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Abstract 

After Gettier came Plantinga. 

In this essay I explore the concepts of justification and warrant. Are they just two words with 

the same meaning? Starting with Edmund Gettier’s famous 1963 paper Is Justified True 

Belief Knowledge? as a backdrop, I investigate Alvin Plantinga’s Proper Functionalism, his 

analysis of warrant, that property enough of which turns mere true belief into knowledge. 

Then we put Plantinga’s proper functionalism to the test with challenges from a selection of 

essays from philosophers critical to Plantinga’s views on warrant. 

We end up in a summary, where I defend the thesis that Plantinga’s proper functionalism has 

deepened our understanding of warrant to the point that we can say that it is the best starting 

point when investigating what warrant is, and how it thus helps us in our understanding what 

constitutes knowledge. 

The question of whether Plantinga’s account of warrant can be said to be a solution of Gettier 

cases will depend on our willingness to allow some vagueness in Plantinga’s definition of the 

cognitive ”mini environment”. Otherwise, a reductive analysis of knowledge and its parts 

seem doomed. 

In the end I give a slightly adjusted revision or addendum of proper functionalism, adding 

what I call the elements of recognition and surprise in being prepared for truth’s either 

validating or refuting my belief. 

I also shortly, in a postscript, discuss possible ways forward for those who want to explore 

more about Plantinga’s design plan condition, whether it should be interpreted in a theistic or 

naturalistic framework. 
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1 Inledning 

1.1 “Kunskap” – vad är det? 

Vad är kunskap? Vad består den av? Eller är det en felaktigt ställd fråga, kanske är kunskap 

ett samlat begrepp som inte kan analyseras i beståndsdelar, eftersom det inte finns några? 

Från antiken till våra dagar har vi analyserat begreppet kunskap som bestående av minst tre 

komponenter; sanning, trosuppfattning och berättigande (eller rättfärdigande, skäl, evidens, 

etc.). Det finns andra sätt att se på kunskap, t.ex. kunskapen eller färdigheten att cykla. Dessa 

färdigheter, som kan uttryckas i know how, ska vi inte diskutera i denna uppsats. Vi ska titta 

närmare på propositionell kunskap, know that, dvs den kunskap som kan uttryckas i 

propositioner (satser, uttalanden, tankar om, meningar, utsagor, försanthållanden, etc.). Och 

vi analyserar framförallt en del av denna propositionella kunskap som kallas berättigande, 

utifrån Plantingas tankar om warrant och proper function. 

Man säger ofta att kunskap är sann, berättigad tro.1 Det låter övertygande och har intuitiv 

kraft. Vi säger t.ex. att det låter konstigt om någon yttrar ”Jag vet att det regnar, men jag tror 

inte på det”. Om du vet något, så tror du på det. Men om det inte är sant, så vet du inte. 

Och här kan vi tycka att det vi kan analysera och undersöka är vad vi tror, och vilka skäl vi 

har för det – alltså vilket berättigande vår tro har. Sedan får det visa sig om det var sant (och 

att vi då kan sägas haft kunskap) eller falskt (och att vi då får konstatera att vi inte haft 

kunskap). 

Så trodde vi långt in på 1900-talet. 

Sedan kom Edmund Gettier. Hans milstolpe inom epistemologin (läran om kunskap, 

kunskapsteori), visade oss – på bara tre ynka sidor – att detta sätt att analysera kunskap inte 

håller. Mer om det nedan. 

 

1.2 Något om begrepp 

I de olika texterna som uppsatsen kommenterar och kritiskt granskar förekommer ett par 

centrala engelska begrepp: justification (eller justified) och warrant. Det är viktigt att redan 

nu påpeka att Plantingas beskrivning av berättigande (uttryckt i begreppet warrant) är 

                                                
1 Se under rubriken Bakgrund om Edmund Gettier nedan. 
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annorlunda än berättigande uttryckt som justification (eller justified). När jag använder 

svenskans ”berättigande” så behöver läsaren vara observant på denna skillnad. Plantingas 

verk är en analys av warrant, avsett att ge oss en förståelse av berättigande som knutet till en 

rätt fungerande kognitiv funktion, kognitiv miljö, i enlighet med en designplan som 

framgångsrikt siktar mot sanning. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med min uppsats är att komma ett (eller några) steg närmare vad vi kan säga om 

begreppet ”kunskap”, eller, mer exakt, vad som kan sägas berättiga en tro som kan visa sig 

vara sann och därmed anses utgöra kunskap. Jag vill visa på vad vi kan vinna på en 

fördjupning och analys av begreppet berättigande som det gestaltats av Alvin Plantinga. Jag 

vill också i en ”Efterskrift” visa på hur vi kan tänkas gå vidare med frågorna om framförallt 

den ”designplan” Plantinga har som villkor för berättigande. 

 

1.4 Frågeställning 

Den filosofiska frågeställningen blir därför: Kan Plantingas analys av berättigande, warrant, 

till skillnad från hur vi tidigare tolkat justification, vara en lösning (eller åtminstone låta oss 

komma närmare en lösning) på Gettierproblemen? Frågans svar handlar om hur hans proper 

functionalism svarar upp mot den kritik som riktats mot hans analys. 

Många tycks mena att Plantingas analys av warrant är den som är mest lovande (särskilt de 

som utgår från den men reviderar och utvecklar den, se t.ex. 3.2.2 och 3.2.4 i uppsatsen), i 

alla fall om man håller sig till en analys av berättigande som en beståndsdel i begreppet 

kunskap. Men häri ligger en fara. Om man kan visa att Plantinga gör sig skyldig till egna 

Gettier-problem så är vi tillbaka på ruta ett. Och då blir Linda Zagzebskis ord närmast 

profetiska; ”It appears, then, that no account of knowledge as true belief plus something else 

can withstand Gettier objections…”2 och “Gettier problems will never go away”3. 

Det vi ska undersöka är alltså inte bara om Plantingas Proper Functionalism (i fortsättningen 

förkortat PF) är ett värdigt alternativ till ”justified, true belief” (i fortsättningen förkortat 

                                                
2 Zagzebski, Linda, 1994, The Inescapability of Gettier Problems, s 72. 
3 Ibid., s 73. 
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JTB), utan om PF kan tänkas ersätta JTB och svara upp mot de utmaningar som vi ska titta 

närmare på. 

 

1.5 Tes 

Min tes är att så länge som en analys av kunskap består i studerandet av dess beståndsdelar, 

så bör begreppet berättigande tolkas enligt någon form av Proper Functionalism, där Alvin 

Plantingas analys är den bästa utgångspunkten. 

 

1.7 Uppsatsens struktur 

För att ge uppsatsen någon form av struktur (och rättvisa) kommer jag att under rubriken 

Bakgrund dela huvuddelen av Gettier’s berömda paper ”Is Justified True Belief  

Knowledge?”4, ge utrymme i Utredningen till en översikt av Plantingas tankar om PF 

(utlagda i tre volymer om Warrant), samt hans respons på kritik och utvecklande av de tankar 

han för fram i framförallt Warrant and Proper Function (1993b). Därefter tittar vi närmare på 

några kritiska utmaningar mot Plantinga. Slutligen hoppas jag i Sammanfattning och 

slutsatser kunna ge några tolkningar, slutsatser och även ett eget bidrag till hur vi kan gå 

vidare i vår syn på berättigandets plats i kunskapsteorin. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Edmund Gettier. Is Justified True Belief Knowledge? 

1963 skrev Edmund Gettier sin berömda artikel Is justified true belief knowledge?.5 På bara 

knappt tre sidor gör han upp med den rådande synen på kunskap som sann, berättigad tro 

(Justified True Belief,  JTB), ett synsätt han spårar tillbaka till Platon.6 Frågan gäller vad som 

är nödvändiga och tillräckliga villkor för att någon ska kunna sägas veta en given proposition. 

Han inleder med att beskriva hur JTB vanligen ställs upp: 

                                                
4 Gettier, Edmund, ”Is Justified True Belief  Knowledge?”, Analysis, Vol. 23, No 6. (Jun., 1963, pp. 
121-123). 
5 Ibid., s 121-123) 
6 Ibid., s 121, fotnot 1. 
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VARIOUS attempts have been made in recent years to state necessary and sufficient conditions for 

someone’s knowing a given proposition. The attempts have often been such that they can be stated in a 

form similar to the following: 

(a) S knows that P IFF7  (i) P is true, 

(ii) S believes that P, and 

(iii) S is justified in believing that P.8 

Gettier visar på två andra varianter där man ersätter “is justified in believing that” mot “has 

adequate evidence for” (Roderick Chisholm) samt “has the right to be sure that” (A.J. Ayer).9 

Gettier argumenterar för att villkoren i samtliga exempel inte utgör tillräckliga villkor för 

propositionen att S vet att P, och att (a) därmed är falskt. 

