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Sammanfattning 

Denna uppsatsen granskar Amy Kinds argument för kvaliarealism. I artikeln från 2008, ”How 

to Believe in Qualia”, hävdar hon att transparenstesen utgör ett hot mot kvaliarealism. En stor 

del av min uppsats handlar därför om att undersöka hennes avfärdande av transparenstesen. 

Uppsatsen ger henne ett visst, men inte fullt, stöd i detta och följaktligen också ett visst stöd 

för kvaliarealism. Samtidigt visar uppsatsen på andra argument gentemot transparenstesen, 

som också utgör ett hot mot kvaliarealism. 

 

Abstract 

In this thesis Amy Kind’s argument for qualia realism is scrutinized. In the paper from 2008, 

“How to Believe in Qualia”, she claims that the transparency thesis pose a threat to qualia 

realism. A major part of this thesis therefore deals with investigating her refutation of the 

transparency thesis. The thesis gives her some, but not fully, conclusive support and 

consequently gives some support for qualia realism. The thesis also sets out other arguments 

against the transparency thesis, arguments which however pose a threat to qualia realism. 
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1 Inledning 
Ett av medvetandefilosofins svårare problem är att förklara den subjektiva upplevelsens 

karaktär liksom distinktionen mellan det subjektiva och objektiva. De subjektiva eller 

kvalitativa egenskaperna hos våra upplevelser kallas också för kvalia (sing. kvale). Det har 

beskrivits som de egenskaper hos medvetna tillstånd som gör att det är på ett visst sätt att vara 

i dem, också kallas fenomenella egenskaper.1 

 I de två stora digitala filosofiska uppslagsverken, Stanford Encyclopedia of Philosophy och 

The Internet Encyclopedia of Philosophy, presenteras bra översikter av kvaliabegreppet. Den 

ena författad av en opponent till kvaliarealism, Michael Tye.2 Den andra författad av en 

proponent till kvaliarealism, Amy Kind.3 

Min förförståelse av ämnet har varit att kvale inte har någon självständig existens, dvs. en 

entitet som följer med den objektiva delen av vår upplevelse. I det hänseendet vill jag 

beteckna mig som nominalist när det gäller kvalia. När då Amy Kind i en antologi om kvalia 

argumenterat för kvalia i essän ”How to Believe in Qualia”, vill jag se om hon kan påverka 

min uppfattning i frågan.4 Amy Kinds argument för kvaliarealism är starkt knuten till tesen 

om transparens – den tes som används för att ge stöd för att upplevelser inte har något 

innehåll utöver representationellt innehåll. Därmed blir det uppsatsens syfte att granska om 

Amy Kinds kritik av transparenstesen är övertygande.   

Mot Amy Kinds påstående att kvalia existerar kan en tentativ tes formuleras, som säger att 

kvalia bara är ett abstrakt begrepp eller ett namn på en företeelse utan objektiv existens. Men 

kvalia har visat sig vara ett ganska undflyende begrepp som det finns många olika teorier om. 

Som jag kommer att påvisa har ämnet tilldragit sig stort intresse de senaste trettio åren och 

litteraturen är, som framgår, ganska omfattande. 

Vid diskussion om transparens5 har vissa filosofer tagit för givet vår förmåga till introspektion 

av våra upplevelser. En inställning jag känner mig tveksam inför och därför tar upp till 

diskussion i uppsatsen. 

                                                             
1 Jaegwon Kim, ”Philosophy of Mind” (New York: Westview Press, 2010), 15. 
2 Michael Tye, Ten problems of consciousness : a representational theory of the phenomenal mind, 
Representation and mind, 99-0838144-X (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995). 
3 Amy Kind, ”Qualia”, i The Internet Encyclopedia of Philosophy, ISSN 2161-0002, 2016, htpp://iep.utm.edu/. 
4 Amy Kind, ”How to believe in qualia”, i The Case for Qualia, red. Edmond Wright (MIT Press, 2008), 285--

298. 
5 En upplevelse är transparent eller genomskinlig i betydelsen att vi ser rakt igenom den till objektet för vår 
upplevelse, analogt med sättet vi ser genom en glasruta på det som finns på andra sidan. Kind, ”Qualia”, avs. 4. 
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I avsnittet Bakgrund beskrivs olika teorier för och tolkningar av ’kvalia’. Jag försöker också 

motivera ett ställningstagande som innebär en materialistisk eller fysikalistisk tolkning av 

medvetandets processer. Även om bakgrunden upptar en stor del av uppsatsen, ligger givetvis 

mitt fokus på det följande avsnittet, Utredning. Efter en inledande diskussion granskar jag där 

Amy Kinds text och behåller den uppdelning hon själv använder. Jag avslutar detta avsnitt 

med en diskussion om vart utredningen lett fram till. Uppsatsen som sådan avslutas med 

Slutsatser och sammanfattning, där jag motiverar vad som tvingar mig att lämna frågan om 

kvalias existens öppen. 

2 Bakgrund 

Kapitlet beskriver diskursen om kvalia under de senaste 30 åren och har nalkats utifrån olika 

angreppssätt. Detta har medfört att begreppet ’kvalia’ förekommer med olika definitioner. En kort 

litteraturgenomgång presenteras före de olika avsnitten med olika filosofiska inriktningar av störst 

relevans.  

Medeltidens universaliestrid om allmänbegreppens realitet ser vi idag upprepas. Då stod 

striden mellan begreppsrealister och nominalister liksom framväxten av den konceptualistiska 

ståndpunkten.6  Men nu gäller det frågan om kvalias existens. Men först måste vi veta vad 

kvalia är eller står för. Utan att närmare precisera vad vi menar, låt oss beskriva kvalia som 

den subjektiva upplevelsen av världen. C. S. Peirce tycks vara den förste som redan 1866 

använt termen.7 C. I. Lewis använder termen i sin diskussion för teorin om sinnesdata, som 

mer motsvarar hur den idag används.8 ”The quale is directly intuited, given, and is not the 

subject of any possible error because it is purely subjective.”9  

Diskussionen om kvalia tog egentligen inte fart förrän runt 1980-talet.10 Tittar man närmare 

på några av de citerade artiklarna finner man lite olika tolkningar av begreppet. I sin översikt 

över ’Qualia’ beskriver Tye fyra olika betydelser.11 I sin recension av antologin The Case for 

                                                             
6 Gyula Klima, ”The Medieval Problem of Universals”, i The Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. Edward N. 
Zalta, Winter 2016 (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2016), 
https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/universals-medieval/. 
7 Peirce, C. S., 1866/1982, “Lowell Lecture” (ix), Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition, M. H. 
Fisch (ed.), Bloomington, Indiana: Indiana University Press. Referens från Michael Tye, ”Qualia”, i The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, red. Edward N. Zalta, Winter 2016, 2016, 
http://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/qualia/. 
8 Clarence Irving Lewis, Mind and the world-order : outline of a theory af knowledge, Dover books on Western 
philosophy, 99-0288216-1 (New York: Dover Publications, 1990), passim. 
9 Ibid., 121. 
10 Indikation på detta är antalet träffar på ’Qualia’ i databasen Philpapers: år 1977-1986: 36 träffar; år 1987-
1996: 128 träffar; år 1997-2006: 350 träffar; år 2007-2016: 315 träffar. 
11 Tye, ”Qualia”, avs. 1. 
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Qualia12 menar James John att ordet ’qualia’ kännetecknas av att ”[i]t is perhaps the 

slipperiest of all technical terms employed in the philosophy of mind, with different 

philosophers attaching different meanings to it.”13 Han finner att ‘qualia’ används i The Case 

for Qualia med åtta olika betydelser.  

Genom sina många olika kvaliadefinitioner och inkompatibla kvaliateorier bidrar det till 

diskursens komplexitet. Martine Nida-Rümelin bidrar med en artikel av intresse för 

fysikalistika representationalister.14 Ett annorlunda grepp tar Riccardo Manzotti med en 

processorienterad syn på kvalia.15  Ett bidrag till komplexiteten kan jag även finna hos Pär 

Sundströms ”Two types of qualia theory”.16 Sundström gör sig där till tolk för ytterligare två 

teorier, Galileisk kvaliateori respektive Icke-galileisk kvaliateori.  Det kan vara intressant att 

notera att både Manzotti och Sundström utgår från samma (eller närliggande) citat från 

Galilei.17 I övrigt inga jämförelser. Manzotti menar att det kan vara värt att söka alternativa 

ramverk för kvaliadiskussionen och presenterar en processorienterad syn på kvalia.18 Mig 

förefaller det lite äventyrligt att knyta an till Whiteheads processfilosofi, men det kan vara 

värt ett försök om inte annat så för att pröva nya infallsvinklar.19 

Ytterligare i tid närliggande bidrag till diskursen är Jesper Östmans avhandling ”It’s All in the 

Brain. A Theory of the Qualities of Perception”.20 Som titeln antyder kan den också vara 

intressant för kvaliadiskursen. Bland annat vill han peka på att fenomenella kvaliteter även 

upplevs vid hallucinationer.21 Det är inte bara olika begreppsdefinitioner som ställs mot 

varandra utan också olika teorier. Så menar Jaegwon Kim, att det pågår en debatt mellan 

                                                             
12 Edmond Wright, The Case for Qualia (The Mit Press, 2008). 
13 James John, review of Edmond Wright (ed.) The Case for Qualia, MIT Press, 2008.  
http://ndpr.nd.edu/news/the-case-for-qualia/ 
14 Martine Nida-Rümelin, ”Phenomenal character and the transparency of experience”, i The Case for Qualia, 
red. Edmond Wright (MIT Press, 2008), 309–24. 
15 Riccardo Manzotti, ”9 A Process-oriented View of Qualia”, i The Case for Qualia, red. Edmond Wright (MIT 
Press, 2008), 175. 
16 Pär Sundström, ”Two types of qualia theory”, The Harvard Review of Philosophy 20 (2014): 107–31. 
17 Galileo Galilei och Stillman Drake, Discoveries and opinions of Galileo : including The Starry Messenger (1610), 
Letter to the Grand Duchess Christina (1615), and excerpts from Letters on Sunspots (1613), The Assayer (1623) , 
Anchor Books ; A 94 (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1957), 274. Sidnr saknas hos Manzotti. 
18 Manzotti, ”9 A Process-oriented View of Qualia”, 177. 
19 Alfred North Whitehead, David Ray Griffin, och Donald W. Sherburne, Process and reality : an essay in 

cosmology. Corrected edition, Correct, vol. 1927–1928, The Gifford lectures (New York: Free P., 1978). 
20 Jesper Östman, It’s all in the brain [Elektronisk resurs] : a theory of the qualities of perception (Umeå: 
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå Universitet, 2013), 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-71020. 
21 Ibid., 67. 

http://ndpr.nd.edu/news/the-case-for-qualia/
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kvaliarepresentationalister och de som motsätter sig en sådan tolkning.22 En debatt som han 

menar inte visar tecken på att avta. 

