inget annat anges. Den medvetandefilosofiska teorin funktionalism i sin mest basala, enkla 

form uttrycker att ett internt tillstånd i ett system är ett mentalt tillstånd i kraft av sin 

funktion. Detta innebär att det interna tillståndet definieras i termer av sina kausala 

relationer till input (stimuli) och output (beteende) och andra mentala tillstånd (Block 1980, 

257; Davis 1980, 231). Ett sådant mentalt tillstånd kan också vara ett medvetet tillstånd (Van 

Gulick, 2014). Vilket material ett system består av är inte av betydelse för att det medvetna 

tillståndet ska uppstå. Avgörande är i stället själva effekten som uppstår när delarna i 

systemet samverkar med varandra. Ett funktionellt system är därför så kallat multipelt 

realiserbart, det kan realiseras inte bara med ett specifikt material – eftersom det inte är 

materialet som ger effekten – utan med vilket material som helst som klarar av att bära 

funktionen som krävs för att (den eventuellt medvetna) effekten ska uppstå (Levin 2013). 

Olika filosofer antar olika former av funktionalism men jag kommer i den följande 

diskussionen, om ingenting annat anges, att hålla mig till denna mycket allmänna definition. 

Naturligtvis kan det ändå, i de källor som refereras, finnas en oenighet om vad funktionalism 

är, och det är också något som kommer att undersökas. Inom funktionalismen används 
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begreppet funktion flitigt. Både system och tillstånd kan ha det vi kallar för funktion. Ett 

konkret exempel på ett funktionellt system är en dator som får in information utifrån, 

bearbetar den och ger ifrån sig ny information – detta oberoende av vilket material som 

datorns inre delar är tillverkade av. Själva funktionen uppstår genom förverkligandet av ett 

tillstånds specifika kausala roll i det system som den är en del av. Systemet självt kan ha en 

kausal roll i ett ännu större system. Vilken roll tillståndet eller hela systemet har bestäms 

alltså genom den kausala relation det har till andra system, sinnestillstånd, beteende eller 

mentala tillstånd (Levin, 2013). Funktion definieras här som det som uppstår när någonting, 

antingen ett tillstånd i ett system eller ett system självt, står i en kausal relation till någonting 

annat och det därmed uppkommer någon form av effekt. Den här definitionen av begreppet 

funktion ger oss en ledtråd även till definitionen av begreppet kausalitet. Vi utläser att 

kausalitet i sin enklaste form kan definieras som en relation mellan tillstånd eller mellan hela 

system. Dessa relationer kan närmast beskrivas som orsakssamband. I den här uppsatsen 

antas en vanlig och allmän definition av kausalitet där kausaliteten innebär två händelser 

som följer på varandra och som är relaterade till varandra så att den ena orsakar den andra 

(Schaffer, 2016). Även kvalia är ett omtvistat begrepp. En del menar till exempel att kvalia 

enbart går att nå genom introspektion (Horgan 1984, 459) och därför är väldigt 

svårdefinierbart. Här finns risk för att definitionen blir för snäv redan från början. För att 

undvika utsagor som inte är självklara så antas i denna uppsats en mycket allmän definition 

som många kan godta och som förhoppningsvis inte stör den följande diskussionen. Enligt en 

sådan definition är kvalia detsamma som hur det är att subjektivt uppleva någonting (Tye 

2015). I den följande diskussionen kommer också kvalia att användas synonymt med 

fenomenella upplevelser. Begreppet övertygelse (eng. belief) kommer att behandlas som 

någonting som kan vara del av ett funktionellt system. En övertygelse är något som förklarar 

ett system X:s uppträdande. Det ger svar på varför systemet agerar på ett visst sätt när 

systemet till exempel rör sig i en viss riktning, nämligen att systemet har övertygelsen att 

detta kommer att vara gynnsamt på ett eller annat vis (Tye 2006, 147-148). Det anses inte 

föreligga några större problem med att förklara begreppet inom ramen för funktionalism då 

det koncept vi generellt tilldelar ”att tro något” också kan appliceras på mentala tillstånd 

som ryms inom ramen för input, output och tillstånd däremellan (ibid.). Här lämnas 

emellertid öppet för om övertygelser måste räknas som enbart funktionella tillstånd. En 
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vanlig definition av epifenomenalism inom medvetandefilosofin fokuserar på relationen 

mellan fysikaliska och mentala tillstånd. Epifenomenalism är enligt en sådan definition synen 

att mentala tillstånd orsakas av fysikaliska tillstånd – och att de mentala tillstånden i sin tur 

samtidigt inte har någon kausal effekt på de fysikaliska tillstånden (Robinson, 2015). Men i 

analysen nedan används epifenomenalism i en lite mer utvidgad mening – här ligger fokus 

på begreppet epifenomenalism gällande kvalia, i relation till funktion. Vad de fenomenella 

tillstånden orsakas av preciseras inte. Därför kommer epifenomenalism i den här uppsatsen 

att definieras som synsättet att fenomenella tillstånd inte har någon kausal effekt på 

funktionella tillstånd.  

En närmare utredning av de här begreppens definitioner kommer att vara central för att 

svara på forskningsfrågan. Jag kommer att undersöka om Block och Shoemaker har skilda 

åsikter om vad begreppen innebär – men som utgångspunkt kommer hela tiden ovan 

redovisade definitioner att användas. 

Bakgrund 
 

Om Blocks argument mot Shoemakers angrepp är hållbara så kan det bidra till att avfärda 

Shoemakers resonemang om att argumentet om frånvarande kvalia får absurda följder, och 

därmed också rädda argumentet om frånvarande kvalia från kritiken om kvalias kausalitet. 

För att tydliggöra frågans betydelse, och sammanhanget som diskussionen befinner sig i, 

beskrivs här nedan kortfattat argumentet om frånvarande kvalia och ett par tillhörande 

tankeexempel. Därefter redogörs för delar av både Block och Shoemakers syn på 

argumentet och sedan, för att knyta an till frågeställningen, behandlas närmare deras 

diskussion om hur kvalia, funktionalism och kausalitet hänger ihop, samt några övriga bidrag 

till diskussionen. 

Argumentet om frånvarande kvalia 

Vad innebär egentligen ”hur det är” (eng. what it is like)? Vad är upplevelsen av att se färgen 

cerise eller av att känna brännande smärta? En bidragande orsak till att kvalia är ett svårt 

begrepp att definiera är förmodligen att det handlar om just subjektiva upplevelser. De är 

svåra att dela med sig av till andra genom en enkel språklig beskrivning. Kvalia ställer 

dessutom till det för en av de, på senare tid, största teorierna om medvetandet (Block 1978, 
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261), funktionalismen. Två viktiga invändningar mot funktionalismen är argumenten om 

inverterad kvalia och frånvarande kvalia. De två är på flera vis besläktade. Argumentet om 

inverterad kvalia går, mycket kortfattat, ut på att det är möjligt att tänka sig två funktionellt 

identiska system med olika fenomenella upplevelser av samma yttre omständighet. Målet är 

att bevisa att funktionalism inte är tillräckligt för att förklara medvetandet (Byrne 2013). 