Gettier noterar två saker. Först, att det är möjligt för en person att vara berättigad i att tro en 

proposition som i själva verket är falsk. För det andra, för någon proposition P, om S är 

berättigad att tro P, och P medför Q, och S härleder Q från P och accepterar Q som ett resultat 

av denna härledning, så är S berättigad i att tro Q.10 

Gettier går sedan till sina två fall som visar att JTB är falskt. 

Fall 1. Smith och Jones söker samma jobb. Smith har stark evidens11 för konjunktionen av 

två propositioner: (d) Jones kommer att få jobbet, och Jones har tio mynt i sin ficka. 

Evidensen för (d) kan vara att företagschefen försäkrat honom att Jones i slutändan kommer 

att få jobbet och att han, Smith, hade räknat mynten i Jones ficka för tio minuter sedan. 

Propositionen (d) medför också: 

(e) Mannen som får jobbet har tio mynt i sin ficka. 

Låt oss anta att Smith har härlett (e) från (d), för vilken han har stark evidens. I detta fall är 

han berättigad att tro att (e) är sann. 

Men anta vidare att Smith får jobbet. Och anta att han själv har tio mynt i sin ficka utan att 

veta det. (e) är då sann, fast (d) – ur vilken han härledde (e), är falsk. 

                                                
7 Förkortningen “IFF” står för “if and only if”, ”om och endast om”. 
8 Ibib., s 121. 
9 Ibid., s 121. 
10 Ibid., s 121. 
11 Man kan i och för sig översätta “evidence” med “bevis”, men vårt svenska ord bevis svarar mer mot 
engelskans “proof”, och evidens är inte samma som bevis i stark mening. 
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I exemplet är då alla villkor i (a) ovan uppfyllda: (e) är sann, Smith tror att (e) är sann, och 

Smith är berättigad i att tro (e). Men det är lika klart att Smith inte vet att (e) är sann. (e) är ju 

sann för att att det råkar vara sant att han har tio mynt i sin ficka, och Smith’s tro baseras ju 

på att han räknat mynten i Jones’ ficka, som han falskt tror ska få jobbet.12 

Fall 2. Anta att Smith har stark evidens för att 

(f) Jones äger en Ford. 

Evidensen kan vara att så länge Smith kan minnas så har Jones ägt en Ford, och att Jones just 

har erbjudit Smith skjuts i en Ford. Smith har en annan vän, Brown, men har ingen aning om 

var denne är. Smith väljer slumpmässigt ut tre orter, och konstruerar följande tre 

propositioner: 

(g) antingen har Jones en Ford, eller så är Brown i Boston; 

(h) antingen har Jones en Ford, eller så är Brown i Barcelona; 

(i) antingen har Jones en Ford, eller så är Brown i Brest-Litovsk. 

Var och en av dessa kan härledas ur (f), för vilken han har stark evidens. Smith är därför 

berättigad i sin tro på var och en av dem. Men nu visar det sig att Jones inte äger en Ford, 

utan kör en hyrd bil. Och dessutom, utan att Smith vet det, så är Brown i Barcelona (h). På 

samma sätt som i fall 1 så vet Smith inte att (h) är sann, trots att alla villkor i (a) ovan är 

uppfyllda.13 

Dessa två fall, menar Gettier, visar att definitionen på kunskap i (a) ovan inte fastslår ett 

tillräckligt villkor för att någon ska kunna sägas veta en given proposition. 

                                                
12 Ibid., s 122. 
13 Ibid., s 122-123. 
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2.2 Andra exempel på ”Gettierfall” 

Gettier’s artikel och analys ovan har givit upphov till flera liknande fall för att visa att en tro 

kan vara berättigad och sann men ändå inte klassas som kunskap. Dessa kallar man för 

Gettierexempel eller Gettierfall. Ett par sådana följer här. 

2.2.1 Klockan som stannat 

Bertrand Russell14 beskriver redan 1912 vad vi kan anse vara ett Gettierfall. Vi tänker oss en 

person som vid middagstid råkar titta på en klocka som stannat vid midnatt, och får då 

trosuppfattningen att det är middagstid; den uppfattningen är sann och har ett berättigande, 

men det är tydligt att det inte rör sig om kunskap. 

2.2.2 Fejkade lador 

Detta exempel gavs ursprungligen av Carl Ginet.15 Du kör bil genom södra Wisconsin i USA. 

Invånarna har satt upp ett antal fejkade lador eller fasader (tre stycken för varje riktig lada) 

för att de ska verka mer framgångsrika. Ovetandes om detta utbrister du när du ser en av de 

riktiga ladorna ”Det där var en fin lada!”. Återigen, din tro är sann, du är berättigad i din 

uppfattning, men för de flesta av oss skulle inte heller detta utgöra kunskap. 

 

3 Utredning 

“Gettierproblem” som i fallen ovan har alltsedan Gettier publicerade sin artikel varit en 

svårlöst (eller omöjlig) nöt att knäcka. Frågor har ställts om man kan hitta ett annat sätt att 

                                                
14 Russell, Bertrand, Problems of Philosophy, Oxford: Oxford University Press, 1912, s 132. Återgivet 
av Alvin Plantinga, 1993b, s 33. 
15 Återgivet av Alvin Plantinga, 1993b, s 33. 
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analysera kunskap. Nedan följer Alvin Plantingas tankar om proper functionalism och 

warrant, samt kritiska artiklar av några filosofer. 

3.1 En översikt av Plantingas Proper Function 

3.1.1 Alvin Plantinga: Proper Functionalism och Warrant 

Alvin Plantingas trilogi om Warrant har varit mycket inflytelserik inom epistemologin. Den 

ses t.ex. av Ian Church som banbrytande och som en arketyp för reduktionistiska teorier om 

kunskap.16 

I Warrant and The Current Debate17 (i fortsättningen förkortad 1993a, eller volym 1) går 

Plantinga igenom en rad epistemologiska teorier om kunskap och berättigande (justification). 

Han undersöker epistemiskt berättigande, eller bättre på engelska: epistemic warrant; vad det 

är som ger en sann tro kunskap. Denna bok ger en bakgrund till uppföljaren Warrant and 

Proper Function (i fortsättningen förkortad 1993b, eller volym 2), som vi ska titta lite 

närmare på nedan. 

Förutom att vara en omfattande genomgång av olika epistemiska förhållningssätt18 så ger 

Warrant and The Current Debate oss en introduktion till Justified True Belief (JTB) och 

problemet som Plantinga vill lösa genom att föra in begreppet warrant: 

My topic is warrant: that, whatever precisely it is, which together with truth makes the difference 

between knowledge and mere true belief.19 

Warrant är alltså det som gör skillnad mellan enbart en sann tro och kunskap. Och Plantingas 

trilogi om warrant är avsett att ge en analys av begreppet; vad det innebär, och vilka villkor 

som måste vara uppfyllda för att en tro ska anses ha berättigande i Plantingas mening, dvs ha 

warrant. Warrant ska tolkas i termer av proper function, men mer om detta nedan. 

                                                
16 Church, Ian, 2015, s 147-148: “seminal...archetypal...the most iconic and seminal religious 
epistemology of the twentieth century.” 
17 Plantinga, Alvin, Warrant and The Current Debate, 1993, Oxford University Press, New York. 
18 Internalism, Deontology, Classical Chisholmian Internalism, Post-Classical Chisholmian Internalism, 
Coherentism - Ordinary, BonJourian, Bayesian -, Pollockian Quasi-internalism, Reliabilism. 
19 Plantinga, 1993a, s 3. 
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Inledningsvis i sin trilogi låter Plantinga begreppen warrant och justification vara närmast 

synonyma20, men vi kommer senare förstå att han avser något djupare och bredare (och delvis 

annat) med warrant än med justification. 

Men varför inte helt enkelt fortsätta använda begreppet justification? Vi har ju, före Gettier, 

sittande i vår moders knä lärt oss att kunskap är justified true belief21, och även efter Gettier 

tycks vi hålla justification och kunskap nära besläktade med varandra. Plantinga påpekar att 

vår syn på justification leder oss till tankar om plikt, skyldighet, krav; det luktar tillåtelse, 

rättigheter, befrielse, etc, kort sagt deontologism - pliktetik.22 Vi får därför vara försiktiga så 

att vi särskiljer justification från Plantingas warrant. 