Kim har en föreställning av vad kvalia är, som skiljer sig från Amy Kinds. Han menar att: 

(1) Qualia are, by definition, the way things seem, look, or appear to a conscious creature.23  

Om jag tittar på en röd och rund tomat, så är rödhet och rundhet min visuella upplevelses 

kvalia enligt en representationalistisk tolkning. Kim visar hur denna kvalia representationa-

lism också leder till kvaliaexternalism.24 Denna tolkning leder slutligen till en del problem, 

som Kim själv konstaterar.25 

Om vi håller fast vid att kvalia är de fenomenella egenskaper, som gör att det är på ett visst 

sätt att vara i dem, då ligger Amy Kinds definition närmare vår ursprungliga intuitiva 

tolkning. Hon menar att kvalia är de subjektiva eller kvalitativa egenskaperna hos 

upplevelserna. Det känns erfarenhetsmässigt annorlunda att se en röd ros än en gul ros. Det är 

upplevelsernas kvalia, som ger dem dess karaktäristiska känsla och skiljer dem åt. Kvalia, 

menar hon, har traditionellt ansetts vara upplevelsernas inneboende kvaliteter och som är 

direkt tillgängligt för introspektion. Hon uttrycker därmed en kvaliarealistisk ståndpunkt. Det 

finns filosofer som förnekar detta helt eller delvis.26 

Jag kan se att problematiken kring kvalia behandlas utifrån tre olika grundinställningar: 1) 

förneka förekomsten av kvalia; 2) se det som ett naturvetenskapligt problem; eller 3) se det 

som ett filosofiskt problem. Eftersom oppositionen mot Amy Kind kommer från alla dessa 

inställningar kan det vara värt att översiktligt granska dem alla.   

2.1 Förneka förekomsten av kvalia (Eliminativism) 
I stället för att söka efter en teori, som involverar kvalia, kan man helt enkelt förneka dess 

förekomst, menar Kind, och hänvisar till bl. a. Paul och Patricia Churcland.27 Eliminativism 

om kvalia är också känt som kvalianihilism.28 Förutom makarna Churchland hyser Daniel 

Dennett en liknande uppfattning. Dennett förnekar inte existensen av alla medvetna tillstånd 

utan bara de med inneboende kvalitativa egenskaper.29 I Consciousness Explained har 

                                                             
22 Kim, ”Philosophy of Mind”, 295. 
23 Kim, ”Philosophy of Mind”, 291. 
24 Ibid., 291f. 
25 Ibid., 295. 
26 Kind, ”Qualia”. 
27 Ibid., avs. 5. 
28 Kim, ”Philosophy of Mind”, 265. 
29 Ibid., 264. 
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Dennett sammanfattat sina synpunkter på medvetandet, där han bland annat tar avstånd från 

ett antal metaforer och tänkesätt som leder oss fel när vi diskuterar mentala fenomen. Han 

menar också att ”[m]any of the problems encountered by other theories are the result of 

getting off on the wrong foot, trying to guess the answers to Big Questions to early.”30   

I kapitlet “Qualia Disqualified” tar Dennett avstånd från kvalia.31 Denna ståndpunkt har han 

även tidigare redovisat i ”Quining Qualia” från 1988.32 I den tidigare texten redovisar han 

vilka kvalia han vill utrota. Allt verkligt, menar han, har egenskaper och han vill inte förneka 

att medvetna upplevelser har egenskaper.33  Han medger även att varje persons medvetna 

tillstånd har egenskaper som ger dem dess empiriska innehåll. Men, lite oklart för mig, hävdar 

han att när någon erfar något, som att det är på ett visst sätt snarare än på ett annat, är det sant 

i kraft av någon egenskap hos något som inträffar i dem. Men det är missledande att kalla 

detta kvalia: ”Qualia are supposed to be special properties, in some hard-to-define way.”34 Att 

hänvisa till kvalia framstår som att hänvisa till élan vital för en biolog. I ”Quining Qualia” 

försöker han visa att kvalia är ett onödigt begrepp. Sättet han gör det på, är inte genom 

formella argument, utan genom intuitiva förklaringar till situationer där kvalia kommer in.  

Enligt Locke kan vi inte från begrepp sluta oss till existens.35 Detta är uppenbarligen även 

Dennetts inställning till kvalia, och som också ligger bakom min mothypotes, att kvalia bara 

är ett abstrakt begrepp. Om kvalia inte har existens går det ju inte heller att beskriva dess 

natur utan det blir mer en föreställning av en imaginär upplevelse av hur det är för mig.  

Dennett återkommer också till Locke när det gäller sådana egenskaper som hos Locke kallas 

sekundära kvaliteter.36  

Dennett avfärdar två filosofiska tankeexperiment, eller fantasier som han kallar dem. Det 

första försöker belysa om saker och ting uppfattas av dig på samma sätt som av mig. Vi har 

erfarenhetsmässigt lärt oss att använda samma verbala termer, t.ex. grönt om vi betraktar en 

gräsmatta även om du kanske upplever det subjektivt som ”rött” medan min upplevelse av 

                                                             
30 Daniel Clement Dennett, Consciousness explained (Boston: Little, Brown and Co, 1991), 17. 
31 Ibid., 369–411. 
32 Daniel C. Dennett, ”26 Quining Qualia”, i Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings, red. 
David J. Chalmers (Oxford University Press, 2002), 226. 
33 Ibid., 227. 
34 Ibid. 
35 Gunnar Skirbekk och Nils Gilje, Filosofins historia (Göteborg: Daidalos, 1995), 314. 
36 Dennett, Consciousness explained, 371–75. 
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färgen är ”grönt”. Antag, säger Dennett, hypotesen att röda saker ser samma ut för dig som för 

mig. Kan vi då vederlägga eller konfirmera en sådan hypotes?37  

Hela denna frågeställning om inverterade kvalia, som härstammar från Locke, är meningslös 

enligt min uppfattning.38 Personen A uppfattar en röd tomat, ett rött äpple och en dansk flagga 

som schatteringar av samma färg, vilka han kallar rött. Ser han en grön gräsmatta, en grön 

omogen tomat kallar han det grönt. Vore vi neurovetenskapare hade vi kanske verktyg att se 

de olika färgernas neuronala korrelat. Vi låter en person B göra samma iakttagelser. Har då B 

inverterade kvalia kan vi inte avgöra det baserat på hans uttalande. Han säger att gräsmattan 

är grön, men motsvarar hans gröna neuronala korrelat person A:s röda? Med mindre än att vi 

har de empiriska förutsättningarna förefaller diskussionen om inverterade kvalia meningslös. 

Detta är givetvis en personlig åsikt, som det inte här finns utrymme att ytterligare argumentera 

för men som färgas av den metodologiska uppfattning man står för.39 

Lewis tycks vara av samma uppfattning. Tänk, skriver han, att jag får din upplevelse av ’rött’ 

varje gång jag ser på det du kallar ’grönt’ och vice versa. Men då ingen kan se in i en annans 

medvetande och då den omedelbara känslan av rött aldrig kan överföras, hur kan vi då avslöja 

en sådan personlig egendomlighet? Men, fortsätter han, vilken skillnad för vår allmänna 

kunskap skulle detta göra? Vi kan också utgå ifrån att sinnesdata (sense-date) sällan är precis 

desamma för två personer när de riktar sin uppmärksamhet mot samma objekt.40   

Även om vi inte kan vederlägga eller konfirmera hypotesen Dennett ställde eller om vi 

accepterar Lewis resonemang, är det rimligt att vi ser färger på samma sätt menar Francis 

Crick: 

Even if it turns out that the redness of red cannot be explained (because you cannot 

communicate that redness to me), it does not follow that we cannot be reasonably sure that you 

see red in the same way as I see red. If it turns out that the neural correlate of red is exactly the 

same in your brain as in mine, it would be scientifically plausible to infer that you see red as I 

do. The problem lies in the word "exactly." How precise we have to be will depend on a detailed 

knowledge of the processes involved. If the neural correlate of red depends, in an important 

way, on my past experience, and if my past experience is significantly different from yours, then 

we may not be able to deduce that we both see red in exactly the same way.41 

                                                             
37 Ibid., 390. 
38 Sydney Shoemaker, ”The Inverted Spectrum”, The Journal of Philosophy 79, nr 7 (1982): 357, 
doi:10.2307/2026213. 
39 Min uppfattning är präglad av Karl Popper se t.ex. Karl Popper, Conjectures and refutations : the growth of 
scientific knowledge, 5., , Routledge classics (London: Routledge, 1989). 
40 Lewis, Mind and the world-order : outline of a theory af knowledge, 74f. 
41 Francis Crick, The astonishing hypothesis : the scientific search for the soul (London: Touchstone, 1995), 9f. 
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Det andra Dennett tar fasta på, är det s.k. kunskapsargumentet. Dennett försöker visa att detta 

är en tveksam teori och genom att berätta vidare om Marys erfarenhet vill han få oss att tänka 

efter.42 När Mary kommer ut från sin isolering i Dennetts version, kan hon se att den blåmå-

lade bananen inte är gul, som den borde vara. Hur visste hon det? Jo eftersom hon vet allt, 

som går att veta om den fysikaliska verkligheten, vet hon också vilken reaktion ett gult ting 

skulle framkalla i hennes nervsystem och hjärna.  