Argumentet om frånvarande kvalia, som har betydelse för frågeställningen i den här 

uppsatsen, bygger i huvudsak på en rad tankeexperiment som kan varieras, men som ändå i 

stora drag utgår från samma princip. Nämligen följande: Två olika system är funktionellt 

identiska. Det ena har fenomenella upplevelser och det andra har det inte. Eftersom ett 

sådant scenario är möjligt att tänka sig utan att de två systemen funktionellt skiljer sig från 

varandra så kan fenomenella upplevelser existera utöver systemets funktion. Därmed går 

det inte att förklara fenomenella upplevelser inom ramen för funktionalism (Tye 2015). 

Tankeexperimenten som används för att uttrycka argumentet om frånvarande kvalia ger en 

ännu tydligare bild av argumentets syfte. John R. Searle presenterade exempelvis ett berömt 

scenario i vilket en person, som inte alls talar kinesiska, får ett antal frågor som denne, 

genom att få information om ett antal språkliga regler, ändå lyckas skriva ner relevanta svar 

på just kinesiska (Searle 1980, 418). Det här gör personen alltså utan att alls förstå 

meddelandena semantiskt. Personen får reglerna, bearbetar dem genom att lägga märke till 

vissa mönster – och ut kommer någonting relevant. Personen har fått instruktioner – men 

det är ändå någon annan som har konstruerat reglerna och personen i rummet är bara ett 

redskap som agerar utan att själv ha någon insikt i meningen av det som skrivs (ibid.). Ned 

Block kan hjälpa oss att lite tydligare förstå vad ett sådant här exempel vill visa. Han 

använder sig av argumentet om frånvarande kvalia, bland annat genom ett tankeexperiment 

som han (på engelska) kallar Homunculus-head system (Block 1978, 278). Det liknar på flera 

sätt Searles Kinesiska rummet. Vi får tänka oss ett system som utgörs av små män. Dessa 

män antecknar siffror på en tavla och trycker därefter på diverse knappar så att siffrorna får 

vissa bestämda följder. Vilka siffror som skrivs ner beror på vilken slags input de små 

männen får. Allt detta tillsammans kan (åtminstone i teorin) sägas utgöra ett adekvat 

funktionellt system som går att likna vid något som beskriver en persons 

medvetandefunktion (ibid.). Tanken med exemplet är att visa att funktionalismen har en 

alltför liberal syn på ett medvetet system. Det räcker helt enkelt inte att hävda att 
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funktionen är tillräcklig för att medvetande ska uppstå, eftersom funktionen inte med 

nödvändighet täcker in alla de fenomenella upplevelser som skulle kunna förekomma enligt 

vad som går att föreställa sig (Block 1978, 277-278). 

Shoemakers invändning 

Den som försvarar argumentet om frånvarande kvalia drar i regel också slutsatsen att kvalia 

inte går att upptäcka enbart genom observation av ett systems funktion. Men vad får det för 

konsekvenser? Det undrar Shoemaker, som försöker undergräva argumentet om 

frånvarande kvalia i sin artikel Functionalism and qualia (1975). Framför allt ger han svar på 

tal åt Block och Jerry A. Fodor, som i sin gemensamma artikel What Psychological States Are 

Not (1972) skissar en grund för vad de anser är poängen med argumentet. Block och Fodor 

omfamnar det, medan Shoemaker alltså är betydligt mer skeptisk. Eftersom kvalia kan 

existera utan att märkas på systemets funktion – genom handlingar, tankar eller liknande – 

så är det omöjligt att skaffa sig någon form av kunskap överhuvudtaget om huruvida vi 

själva, eller någon annan, verkligen upplever det fenomenella tillståndet eller inte. Vi 

kommer inte att märka någon skillnad, vi når det helt enkelt inte, enligt Shoemaker. Om vi 

går med på att det existerar fall där ett system är funktionellt identiskt med oss själva, fast 

utan kvalia, så måste vi även medge att det inte går att avgöra om ens vi själva har 

fenomenella tillstånd – en absurd slutsats som därför, om den är riktig, ställer till problem 

för argumentet om frånvarande kvalia. (Shoemaker 1975, 296). Shoemaker tänker sig att 

funktionen ger upphov till allt det som ett system kan ha en uppfattning om. När vi till 

exempel känner smärta så får det konsekvenser för vårt sätt att fungera. Vi kanske skriker, 

vrider oss, grimaserar eller drar undan handen. Allt detta är del av funktionen och kan alltså 

uppstå även där vi tänker oss att det inte är några fenomenella komponenter inblandade. 

Hur, undrar Shoemaker, når vi då övertygelsen om genuin smärta, alltså ett tillstånd av 

smärta där kvalia är närvarande, om båda fallen – med kvalia och utan kvalia – resulterar i 

exakt samma tankar, handlingar och, inte minst, övertygelser? Hur skiljer vi på ett 

smärttillstånd med kvalia och ett smärttillstånd utan kvalia? Kvalia behöver definieras på ett 

sådant sätt att definitionen åtminstone är möjlig för oss att tänka – om den inte går att 

uttrycka i ord. Och den som försöker tänka på någonting utöver funktionella egenskaper 

kommer, enligt Shoemaker, säkerligen att misslyckas (Shoemaker 1975, 297). Shoemakers 

poäng är att argumentet om frånvarande kvalia självt förutsätter att ersättningssmärtan 
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(den utan kvalia) och smärta med kvalia är funktionellt identiska tillstånd, och att kvalia 

därför inte kan orsaka funktionen någonting. Vi kommer att ha exakt likadana reaktioner i 

båda fallen. Det verkar vara svårt att bevisa att kvalia har någon kausal effekt eftersom den 

ensam inte verkar ge upphov till någonting. Det går varken att notera några fysiska eller 

psykiska följder (ibid.). Det innebär alltså i sin tur att kvalia kan anses vara en slags biprodukt 

i det medvetna systemet och inte själv har kausal effekt, med andra ord att kvalia är 

epifenomenell. Och hur ska vi som subjekt i så fall kunna veta om vi har kvalia? (ibid.) 

Epifenomenalism hos kvalia borde alltså, enligt Shoemaker, leda till att kvalia blir onåbar för 

subjektet eftersom kausal påverkan av funktionella tillstånd är avgörande för vår förståelse 

av någonting alls. Slutsatsen blir skoningslös: 

[…] of course it is absurd to suppose that ordinary people are talking about something 

that is in principle unknowable by anyone when they talk about how they feel, or about 

how things look, smell, sound, etc. to them. (Shoemaker 1975, 297) 

Det Shoemaker verkar försöka fånga här är den absurda slutsats som följer av att kvalia inte 

verkar vara tillgängligt ens för den som har det. Det är svårt att hävda att vi, när vi pratar om 

hur någonting är, syftar på någonting som vi inte kommer åt. Det mest rimliga är kanske 

därför att anta att en fenomenell upplevelse består av funktionella egenskaper snarare än 

att tänka sig att den är konstruerad av något som ligger bortanför dem? 