Vår huvudtext blir volym 2, Warrant and Proper Function23, där Plantinga definierar och 

expanderar begreppet warrant. Han inleder denna med en återkoppling till den första volymen 

där han kom fram till att ingen av de teorier han undersökt håller för en framgångsrik 

tolkning av warrant.24 

År 2000 kom så den tredje och sista volymen i serien, Warranted Christian Belief25 

(fortsättningen förkortad 2000, eller volym 3), där Plantinga söker visa hur en epistemologi 

om warrant och proper function bäst kan förklaras med en kristen tro. Han talar om en 

mekanism inom den troende, sensus divinitatus,26fritt översatt ”gudomligt sinne”, som hos 

den kristne skapar en tro på Gud och en tillit till den kristna läran om Gud. Tron på Gud anses 

vara basic, på ett liknande sätt som tron på en yttre värld, eller att andra har ett medvetande, 

osv.27 

Han fortsätter i denna tredje volym att expandera sitt evolutionistiska argument mot 

naturalism28 som han påbörjade i volym två29, huruvida evolutionen tagen tillsammans med 

                                                
20 Ibid., s 3-4. 
21 Ibid., s 4. 
22 Ibid., s 4. 
23 Plantinga, Alvin, Warrant and Proper Function, 1993, Oxford University Press, New York. 
24 1993b, preface v. 
25 Plantinga, Alvin, Warranted Christian Belief, 2000, Oxford University Press, New York. 
26 Se Plantinga, 2000, index för sensus divinitatus, s 507, för en hänvisning till alla ställen i volymen 
där termen förekommer. 
27 Se Plantinga, 2000. Se även Plantinga, 1967, God and Other Minds, där Plantinga undersöker flera 
epistemologiska förhållningssätt och kommer fram till att tron på Gud har lika (litet eller mycket) 
rationellt berättigande som tron på att andra personer har ett medvetande. De sitter, så att säga, ”i 
samma båt”. 
28 Plantinga, 2000, s 227-240. 
29 Plantinga, 1993b, s 216-237. 
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naturalism verkligen kan ge oss en tillförsikt i att våra kognitiva förmågor är pålitliga. Vi 

kommer inte att beröra denna del särskilt mycket i uppsatsen, men det är viktigt att känna till 

då vi senare ställer oss frågor om den designplan som är en nödvändig del av Plantingas PF. 

Och jag knyter an till detta i slutet i en ”Efterskrift”. 

 

3.1.2 Plantingas proper function i korthet 

För att ge en kortfattad definition på vad som menas med att en tro har warrant vänder vi oss 

till den senaste sammanfattning jag hittat, i Plantingas Knowledge and Christian Belief30: 

Put in a nutshell, then, a belief has warrant for a person S only if that belief is produced in S by 

cognitive faculties functioning properly (subject to no dysfunction) in a cognitive environment that is 

appropriate for S’s kind of cognitive faculties, according to a design plan that is successfully aimed at 

truth.31 

Det gör att vi kan dela upp det i fyra delar. 

1. Mina kognitiva förmågor ska fungera på rätt sätt, som de borde. Det vill säga fria 

från dysfunktion, skador, osv. De behöver inte fungera perfekt.32 

2. ...i en kognitiv miljö som är lämplig för mina kognitiva förmågor. Min tro kan inte 

ha warrant om jag är en hjärna i näringslösning utsatt för experiment av 

rymdvarelser33, om klockan jag hastigt tittar på har stannat exakt ett dygn tidigare, 

etc.34 

3. ...i enlighet med en designplan, för ett syfte.35 

4. Planen är en bra plan som framgångsrikt siktar mot sanning. Det vill säga, sådan 

att det är en hög objektiv eller statistisk sannolikhet att en tro som formats i 

enlighet med modulerna ovan är sann.36 

                                                
30 Knowledge and Christian Belief, 2015, är Plantingas nedbantade och mer användarvänliga version 
av Warranted Christian Belief, 2000. 
31 Plantinga, 2015, s 28. Kursivering i original. 
32 Plantinga,1993b, s 10f. 
33 Ibid., s 4ff. 
34 Ibid., s 35. 
35 Ibid., s 26-27. 
36 Ibid., s 19, min kursivering. 
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Och, tillägger Plantinga, ju fastare en person S är i sin övertygelse om trosuppfattningen B, 

desto mer berättigande (warrant) har B för S.37 Graden av berättigande påverkas alltså av 

graden av övertygelse.38 Det Plantinga avser är att proper function är en analys av det 

berättigande vi har, och att min tillit till trosuppfattningen ifråga kan förminska eller stärka 

det berättigande som redan existerar utöver min tilltro till trosuppfattningen. Proper function 

och min tro går hand i hand, så att säga.  

Här är det viktigt att påpeka att Plantinga talar om trosuppfattningens berättigande, inte om 

personen som har trosuppfattningen. Värt också att nämna är att Plantinga medger att idén 

om kunskap och warrant är till en viss grad vaga: “...proper functioning, of course, comes in 

degrees”.39 

Ett par av villkoren ovan behöver vi titta närmare på. Vad menar Plantinga med kognitiva 

miljöer? Och vad menar han med en designplan? 

3.1.3 Vår kognitiva miljö. Maxi-miljö och mini-miljö. 

En kognitiv miljö är enligt Plantinga den miljö där våra trosuppfattningar formas, det vill 

säga till exempel vår fysiska miljö, fysiska objekt, och andra människor.40 För att se vilken 

betydelse Plantingas uppdelning av olika kognitiva miljöer har för en tros berättigande, så 

låter vi honom redogöra för en komposition av Gettier-exempel som riktats mot hans proper 

function: 41 

Robert Shope (forthcoming), Richard Feldman (1996), and Peter Klein (1996) all propose 

counterexamples that really do show that a belief could meet my conditions and still be true just by 

accident. I own a Chevrolet van, drive to Notre Dame on a football Saturday, and unthinkingly park in 

one of the many spaces reserved for the football coach. Naturally his minions tow my van away and, as 

befits such lese-majesty, destroy it. By a splendid piece of good luck, however, I have won the Varsity 

Club’s Win-a-Chevrolet-Van contest, although I haven’t yet heard the good news. You ask me what 

sort of automobile I own; I reply, both honestly and truthfully, ”A Chevrolet van”. My true belief that I 

own such a van is true just by accident (more accurately, it is only by accident that I happen to form a 

true belief), however, and hence does not constitute knowledge. 

                                                
37 Ibid., s 19. 
38 Ibid., s 47: ”the degree of warrant is an increasing function of degree of belief”. 
39 Ibid., s 10-11. 
40 Ibid., s 33-35. 
41 Plantinga, 1997, ”Warrant and Accidentally True Belief”, Analysis 57.2, s 5. 
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Mot detta svarar Plantinga att om coachens underhuggare inte varit så nitiska och förstört 

hans van, så hade hans tro att han ägt en Chevrolet van varit berättigad. Han hade därmed 

haft kunskap. Så något har hänt med miljön som hans kognitiva förmågor inte kan rå på. Och 

här för Plantinga in en väsentlig nyansering av vad den kognitiva miljön måste innehålla för 

att den ska kunna sägas ha en rätt funktion. Han skiljer därför på “maxi-miljö” och “mini-

miljö”. En maxi-miljö kan innehålla flera olika mini-miljöer; en där de inte förstörde hans 

van, och en där de gjorde det, t.ex. Även om miljön i det stora verkar riktig, så ser vi att i det 

lilla (dvs den specifika situationen ovan) så har Plantinga ingen chans att veta. Mini-miljön är 

ogynnsam. 

Och detta kan vi se i Gettierexemplen som nämnts tidigare. Jag befinner mig alltså i en 

ogynnsam miljö om jag inte vet att klockan hade stannat vid midnatt, eller att invånarna i 

Wisconsin har rest upp fejkade lador, eller att några övernitiskt förstört min van. Så vi 

behöver även ha en mini-miljö som är gynnsam, våra kognitiva förmågor kan inte på egen 

hand förväntas forma en sann tro. De är beroende av en gynnsam miljö, inte bara i det stora, 

utan även i det specifika fallet: 

[Plantingas utveckling av villkoret om en passande miljö] ”...is to be understood as 

stipulating that a belief has a degree of warrant sufficient for knowledge only if its 

cognitive mini-environment is favorable.”42 

Denna utläggning om miljön blir viktig för oss när vi tittar på den kritik som ställts upp mot 

Plantingas proper function.43 

 

3.1.4 Designplanen 

Varje ting (eller varelse, för den delen) vi analyserar kan sägas ha någon form av 

“designplan”, beroende på syftet med tinget. 