Jag tolkar det så, att denna subjektiva upplevelse av en gul banan enbart kan uppkomma 

genom de sinnesupplevelser den gula bananen ger upphov till. Om denna subjektiva 

upplevelse är kvale, då måste den vara direkt kopplad till det skeende som uppstår då bananen 

sänder ut sina vågpaket med efterföljande bearbetning i ögat och näthinnans behandling av 

ljussignalerna. Kvalia måste vara kopplade till de fysikaliska processer som synupplevelsen 

utgör. Utan dessa fysiska steg (där ingår också givetvis de kemiska stegen) uppstår inget 

kvale. Med detta synsätt närmar vi oss innehållet i nästa avsnitt. 

2.2 Ett naturvetenskapligt problem 
Om vi med Amy Kind vill tro att kvalia existerar kan vi se om vi får stöd från naturvetenskap-

ligt håll – om kvalia finns måste de finnas i vår kropp. Annars skulle vi hamna i någon form 

av substansdualism. Det skulle, som jag ser det, också innebära att evolutionära krafter har 

verkat. Därmed utesluter jag även kvalia som epifenomen.43   

Att betrakta medvetandet som ett naturvetenskapligt problem kännetecknar kanske främst 

Francis Crick och Christof Koch – mentor och elev. Patricia Churchland har vi redan nämnt 

som eliminativist men hon beskrivs också av Crick, som en av de första neurofilosoferna med 

detaljerad kunskap om neuroner och hjärnan.44  

Det som kännetecknar den naturvetenskapliga ansatsen, är inställningen att svaret på 

medvetandets frågor måste baseras på empiriska data. Som representant för denna uppfattning 

uttrycker sig Crick lite ironiskt att ”[i]t has been unkindly said that a philosopher is too often a 

person who prefers imaginary experiments to real experiments and thinks that an explanation 

of a phenomenon in everyday words is all that is needed.”45 

                                                             
42 Dennett, Consciousness explained, 398ff. 
43 Att mentala händelser orsakas av fysikaliska händelser utan att själva orsaka något. Kvalia skulle, som 
epifenomen, då supervenera på fysikaliska händelser eller de neuronala korrelaten. 
44 Crick, The astonishing hypothesis : the scientific search for the soul, 283. 
45 Ibid., 258 n. 
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Crick kompletterar med att filosofer speciellt varit upptagna med kvaliaproblematiken, som 

att förklara rödheten hos det röda eller smärtupplevelsen av smärta. Han menar, att om man 

inte kan beskriva egenskaperna hos en företeelse otvetydigt, är det svårt att beskriva dessa 

egenskaper i reduktionistiska termer. För Crick innebär det inte att man aldrig kommer att 

kunna beskriva de neuronala korrelaten som är förknippade med att se rött. Med andra ord är 

det möjligt att uppfatta rött endast om vissa neuroner i ditt huvud uppför sig på ett visst sätt.46 

Koch bidrar till diskursen om medvetandet också utifrån ett neurobiologiskt perspektiv. Hur 

kan den salta smaken och knapriga känslan, som potatischips ger uppstå från ett nätverk av 

neuroner?47 Denna och liknande sinneskvaliteter, som är byggstenar för medvetna 

erfarenheter, har traditionellt kallats kvalia. Koch frågar sig hur fysikaliska system kan ha 

kvalia och varför är ett specifikt kvale just är som det är och inte annorlunda.48 Han menar 

uppenbarligen att vi inte kan lösa frågan om kvalia och subjektiva känslor (det är kanske 

samma sak) a priori med filosofiska argument. 

 För den naturvetenskapliga liksom för den reduktionistiska fysikalismen är den grund-

läggande synen att medvetandet har ett neuronalt korrelat.49 ”Whenever information is 

represented in the NCC you are conscious of it. The goal is to discover the minimal set of 

neuronal events and mechanisms jointly sufficient for a specific conscious percept.”, skriver 

Koch50 Väsentligt för oss, slår han fast, är att ”[u]sing the NCC in this way implies that if I am 

aware of an event, the NCC in my head must directly express this. There must be an explicit 

correspondence between any mental event and its neuronal correlates.”51 Det är, som han 

påpekar, detsamma som att säga att varje förändring i ett subjektivt tillstånd måste vara 

associerat med en ändring i ett neuronalt tillstånd. Märk att omvändningen inte gäller utan två 

olika neuronala tillstånd kan vara mentalt oskiljaktiga.52    

Även om det kvarstår frågor om sambandet mellan neuronala och mentala tillstånd, fortsätter 

Koch att argumentera mot föreställningen, att det fenomenella medvetandet visserligen är 

reellt men oförmöget att påverka den fysiska världen. En föreställning han finner vara 

anmärkningsvärt spridd bland moderna filosofer, även om han inte kan motbevisa den just 

                                                             
46 Ibid., 9f. 
47 Christof Koch, The quest for consciousness : a neurobiological approach (Denver, Colo.: Roberts and Co., 
2004), 2. 
48 Ibid. 
49 Hädanefter NCC, neuronal correlates of consciousness. 
50 Koch, The quest for consciousness: a neurobiological approach, 16. 
51 Ibid., 17. 
52 Jämför Jaegwon Kims diskussion om ‘the multiple realization argument’ i Kim, ”Philosophy of Mind”, 121f.  
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nu.53 Hur kan då mening instansieras på neuronal nivå? Francis Crick och Christof Koch 

föreslår att denna äger rum ”in the postsynaptic connections made by winning coalition, the 

NCC, onto other neurons outside this assembly”.54  

Mening är alltså associerat med något medvetet attribut som del av en efterföljande NCC-

aktivitet – vilken härrör från den sammankoppling som är mest gynnsam. Men de enheter som 

samverkar, är inte bara bundna i omfattande nätverk av relevanta neuroner utan knyter även 

kontakt med utanförliggande neuroner.55 Dessa associerade neuroner utgör vad Koch kallar 

NCC penumbra.56 Denna kortfattade beskrivning avser enbart att visa på Cricks och Koch’ 

försök till neurovetenskaplig förklaring till medvetandets mening och innehåll, en ren 

fysikalisk tolkning.  

Det naturvetenskapliga synsättet blir då ett ontologiskt problem. I nästa avsnitt ställer vi 

frågan vad kan vi veta? Jag tar där upp några relevanta filosofiska teorier där fysikalismen står 

det naturvetenskapliga synsättet nära. 

2.3 Ett filosofiskt problem 
När vi diskuterar kvalia som ett filosofiskt problemområde, gör vi det med utgångspunkt från 

olika teorier om medvetandet. Jag valt att lyfta fram fysikalism, funktionalism och representa-

tionalism, som jag ser som de mest relevanta i sammanhanget.57  

2.3.1 Fysikalism 

Allt som finns är fysikaliskt eller beroende av det fysikaliska. Reduktiv fysikalism intar 

positionen att det mentala i slutändan kan reduceras till det fysikaliska och har de egenskaper 

som fysiken studerar. Icke-reduktiv fysikalism menar att det mentala finns och är beroende av 

men inte identiskt med det fysikaliska. Slutligen emergensteorin som ser det mentala livet 

som resultat av det komplexa nervsystemet och också har kausal kraft. 

                                                             
53 Koch, The quest for consciousness : a neurobiological approach, 238. 
54 Ibid., 240. 
55 För en bättre förståelse av detta behöver vi gå in på de exempel Koch ger men som utrymmet inte nu 
medger. 
56 Koch, The quest for consciousness : a neurobiological approach, 241. 
57 Kim, ”Philosophy of Mind”; Christopher S. Hill, Consciousness (Cambridge, UK ; Cambridge University Press, 
2009); David Papineau, Thinking about consciousness (Oxford: Oxford University Press, 2004). 



    

10 
 

Under de senaste 25 åren, sedan Jacksons kunskapsargument58 mot reduktiv fysikalism 

framfördes, har en omfattande litteratur utvecklats för att besvara den, skriver Kind.59 Hon 

menar vidare att fysikalister har besvarat kunskapsargumentet med följande två strategier:  

(1) They might accept that Mary gains new knowledge that isn’t understood in terms of facts; or 

(2) they might accept that Mary’s knowledge is factual but deny that she’s learned anything 

new; rather, facts that she already knew are presented to her in a new way.60  

Förutom Jacksons kunskapsargument redovisar Tye och Kind ett antireduktionistiskt 

argument framfört av D. Chalmers, som bygger på ett tankeexperiment med människolika 

zombier. ” But if Chalmers is right about the conceivability of zombies, and this 

conceivability implies their metaphysical possibility, then it would follow that physicalism is 

false.”, menar Kind.61   

2.3.2 Funktionalism 

Individuella kvalia är funktionella till sin natur, dvs den fenomenella egenskapen är 

densamma, som den kausala roll den spelar för samspelet mellan fysisk påverkan (t.ex. skada 

på kroppen) och reaktionen (t.ex. undvikande beteende) på denna.62 Eftersom de funktionella 

tillstånden är multipelt realiserbara undviks den kritik, som riktas mot typ identitetsteorin.63 

Två välkända invändningar är absent qualia argument64 och inverted spectrum argument65, 

som beskrivs av både Tye och Kim.   