Blocks svar 

För att besvara Shoemakers invändning ber Block sina läsare att tänka sig två skilda datorer 

som båda har exakt samma uppgifter att utföra och som båda beter sig på exakt samma sätt 

funktionellt. De är likväl olika i ett avseende: En av dem är utrustad med en form av flytande 

drivmedel, den andra drivs av till exempel elektricitet eller något annat som vi inte märker av 

enbart genom att analysera datorns funktion. Datorerna jobbar på samma sätt och 

åstadkommer samma saker. De är alltså funktionellt ekvivalenta och befinner sig därför i 

samma interna funktionella tillstånd. Men, menar Block, vätskan och elektriciteten spelar 

ändå en kausal roll då den driver funktionen. Emellertid är den inte funktionen (Block 1980, 

262-263). Genom att analysera systemen ur ett enbart funktionellt perspektiv kommer vi 

därför inte att hitta någonting som skiljer de två åt. Ändå har systemens funktion, som är en 

och samma, skilda orsaker. Därför kan vi dra slutsatsen att identisk funktion inte behöver 
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innebära att den underliggande orsaken till funktionen är densamma (Block 1980, 263). 

Kvalia kan följaktligen vara orsak till ett systems funktion, likväl som att samma funktion kan 

sättas igång även genom en annan orsak, här ospecificerad. Så, den som försvarar 

argumentet om frånvarande kvalia behöver därför, enligt Block, inte gå med på att kvalia är 

epifenomenell. Kvalia kan i stället vara en orsak av flera möjliga.  

Men hur är det möjligt att olika orsaker ger upphov till samma funktion? Blocks svar kan 

härledas till hans syn på kausalitet i relation till funktion. Resten av artikeln ägnar han därför 

åt att analysera en premiss för argumentet om frånvarande kvalia, nämligen den som 

bestämmer vad ett mentalt tillstånd har för kausal roll i fallet med kvalia respektive fallet 

utan (Block 1980, 265). Genom ett sådant resonemang vill han försöka visa vad den som 

försvarar argumentet om frånvarande kvalia egentligen behöver gå med på och inte. Att 

funktionella tillstånd inom funktionalismen definieras som den kausala rollen mellan input, 

inre mentala tillstånd och output är relativt okontroversiellt. Däremot är det inte klart att 

det mentala tillståndet i sig är ett funktionellt tillstånd (ibid.). Block ställer upp en premiss 

som han senare argumenterar emot: “[…] If absent qualia are possible, there could be ersatz 

pain that has the same causal role as pain.” (Block 1980, 266). Alltså: Om frånvarande kvalia 

är möjligt, så kan det också finnas ett mentalt tillstånd utan kvalia, till exempel smärta 

(ersättningssmärta), som har samma kausala roll som det mentala tillståndet med kvalia 

(genuin smärta). Men Block anser att den som försvarar argumentet om frånvarande kvalia 

faktiskt inte är tvungen att gå med på en sådan utsaga, eftersom det är nödvändigt att skilja 

på kausal roll och funktionell roll. För att illustrera det kan vi tänka oss ett system som rent 

materiellt skiljer sig från till exempel en hjärna, men som har exakt samma funktion. De två 

systemen är funktionellt identiska, något som ligger helt i linje med funktionalismen. Men de 

behöver, enligt Block, inte vara kausalt identiska. Det är något som skiljer dem åt fysikaliskt – 

och därmed är det rimligt att de även har skilda kausala effekter. Ett konkret exempel är att 

de här systemen visar olika resultat vid röntgen och vid mätning av hjärnans (eller det 

alternativa systemets) elektriska aktivitet. Ett system som består av små män (homoculus 

head) skiljer sig fysikaliskt – men inte funktionellt – från en hjärna och får därmed olika slags 

kausala egenskaper, trots att de funktionellt är identiska (ibid.). Ett mentalt tillstånd kan 

därför definieras utöver sin funktionella roll: 
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The Weaker Still Reading differs from the Weak Reading in that the former requires only 

that S and S- be functionally identical, while the latter requires, in addition, that S and S- 

have the same total causal role. The difference, you will recall, is that functionally 

identical states need have the same causal role only with respect to a designated set of 

states, inputs and outputs. (Block 1980, 271) 

Enligt Block är det alltså möjligt att tänka sig kausala egenskaper som inte ingår i de kausala 

relationer kopplade till exakt den uppsättning mentala tillstånd som definierar ett internt 

tillstånds funktion: input, output samt mentala tillstånd som behövs för att hålla funktionen 

igång. Det finns egentligen, menar Block, ingenting som talar emot att det skulle kunna 

förekomma tillstånd med kausala effekter utöver de som är dedikerade för funktion (Block 

1980, 271).  

Shoemakers korrigering 

Shoemaker skriver senare ett svar till Block med syftet att tydliggöra sitt argument mot 

frånvarande kvalia (Shoemaker 1981, 581), detta då han menar att Block har missuppfattat 

premisserna för hans diskussion. Han börjar med att ifrågasätta en komponent i definitionen 

av funktionalism. Är det verkligen så att funktionalism bör definieras med en viss definierad 

uppsättning mentala tillstånd (Shoemaker kallar detta för en stark definition av 

funktionalism) – eller har funktionalismen utvecklingspotential? Kan man kanske till och med 

hävda att så fort vi upptäcker att ett mentalt tillstånd på något vis verkar ha betydelse för 

funktionen så kan vi också anta att det ingår i definitionen av funktionalism? Shoemaker är 

inte bunden till den exakta uppsättning mentala tillstånd som han för tillfället vet om, utan 

menar att han välkomnar fynd av fler mentala tillstånd med relevans för medvetandet så att 

han kan räkna dessa till att ingå i den gängse definitionen av funktionalism. Han kallar en 

perfekt förfinad sådan teori för maximal korrekt funktionell definition av mentala tillstånd 

(Shoemaker 1981, 583). Det kan också kallas för en svagare definition av funktionalism än 

den som Shoemaker menar att Block står bakom. Shoemaker presenterar två olika teser 

baserade på de olika definitionerna av funktionalism. Teserna kan användas av den som vill 

försvara argumentet om frånvarande kvalia. De går båda ut på att vi kan tänka oss en så 

kallad imitation man, en imitatör som inte har genuina fenomenella mentala tillstånd men 

som är funktionellt identisk med en man som har genuina fenomenella mentala tillstånd 

(Shoemaker 1981, 584-585). Skillnaden mellan teserna är att det i det ena fallet (Tes 1) 
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preciseras att imitatören har genuina övertygelser om att han faktiskt upplever smärta – fast 

utan kvalia – medan detta i det andra fallet (Tes 2) lämnas opreciserat. I Tes 2 

uppmärksammas och preciseras alltså inte övertygelsernas roll i ett funktionellt system som 

imiterar ett medvetet system. Men övertygelser är en omständighet som Shoemaker anser 

ligger inom ramen för funktion och dessutom spelar stor roll för vad ett system kan veta om 

sig själv. Det är alltså den här skillnaden i definition som Shoemaker erkänner att han 

missade att tydliggöra i sin ursprungliga argumentation (Shoemaker 1981, 586-587). 