Plantinga menar att en designplan beskriver hur något borde eller var ämnat att fungera: “A 

thing’s design plan is the way the thing in question is ‘supposed’ to work.”44 Men som 

                                                
42 Ibid., s 5. 
43 Ibid., s 4. 
44 Plantinga, 1993b, s 21. 
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startpunkt för diskussionen behöver vi inte nödvändigtvis tänka oss att designplanen har en 

medveten design eller ett medvetet syfte.45 

Vi är t.ex. designade (eller slumpmässigt utvecklade) att andas på jorden men inte på månen. 

Så vår rätta funktion kräver rätt miljö. Vi är inte designade för att simma omkring på 6.000 

meters djup. Men nu har vi hittills endast berört de två första villkoren Plantinga ställer upp 

för att en tro ska kunna kallas berättigad. Det behövs något mer. Vi behöver se om det finns 

en plan med rätt funktion och rätt miljö. Och hur skulle en sådan plan kunna se ut? 

Plantinga tänker sig här (åtminstone inledningsvis) att vi kan tala om design utan att tänka oss 

en intelligens bakom designen (såsom en gud, eller högre metafysisk intelligens). Detta gör 

att han menar att designen lika gärna skulle kunna vara naturalistisk, dvs ingen gudom 

behöver vara inblandad. 

Vi ska alltså, enligt Plantinga, kunna se att hans proper functionalism lika gärna kunde ha en 

naturalistisk förklaring till vår analys av warrant.46 Han ger exempel på hur en rad saker 

måste fungera enligt en designplan: en radio, ett flygplan, en människas hjärta, etc.47 

Men när vi talar om design så tänker åtminstone jag på intention, någon som har tänkt ut syfte 

och rätt funktion för tinget som uppfyller detta syfte. Och detta är Plantinga medveten om. 

Men, som vi ska se – och som flera kritiker påpekat48 – frågan är om PF verkligen kan tolkas 

naturalistiskt. Earl Conee, t.ex., menar att det finns inget i Plantingas teori om warrant som 

kan räknas som naturalistiskt.49 Så Plantingas tal om att hans proper functionalism kan ses ur 

ett naturalistiskt perspektiv kanske bara är en dimridå? 

En kritisk fråga blir därför: förutsätter Plantingas proper functionalism den gudomliga 

intelligens som han i slutänden argumenterar för? 

Jag försöker nu vara sympatiskt inställd till Plantingas öppna fråga om en Designer, men 

smugglar han inte in svaret i frågan här? För senare kommer han att argumentera för att en 

naturalistisk teori om warrant inte är hållbar.50 Och redan nu nämner han att en naturalistisk 

                                                
45 Ibid., s 21. 
46 Ibid., s 45-46. 
47 Ibid., 21-22, 26-27. Plantinga lägger sedan i kap 2-9 ut hur planen fungerar, och ger exempel på 
när den inte fungerar (se t.ex. s 28). 
48 Se Warrant in Contemporary Epistemology, 1996, ed Jonathan Kvanvig, s 27-28, 30, 99, 132, 170, 
172-75, 183-95, 334, 351. 
49 Ibid., s 195. 
50 Se Plantinga, 1993b, kap 11-12. 
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hållning ifråga om kunskapsteori faktiskt trivs bäst i en teistisk syn på människan.51 För att 

spetsa till det: hans lösning blir i stället att designplanen utformats av Gud. 

 

3.1.5 Plantinga och Gettierproblem 

Hur ställer sig Plantinga till Gettierproblem? Han tar upp de klassiska exemplen från Edmund 

Gettier, Carl Ginet’s fejkade lador samt Russell’s klocka som stannat.52 

I fallet om de fejkade ladorna svarar Plantinga att tron faktiskt inte har warrant. Våra 

förmågor är inte designade för att fungera i en kognitiv miljö där vår evidens blivit 

manipulerad och avsiktligt, eller oavsiktligt, skapar falska trosuppfattningar. Ifråga om 

klockan som stannat gäller detsamma; den kognitiva miljön som är lämplig är en klocka som 

fungerar, inte en som stannat.53 

Vad vi har i Gettiersituationer är en tro som formats i omständigheter som skiljer sig från de 

omständigheter för vilka våra kognitiva förmågor har designats54. En sådan sann tro är det 

enbart på grund av tur.55 Men även Gettier-exempel kommer i varierande grad, graden ifråga 

beror på hur mycket omständigheterna skiljer sig från de rätta, lämpliga.56 

Så vad ligger bakom Gettierproblemen, enligt Plantinga? Trosuppfattningarna i 

Gettierexempel är inte formade enligt proper function, de har därför inte warrant.57 Det har 

att göra med den kognitiva miljö i vilken vår tro formas. Vår designplan leder oss att tro på 

det andra berättar för oss (dvs vi ger andras vittnesbörd ett stort mått av tillförlitlighet, 

eftersom vi är designade för att lita på våra vänner och omgivningens utsagor om det vi 

undersöker), och det fungerar inte bra när någon ljuger för oss eller bedrar oss.58 

Det är alltså inte enbart inre faktorer som påverkar; den externa miljön, andras evidens, m.m., 

påverkar om vår tro ska sägas ha berättigande (warrant) eller inte. Därför, menar Plantinga, 

                                                
51 Ibid., s 48:  “naturalism in epistemology flourishes best in the context of theistic view of human 
beings: naturalism in epistemology requires supernaturalism in anthropology.” 
52 Ibid., s 32-33. 
53 Ibid., s 33. 
54 Ibid., s 5. 
55 Ibid., s 33-35. 
56 Ibid., s 35. 
57 Ibid., s 33. 
58 Ibid., s 33-34. 
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påverkar Gettierexempel internalistiska epistemologier, och möjligheten att bli “immun” mot 

Gettierproblem ligger i en externalistisk epistemologi.59 

När det gäller det berättigande som vi anser oss ha på grund av andra personers 

vittnesmål/berättelser, är vi beroende också av deras warrant, inte enbart vår egen. Vi finns 

alltså i en “epistemisk kedja” (epistemic chain), som inte är starkare än dess svagaste länk.60 

Det kan alltså vara fel i den epistemiska kedjan och man därmed inte har warrant, även om 

man anses vara berättigad enligt JTB. 

 

Så långt Plantingas Proper Function. 

Ett par kommentarer, dock, innan vi ger oss in på andra filosofers kritik och utmaningar. 

Plantinga medger att det finns en vaghet inbyggd i hans framställning. Han har även senare 

fått revidera och modifiera framförallt punkten om den kognitiva miljön (se kritik nedan). 

Frågan var ju inledningsvis om Plantingas analys av warrant kunde tänkas vara en lösning 

(eller åtminstone låta oss komma närmare en lösning) på Gettierproblemen. 

Låt oss gå över till några artiklar som kritiserar Plantinga. 

 

3.2 Kritik mot Plantinga 

3.2.1 Linda Zagzebski: The Inescapability of Gettier Problems 

1994 skrev Linda Zagzebski en artikel som (delvis) svar på Plantingas försök att tolka 

Gettierproblemen. Av titeln The Inescapability Of Gettier Problems61 förstår vi att hon inte 

tror att det finns någon lösning. Hon skriver att antingen är JTB inte tillräckligt för kunskap, 

så att kunskap måste ha en “extra” komponent, eller så måste justification formuleras om så 

att det görs tillräckligt för kunskap.62 

                                                
59 Ibid., s 36-37, 48. 
60 Ibid., s 84. 
61 Zagzebski, Linda. “The Inescapability Of Gettier Problems”, The Philosophical Quarterly, Vol. 44, 
No. 174, (Jan. 1994), pp 65-73. 
62 Ibid., s 65. 
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Hon hänvisar till Gettier’s exempel om Smith, Forden och Brown i Barcelona (se ovan) och 

konstaterar “...an accident of bad luck is cancelled out by an accident of good luck. The right 

goal is reached, but only by chance”.63 

Zagzebski menar att även externalistiska teorier om kunskap kan falla offer för 

Gettierproblem: tänk på reliabilism; trosföreställning hos en person är berättigad, om och 

endast om, personen fått trosföreställningen genom en pålitlig process eller metod. 