2.3.3 Representationalism 

Medan fysikalism och funktionalism förs fram som allmänna teorier för medvetandet 

fokuserar representationalismen på kvalia. Detta innebär att det jag ser och känner, är det som 

blir min representation av verkligheten. Den kvalitativa karaktären hos våra fenomenella 

mentala tillstånd beror på dess intentionala innehåll eller starkare: ”The qualitative character 

of our mental states consists in the intentional content of those states.”66 Kvalia är inte 

inneboende kvaliteter hos inre idéer som subjektet är direkt medveten om. Snarare är de 

                                                             
58 Frank Jackson, ”Epiphenomenal Qualia”, The Philosophical Quarterly (1950-) 32, nr 127 (1982): 128f, 
doi:10.2307/2960077. 
59 Kind, ”Qualia”, avs. 3. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Tye, ”Qualia”, avs. 4.  
63 Kim, ”Philosophy of Mind”, avs. 2. 
64 Frånvarande kvalia säger att två funktionellt ekvivalenta system kan vara sådana att ett av dem har kvalia, 
medan det andra saknar fenomenellt medvetande. Michael Tye, ”Absent Qualia and the Mind-Body Problem”, 
The Philosophical Review 115, nr 2 (2006): 139–68.  
65 Har diskuterats ovan. Innebörden är att två funktionellt ekvivalenta system kan ha kvalia som är inverterade i 
förhållande till varandra. Kim, ”Philosophy of Mind”, 308. 
66 Kind, ”Qualia”, avs. 4. 
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representationer, som vissa inre tillstånd innehar, men som har en relation till den yttre 

omgivningen.67 En annan viktig detalj är transparens vid introspektion, transparency thesis.68 

Christopher S. Hill framför en egen variant av en representationsteori om fenomenellt 

medvetande.69 Den innebär att kvalia är egenskaper som vi normalt tänker oss subjektiva i 

betydelsen att det är möjligt att omfatta dem fullt ut endast med utgångspunkt från ett 

upplevande subjekt. De är egenskaper som vi erfar helt och fullt när vi upplever dem direkt 

och enbart då vi upplever dem direkt.70 

Hill menar, att även om man kan fråga sig om detta är det bästa sättet att definiera kvalia har 

det ändå fördelen att ge en standarduppfattning om att egenskaper är exempel på det 

kvalitativa. Dessa inkluderar då inneboende karaktärer hos kroppsförnimmelser (t.ex. smärta), 

sättet som objekten framträder för oss när vi varseblir dem, hur man (subjektet) känner vid 

emotioner (som håglöshet, uppgivenhet), och sättet som olika objekt visar sig för oss, när vi 

föreställer oss dem perceptuellt (t.ex. färgerna hos den amerikanska flaggan när man försöker 

erinra sig den).  Eftertanke visar att den givna definitionen låter påskina att alla sådana 

egenskaper är kvalitativa.71  

I det inledande kapitlet ställer han tre frågor, bland annat denna:  

What is the nature of phenomenal consciousness, and more particularly, of the qualitative 

characteristics that serve as its objects? Can these characteristics be located in the physical 

world?72 

Det korrekta svaret vidhåller han är:” Yes, qualia are physical in character, in the sense that 

they are reducible to physical properties.”73   

Först begränsar Hill sig till kvalia funktionalism som innebär att kvalia är identiskt med funk-

tionella egenskaper.74 Kvaliafunktionalister, menar han, föredrar sin teori före kvaliafysika-

lism bland annat därför att den kan inrymma den påstått multipla realiserbarheten av kvali-

tativa tillstånd. Icke desto mindre har argumenten för multipel realiserbarhet sina brister och 

                                                             
67 Tye, ”Qualia”, avs. 7. 
68 Kind, ”Qualia”, avs. 4. 
69 Christopher S. Hill, Meaning, Mind, and Knowledge (Oxford: Oxford University Press, 2014), 
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199665822.001.0001/acprof-
9780199665822. 
70 Hill, Consciousness, 19. 
71 Ibid. 
72 Ibid., 24. 
73 Ibid., 26. 
74 Ibid., 33. 
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Hill ser kvaliafunktionalism som illusorisk. Identitetsteorin (Central state physicalism), vilken 

identifierar kvalia med neurala egenskaper snarare än kausala roller, kan enligt Hill ha bättre 

förutsättningar att hantera frågor som väcks vid introspektion.  

Hills ansatser för en ny teori om medvetande fokuseras på visuella kvalia, smärta och emo-

tionella kvalia. När det gäller synintryck framhåller han att perception omfattar medvetande 

om speciella egenskaper som är skilda från de objektiva fysiska egenskaperna hos externa 

objekt.75 Vid diskussion om smärta menar han att vi skall hålla fast vid perceptuellt 

medvetande utifrån ett introspektivt perspektiv.76 I en senare bok frågar sig Hill om ”Locating 

Qualia: Do they Reside in the Brain or in the Body and the World?”77 Där finner han att 

mycket också talar för vad han kallar the bodily disturbence theory of pain och för en grundlig 

diskussion om vad smärta innebär.78 Intensiteten kan t.ex. variera beroende på hur mycket vi 

uppmärksammar den. En soldat i akut strid kanske inte märker av sina skador förrän senare. 

Ofta kan vi förknippa smärtan med en viss kroppsskada, men var lokaliserar vi huvudvärk och 

smärta i inre organ?79 Hill avslutar sitt kapitel om smärta med att fråga sig vad andra 

författare har i tanken när de pratar om smärtkvalia.80 Tänker de på egenskaper hos 

somatosensoriskt perceptuella tillstånd eller på egenskaper hos perifera störningar, som 

sådana tillstånd representerar?81 Det finns inget enkelt svar men han anser att litteraturen om 

smärtkvalia bäst förstås utifrån egenskaper hos kroppsliga störningar.82 

2.4 Summering 
I detta avsnitt har jag visat hur diskursen om kvalia tagit fart under de senaste 30 åren. De 

referenser som härrör från den senaste 10-årsperioden visar att senare års filosofiska 

undersökningar förlänger och fördjupar men knappast förnyar teoribildningen kring våra 

subjektiva upplevelser. Man kan med Kuhn fråga sig om inte forskningen nu kommit in i ett 

normalvetenskapligt stadium och ett paradigmskifte måste till för att framgångsrikt kunna gå 

vidare.83 Begreppet ’kvalia’ har fått lite olika tolkningar och baserats på olika teoribildningar 

                                                             
75 Ibid., 128. 
76 Ibid., 172f. 
77 Hill, Meaning, Mind, and Knowledge, 1. 
78 Ibid. 
79 Hill, Consciousness, kap. 6. 
80 Ibid., 190. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Thomas S. Kuhn, De vetenskapliga revolutionernas struktur, övers. Örjan Björkhem och Stellan Welin (Lund: 
Doxa, 1979). 
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inom medvetandefilosofin. Om vi bortser från de olika versionerna, kan vi mena att kvalia 

står för våra upplevelsers fenomenella karaktär. 

Jag har också visat att kvaliaproblematiken kan nalkas utifrån tre olika angreppssätt: 1) 

förneka dess förekomst; 2) se det som naturvetenskapligt problem; eller 3) se det som ett 

filosofiskt problem. De filosofiska teorier som är av störst intresse har jag tillskrivit 

fysikalism, funktionalism och representationalism. I det här avsnittet har jag enbart fört en 

översiktlig diskussion och lämnar över en fördjupad analys av de konkreta frågeställningarna 

till nästa avsnitt. 

3 Utredning 
I det här kapitlet undersöker jag transparenstesens giltighet och motiverar samtidigt min egen 

mothypotes. Huvudsyftet är att granska Amy Kinds argument emot transparenstesen och hennes 

slutsats rörande kvalias existens. Granskningen delas upp i och följer den indelning Amy Kind själv 

använt och med hennes rubricering. 

Varför skall vi tro att kvalia existerar, frågar sig Amy Kind.84 Svaret är enkelt – därför att våra 

erfarenheter avslöjar dess existens. Med detta svar hänvisar hon till rödheten vi upplever, då 

vi ser läskflaskan på bordet, sötheten vi upplever, när vi tar en klunk från den. ”Surely your 

experiences have qualitative aspects—surely there is something your experiences are like."85 

Men vore fråga den, att vi ser en röd flaska eller smakar en söt dryck, är det väl inte många 

som förnekar denna upplevelse. Men vi får inte frågan om vi ser en röd burk utan ”Isn't there 

a redness to your experience of that soda can on your desk?”86 Vi inte bara ser en röd burk 

utan vår mentala upplevelse färgas med rödhet.87   

Min uppfattning är att då vi ser en röd fläck ser vi att den är röd. Dess färg kännetecknas av 

rödhet. Ser vi en röd tomat äger den samma egenskap, nämligen rödhet. I båda fallen har vi en 

fenomenell upplevelse av rödhet men vilken färg har rödhet? Hos Platon finns rödheten i 

idéernas värld oavsett om vi har röda föremål eller inte. Aristoteles såg rödheten som en 

egenskap tingen kunde ha. Denna diskussion kring frågan om allmänbegreppens, universalias, 

existens fortsatte in under medeltiden och som vi nu ser fortsätta med diskussion om kvalias 

existens. Om vi accepterar att våra upplevelser sker i hjärnan vet vi att denna är en grå massa; 

här finns inte spår av röda, gröna eller andra färgade partier, där våra färgkvalia skulle 

residera. Så när vi ser på våra upplevelser genom introspektion är det inte upplevelsens egen 

                                                             
84 Kind, ”How to believe in qualia”, 285. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Är det en hälsning från Platon vi ser här och en form av begreppsrealism vi möter? 
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inneboende kvalitet vi erfar. Jag nu tittar på den blå väggen framför mig och blundar. Om jag 

koncentrerar mig och försöker erinra mig vad det var jag såg så händer inget. Jag vet att jag 

såg en blå vägg men kan inte se den för min inre syn. Inte heller kan jag frammana något blått 

kvale. Detta är grunden för min mothypotes, att kvale inte existerar annat än som abstrakt 

begrepp. För mig ställer detta också transperenstesen i tvivelsmål.  