Shoemaker menar att Block endast försvarar Tes 2, men att Shoemaker själv i sin 

argumentation faktiskt angrep Tes 1, med hjälp av sin svaga definition av funktionalism 

(Shoemaker 1981, 587). Shoemaker har då, genom de preciserade genuina mentala 

tillstånden, möjlighet att hävda att övertygelser är det som ger subjektet information om 

sina egna kvalitativa tillstånd. Det finns, enligt Shoemaker, ingenting utöver dem som tillåter 

oss att avgöra om vi har kvalia, oavsett vilka andra kausala konsekvenser som föreligger 

(Shoemaker 1981, 588). Eftersom övertygelserna är genuina och ingår i ett funktionellt 

system så kommer de att få oss att tro att vi känner smärta och att smärtan är genuin på alla 

vis, oavsett om vi har kvalia eller inte.  

Andra viktiga bidrag till diskussionen 

Flera filosofer har direkt eller indirekt kommenterat Block och Shoemakers tvist. Några 

argumenterar för en liknande ståndpunkt som Shoemaker, nämligen att övertygelserna om 

ett visst mentalt tillstånd och bedömningarna av vad till exempel smärta är, själva är 

sammansatta av funktionella tillstånd och att det därför inte skulle gå att särskilja genuin 

smärta (med kvalia) från ersättningssmärta, funktionellt identisk smärta utan kvalia 

(Elugardo 1983, 175, Davis 1980, 237, Chalmers 1995, 252). Reinaldo Elugardo tänker sig till 

exempel att det är det är orimligt att tro att kvalia är någonting som för subjektet faktiskt går 

att greppa, om det med hjälp av funktionella faktorer går att bluffa om att man har 

fenomenella upplevelser (Elugardo 1983, 175-176). Elugardo utvecklar sitt resonemang på 

följande vis: Om vi tänker oss att ett System 1 upplever smärta och System 2 – som Elugardo 

kallar för Ray* – upplever ersättningssmärta (smärta helt utan fenomenella upplevelser) så 

är det omöjligt för System 1 att veta om den smärta som denne kausalt och funktionellt 

svarar på, genom att till exempel dra bort handen eller skrika till, är genuin smärta (med 

kvalia) eller ersättningssmärta. Emellertid gäller samma sak för Ray*:  



   
 
 

13 
 

On the other hand, if I know that what I am introspectively responding to is real pain 

and if I know this because of the particular functional causal role that real pain plays in 

human beings, then the same lesson should also hold for Ray* since he is functionally 

equivalent to me. In short, Ray*'s state is not ersatz. It really is genuine excruciating 

pain. If not, then the difference between genuine pain and ersatz-pain is ultimately 

ineffable. (Elugardo 1983, 177) 

Det är alltså enbart, enligt Elugardo, på grund av den kausala och funktionella roll som 

smärta spelar i systemet som vi, genom introspektion, skulle kunna avgöra om den smärta vi 

känner är riktig (med kvalia) eller inte. Men just därför är kvalia omöjlig att veta om eftersom 

vi, om vi vore ett system utan kvalia, skulle få exakt samma kausala och funktionella 

erfarenheter som ett system med kvalia (Elugardo 1983, 177). David Chalmers tar samma idé 

ett steg till och presenterar ett tankeexperiment. Genom ett fenomen som han döper till 

dansande kvalia vill han försöka bevisa att följderna blir absurda om vi tänker oss att kvalia 

inte har några kausala effekter (Chalmers 1995, 252). Tankeexperimentet vänder sig framför 

allt mot argumentet om inverterad kvalia. Chalmers antar i sitt experiment, att inverterad 

kvalia är möjligt. Han tänker sig två funktionellt identiska system, X och Y. Båda har kvalia 

men den ena ser blått vid exakt samma yttre omständighet som den andra ser gult – till 

exempel kan vi tänka oss att system X ser en gul boll i samma situation som system Y ser en 

blå boll. Eftersom systemets funktion är oberoende av vilket material systemet består av så 

kan vi även tänka oss att X är uppbyggd av neuroner och Y av kisel – och eftersom detta 

verkar vara den enda skillnaden mellan de här två systemen så antar vi att materialet är det 

som gör att de har olika fenomenella upplevelser. Vi tänker oss nu att vi opererar in ett slags 

backup-system hos X, ett backup-system som är av samma material som Y:s system. När 

backup-systemet slås på får X alltså ta del av det system som är exakt det som Y har. Vi antar 

vidare att det går att växla mellan de här systemen, vilket får till följd att vi även kan växla 

mellan upplevelsen att se gult och upplevelsen av att se blått (Chalmers 1995, 252-253). 

Men även om X ena sekunden ser gult och andra sekunden ser blått så kommer X inte att 

reagera på det, eftersom X har exakt samma funktion som förut. X kommer alltså, enligt 

Chalmers, inte att märka av den kvalitativa skillnaden mellan de två tillstånden eftersom det 

är funktionen som ger X alla övertygelser. Eftersom definitionen av kvalia konstituerar att 

det är på ett visst sätt att uppleva någonting så blir en sådan följd absurd – och därför menar 

Chalmers att även argumentet om inverterad kvalia är absurt (1995, 253). Även om det här 



   
 
 

14 
 

konkreta exemplet är ämnat att ifrågasätta argumentet om inverterad kvalia och inte 

argumentet om frånvarande kvalia så är det ändå möjligt att se samband med ämnet för den 

här uppsatsen. Chalmers argumentation kan relateras till frågan om vilken roll övertygelser 

spelar i ett medvetet system. Det kan också relateras till om det går att tillåta kvalia att ha 

någon som helst kausal effekt eller inte, om man samtidigt tänker sig att systemets funktion 

inte påverkas. 

Andra filosofer tar motsatt parti och fokuserar på vad definitionen av begreppet säger oss 

om kvalias egenskaper (Conee 1985, 351-352). Vissa bemöter Shoemakers resonemang om 

funktionella övertygelser genom att ifrågasätta om sådana verkligen bara kan definieras i 

termer av funktion och undersöker om det i sammanhanget går att analysera begreppet 

övertygelser på något annat vis (Tye 2006, 148, Doore 1981, 392-393). Sådana argument 

utvecklas i ett senare skede av uppsatsen. 

Utredning 
 

Vilka är premisserna? 