I Gettier-exemplet om fejkade lador64 är det bara slumpen som gör att en normalt pålitlig 

synförmåga inte är pålitlig i denna situation.65 

Zagzebski tar så upp Plantingas definition av warrant, och konstruerar ett Gettierfall som ska 

prövas mot hans teori: 

Mary har bra syn. Den är inte perfekt, men tillräckligt bra för att hon ska kunna identifiera sin man 

sittandes i sin vanliga stol i vardagsrummet på fem meters avstånd i något svagt ljus. Varje gång har 

hennes förmågor fungerat på rätt sätt och miljön har varit passande för hennes förmågor. Om hon 

formar tron “Min man sitter i vardagsrummet”, så har den tron tillräcklig warrant för att konstituera 

kunskap om den är sann.66 

Trosuppfattningen är nästan alltid är sann, ty warrant som är nödvändig för kunskap 

garanterar inte sanning enligt Plantinga, fortsätter Zagzebski.67 Hade tron i sig självt 

garanterat sanning så skulle ju sanningskomponenten i kunskapsanalysen vara överflödig. 

Och utan sanning som en komponent i analysen skulle kunskap då kunna definieras som 

enbart “warranted belief”. Så det är möjligt för Mary att göra ett misstag även om hennes 

förmågor fungerar tillräckligt bra för kunskap och miljön är normal för förmågorna.68 

Tänk nu att Mary misstar sin make för dennes bror, som råkar sitta i fåtöljen. Ingen lurar 

henne, allt är som förut med lika grad av warrant. Säg att hon har skäl att tro att svågern är i 

Australien. Hon misstar sig, helt enkelt. Och så utökas detta till ett Gettierexempel: Mary’s 

                                                
63 Ibid., s 66. 
64 Se tidigare i uppsatsen. 
65 Zagzebski, 1994, s 66. 
66 Ibid., s 67. 
67 Ibid., s 67. 
68 Miljön är ”normal”, enligt Zagzebski. Men Plantinga avser en ”lämplig” eller ”gynnsam” miljö. Min 
anmärkning.  
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man skulle kunna sitta i ett annat hörn av vardagsrummet utom synhåll. Mary’s tro skulle då 

ha vara sann och ha warrant men ändå inte vara kunskap.69 

Och även om Plantinga tillåter olika grader av warrant, så menar Zagzebski att i hennes (och 

andras) exempel så är graden av warrant antingen tillräcklig för kunskap eller inte. Om inte, 

så blir det inte mycket kvar av trosuppfattningar som vi normalt tänker oss ha warrant. Å 

andra sidan om graden av warrant är tillräcklig så möter Plantinga samma Gettierproblem 

som andra teorier.70 

Det är, enligt Zagzebski, inte tillräckligt att anta att Gettierproblem uppstår när förmågor och 

miljö inte matchar/passar varandra. Hon anser att Plantinga borde sagt att problemet beror på 

en mindre oförmåga hos den kognitiva situationen att koppla till sanningen. Så länge den 

egenskap som tillsammans med sann tro är starkt kopplad till sanningen – men inte garanterar 

den – så kommer det finnas fall där länken bryts men upprättas av slump eller tur. Det är 

Gettierfallens natur.71 

Zagzebski ställer oss inför frågan om det ska finnas en fjärde komponent (alltså utöver sann, 

berättigad tro) ifråga om en analys av kunskapens beståndsdelar. Laurence BonJour är inne 

på detta.72 Men Zagzebski drar slutsatsen att Gettierproblemen är oundvikliga, även om vi 

skulle konstruera någon annan typ av analys med formeln ”true belief + x”. Vi behöver 

definiera kunskap på ett nytt sätt, annars kommer vi behöva förlita oss på ett element av tur.  

Kunskap, säger hon närmast raljerande, får i så fall tolkas som ”true belief + x + luck”.73 

Men har Zagzebski verkligen förstått Plantinga på rätt sätt? Plantingas proper function söker 

ju analysera “berättigande” som ett enda, sammanhållet begrepp med andra villkor utöver tro 

och sanning. Jag menar att Zagzebski (och BonJour, m.fl.) inte på ett tillfredsställande sätt 

har tagit sig an helheten av Plantingas analys. De komponenter i kunskapsanalysen som 

Zagzebski talar om är inte riktigt samma som Plantingas. 

Hon skriver till exempel att miljön är normal för förmågorna i fallet Mary. ”Normal” enligt 

vilken måttstock? Här menar jag att det finns en avgörande skilllnad; Plantinga avser ju en 

                                                
69 Zagzebski, 1994, s 68. 
70 Ibid., s 68. 
71 Ibid., s 69. 
72 BonJour, ”Plantinga on Knowledge and Proper Function”, Warrant and Contemporary 
Epistemology, ed. Jonathan Kvanvig, 1996, s 49-51. 
73 Zagzebski, 1994, s 72. 
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”lämplig” eller ”gynnsam” miljö. Dessutom för Plantinga in i diskussionen faktorer som har 

att göra med inte bara miljön utan även rätt funktion i förhållande till den designplan en 

människas kognitiva förmågor måste ha för att kallas tillförlitliga, en plan som inte är lika 

med att ha fått sanning och facit i förväg men som låter oss framgångsrikt sikta mot 

sanningen. 

Därför blir Zagzebskis motexempel (dvs fallet Mary) inte en utmaning som berör hela 

Plantingas analys av warrant. Däremot är det ett fruktbart bidrag till samtalet, och en 

värdefull injektion till att spetsa till och skärpa vår tolkning av proper function. Så har ju 

också Plantinga själv i senare skrifter t.ex. känt sig manad att utveckla tanken om de olika 

nivåer av miljö han hänvisar till.74 

Så Zagzebskis kritik ställer oss inför frågan om Plantinga menar något större, och djupare, 

med sin analys av warrant än vad man hittills menat med berättigande. Och här menar jag att 

vi behöver vara noggranna så att vi inte förstår Plantinga enligt den tolkningsmall (dvs 

justified, true belief) som han just har förkastat. Linda Zagzebski har inte med sitt eget 

“Gettier-exempel” i relation till proper functionalism lyckats visa att Plantinga har fel. Som vi 

såg tog hon exempelvis inte hänsyn till den “mini-miljö” som Plantinga menar måste råda. 

Här bör vi påpeka att Plantinga kanske inte från början varit lika tydlig och precis i sin 

beskrivning av miljövillkoren som han senare blev, och därför var i mitt tycke Zagzebskis 

utmaning ändå motiverad. 

Zagzebskis fråga om hur nära relation warrant ska tillåtas ha till sanning, enligt Plantinga, blir 

dock det viktigaste bidraget till vår analys av berättigande. 

                                                
74 Se t.ex. Plantinga, 1996, ”Respondeo”, Warrant in Contemporary Epistemology ed. Jonathan 
Kvanvig; Plantinga, 1997, “Warrant and Accidentally True Belief”, Analysis, Volume 57, Issue 2; 
Plantinga, 2000, 159-160; Boyce and Plantinga, 2012, ”Proper Functionalism”, Companion to 
Epistemology, ed Andrew Cullison. 
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3.2.2 Scott J. Woods: Clarifying the Gettier Objection to Plantinga’s Theory of 

Knowledge 

I Clarifying the Gettier Objection to Plantinga’s Theory of Knowledge75 söker Scott Woods 

försvara och stärka Plantingas teori om proper function mot bl.a. Zagzebskis Gettierfall (se 

ovan). Woods sammanfattar76, likt övriga artikelförfattare, Plantingas warranted true belief.77 

Woods tar upp Zagzebskis “Mary” (se beskrivningen ovan). Han menar att Zagzebski 

förbisett relevanta delar av Plantingas teori. Hon tar för givet att ingen klätt sig som Marys 

man för att lura henne, att Marys miljö är passande.78 Men detta är inte ett tillräckligt villkor 

för en passande eller lämplig kognitiv miljö. Den måste vara mer än icke-bedräglig.79 Woods 

pekar också på att Plantinga syftar på en kognitiv miljö som ger warrant endast om den är 

gynnsam.80 Annars är Mary’s tro inte berättigad.81 

Men en sådan gynnsam miljö kan lätt tolkas som en defeasable condition, något Zagzebski 

framgångsrikt kritiserat, enligt Woods.82 Det vill säga ett sorts förbehåll att om andra 

omständigheter eller evidens hade varit kända så skulle tron inte varit falsk. Blir Plantingas 

krav på warrant för starka? Avståndet mellan warrant och sanning kan visa sig vara för litet. 