Motståndet mot kvalia ser Kind komma från två läger.88 I det ena lägret har vi filosofer, som 

till synes medger att fenomenologiska data stödjer existensen av kvalia, men att det finns 

starka teoretiska skäl emot kvalia, t.ex. att de inte går att härbärgera inom en fysikalisk ram. 

Men det blir dessa opponenters ansvar att förklara varför vi skall bortse från våra 

erfarenheters fenomenella egenskaper, menar Kind.89  I det andra lägret, menar hon, finns de 

filosofer som förnekar fenomenella data, och som menar att kvaliarealister är fel ute. Våra 

erfarenheter, menar dessa anti-kvaliafilosofer, är transparenta och stödjer en representationa-

listisk syn på medvetandet. Upplevelsernas kvalitativa innehåll supervenerar  på eller till och 

med reduceras till upplevelsens intentionala innehåll.90 Dessa filosofer menar att det inte finns 

någon anledning till att tro på kvalia och därmed faller uppgiften på kvaliarealister att ge 

argument för kvalias existens.91 Det är också den uppgift Kind tar på sig nu då syftet med 

hennes essä är att visa hur fenomenella data stödjer existensen av kvalia.92 Däremot vill hon 

inte ta upp frågan huruvida kvalia kan härbärgeras inom en fysikalisk eller naturalistisk syn på 

medvetandet.  

Om vi håller oss till hennes syfte – att visa hur fenomenella data stödjer kvalia - medger hon 

att tesen om transparens utgör ett allvarligt hot för kvaliarealister.93 Detta hot eliminerar hon 

genom att visa att tesen om transparens inte håller. Lättast att argumentera mot transparens är 

exempel där illusioner, suddighet och andra icke ideala omständigheter betraktas. Erfarenhe-

ter från dessa, menar Kind, kan vara vägledande för de lite mer vardagliga exemplen.94 

Hennes argumentation presenteras under fyra rubriker: ’The Transparency Thesis’, ’The 

Exotic’, ’Between the Exotic and the Mundane’ och ’The Mundane’.95 Jag kommer nu att 

granska var och en av dessa diskussionspunkter och kommer att behålla hennes benämningar 

                                                             
88 Kind, ”How to believe in qualia”, 285. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid., 286. 
92 Ibid. 
93 Ibid., 287. 
94 Ibid., 288. 
95 Ibid., 286–96. 
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på dessa. Men redan nu kan jag tycka att det är en vansklig strategi hon valt. Hon förutsätter 

att transparens är det avgörande hotet för kvaliarealister. Men det kanske finns andra invänd-

ningar som är eller kan bli lika besvärande för kvaliaanhängarna. Hon måste ju då visa att så 

inte är fallet. I nästa steg måste hon visa att transparenstesen är falsk. Där kommer hon möta 

motstånd från anhängarna av representationalism. Innan jag återkommer till denna invändning 

låt oss först närläsa hennes argument under de fyra rubrikerna.  

3.1 The Transparency Thesis (Transparenstesen) 
I detta stycke vill jag visa att transparenstesen är problematisk för kvaliarealister.  Frågan om 

transparens blir därför central för Kinds argumentering, när hon skall övertyga oss att tro på 

kvalia. Den är även central för representationalister, som ser transparens som ett argument 

emot kvalia. Det är därför nödvändigt att vi gör oss närmare bekant med tesen.   

Kind anser att vi kan betrakta transparens utifrån graden respektive omfattningen av transpa-

rensen. Hon definierar då transparens så här: 

Strong Transparency: it is impossible to attend directly to our experience, i.e., we cannot attend 

to our experience except by attending to the objects represented by that experience. 

Weak Transparency: it is diffcult (but not impossible) to attend directly to our experience, i.e., 

we can most easily attend to our experience by attending to the objects represented by that 

experience.96   

 Det finns filosofer som anser att det är omöjligt att undvika att se igenom vår upplevelse och 

de som anser att det bara är svårt att undvika.97 Till den första kategorin hör Gilbert Harman 

och Michael Tye, som följande två citat visar med Harmans först med ett inlägg som är riktat 

emot funktionalism: 

When you see a tree, you do not experience any features as intrinsic features of your experience. 

Look at a tree and try to turn your attention to intrinsic features of your visual experience. I 

predict you will find that the only features there to turn your attention to will be features of the 

presented tree ...98 

Tye, även citerad av Kind: 

Now shift your gaze inward and try to become aware of your experience itself, inside you, apart 

from its objects. Try to focus your attention on some intrinsic feature of the experience that 

distinguishes it from other experiences, something other than what it is an experience of. The 

task seems impossible: one's awareness seems always to slip through the experience to blueness 

                                                             
96 Amy Kind, ”What’s so Transparent about Transparency?”, Philosophical Studies: An International Journal for 
Philosophy in the Analytic Tradition 115, nr 3 (2003): 230.  
97 Ibid., 226. 
98 Gilbert Harman, ”The intrinsic quality of experience”, Philosophical Perspectives 4, nr n/a (1990): 39. 
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and squareness, as instantiated together in an external object. In turning one's mind inward to 

attend to the experience, one seems to end up concentrating on what is outside again, on 

external features or properties.99 

Tye hävdar en stark form av transparens i sin diskussion av upplevelserna fenomenella 

karaktär och i sin plädering för representationalism. Vi finner samma eller liknande citat hos 

Kind.100  Men i motsats till dessa nämner Kind att vi också måste se närmare på de citat vi 

möter från G. E. Moore. Bland annat detta:  

When we try to introspect the sensation of blue, all we can see is the blue: the other element is 

as if it were diaphanous. Yet it can be distinguished if we look attentively enough, and if we 

know that there is something to look for.101 

Moore är alltså inte lika kategorisk, det är inte lika omöjligt utan bara svårt att undvika att se 

igenom vår mentala upplevelse. Förutom frågan om stark eller svag transparens blir frågan, 

vilka andra modaliteter omfattas av transparenstesen, d.v.s. inte bara visuella erfarenheter.  

Det finns många obesvarade frågor. Vad är det vi ser igenom till när det gäller känslor? Våra 

upplevelser är inte heller uppspaltade som diskussionen hittills gett intryck av. Låt oss själva 

fundera över vad som händer, när vi bevittnar en operaföreställning. Vår visuella upplevelse 

av färger och former på scenen framför oss är det vi ser, när vi granskar vår upplevelse. Även 

musiken vi nyss hörde är vad vi hör när vi erinrar oss upplevelsen av den. Samtidigt upplever 

vi sorg och glädje, skönhet och kanske katharsis, låt oss kalla det andliga upplevelser. Men 

när vi granskar vår upplevelse av detta, kan vi med Kind fråga oss vad är det då vi ser igenom 

till?   

Jaegwon Kim skiljer på medvetandets transparens, dvs. att allt som händer i medvetandet är 

öppet för oss och våra upplevelsers transparens (”transparency” applied to perceptual 

experiences)102.  

”We may define ’the doctrine of the transparency of mind’ as the claim that nothing that 

happens in your mind escapes your awareness – that is, nothing in your mind is hidden from 

you.”103  

“A state or event m is said to be transparent to a person just in case, necessarily, if m occurs, the 

person is aware that m occurs – that is, she knows that m occurs.”104     

                                                             
99 Tye, Ten problems of consciousness : a representational theory of the phenomenal mind, 30. 
100 Kind, ”What’s so Transparent about Transparency?”, 226f. 
101 G. E. Moore, ”The refutation of idealism”, Mind 12, nr 48 (1903): 433–53. 
102 Kim, ”Philosophy of Mind”, 29n10. 
103 Ibid., 20. 
104 Ibid. 
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När det gäller våra upplevelsers transparens, t.ex. när vi ser på mogen tomat, är det visuella 

upplevelser med vissa kvalitativa karaktärer eller kvalia som rödhet och rundhet. Några 

filosofer, menar Kim, anser att när vi närmare granskar denna upplevelse är det inte själva den 

visuella upplevelsen som sådan vi granskar, utan tomaten som är där framför oss.105 Liksom 

Kind ovan refererar Kim också till Harmans ofta citerade artikel: ”The intrinsic quality of 

experience”. Men detta leder till att vissa filosofer närmar sig kvalia utifrån idén att kvalia är 

upplevelsens representationella innehåll och som är egenskaper hos de externa objekten – 

qualia representationalism.106 Kim hänvisar också till detta som externalism med avseende på 

kvalia.107 Detta innebär att “Qualia are, by definition, the way things seem, look, or appear to 

conscious creature”.108 

I sin bok Consciousness från 2009 hänvisar Christopher Hill till Kims definition av kvalia i 

Philosophy of Mind från 2006.109 Låt oss därför titta på Hills ansats. Han börjar med att titta 

på vad han kallar appearance properties eller framträdande/synliga egenskaper (apparition 

eller gestaltning). Dessa (A-properties) beskriver han som: 

(i) appearances are properties that are encountered in perceptual experience;  

(ii) access to appearances is unmediated and non-inferential - it is not the case that there are 

other properties such that we are aware of appearances in virtue of being aware of those 

other properties;  

(iii) appearances vary with such contextual factors as distance, angle of view, and lighting;  

(iv) appearances are not identical with the objective physical properties of external objects; 

and 

(v) awareness of appearances is a general, pervasive feature of perceptual experience.110  

Dessa anspråk, menar Hill, lämnar frågan öppen om apparitionen exemplifieras av 

inneboende mentala objekt eller externa, fysiska objekt.111 Hans svar blir att exemplifieringen 

görs av externa, fysiska objekt. Detta efter övervägningar som har att göra med transparens av 

visuella erfarenheter.  