Den som vill försvara funktionalismen har ofta också en funktionell bas för sitt resonemang 

och gör sina försök att passa in kvalia utifrån en värld med funktion i fokus. Kvalia-

förespråkaren, däremot, inleder ofta argumentationen med att definiera kvalias själva 

essens och får därmed ett annat utgångsläge för sitt resonemang. Vid en närmare titt på 

Blocks och Shoemakers argument anar jag att deras grundpremisser är just så här olika och 

att det kan bidra till att de inte riktigt förstår varandra. Block har lyft fram kvalia i debatten 

om medvetande och lagt fram det som ett stort problem för funktionalismen medan 

Shoemaker i stället har försvarat funktionalismen. Det är naturligtvis svårt att skaffa sig insikt 

i varandras argument och slutsatser med, som vi har sett, två helt skilda synsätt på hur 

medvetandet är beskaffat. Vid en översiktlig analys av deras argument så drar jag slutsatsen 

att grunden till de djupare missförstånden tycks vara Shoemakers benägenhet att koppla 

ihop kausalitet med funktion, medan Block ser kausaliteten som ”överordnad” funktionen 

genom att den kan uppstå oberoende av funktion och därmed inte är helt nödvändigt 

knuten till den. Jag menar därför att de två filosoferna rimligen har skilda premisser för 

diskussionen delvis därför att de försvarar två ganska olika teorier om medvetandet. För att 
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reda ut dessa mer djuplodande premisser mer grundligt krävs en gedigen djupdykning i 

Shoemakers och Blocks respektive syn på medvetande och medvetandefilosofi. Här nöjer jag 

mig med att nämna att deras olika utgångspunkter med största sannolikhet får konsekvenser 

för argumentationen dem emellan, konsekvenser som förstås också kommer att få betydelse 

för den här diskussionen. Inte minst kommer jag senare i denna utredning att visa att de två 

filosofernas formella utgångspunkter i en mening faktiskt ändå ligger närmare varandra än 

väntat. Det är ett faktum som Blocks hållning vinner viss fördel av. Men för att nå en slutsats 

behövs främst klargöranden kring de mest centrala begreppens definitioner, och en 

jämförande analys av hur Blocks respektive Shoemakers egna definitioner av dessa begrepp 

ser ut.  

Olika orsaker – samma effekt 

Tvistefrågan mellan Shoemaker och Block är alltså: Förutsätter argumentet om frånvarande 

kvalia att kvalia är onåbar för subjektet? Block svarar, som vi sett, med ett ganska konkret 

tankeexperiment. Det är fullt möjligt att tänka sig två system, som fungerar på exakt samma 

sätt men som har ”drivmedel” av olika slag (Block 1980, 262-263). Block tänker sig att 

drivmedlet påverkar systemet utan att vara en del av det, som en katalysator: 

My point is that a sensible friend of absent qualia need not be committed to any such 

epiphenomenal picture of qualia. Instead, he can think of qualia as like the fluid in the 

hydraulic computer mentioned above; the fluid is crucial to the working of the device, 

even though there could be a functionally identical device that lacks fluid. (Block 1980, 

263). 

Vidare tänker han sig alltså att det därför är möjligt att kvalia inte är en del av det 

funktionella systemet men ändå har möjlighet att påverka det. Vad stödjer Blocks 

argumentation? Ett drivmedel står utanför systemet. Det driver visserligen systemets 

funktion, men är inte en del av det. Blocks exempel, som visserligen kan verka lite förenklat, 

visar effektivt varför. I en enkel definition av funktionalism som förklaring av medvetandet 

ingår att det är systemets funktion som är avgörande, och inte till exempel materialet som 

systemet består av. Funktionen är multipelt realiserbar. Det betyder att det föreligger en 

diskrepans mellan systemet självt – det som fungerar på ett visst sätt och som kan göra så 

oavsett vad som sätter igång funktionen – och funktionens drivmedel. Något som är viktigt 

att hålla i minnet är att dessa två system är exakt likadana. De består av samma input 
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(inkommande verkningar), samma output (utgående verkningar) och samma interna 

bearbetning av input. Två system som jobbar med de inkommande verkningarna på exakt 

samma vis och som ger ifrån sig exakt samma output är ganska enkelt att föreställa sig. Det 

kan gälla för till exempel två olika datorer. Vi kan också tänka oss att de här datorerna drivs 

på olika sätt, den ena av elektricitet och den andra av något annat, kanske ett flytande 

drivmedel av något slag. Inget av de olika drivmedlen kommer hur som helst att ingripa i hur 

datorerna behandlar input. De styr bara att den behandlas. Drivmedlen är varken in- eller 

output eller tillstånd däremellan, utan alltså endast de faktorer som ”kickar igång” systemets 

bearbetning av input. Eftersom datorerna är konstruerade på ett sådant vis att funktionen är 

densamma så är det alltså inte drivmedlen som avgör vilken funktion datorerna har. 

Drivmedlen är inte en del av systemets funktion, eftersom den inte kan anses vara en del av 

de tillstånd i systemet (datorn) som sköter behandlingen av input och output. Dessutom: 

Eftersom vi kan tänka oss ett funktionellt identiskt system som har ett annat slags drivmedel 

är det inte rimligt att räkna drivmedlet till en del av funktionen. Men då funktionen sätts 

igång av drivmedlet borde det gå att hävda att drivmedlet faktiskt ändå har kausal effekt.  

Att skilja mellan kausalitet och funktion 

En kritiker skulle kunna hävda att drivmedlet ändå är en del av funktionen eftersom det ändå 

krävs någon form av drivmedel för att systemet ska kunna fungera. Är det inte en funktion i 

sig att ”kicka igång” en funktion? Är inte startmotorn en del av motorn? Det är väl ändå 

nödvändigt att så sker för att funktionen överhuvudtaget ska uppstå? Och det skulle krävas 

ett annat slags drivmedel, motsvarande den vätska som Block exemplifierar, men med 

samma kausala effekt – nämligen att sätta igång funktionen – för att systemet ska fungera. 

De här möjliga frågeställningarna skvallrar om otillräckligheten i Blocks exempel. För att 

undanröja sådana oklarheter ska jag här analysera definitionerna av några centrala begrepp.  

I en mening kan all kausalitet betraktas som del av någon form av funktion. En tillbakablick 

på definitionerna för de två begreppen visar att de i allra högsta grad har med varandra att 

göra. Vi har sett hur funktion definieras i olika skikt: ett tillstånds funktion och ett systems 

funktion. Vi har även sett hur systemet själv kan ha en kausal roll i ett ännu större system 

och att systemets funktionella roll bestäms genom den kausala relation det har till andra 

system, sinnestillstånd, beteende eller mentala tillstånd (Levin, 2013). Jag konstaterar att det 
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för den här uppsatsens syfte är nödvändigt att försöka identifiera dessa två olika funktionella 

skikt. Om alla kausala relationer ledde till funktionella tillstånd så skulle vi inte kunna urskilja 

något funktionellt system, såsom det är definierat med input och output. Det skulle innebära 

att handen som sätter eluttaget i väggen också blev en del av datorns system. Ingenting 

skulle kunna gå ut eller in ur systemet eftersom systemet inte skulle vara avgränsat. De 

kausala händelserna skulle inte kunna definieras som en designerad enhet utan just enbart 

som en kedja händelser. Därför måste skilda funktionella system avgränsas från varandra. 