Woods hänvisar till Plantingas “mini-miljö” (minienvironment, MBE), uttryckt i Plantingas 

tredje volym enligt följande:83 

(F) MBE is favorable for E if and only if, if S were to form a belief by way of E in 

MBE, S would form a true belief.84 

Personen, S, skulle alltså format en sann tro om mini-miljön hade varit tillräckligt gynnsam. 

Men då menar Woods att man alltid kan skylla på att omständigheterna kunde varit 

annorlunda. Enligt Woods gör detta att sanning närmast är en förutsättning för warrant.85 

                                                
75 Woods, Scott J. (2014), “Clarifying the Gettier Objection to Plantinga’s Theory of Knowledge”, 
Global Tides: Vol. 8, Article 1. 
76 Ibid., s 1. 
77 Woods citerar från Plantinga 1993b, s 19. 
78 Zagzebski, 1994, 67. 
79 Woods, 2014, s 3. 
80 Plantinga, 2000, s 159-160. 
81 Woods, 2014, s 3. 
82 Ibid., s 3. Se även Zagzebski, 1994, s 69-71. 
83 Ibid., s 4, min kursivering. 
84 Plantinga, 2000, s 159. 
85 Woods, s 4. 
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Plantinga medger86 efter att ha mött kritik, att (F) ovan ger utrymme för att något då skulle 

vara sant av ren tur. Han ger ytterligare ett förslag till förbättring av mini-miljövillkoret87 

med tillägget och förtydligandet att mini-miljön måste kunna gå att upptäcka. Men här menar 

Plantinga att vi inte kommer längre: ”It may be that in the long run we can’t say more than 

that the minienvironment must be favorable”.88 

Jag menar dock att detta är själva poängen med Plantingas villkor. Vi kanske inte kan säga 

något tydligare, eller dra en skarpare gräns för vad warrant och miljöfaktorerna i förväg ska 

bestämmas vara. Det måste få bero på situationen ifråga. 

Woods tänker sig att Plantingas proper function kan försvaras på ett bättre sätt, genom att vi i 

stället kontextualiserar den kognitiva miljön med avseende på trosuppfattning och hur vi 

tänker i den specifika situationen vi befinner oss i. Han ger ett eget exempel på hur mini-

miljön kan påverka vilket berättigande en tro kan ha i olika situationer: 89 

Vi tänker oss en man som ska besöka äldreboendet där hans farmor är. Han ser hennes 

rollator utanför matsalen och får trosuppfattningen att hon sitter i matsalen. Han går in och, 

mycket riktigt, hon sitter där. Vi drar slutsatsen att han haft en berättigad tro att farmodern är 

i matsalen, och vi säger att han hade kunskap om detta då det visar sig vara fallet att hon är 

där. 

Men sedan ändrar Woods förutsättningarna i ett andra exempel, med en annan kontext. 

Föreståndaren på äldreboendet tycker att farmoderns rollator verkar vara bra, och beställer 

likadana till alla på äldreboendet. När mannen kommer för att besöka farmodern ser han 

visserligen hennes rollator utanför matsalen, men bland flera likadana. Han kan nu gissa att 

farmodern är i matsalen, men han kan inte sägas veta det – även om det visar sig vara fallet. 

Hans tro har inget (eller åtminstone ett lägre) berättigande. 

Och i ett tredje exempel visar han på ytterligare en kontext att ta hänsyn till: farmoderns 

rollator har unika skrapmärken, så det går att upptäcka den bland de övriga, men bara om 

man kan titta närmare. Om mannen gör det, så är hans tro berättigad i att farmodern är i 

matsalen, och han kan sägas ha kunskap om det visar sig vara fallet att hon är där. 

                                                
86 Plantinga, 2000, s 159. 
87 Ibid., s 160. 
88 Ibid., s 160. 
89 Woods, 2014, s 4f. 
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Och så menar Woods att vi utifrån olika kontexter alltså kan komma fram till en tro som har 

warrant i en miljö som är mindre gynnsam än den ursprungligen var; dvs att från början var 

det bara en rollator, i en annan kontext fanns många likadana, och till sist en kontext där vi 

har moderns rollator bland de andra men med unika skrapmärken som gör den identifierbar.90 

Här har Woods en poäng, och visar att villkoret om mini-miljöns betydelse inte behöver vara 

så starkt formulerat att gränsen mellan berättigande och sanning suddas ut. Men, undrar jag, 

hur kan den sista kontexten sägas vara mindre gynnsam än den ursprungliga? Är inte just 

rollatorns unika skrapmärken bland många andra rollatorer ett utmärkt exempel på att mini-

miljön (dvs möjligheten att gå fram och titta närmare) måste vara åtminstone tillräckligt 

gynnsam? I så fall gäller ju inte Woods’ tes att en miljö som är mindre gynnsam än den 

ursprungliga ger warrant. För i så fall måste ju den ursprungliga kontexten – om den nu ska 

anses mer gynnsam än den sista – med enbart en rollator vara sådan, att sonen vet att hans 

mor har den enda rollatorn på boendet. Och denna förutsättning finns inte i Woods första 

kontext. Och då är vi tillbaka i Plantingas egen hållning, att vi kanske inte kan säga mer än att 

miljön måste vara gynnsam. 

Woods’ analys och exempel ovan visar i alla fall att Zagzebskis kritik mot Plantinga inte 

håller. Han tvekar dock att helt frikänna Plantinga från Gettierproblem. Warrant kan visa sig 

vara för nära sammanbundet med sanning.91 Han avslutar: “Although the proper function 

theorist may be in the best position to escape Gettier problems, she is not able to do so 

without a cost”.92 

 

3.2.3 Ernest Sosa och träskmannen 

Ernest Sosa, med flera,93 har försökt att visa hur Plantingas proper function inte är tillräckligt 

för berättigande genom olika scenarier där en varelse skapas av slumpen och har – så menar 

                                                
90 Ibid., s 4-5. 
91 Ibid., s 8. 
92 Ibid., s 9. 
93 Se Sosa 1993, “Proper Functionalism and Virtue Epistemology”, Nous, 27, 1993, 51-65. (Här 
återgiven som en essä i samlingen Warrant in Contemporary Epistemology. Essays in Honor of 
Plantinga’s Theory of Knowledge, 1996, s 255-260. Mina sidhänvisningar hämtas från Sosa’s essä i 
denna samling.). Sosa bygger på Donald Davidson’s Swampman scenario (1987) i “Knowing One’s 
Own Mind”, Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 661, s 441-458; 
liknande scenario finns hos James Taylor 1991, s 187-188, Richard Feldman 1993, s 47 och 
Laurence BonJour 2002, s 255. 
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de – en berättigad tro utan att ha den designplan som Plantingas proper function kräver. Sosa 

citerar från Donald Davidson’s “The case of the chance Swampman”:94 

Suppose lightning strikes a dead tree in a swamp; I am standing nearby. My body is reduced to its 

elements, while entirely by coincidence (and out of different molecules) the tree is turned into my 

physical replica. My replica, Swampman, moves exactly as I did; according to its nature it departs the 

swamp, encounters and seems to recognize my friends, and appears to return their greetings in English. 

It moves into my house and seems to write articles on radical interpretation. No one can tell the 

difference. But there is a difference.95  

Kan en sådan varelse sägas ha berättigande i Plantingas mening? Det finns ju ingen 

designplan, han har kommit till genom en slump, ändå uppvisar denna träskman exakt samma 

beteende, minnen, etc, som Davidson själv. De trosuppfattningar som träskmannen har kan 

väl sägas ha exakt samma berättigande som Davidson skulle haft? Sosa vill här visa att 

proper function kan vara en bra teori om kunskap och berättigande, men att det inte krävs en 

designplan.96 Detta ser ut att vara ett motexempel mot Plantingas proper functionalism. 