The form of transparency that I mean to be discussing here is different than both of the two 

forms of transparency that I distinguished in Chapter 3 - Harmanian transparency, which claims 

that introspection provides us with no information about the intrinsic natures of perceptual 

experiences, but only with information about their representational characteristics, and Moorean 

transparency, which maintains that introspection provides us with no information either about 

                                                             
105 Ibid., 289f. 
106 Ibid., 290. 
107 Ibid. 
108 Ibid., 291. 
109 Hill, Consciousness, 145 n13. 
110 Ibid., 141. Min ändring av styckets formatering. 
111 Ibid. 
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the intrinsic natures of perceptual experiences or about their representational characteristics. The 

view that experience has the third form of transparency, the form that is under discussion here, 

can be factored into the following two claims: (i) it does not normally seem to us that we are 

aware of internal mental objects (such as images or sense data) when we consider perceptual 

experiences introspectively, and (ii) it does seem to us that we are directly aware of external 

physical objects in three-dimensional space.112 

Efter att ha vägt in alla synpunkter är det bäst, enligt Hill, att identifiera visuella kvalia med 

dessa synliga egenskaper och anta en representationell beskrivning.113 

Inspirerad av Moore och Harman formulerar Michael Tye transparenstesen utifrån anspråken 

att vi vid introspektion 1) inte är medvetna om kännetecken för vår visuella upplevelse; 2) inte 

är medvetna om den visuella upplevelsen själv; 3) inte kan ge akt på (attend to) dragen hos 

den visuella upplevelsen; 4) de enda dragen som vi är medvetna om är externa drag (ytornas 

färg och form t.ex.)114 Om inte upplevelsen är reell (veridical) utan illusorisk eller 

hallucinerad anpassar han formuleringen av den fjärde punkten.115 

Tye ställer transparenstesen mot en tes om kvaliarealism, som lyder ”experiences have 

intrinsic features that are non-intentional and of which we can be directly aware via 

introspection.’’ Om vi ser på Tyes argumentering116: 

 

(i) Upplevelser har inneboende drag som är icke-intentionala och som vi kan bli direkt 

medvetna om via introspektion (kvaliarealism). 

(ii) Vid normal perception, kan vi inte bli medvetna om dragen av våra upplevelser via 

introspektion (transparens). 

Alltså 

(iii)Kvaliarealism är falsk 

 Tye tycks utgå ifrån att premissen (ii) är odiskutabelt sann. I en fotnot till sin argumentering 

skriver han:” In my view, in no case of perception can we be aware of such features by 

introspection.”117 Ett andra argument mot kvaliarealism som bygger på uppmärksamhet 

(attention) är mer komplicerat, varför jag avstår ifrån att diskutera det.118 Tye finner också att 

                                                             
112 Ibid., 143 n12. 
113 Ibid., 156. 
114 Michael Tye, ”Transparency, qualia realism and representationalism”, Philosophical Studies 170, nr 1 (2014): 
40. 
115 Ibid., 41. 
116 Ibid., 42. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
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de kvaliarealister, som opponerar emot transparens, menar att även om vi inte perceptuellt 

eller sensoriskt kan ge akt på våra visuella upplevelser kan vi fortfarande kognitivt ge akt på 

dem. Jag har också tidigare (se sid 14) pekat på att jag själv inte kan se en blå vägg för min 

inre syn efter att tidigare ha granskat en sådan. Däremot kan jag inte förneka att jag kognitivt 

kan ge akt på den. Detta innebär att jag är ambivalent gentemot transparensteorin.   

Enligt Stoljar ger en person kognitivt akt på någonting just i fall hon tänker på detta. Han 

konstaterar vidare att ”My conclusion will be that qualia realists have little to fear from the 

argument—provided both qualia and diaphanousness are properly understood.”119 

Vi har nu sett hur transparens utgör ett problem för kvaliarealister, även om det finns 

proponenter för kvaliarealism gentemot transparensteorin. Kind har dock själv tagit intryck av 

motståndet från transparensförespråkarna och hon väljer därför att ifrågasätta transparensen 

som sådan. Det gör hon genom att välja tre typfall som hon studerar noggrannare.  

Men innan vi ser på Kinds ifrågasättande av transparenstesen, vill jag sammanfatta vad vi har 

lärt oss av diskussionen så här långt. Jag tolkar kvalia, som vår upplevelses inneboende 

kvalitet, t.ex. rödheten i vår upplevelse när vi ser något rött – exempelvis en röd tomat. Vid 

introspektion av vår upplevelse, då vi ser något rött, skall vi se denna rödhet. Men om vi inte 

nu kommer åt denna inneboende kvalitet för att allt vi ser ligger därute i det vi upplever, att 

allt vi ser är den röda tomaten. Dvs. upplevelsens kvalitet döljs av upplevelsens objekt. Så om 

kvalia finns är den dold för oss. Vi kan alltså inte avgöra om den finns eller inte. Underförstått 

motsvarar upplevelsen ett visst hjärntillstånd. Kvalia kan då sägas supervenera på detta 

tillstånd. 

Men vi såg också att Kim och Hill redovisade förekomst av ett annat sorts kvalia. Kvalia som 

upplevelsens representationella innehåll, som egenskaper hos de externa objekten. Represen-

tationalistiskt eller externalistiskt kvalia, som ligger långt ifrån Thomas Nagels ”there is 

something that it is like…”.120 Deras syn blir då snarare den objektiva upplevelsens karaktär 

än den subjektiva. Vi håller oss därför till kvalia, som den definieras av Kind och även av 

Tye. Det var också min intuitiva tolkning, när jag inledningsvis formulerade min hypotes. 

Efter detta klargörande granskar vi Kinds argumentering emot transparenstesen och börjar 

med hennes första typfall, som hon kallar det exotiska.  

                                                             
119 Daniel Stoljar, ”The Argument from Diaphanousness”, Canadian Journal of Philosophy 34, nr sup1 (01 januari 
2004): 341, doi:10.1080/00455091.2004.10717610. 
120 Thomas Nagel, ”What is it like to be a bat?”, Philosophical Review 83, nr October (1974): 435–50. 
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3.2 Det exotiska 
Vad Amy Kind menar med sin indelning av det exotiska är något oklar men får framgå av 

hennes exempel. Som några exotiska fall nämner Amy Kind suddigt seende.121 När någon 

läser tidningen med sina läsglasögon uppfattar han rubriker och text tydligt. Om han istället 

tar av sig sina glasögon blir texten oskarp. I stället för upplevelsen av en text med tydliga ord 

får han nu en upplevelse av en otydlig text. Är det, frågar Kind, orden själva som är suddiga 

eller är det upplevelsen som är suddig?122 Så långt, som suddigheten känns som en aspekt på 

ens upplevelse snarare än en aspekt på texten själv, kommer fall med suddig syn utgöra ett 

problem för transparenstesen – här kan jag inte följa Kinds resonemang.123 Om jag läser 

tidningen utan läsglasögon blir texten oskarp för mig även om den är skarp i sig själv. Min 

upplevelse som sådan är en oskarp text och när jag försöker tänka igenom vad jag upplevt så 

riktas tankarna mot just en suddig textsida. Eller om jag läser tidningen med rödfärgade 

glasögon då ser jag texten mot en rödaktig tidningssida och detta blir då min upplevelse. Vid 

introspektion ser jag då inte min upplevelses kvalitet utan ser objektet för min upplevelse, den 

röda tidningen med dess text. Enligt Kind skulle detta inte vara transparens för objektet är ju i 

själva verket vitt med svart text.  

Låt mig ta ett eget närliggande exempel. Jag har olika brytningsfel på mina ögon. För det 

vänstra ligger läsavståndet på 25 cm och för det högra på 45 cm. Jag kan alltså uppfatta och 

läsa en text som ligger inom 25 till 45 cm utan glasögon. Om jag nu läser tidningen med ett 

avstånd på 30 cm ser jag texten bra. Om jag sedan blundar och försöker koncentrerar mig på 

upplevelsen av detta är det bara tomt. Mina tankar går till sidan jag nyss läst inte till 

upplevelsen som sådan. Att det är vänster öga och inte höger som förmedlat den primära 

upplevelsen är jag omedveten om. Är jag då halvsidigt transparent? Jag delar därför inte 

Kinds uppfattning, att suddighet skulle utgöra hinder för transparens. Suddigheten gäller inte 

förmågan att se igenom upplevelsen, utan förmågan att se objektet. 

Om jag upprepar två återkommande citat. Det första från Harman: 

When Eloise sees a tree before her, the colors she experiences are all experienced as features of 

the tree and its surroundings. None of them are experienced as intrinsic features of her 

experience. Nor does she experience any features of anything as intrinsic features of her 

experience. And that is true of you too. There is nothing special about Eloise's visual 

experience. When you see a tree, you do not experience any features as intrinsic features of your 

experience. Look at a tree and try to turn your attention to intrinsic features of your visual 

                                                             
121 Kind, ”How to believe in qualia”, 288. 
122 Ibid., 289. 
123 Ibid. 
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experience. I predict you will find that the only features there to turn your attention to will be 

features of the presented tree, including relational features of the tree "from here."124 

Även om Eloise skulle se träden i grådaskigt väder kommer hennes upplevelse av nedtonade 

färger vara de som finns därute. Ingen av dem skulle uppfattas som inneboende drag hos 

hennes upplevelse om jag tolkar Harman rätt. 

Även det andra citatet från Tye understryker min uppfattning: 

If you are attending to how things look to you, as opposed to how they are independent of how 

they look, you are bringing to bear your faculty of introspection. But in so doing, you are not 

aware of any inner object or thing. The only objects of which you are aware are the external 

ones making up the scene before your eyes. Nor, to repeat, are you directly aware of any 

qualities of your experience.125 

När jag själv blundar har jag inte heller någon inre mental bild av sidan jag nyss läst, inget 

kvardröjande sinnesdatum.126 Ett sådant skulle leda tankarna till någon form av cartesiansk 

teater som Dennett övertygande avvisat.127  Min upplevelse stannar, så att säga, kvar därute. 