Rimligen görs detta genom att identifiera input och output i ett enskilt system samt tillstånd 

som står i kausal relation till input och output. Men hur urskiljs exakt vilka kausala 

omständigheter som bör ingå i ett visst system? Det verkar vara just den här frågan som 

Block och Shoemaker är oense om, och som – åtminstone utifrån deras diskussion – är 

avgörande för om den som stödjer argumentet måste gå med på att kvalia är epifenomenell. 

Om ett funktionellt system avgränsas till input, output och interna tillstånd (Levin 2013) så 

utesluts handen som sätter eluttaget i väggen från systemet. En svårighet med en sådan 

analys är att det faktiskt i det här fallet är vanskligt att avgöra vad som är internt och externt. 

Analysen kan därför hävdas vara alltför vid. Block löser, som vi sett, problemet med att 

definiera ett funktionellt tillstånd som input, output och en viss definierad uppsättning 

tillstånd vari alla kausala effekter inte måste ingå: “A mental state can have causes and 

effects that are not in the designated set, for example, cosmic ray causes and EEG effects.” 

(1980, 271). Enligt ett sådant synsätt är det på förhand angivna interna mentala tillstånd som 

utgör funktionen – inte alla interna mentala tillstånd. Det verkar som att Block gör gällande 

att en anhängare av funktionalismen förbinder sig till det att en viss uppsättning av mentala 

tillstånd ingår i definitionen av ett funktionellt tillstånd. Ett annat sätt att bestämma vilka 

mentala tillstånd som ingår i ett funktionellt tillstånd är att det är sådana som på något vis är 

kausalt relaterade till själva funktionen, eller, mer precist uttryckt, relaterat till input och 

output. Det verkar vara en sådan definition som Shoemaker vill komma åt när han 

argumenterar för att de mentala tillstånd som bör anses ingå i definitionen av ett 

funktionellt tillstånd ska vara flexibel (Shoemaker 1981, 583). Shoemaker tillåter alltså inte, 

med sin mer flexibla definition, omständigheter utanför det funktionella systemet att ha 

kausal effekt på systemet ifråga. 
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Vid en första anblick kan Shoemakers definition verka tilltalande, särskilt för den som 

sympatiserar med funktionalismen. Men här har jag identifierat ett möjligt problem, 

nämligen att definitionen förutsätter att funktion och kausala relationer alltid sammanfaller. 

För att visa varför ett sådant antagande skulle kunna vara ett problem ska jag här återvända 

till grundfrågan om hur begreppen och definitionerna av kausalitet och funktion mer 

teoretiskt förhåller sig till varandra – och i och med det också på en mer konceptuell nivå 

diskutera och utveckla Blocks argument om drivmedlets roll för det funktionella systemet. 

Enligt de definitioner som används i den här uppsatsen innehåller begreppet funktion alltid 

kausalitet medan begreppet kausalitet inte nödvändigtvis är kopplat till funktion. Funktionen 

är, som vi sett, förverkligandet av ett tillstånds kausala roll i ett större sammanhang, 

nämligen det funktionella systemet. Kausalitet behöver däremot inte, enligt definitionen, 

vara del i ett funktionellt system. Det definieras enbart av själva orsakssambandet, 

oberoende av i vilken kontext det sker. Kausalitet kan vara en del av en funktion i ett system 

eller mellan två system, eftersom all funktion innebär någon form av kausalitet – däremot är 

det alltså inte inneboende i begreppet kausalitets definition att det alltid dyker upp i 

samband med funktion. I definitionen av funktionalism går det att utläsa att själva 

funktionen är oberoende av vilket material systemet består av. Men för att materialet ska 

kunna användas i ett funktionellt sammanhang kan det till exempel vara beroende av ett 

drivmedel av något speciellt slag. Datorns konkreta inre delar, kanske i plast och metall, 

behöver elektricitet för att en funktion ska kunna komma igång och upprätthållas. En hjärna, 

av biologiskt material, är bland annat beroende av blodtillförsel för sin funktion (input, 

output och mentala tillstånd däremellan). Ändå går det att, ur ett strikt teoretiskt 

funktionellt synsätt, att tänka sig en hjärna och en dator med exakt samma funktion. I 

definitionen av ett funktionellt tillstånd kan vi utläsa att det är den speciella rollen som 

tillståndet har i förhållande till andra tillstånd som är avgörande, inte kausaliteten som gör 

en sådan roll möjlig. Min slutsats efter att ha analyserat begreppen är därför att kausalitet i 

sig därmed inte nödvändigtvis verkar behöva tillhöra ett specifikt funktionellt system. Blocks 

konkreta exempel stödjer detta. Jag argumenterar därför för att det inte är klart att 

funktionella tillstånd och kausalitet alltid sammanfaller enbart därför att funktionella 

tillstånd använder kausalitet för att kunna anta rollen som funktionella tillstånd. Det är upp 

till den som försvarar funktionalismen att peka ut och bevisa vilka tillstånd och relationer 
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som ska ingå i funktionen och inte. Följaktligen är det möjligt att, som Block gör, till exempel 

hävda att det går att tänka sig en omständighet som påverkar ett funktionellt system 

kausalt, men inte själv är en del av systemet.  

Övertygelser enligt Shoemaker 

Det står nu relativt klart att den kausala aspekten inte är något större problem för den som 

försvarar argumentet om frånvarande kvalia. Men en viktig fråga återstår. Shoemakers 

senare kritik handlar primärt om hur kvalia ska kunna urskiljas i ett system. Även om det går 

att slå fast att en kausal omständighet utanför det funktionella systemet kan påverka det, så 

är det fortfarande inte bevisat att just kvalia faktiskt är en sådan omständighet. Med andra 

ord: Hur vet X att det X upplever är av fenomenell karaktär? När Shoemaker i sitt senare svar 

till Block tydliggör sina argument mot Block så har vi sett att han lägger större fokus än 

tidigare på just övertygelser och vilken roll han tänker sig att de har i funktionella system 

med och utan kvalia. Shoemakers lösning på att det skulle kunna finnas kausala 

omständigheter som inte ingår i det funktionella systemet blir att hävda att alla kausala 

konsekvenser som skulle kunna uppstå utöver de funktionella kausala konsekvenserna är 

oväsentliga för vår förmåga att uppfatta om vi har kvalia eller inte (Tye 2006, 145). 

Shoemaker argumenterar nu snarare för att ett systems övertygelser inte kan påverkas av 

kvalia, snarare än att kvalia inte kan påverka systemet överhuvudtaget (Shoemaker 1981, 

588). Han tänker sig att det vore omöjligt att människor eller system som tror att de känner 

genuin smärta faktiskt inte gör det, då det i så fall inte skulle uppfylla maximal funktionell 

kapacitet. Maximal funktionell kapacitet innebär, för Shoemaker, att referensen är korrekt, 

alltså att man faktiskt känner genuin smärta när man tror att man gör det (Shoemaker 1981, 

596-597). Liknande argument uttrycks även av Lawrence H. Davis (Davis 1980, 237) samt, 

som vi sett, av Elugardo och Chalmers. Om argumentet är giltigt skulle det innebära att både 

den som har fenomenella och den som har icke-fenomenella upplevelser upplever genuin 

smärta, att smärtan av subjektet alltid identifieras som smärta oavsett om subjektet har 

kvalia eller inte – och att det därför inte skulle gå att urskilja den fenomenella komponenten 

i upplevelsen att känna smärta.  