Mot detta vill jag ställa frågan om det ens är metafysiskt möjligt att förstå träskmannen som 

en varelse (och än mindre en människa) som kan ha trosuppfattningar likt Davidson. Sosa 

medger att Plantinga har förutsett denna invändning97, men även andra påpekar just detta.98 

Och det var precis detta som Davidson argumenterade när han ställde upp detta 

tankeexperiment.99 

Och är liknelsen om träskmannen verkligen en utmaning mot proper functionalism? Är det 

inte bara ytterligare ett Gettier-exempel? Om träskmannens trosuppfattningar råkar vara 

sanna enbart av tur, så har vi ju ett Gettierfall. Boyce och Plantinga menar att träskmannens 

                                                
94 Sosa 1993, s 256. 
95 Davidson, 1987, kursivering i original. 
96 Sosa 1993, s 256. 
97 Ibid., s 256. 
98 Förutom Plantinga, även Peter Graham (2012, “Epistemic Entitlement”, Nous, 46, s 466-467); 
Kenneth Boyce (2012, tillsammans med Plantinga i “Proper Functionalism”, Companion to 
Epistemology, ed Andrew Cullison, Continuum Press, paperback edition 2015, Bloomsbury 
Academic.) 
99 Sosa kortar av Davidson’s ursprungliga exempel, som fortsätter: “My replica can’t recognize my 
friends; it can’t recognize anything, since it never cognized anything in the first place. It can’t know my 
friends’ names (though of course it seems to); it can’t remember my house. It can’t mean what I do by 
the word ’house’, for example, since the sound ’house’ Swampman makes was not learned in a 
context that would give it the right meaning – or any meaning at all. Indeed, I don’t see how my replica 
can be said to mean anything by the sounds it makes, nor to have any thoughts.” (1987, återgivet av 
Nathanael Goldberg, “Swampman, response-dependence, and meaning”, Gerhard Preyer ed., Donald 
Davidson on Truth, Meaning, and the Mental. Oxford University Press, 2012.) 



25 

trosuppfattningar inte kan ses som berättigade, eftersom de inte formats av rätt fungerande 

kognitiva förmågor (dvs enligt proper function).100 Så Sosa’s argument, menar jag, utgör 

ingen verklig invändning mot Plantingas proper function. 

3.2.4 Ian Church. 50 years of Gettier: A new direction in religious epistemology? 

I sin essä 50 years of Gettier: A new direction in religious epistemology?101 tar Ian Church 

sig an Plantingas Proper Functionalism och kritiserar den för att inte kunna undvika 

Gettierproblem. Church menar att Plantinga systematiskt har misslyckats att komma runt 

Gettierproblemen102 och att vägen framåt inte ligger i en analys av kunskapens delar, utan 

snarare i en syn på kunskap som icke reducerbar.103 

I sektion 1 ställer han en kortfattad “diagnos” på Gettierproblemet. Men han definierar den 

traditionella synen på kunskap (Justified True Belief, JTB) som “warranted true belief”. 
104Frågan är om detta gör Plantinga rättvisa, då denne tydligt skiljer på begreppen justified 

och warrant?105 Och Plantingas teori om warrant rymmer som vi såg (och som Church senare 

medger) en rad villkor som termen justified saknar.106 

Church’s diagnos går ut på att om warrant inte tillåter falska trosuppfattningar så leder det till 

skepticism. Warrant ses då som ouppnåeligt.107 Om warrant däremot kan tillåtas ha falska 

trosuppfattningar så stöter man enligt Church på Gettierproblem. Allt handlar enligt Church 

om vilken relation warrant har till sanning. Han frågar sig om det är möjligt att forma en falsk 

tro som har warrant.108 

Plantinga tycks enligt Church mena att warrant står i en nära men inte ofelbar relation till 

sanning.109 Det är möjligt att ha en falsk tro som har warrant. Men då stöter man enligt 

kritiker på Gettierproblem. Church hänvisar till Zagzebskis “Lucky Mary” (se tidigare) och 

Peter Klein’s “Lucky Ms. Jones”110 om en Fordägare vars bil förstörs samtidigt som hon 

                                                
100 Boyce and Plantinga, 2015. S 150. 
101 Church, Ian M. 2015, “50 Years of Getttier: A new direction in religious epistemolgy?”, Journal of 
Analythic Theology, pp 147-171.  
102 Ibid., s 147f. Likt Zagzebski menar Church att det inte tycks finnas något sätt att undvika 
Gettierproblem, åtminstone inte i en teori där kunskap som analyserars i beståndsdelar. 
103 Ibid., s 163ff. 
104 Ibid., s 148. 
105 Se Plantinga 1993b, s 85f. Och 1993a, s 4ff. Även 1993a, s 43: “...no degree of justification – can 
be sufficient for warrant.” 
106 Church, 2015, s 149. 
107 Ibid., s 149. 
108 Ibid., s 150. 
109 Ibid., s 150. 
110 Klein, 1996, s 105. 
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ovetandes vinner ett Ford-lotteri – hon har en sann tro på att hon äger en Ford som har 

berättigande utan att ha kunskap.111 

Även här blir det aktuellt att tala om olika miljöer, något som Church undersöker i sektion 3. 

Han (med flera, som vi sett) kritiserar Plantinga för att modifiera detta villkor så att det blir 

för starkt112 och inte tillåter någon falsk trosuppfattning. Church menar att detta öppnar för 

skepticism och leder till situationer då man inte kan veta att gräset är grönt eller att man har 

smärta.113 

Plantinga har medgett114 att vi kanske inte kan säga något mer definitivt om mini-miljön. 

Church sammanfattar: 
Whenever Plantinga’s account assumed a close but not infallible relationship between warrant and 

truth, he faced Gettier counterexamples. Whenever it assumed an infallible relationship, he faced 

unsavory skeptical conclusions.115 

Gettierproblem kan, enligt Church, inte undvikas med Plantingas syn på kunskap.116 Men här 

anser jag att Church påstår mer än han har täckning för. Vi såg ju tidigare att Zagzebskis 

exempel om Mary var problematiskt på flera sätt. Även fall som ”Lucky Ms. Jones” har 

brister som kan adresseras (se Plantingas svar tidigare angående hans Chevrolet van). Så 

Church visar inte att Plantingas proper function lätt kan avfärdas som Gettierfall. En analys 

av kunskapen i beståndsdelar kan därför inte sägas vara överspelad. 

I sektion 4 föreslår Church att den religiösa epistemologin i stället ska anamma en icke-

reduktionistisk syn på kunskap, och han hänvisar till Timothy Williamson’s Knowledge And 

Its Limits.117118 Men Church kritiserar Williamson för att hans kunskapsmodell inte tar 

hänsyn till faktorer som, likt proper function, påverkar formandet av trosuppfattningar.119 

                                                
111 Jämför detta med Plantingas egna fall om hans Chevrolet van ovan. 
112 Church, 2015, s 159. 
113 Ibid., s 161. 
114 Plantinga, 2000, s 159-160. 
115 Church, 2015, s 163. 
116 Ibid., s 163. 
117 Ibid., s 166. 
118 Williamson, Timothy, Knowledge and Its Limits, Oxford, UK. Oxford University Press, 2000. 
119 Church, 2015, s 166. 
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Därför menar Church att vi till Williamson’s teori om kunskap som ett mentalt tillstånd kan 

addera proper function som ett nödvändigt villkor för kunskap.120 Denna non-reductive 

proper functionalism uttrycker han på följande sätt: 

PF: Knowledge that p entails that p was formed by properly function cognitive faculties, in the right 

environment, according to a good design plan, aimed at truth.121 

Detta är utomordentligt koncist formulerat, i min mening, och ger oss något konkret att 

förhålla oss till. Här behöver vi inte tala om en sann tro som har berättigande, utan mer 

”Kunskap formas enligt proper function”. Punkt. Skulle denna icke reducerbara definition på 

kunskap vara en framkomlig väg? Det kanske är svårt att värdera, men jag anser att det är den 

här typen av förslag till förbättringar av proper function som ger oss åtminstone en ledtråd till 

hur kunskap kan tänkas definieras framöver. 

Church menar att en sådan non-reductive proper functionalism stärker Plantingas reformerade 

epistemologi, och går längre än Plantingas egen tes om sensus divinitatus (se tidigare, den 

mekanism som i den troende producerar tro på och om Gud)122 som ger gudstro warrant. 

Proper function kan faktiskt jämställas med kunskap, enligt Church.123 

Jag anser som sagt att Church inte argumenterat tillräckligt övertygande för att vi ska avfärda 

en fördjupad analys av berättigande som en av komponenterna i kunskap. Men hans förslag 

på ny formulering av kunskap och proper function är intressant och ställer oss inför ett 

vägskäl. Valet handlar om huruvida vi kan acceptera att berättigande har villkor som kanske 

inte kan mätas i detalj, eller om vi ska ge upp och tänka oss kunskap som ett enda, icke 

reducerbart, mentalt tillstånd. 