När Eloise tittar på trädet framför sig och upplever alla färger och trädets alla drag är det bara 

det som finns i scenen framför henne som hon upplever när hon försöker granska sin egen 

inre upplevelse. Vi ser det som exempel på transparens. Men jag påstår nu att hennes bild 

faktiskt är suddig – med skarpare syn eller med hjälp av kikare hade hon kunnat se 

nyckelpigan på ett av bladen, att de brunfärgade grenarna egentligen hade en mångfald färger.  

Kinds argument mot transparens, som är baserat på suddig syn, är inte hållbar. Låt oss istället 

se på effekten av att mjukt pressa handflatorna mot stängda ögon under en stund. Olika typer 

av ljusfenomen kan då framträda, s.k. fosfener128. Här finns uppenbarligen inget därute i den 

objektiva verkligheten som vi kan anknyta till. En tredje typ av fall utgör efterbilder som 

uppstår efter en intensiv ljusstimulus. Om beskrivningarna av dessa fenomen är riktiga 

medger jag att de utgör ett allvarligt hot både mot representationalism som mot transparens-

tesen: 

                                                             
124 Harman, ”The intrinsic quality of experience”, 39. 
125 M Tye, Consciousness, Color, and Content. Cambridge (Mass.: MIT Press/A Bradford Book, 2000). Hämtat 
från Amy Kind 
126 Michael Huemer, ”Sense-Data”, i The Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. Edward N. Zalta, Spring 2017 
(Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2017), 
https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/sense-data/. 
127 Dennett, Consciousness explained. 
128 Fosfener kallas de signaler från näthinnans nervceller till syncentrum i hjärnbarken som tolkas av hjärnan 
som synupplevelser i form av mönster och punkter av ljus, men som inte orsakas av visuellt ljus. De kan 
produceras genom att nervcellerna aktiveras slumpmässigt (på samma sätt som muskelryckningar) och av flera 
andra orsaker.  
Wikipedia, Fosfen — Wikipedia, 2015, //sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosfen&oldid=29804858. 
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Each of these cases suggests that there can be phenomenal content that does not reduce to 

representational content – either because there is no representational content (as in the 

afterimage and the phosphene cases), or because there is a difference in phenomenal content 

that does not correspond to representational content (as in the case of blurry vision). The cases 

thus pose a problem for the representationalists. And each of these cases also suggests that we 

can attend directly to our experiences without attending to the objects of our experiences – 

either because there is no object of our experience (again, as in the afterimage and the 

phosphene cases), or because the experience comes apart from the object that it represents (as in 

the case of blurry vision). They thus pose a problem for the transparency thesis.129 

 

Detta gäller då bara de fall där vi inte har något externt objekt för vår upplevelse. Så frågan 

om suddig syn kan inte utgöra ett hinder för transparens utan vi får hålla oss till efterbilder 

och fosfener. Utan att gå in på några detaljer, menar jag, tar vi till oss våra visuella 

upplevelser genom att vi uppfattar ljusimpulser från omgivningen som passerar ögonlinsen 

och bryts mot näthinnan. På näthinnan träffar ljusimpulsen nervceller och ljuskänsliga 

receptorer som skickar nervsignalerna vidare till hjärnan via bipolarceller och gangliaceller 

till syncentrum i bakre hjärnbarken. Vi kan föreställa oss att vid efterbilder och fosfener 

startas processen utan någon yttre ljussignal men hur saknar här intresse. Det vi upplever i 

syncentrum har alltså ingen yttre representation. Vi kan då ge Kind rätt i, att vid introspektion 

av upplevelsen har vi inget att se igenom till som skulle finnas därute. Nu kommer vi till min 

andra kritiska fråga. Vad menar vi med introspektion i de här fallen? Som det framställs 

granskar man sin upplevelses inre kvaliteter, dess intrinsikala egenskaper. Vad jag ifrågasätter 

är om man kan granska sin upplevelse samtidigt som man granskar objektet för upplevelsen. 

Är det inte så att man granskar en minnesbild av upplevelsen?   

Som jag ser det finns här inga konklusiva belägg varken för eller emot transparensteorin. Mot-

argumenten baserade på suddig syn finner jag ytterst tveksamma medan exemplen med fosfen 

och efterbildning i stället har större trovärdighet. Men innan vi drar några bestämda slutsatser 

bör vi granska de vardagliga visuella exempel, som Kind menar bäst talar för transparens-

tesen.130 Innan vi gör det kan ändå vara värt att titta på några fall, som hon finner hamnar 

mellan de exotiska fallen och de vardagliga.131    

 

3.3 Mellan det exotiska och det vardagliga 
Förespråkarna för transparens har intresserat sig både för perceptuella upplevelser som för 

icke perceptuella upplevelser, t.ex. illusioner och hallucinationer. Tye menar att transparensen 
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även håller över olika sinnesmodaliteter: "[T]he qualities of which we are directly aware via 

introspection … are not qualities of the experiences of hearing, smelling, and tasting. Rather, 

they are qualities of public surfaces, sounds, odors, tastes, and so forth".132 Dessutom menar 

han, enligt Kind, att transparens även gäller för kroppsförnimmelse som smärta och klåda.133 

Jag tycker det är ett rimligt krav att en generell teori för transparens även skall gälla när vi 

försöker ansluta till en kroppslig smärta. Opponenter till transparens medger, att när jag har 

ont i en tå och vill fokusera på smärtan fokuserar jag på åtminstone en del av tån.134 Men, 

enligt Kind, tycks det som att vi i vissa fall kan iaktta smärtan introspektivt utan att anknyta 

till någon speciell kroppslig lokalisering där smärtan känns.135 Om vi ser på de exempel som 

ges, diffus huvudvärk och svårlokaliserad tandvärk, är det dock rimligt att se smärtan som 

fokuserad till huvudet eller tänderna. Jag kan ge ett liknande exempel. Den som drabbats av 

hjärtinfarkt och försöker granska sin egen smärtupplevelse kommer att se igenom denna till 

smärtan i bröstet och kanske ut i armarna. Granskningen av upplevelsen som sådan leder 

personen till en upplevelse av smärta i brösttrakten. Jag kan inte se detta annorlunda än att det 

är en vanlig transparens. Mer tveksamt blir det om den diffusa värken drabbar hela kroppen. 

Det blir då svårare att se igenom till någon bestämt lokaliserad extern upplevelse. Samtidigt 

gäller samma fråga, som jag ställde ovan, kan vi granska upplevelsen som sådan i sig själv 

samtidigt som vi har upplevelsen?   

Även frågan om känslor och humör blir mer problematiska ur transparenssynpunkt men emo-

tionell transparens antas vara mer oproblematiskt. Ilska skulle kunna innebära ökad puls och 

rädsla, så att nackhåren reser sig eller att man får skakiga ben. Med dessa, och liknande 

exempel, tycks Kind vilja ge Tye rätt i att vid introspektion av känslor innebär det att vi 

anknyter direkt till vår ökade puls eller rysningar i nacken.136 Men så enkelt är det kanske 

ändå inte; vi kan uppfyllas av inre vrede, som inte ger några synliga kroppsliga spår och det 

blir då lika problematiskt som en känsla av melankoli kunde medföra. Visserligen hänvisar 

många av oss den ’spleen’, som Baudelaire och senare poeter drabbades av, till mjälten.137 Nu 

tror jag inte att de vid introspektion av sina upplevelser anknöt till mjälten utan snarare till 

den yttre verklighetens misär. Detta, mitt senare exempel, visar på ett svagare samband 

                                                             
132 M. Tye, M. Consciousness, Color, and Content. Cambridge, (Mass.: MIT Press/A Bradford Book, 2000). 
Hämtat från Amy Kind. Ibid., 291. 
133 Ibid. 
134 Ibid., 291f. 
135 Ibid., 292. 
136 Ibid., 292f. 
137 Jag kan också hänvisa till Tegnérs ”Mjältsjukan” från 1825 och hans upplevelse av världssmärta. 
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mellan känslan och kroppslig lokalisering. Det blir då mycket svårare att hävda en anknytning 

till kroppslig lokalisering, när vi introspektivt anknyter till känslor, även för den svagare 

formen av transparens.  Kinds tvivelsmål, att upplevelserna av känslor och sinnesstämningar 

blir transparenta är därför fullt rimlig.138 

Den utökade genomgången av typexempel har liksom de exotiska exemplen inte heller gett 

någon fast grund att bedöma transparenstesen från. I stället får jag sätta mitt hopp till de 

vardagliga exemplen som Kind antydde kunde ge en säkrare bild. 

3.4 Det vardagliga 
Kind börjar sin granskning av det vardagliga med en allmänt hållen analys som, åtminstone 

för mig, inte verkar helt förståelig. För att därför inget skall gå förlorat, citerar jag hennes fyra 

anspråk direkt. ’E’ står för en upplevelse: 

1. E has representational content. 

2. The qualitative character of E consists wholly in its representational 

content (i.e., representationalism is true). 

3. Attending to E involves attending to its representational content 

4. Attending to E consists wholly in attending to its representational 

content (i.e., the transparency thesis is true).139 

Kind hävdar att (1) implicerar inte (2) och (3) implicerar inte (4). (1) är ett nödvändigt men 

inte tillräckligt villkor för (2) och (3) är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för (4). 