 

 



   
 
 

20 
 

Fenomenella övertygelser 

Men är en ”genuin upplevelse” egentligen någonting helt och hållet entydigt? Flera av 

Shoemakers kritiker ifrågasätter att han så kategoriskt definierar övertygelser som ett helt 

och hållet funktionellt tillstånd. Om man, som Shoemaker, utgår från att funktionalismen är 

sann så verkar det rimligt att övertygelser identifieras som funktionella tillstånd, eftersom 

det går att argumentera för att de har en tydlig roll i det funktionella systemet. Men det är 

också möjligt att börja analysen från andra hållet – genom att analysera begreppet kvalia. 

Jag finner en sådan utgångspunkt relevant eftersom det som hamnar i fokus i den här 

diskussionen är själva upplevelsen. Kvalia är, enligt definitionen, någonting som upplevs. En 

upplevelse kan inte sägas vara en upplevelse om den inte förnims av subjektet. Genom att – 

med hjälp av introspektion eller uppmaning till introspektion – peka ut hur det är att 

uppleva, finner vi det som brukar kallas för kvalia. Då har vi också något som är på riktigt, 

något som går att hänvisa till och som stärker tesen om att kvalia inte behöver vara onåbar. 

Paralleller kan dras till Earl Conees resonemang, som går ut på att definitionen av kvalia 

verkar vara att den upplevs och att det därför är motsägelsefullt att hävda att det inte skulle 

gå att skilja två upplevelser åt, där den ena har kvalia och den andra inte (Conee 1985, 351-

352). Som vi sett definieras kvalia ofta som hur det är att uppleva någonting ur ett subjektivt 

perspektiv. En följd blir att kvalia inte är just kvalia om det inte upplevs. Conee menar att 

den som går med på definitionen av kvalia som en upplevelse inte kan hävda att kvalia skulle 

existera utan att vi vet om den (ibid.). Shoemakers argument om att kvalia måste anses vara 

onåbar, givet argumentet om frånvarande kvalia, är alltså motsägelsefullt om man samtidigt 

hävdar att kvalia definieras som hur det är att uppleva något. Kvalias själva essens är 

upplevelse. Det kan därför, enligt Conees resonemang, inte vara just kvalia som Shoemaker 

menar är onåbar enligt argumentet om frånvarande kvalia, då det för att det ska kunna 

kallas kvalia behöver finnas någon form av subjektiv upplevelse. Jag ser visserligen att 

Conees argument kräver enighet om hur kvalia ska definieras, men argumenterar också för 

att det – givet den här uppsatsens definition – ligger nära till hands att dra slutsatsen att 

kvalia faktiskt inte, rent essentiellt, kan vara otillgänglig för subjektet.  

Ett resonemang som kan kopplas både till Conees argument och diskussionen om kausalitet 

och funktion ovan är Tyes – och till viss del Doores – idéer om fenomenella och icke-

fenomenella övertygelser (Tye 2006, 148, Doore 1981, 392-393). Shoemaker tänker sig att 
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funktion ger upphov till alla övertygelser om mentala tillstånd. Han argumenterar därför för 

att det inte är möjligt att få tillgång till en fenomenell upplevelse, givet argumentet om 

frånvarande kvalia. Men både Tye och Doore påpekar att det finns oklarheter i hur 

begreppet övertygelser ska förstås, och ställer frågan om vad en övertygelse som uttrycker 

något fenomenellt egentligen består i. De tänker sig att ett system utan kvalia och ett system 

med kvalia båda skulle kunna tro att de känner smärta trots att deras respektive övertygelser 

har delvis olika innehåll och att de därmed skulle kunna ha olika upplevelser av smärta (Tye 

2006, 148-149, Doore 1981, 392-393). Innan Tyes argument utvecklas närmare så är det 

viktigt att framhålla att han i sin artikel visserligen inte anser att Shoemaker lyckas med sin 

argumentation, men att han i sakfrågan står på Shoemakers sida och att han därför senare i 

artikeln utvecklar ett eget argument mot frånvarande kvalia (Tye 2006, 141). Tye delar upp 

övertygelser i fenomenella och icke-fenomenella.  Han går med på att en funktionell kopia av 

ett system med kvalia i någon mån måste ha samma övertygelser som systemet med kvalia. 

Men han tänker sig också följande: Eftersom det mentala tillståndet smärta i ett system med 

kvalia, i argumentet om frånvarande kvalia, inte är funktionellt definierbart så är heller inte 

övertygelsen att känna smärta (med kvalia) helt och hållet funktionellt definierbar. De 

koncept som behövs för att ha övertygelser om genuin smärta (med kvalia) måste själva 

innehålla någon form av fenomenell komponent eftersom de handlar om någonting 

fenomenellt (Tye 2006, 148). Tye anser följaktligen att det går att tänka sig en nivå av 

övertygelser som inte ligger inom ramen för funktion, utan som är fenomenell och 

introspektiv. Han skriver: 

On this view, the subject of genuine pain knows that he is in genuine pain since he has 

the phenomenal belief that he is in pain (a belief that requires for its truth that its 

subject is in genuine pain), his belief is true, and it is appropriately warranted (by, for 

example, a reliable introspective process that takes phenomenal states as input and 

yields true phenomenal beliefs as output when it is operating properly). (Tye 2006, 148-

149) 

Motsvarande gäller också för det funktionellt identiska system som inte känner genuin 

smärta. Systemet upplever ersättningssmärta och har därför med ersättningssmärta 

överensstämmande övertygelser (Tye 2006, 149).  
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Jag vill här betona det faktum att både Block och Shoemaker i sina argumentationer antar 

att argumentet om frånvarande kvalia gäller. Skillnaden mellan deras ståndpunkter är att 

Block försvarar argumentet, medan Shoemaker försöker bevisa att det leder till en absurd 

slutsats. De har, som vi sett, i en sådan mening olika utgångspunkter i grundfrågan om kvalia 

och funktionalism. Men för att hans argumentation ska hålla är Shoemaker bunden till att 

formellt utgå från argumentet om frånvarande kvalias premisser och slutsats. I det ingår idén 

att det är möjligt att tänka sig två funktionellt identiska system varav ett av dessa har kvalia. 

Shoemaker antar alltså att ett system har mentala tillstånd med kvalia, som premiss för sitt 

eget argument. Trots att han i sitt övriga resonemang ofta har sin utgångspunkt i 

funktionalismen är han i en formell mening tvungen att erkänna begreppet kvalia och anta 

en definition av det. Kvalias definition har visserligen har skilt sig åt en del beroende på vem 

som använt begreppet, men som vi har sett innehåller en standarddefinition av kvalia 

upplevelse. Att Shoemaker tvingas förhålla sig till kvalias definition, och inte enbart utgå från 

funktionalismen, menar jag stärker Conees argument ovan, om att definitionen av kvalia 

motsäger att den rent essentiellt skulle kunna vara otillgänglig för subjektet. 

Jag har tidigare fastslagit att det är möjligt för mentala tillstånd med kvalia att ha kausal 

påverkan på ett system utan att själv vara en del av systemet. I och med det uppenbarar sig 

också möjligheten att övertygelser skulle kunna påverkas av kvalia. Dessa övertygelser 

kommer då att innehålla en fenomenell komponent, enligt Tyes argument som presenterats 

ovan. En sådan fenomenell komponent får avgörande betydelse – den innebär nämligen att 

det inte är möjligt att, som Shoemaker gör, anta att de övertygelser som rör fenomenella 

mentala tillstånd i sin helhet är funktionellt definierbara. Det bäddar i sin tur för möjligheten 

att kvalia ändå kan vara nåbar, givet argumentet om frånvarande kvalia, en öppning som 

styrker den här uppsatsens tes. 

Grepp om kvalia 

Som ett sista led i att svara på forskningsfrågan undersöker jag närmare det introspektiva 

perspektivet av kvalias tillgänglighet. För att kvalia ska vara möjlig att upptäcka för subjektet 

måste ett funktionellt system med kvalia alltså ha en metod som låter det veta om att det 

har fenomenella upplevelser. Därför är systemets egna övertygelser, och hur de tolkas, 

centrala. Frågan blir då: Har ett system med kvalia övertygelser som en funktionell kopia av 
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systemet utan kvalia inte har? Tye anser, som vi sett, att kvalia av naturen är en introspektiv 

upplevelse och därför inte självklart bör kopplas till ett systems funktion.  

Genuine pain causes in me the phenomenal belief that pain is present; ersatz pain, it 

may be urged, causes in my functional duplicate the nonphenomenal belief that ersatz 

pain is present. (Tye 2006, 148) 

Tye tänker sig att en funktionell kopia av ett system med kvalia också tror sig känna smärta, 

och att en sådan övertygelse är fullkomligt sann, precis som det system med kvalia som 

känner smärta. Skillnaden är att det sistnämnda systemets övertygelser har en fenomenell 

komponent medan det senare inte har det. Resonemanget visar alltså på en diskrepans 

mellan övertygelsen att känna smärta med en fenomenell komponent och att känna smärta 

med en icke-fenomenell komponent. Jag bedömer emellertid att det inte är riktigt klart vad 

det innebär i praktiken att en övertygelse har en fenomenell komponent. Kan den som 

känner smärta där en fenomenell komponent ingår avgöra om komponenten finns där? 

Eftersom övertygelserna är olika så bör det visserligen vara möjligt att jämföra de två. Men 

för den som inte kan vara säker på att ha haft övertygelser av båda sorter så blir en 

jämförelse svår, om inte hopplös. Ett sådant problem pekar också Shoemaker på i sitt senare 

svar till Block (Shoemaker 1981, 588-589). Jag ser dock en möjlig utväg, nämligen det faktum 

att den fenomenella komponenten går att nå genom introspektion. Med andra ord återstår, 

som så ofta när kvalia är inblandat, att hänvisa till den subjektiva upplevelsen. Den som har 

en fenomenell övertygelse vet hur det är att ha det, medan den som bara haft icke-

fenomenella övertygelser inte kan föreställa sig vad det skulle innebära att ha en fenomenell 

upplevelse. Personen eller systemet utan fenomenell erfarenhet kommer att ställa sig 

oförstående inför den fenomenella komponenten när den beskrivs, om den beskrivs på ett 

tillräckligt uttömmande och adekvat sätt. Detta just på grund av det enkla faktum att 

personen eller systemet aldrig haft en övertygelse som innehållit någonting fenomenellt, 

någonsin. Den som aldrig sett färgen cerise vet faktiskt inte hur det är att se färgen cerise, 

hur många yttre tecken personen eller systemet än visar på att så ändå är fallet. Jag 

argumenterar alltså för att ett system eller en person, efter en uttömmande beskrivning, 

kommer att kunna avgöra om denne har eller har haft fenomenella upplevelser eller inte. 

Meningsmotståndare påpekar gärna att det ogripbara i att beskriva fenomenella upplevelser 

gör bedömningen osäker. Må så vara. Men givet att de fenomenella upplevelserna beskrivs 
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med tillräcklig precision så argumenterar jag för att det är det tänkbart att personen eller 

systemet med ersättningssmärta inte kommer att kunna relatera till dem. Det är dessutom 

tänkbart att smärta och ersättningssmärta bedöms som olika upplevelser om samma person 

eller system har erfarenhet av både och. Jag kan också till sist konstatera att de, något 

ogripbara, introspektiva och subjektiva elementen i det här resonemanget är helt 

nödvändiga. Detta då själva definitionen av kvalia är subjektiv och introspektiv. Det verkar 

därför vara omöjligt att ens komma i närheten av att få grepp om vad kvalia är om vi inte 

tillåts resonera i sådana termer. 

Sammanfattning 
 
I den här diskussionen har framför allt definitioner av funktion, kausalitet och kvalia 

diskuterats. Syftet har varit att reda ut om den som försvarar argumentet om frånvarande 

kvalia också måste gå med på att argumentet implicerar att kvalia är onåbar för subjektet. 

Även övertygelser om mentala tillstånd, och hur dessa förhåller sig till fenomenella 

upplevelser, har haft en viktig roll. Fokus för analysen har främst varit Block och Shoemakers 

argumentation i frågan. Jag har funnit att Block i mindre grad än Shoemaker knyter samman 

två begrepp som inte med nödvändighet behöver gå hand i hand. Jag har konstaterat att det 

går att tänka sig kausalitet utan funktion – men inte funktion utan kausalitet. Att det går att 

tänka sig kausalitet utan funktion öppnar upp för möjligheten att kvalia har kausal effekt på 

funktionella tillstånd utan att vara en del av ett funktionellt system. Kvalia är alltså inte med 

nödvändighet epifenomenell, givet argumentet om frånvarande kvalia. Jag har också 

konstaterat att det går att tänka sig att fenomenella upplevelser utanför ett funktionellt 

system skulle kunna påverka övertygelser om ett mentalt tillstånd. Övertygelser om ett 

mentalt tillstånd med kvalia skulle behöva ha en fenomenell komponent som uppfattas av 

subjektet genom introspektion. En sådan komponent fattas i fallet utan kvalia. Övertygelser 

behöver alltså inte vara helt och hållet funktionellt definierbara. Utredningen visar därför att 

argumentet om frånvarande kvalia inte med nödvändighet förutsätter att kvalia är onåbar, 

något som stödjer den uppställda tesen. 
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