Slutligen är det klart att sanningen av (1) inte implicerar varken (3) eller allra minst (4). Å 

andra sidan innebär det att om (1) är falsk leder det till att både (3) och (4) är falska.140 ”If an 

experience lacks representational content, then our introspective attention to it cannot consist 

even in part of attention to representational content. So (1) is a necessary but not sufficient 

condition for all three of the subsequent claims.”, hävdar Kind.141 

Ett liknande resonemang, menar hon nu, kan även gälla för de tidigare exotiska och icke-

perceptuella fallen som vi såg i de två föregående avsnitten. Transparensteoretikerna stupar på 

att härbärgera de motexempel som suddighet och efterbilder innebär, menar hon. De bryter 

mot (4), huvudsakligen därför att de uppenbarligen inte har något representationellt innehåll; 
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för dessa upplevelser tycks (1) falsk.142 Jag har redan tidigare anmält en avvikande 

uppfattning åtminstone när det gäller suddighet. Men det räcker inte, menar Kind, att 

transparensförsvararna försöker försvara (1) genom att finna något representationellt innehåll 

för (1), då (1) inte är ett tillräckligt villkor för (4). Så även om dessa upplevelser har något 

representationellt innehåll “we need to be convinced that in attending to these experiences 

what we are doing – and all that we are doing – is attending to that representational 

content”.143 Och här, menar Kind, har inte transparensförspråkarna mycket att komma med.144 

Åtminstone några icke-perceptuella upplevelser utgör samma skakiga grund för transparens-

teoretikern som visas med ett likartat resonemang.145 Men “[t]he considerations he advances 

to help us see that we are attending to the representational content when we are attending to 

those experiences do not go far enough. They do not show us that all we are attending to 

when we are attending to the experiences is the representational content of the experience. In 

other words, even if (3) is true of these experiences, we need to be convinced of something 

more.”146 Och återigen, menar Kind, har inte transparensförspråkarna mycket att komma 

med.147 Kinds resonemang går ut på att när vi anknyter till det representationella innehållet i 

exemplen från de två tidigare avsnitten är det allt vi anknyter till och inget mer. Hon ger dock 

ingen förklaring till vad det kunde vara som vi har missat. Nu när vi sett hur transparensen 

fallerat för de exotiska fallen menar hon att vi kan rikta samma frågor för de vardagliga 

exemplen. Om vi tänker efter, menar Kind, är inte heller de typiska fallen av transparens 

självklara.148    

Hon ber oss återigen titta på ett träd och rikta vår uppmärksamhet mot de inneboende dragen 

av vår visuella upplevelse. Företrädarna för transparens förutser att vi misslyckas. Som 

tidigare är det bara trädet framför oss som drar till sig vår uppmärksamhet. Men, fortsätter 

hon, denna förutsägelse kan vi nu ifrågasätta.149 Hon ber oss erinra oss hur vi tänkte när vi 

diskuterade efterbilder och nu åter fokusera på upplevelsen av trädet. Titta på ett träd, 

fokusera på din upplevelse och slut sedan ögonen och föreställ (image) dig trädet. Fokusera på 

grönskan hos din föreställda upplevelse. Öppna dina ögon så att du ser på trädet. ”I will 
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predict that you will find features there, other than features of the presented tree, on which to 

train your attention. In particular, you can continue to attend to the greenness that you were 

attending to while your eyes were closed.”150 Nu menar Kind att om hon har rätt i detta så går 

problemen för transparenstesen utöver de som gäller för de exotiska fallen och omfattar då 

även alla de fall hon diskuterat. Efter denna genomgång av Kinds olika typfall kommer jag i 

nästa stycke ta en samlad diskussion om transparenstesen och hennes olika motargument.   

3.5 Diskussion 
Jag avslutade avsnittet om transparenstesen (avsnitt 3.1) med ett försök till sammanfattning så 

långt och konstaterade då att vi bör hålla oss till den definition av kvalia som uttrycker våra 

upplevelsers subjektiva innehåll. Jag avförde där tanken på representationalistiskt och 

externalistiskt kvalia men lämnade öppet för superveniens. Med Amy Kind fann jag då också 

att vi har satt kvalias existens i händerna på tesen om transparens. 

Om vi upprepar Tyes argument (se sid 20) något modifierat: 

(i) Upplevelser har inneboende drag som är icke-intentionala och som vi kan bli direkt 

medvetna om via introspektion (kvaliarealism). 

(ii) Upplevelser är transparenta. 

(iii)Om transparens, då kan vi inte bli medvetna om dragen av våra upplevelser via 

introspektion 

Alltså 

(iv) Kvaliarealism är falsk 

Vårt argument är giltigt men inte sunt därför att premissen (ii) är falsk. Vi kan därför inte 

påstå att kvaliarealism är falsk. Hur säkert kan vi hävda att premiss (ii) är falsk? Det beror på 

vilken vikt vi lägger på Kinds argument.  

Vi har gått igenom hennes tre olika typfall. Inom gruppen ’det exotiska’ tillbakavisade jag 

argument som bygger på suddighet. Däremot bör vi kunna acceptera argument mot 

transparens som bygger på fosfener och efterbilder men konstaterade samtidigt att jag var 

tveksam till möjligheten av introspektion. Diffusa smärtor liksom känslor och 

sinnesstämningar kan utgöra problem för transparenstesen där Kind menar att vi i vissa fall 

kan iaktta introspektivt utan att anknyta till någon speciell kroppslig lokalisering. Hela denna 

diskussion om emotionell transparens liksom transparens vid humör och sinnesstämningar 

                                                             
150 Ibid., 296. 
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kan vi, som jag ser det, tolka både för och emot transparens om jag nu bortser från min 

invändning mot vår förmåga till introspektion. 

Inte heller en allmänt hållen analys ger entydigt svar. Kind vill skapa tvivel genom att påstå 

att när vi ser igenom till det representativa innehållet vet vi inte om vi gör det helt och fullt – 

om det är allt som finns att iaktta? 

Det finns alltså fall där vi ser att transparens hindrar oss ifrån att introspektivt granska vår 

upplevelse men också fall där vi inte hindras av transparens. Så hur skall vi tolka detta? Jag 

ser två alternativ: 

1) Transparens är en ad hoc företeelse, som innebär att vi ger den tillgänglighet alltefter 

förutsättningarna. Om kvalia finns kan den i vissa fall döljas för oss, men vi kan inte 

utesluta att den finns.  I andra fall förmår vi att introspektivt granska vår upplevelse. 

Om vi inte vill se kvalia som epifenomen151 skulle det innebära att kvalia ingriper i 

vårt mentala liv, vare sig vi känner till den eller inte. Hur detta då sker återstår att ta 

reda på. 

2) Transperenstesen har visat sig inte hålla. D.v.s. om det vore en lagbunden företeelse 

kan ett ogiltigt fall vederlägga hela teorin. Enligt Amy Kind kan vi då tro på kvalia. 

Men ”How to believe in qualia” är inte detsamma som ”how to know qualia”. 

Uppsatsens syfte var att granska om Amy Kinds kritik av transparenstesen är övertygande och 

därmed ge henne utrymme för att tro på kvalia. Den granskningen är nu genomförd även om 

resultatet inte är odiskutabelt. Båda mina tolkningsalternativ ger utrymme för kvalia. Båda 

tolkningarna är villkorade och kan lätt motsägas. Min mothypotes kan då inte heller 

lättvindigt avfärdas även om den försvagats om jag nu håller mig till Amy Kinds föreställning 

om introspektion. Väger jag in min egen invändning mot föreställningen av introspektion av 

våra upplevelser anser jag att min mothypotes håller – det vill säga att kvalia är ett abstrakt 

begrepp som saknar objektiv existens eller en form av nominalism. I motsats till Amy Kind 

tror jag inte att kvalias existens kan göras beroende av om transparenstesen håller eller inte. 

Diskursen om kvalia lär fortsätta. De filosofiska undersökningar som vi då måste inrikta oss 

på, bör ligga nära den naturvetenskapliga världssynen. I detta fall representerad av 

neurovetenskapen. Om vi vill undersöka färgen hos en tomat i ett kolsvart rum löser vi inte 

detta genom att diskutera vad vi menar med färg i ett svart rum eller införa nya begrepp som 

                                                             
151 Epifenomenalism innebär att händelser i hjärnan orsakar mentala händelser, men mentala händelser har 
själva inte någon kausal verkan. Kim, ”Philosophy of Mind”, 96f.  
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definieras och analyseras. Vad vi måste göra är att tända ljuset och se efter. Vi kanske inte kan 

besvara frågan om vad medvetandet och kvalia är utan fråga oss hur vi kan beskriva 

medvetandet och kvalia bäst?   

4 Slutsatser och sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att granska om Amy Kinds argument för kvalia håller. Jag har 

också presenterat en tentativ tes om kvalia, där jag menar att kvalia bara är ett abstrakt 

begrepp utan reellt innehåll.  

I bakgrundsbeskrivningen har jag motiverat min syn på tre grundinställningar att hantera 

kvaliaproblematiken: förnekelse, naturvetenskapligt respektive filosofiskt synsätt. Jag har 

också visat på önskan om ett paradigmskifte. 

Min utredning har lett fram till att Amy Kind får ett visst stöd för hur vi skall kunna tro på 

kvalia, som den fenomenella karaktären av våra subjektiva upplevelser under förutsättning att 

vi tror på möjligheten av visuell introspektion och att transparenstesen inte utgör något hinder. 

De argument som framförts av Amy Kind gentemot transparens har jag dock visat inte håller. 

Under utredningens gång har jag även kommit att ifrågasätta möjligheten till visuell intro-

spektion av våra upplevelser. Det finns alltså argument som talar för transparenstesen och 

därmed skulle kvaliarealism vara sann. Därmed har min tentativa tes om kvalia som enbart ett 

abstrakt begrepp försvagats, även om det sker med många frågetecken.  

Men samtidigt har jag visat att det finns fall där inte transparenstesen håller vilket innebär att 

den inte kan vara en lagbunden företeelse – d.v.s. teorin om transparens är falsifierad.  

Jag har härmed uppnått syftet med min uppsats att granska om Amy Kinds kritik av 

transparenstesen är övertygande och hur det påverkar min hypotes att kvalia bara är ett 

abstrakt begrepp. En granskning som lett fram till de resultat jag just redovisat. Jag lämnar 

därmed frågan om kvalias existens öppen.   
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