                                                
120 Ibid., s 165. 
121 Ibid., s 166. 
122 Se Plantinga, 2000. 
123 Church, 2015, s 167, min kursivering. 
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4 Avslutande diskussion 

4.1 Vad har jag kommit fram till? 

Vi återvänder till min frågeställning i inledningen av denna uppsats om huruvida Plantingas 

proper function visat sig vara en lösning på Gettierproblem? 

Nej, inte om vi menar att Plantinga måste ställa upp mer detaljerade villkor för den kognitiva 

miljön samt den designplan han hänvisar till. Där såg vi att vi stötte på flera problem. Då bör 

vi i stället söka definiera kunskap som något annat än bestående av delar, och där kan Ian 

Church’s harmonisering av Williamson och Plantinga visa sig vara mer fruktbart. 

Om vi söker analysera kunskapen i beståndsdelar så kan vi besvara frågan med ett ja, 

förutsatt att vi tillåter att de villkor som gäller för proper function inte måste vara så detaljerat 

beskrivna att vi inte längre behöver sanning som en komponent. 

Frågan är också om jag försvarat min tes från inledningen. 

Låt oss återge den här: 

Min tes är att så länge som en analys av kunskap består i studerandet av dess beståndsdelar, så bör 

begreppet berättigande tolkas enligt någon form av Proper Functionalism, där Alvin Plantingas analys är 

den bästa utgångspunkten. 

Ja, jag menar att vi genom studiet av Plantingas Proper Functionalism (PF) har fördjupat och 

förtydligat vår förståelse av begreppet berättigande, eller warrant som han själv föredrar (till 

skillnad från justification). Kan man också säga att hans PF är den bästa utgångspunkten? 

Denna fråga är svårare att besvara. Men av de kritiska artiklar vi gått igenom så vill jag ändå 

åtminstone påstå att PF är en utmärkt startpunkt. Om det är den bästa kan jag inte säkert veta; 

det skulle kräva att jag läst och analyserat all litteratur på området. Så det beror på om mitt 

urval av artiklar, kritik och svar på kritiken utgör ett representativt urval. Jag menar att det 

gör det, och så långt jag förstått och läst utgör Plantingas PF den bästa utgångspunkten för en 

analys av berättigande. 

Jag vill påstå att Plantinga har visat att en ensidig analys av berättigande – utan att ta hänsyn 

till de olika villkor han ställer upp – aldrig kan nå klarhet i vad som konstituerar kunskap. 

Ifråga om vår trosuppfattning ska sägas ha berättigande eller inte blir vi alltså tvingade att ta 

ställning till frågan om trosuppfattningen visar sig vara sann eller inte. 
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Flera filosofer tycks ha förstått berättigandets viktiga koppling till fakta och sanning, men 

också farorna med en för stark koppling. Gemensamt för de flesta vi läst är att en analys om 

kunskap måste ha en komponent som är “redo för sanningen”. Och jag anser inte att 

kritikerna ovan har lyckats slå fast att Plantinga överträder berättigandets gränser så att det 

kan sägas flyta ihop med sanning.  

Men hur nära kopplad till sanning får berättigandet vara innan vi anser att man har fuskat och 

läst “facit” i förväg, dvs att berättigande och sanning flyter ihop? Zagzebskis fråga (se ovan) 

hänger fortfarande över oss. 

Plantinga har i sin analys från början (och i sina revideringar) gett oss några nycklar till att 

förstå problemen med berättigande; han har utrett behovet av rätt funktion i de kognitiva 

förmågorna, han har visat att miljön (såväl den “stora” som den “lilla” miljön) har en oerhörd 

betydelse för hur vi tolkar de kognitiva förmågornas funktion i de relevanta sammanhangen, 

han har argumenterat för att den miljö våra förmågor verkar i behöver vara gynnsam och 

inlemmad i någon form av plan (vare sig denna ska tolkas i naturalistiska, teistiska, eller 

andra termer), och han har slutligen utmanat oss att ta ställning till huruvida denna plan ska 

anses vara slumpmässig eller uttänkt. 

Vad blir då min egen position efter denna studie? Jag anser att Plantingas bidrag till debatten 

inte kan överskattas. Han ställer de frågor vi själva borde ställt när vi presenteras med 

Gettierproblemen. Han blir, så att säga, “Gettier’s efterträdare”.124 Men vi såg också att det 

uppstod svårigheter när vi tillåter warrant att ha en alltför nära koppling till saningen. Hur ska 

t.ex. en mini-miljö definieras utan att bli ad hoc? Vi kanske måste nöja oss med att inte ha det 

exakta måttet angivet. Som Plantinga själv sagt: “It may be that in the long run we can’t say 

more than that the minienvironment must be favorable”.125 

Min egen hållning är att berättigande nödvändigtvis behöver ha ett element av igenkännande; 

om jag har en tro som visar sig vara sann, så ska jag inte bli överraskad av det för att kunna 

anse att jag var berättigad att hålla detta för sant. Jag ska tänka att “Ja, det var väl det jag 

trodde?”. Om jag däremot kan tänka (eller säga) att “Jaha? Det kunde jag väl aldrig tro?”, så 

kan min trosuppfattning – om än den visar sig vara sann! – inte sägas ha något berättigande i 

                                                
124 Som kuriosa kan nämnas att Plantinga och Gettier var kollegor på Wayne State University, och att 
Plantinga var en av dem som övertalade Gettier att publicera – något han initialt var motvillig till. Så 
vem vet, kanske hade vi inte haft Gettier’s berömda artikel om det inte vore för Plantinga m.fl.? 
125 Plantinga 2000, s 160. 
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meningen att den då inte verkar vara förberedd för en granskning av fakta eller det som visar 

sig vara sant. 

Så det finns, enligt min analys, ett nära samband mellan din tros berättigande och ett 

igenkännande. Och givetvis blir då det motsatta lika sant; om någon uttrycker, tänker, eller 

upplever att det man möter av fakta eller sanning förvånar, så kan man inte sägas ha haft 

kunskap – även om det i slutändan skulle visa sig vara sant på grund av någon tursam 

omständighet. 

Skulle jag försöka mig på någon egen definition av kopplingen mellan kunskap och 

berättigande, skulle den likna följande: 

Kunskap är en sann tro som har berättigande, om våra kognitiva förmågor fungerar på ett riktigt sätt, 

siktar framgångsrikt mot sanning och den miljö de agerar i är tillräckligt gynnsam, och om den känner 

igen sanningen när den ser den och inte uppvisar en förvånande hållning. 

Det får bli mitt bidrag till debatten om kunskap och berättigande. Och när vi kopplar denna 

tro till ett svar på om det var sant eller inte, så kan vi säga huruvida trosuppfattningen ifråga 

var ett exempel på kunskap eller inte. Den kritiske läsaren ser givetvis direkt att detta endast 

ger oss en provisorisk syn på vad kunskap är; om vi ska behöva vänta på svaret (dvs se om 

fakta och sanning stödjer min tro), kan vi då överhuvudtaget säga att någon vet något innan vi 

konstaterat att så var fallet? Nej, kanske inte. Men vi har i alla fall i och med detta skärpt 

kraven på vad som kan betraktas som “berättigad tro”. Och det väl kan knappast ses som en 

förlust eller reträtt i den kunskapsteoretiska debatten. 

 

4.2 Efterskrift. Vad blir då nästa steg? 

Säkerligen finns de som kan förbättra, eller utmana, mitt förslag till revidering och 

komplettering av Plantingas analys av berättigande i termer av proper function. Och det sista 

ordet är sannerligen inte sagt i debatten. 

Och något som det debatterats väldigt lite om i såväl min egen uppsats som de texter av 

kritiska filosofer jag berört, är frågan om designplanen. Jag söker nu visa att om vi ska ta 

Plantingas analys på allvar, så måste vi till sist möta frågan om varifrån designplanen 

kommer. Och då blir det ytterst en fråga om det finns någon intelligens bakom planen, såsom 

Gud eller något liknande. 
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Här kan vi argumentera i flera riktningar; vi kan hålla för sant att det inte behövs någon 

designplan, eller att en designplan behövs men lika väl kunde uppkomma genom 

lyckosamma omständigheter, vi kan tänka att planen bäst förklaras med slumpmässiga 

mutationer i kombination med naturligt urval och att den därför inte kan tolkas som en 

”plan”. Hur vi än vrider på det, så ser jag ingen annan utväg än att vi konfronteras med frågan 

om planen ska sägas ha ett slumpmässigt eller avsiktligt ursprung. 

Så antingen har Plantinga genom sin analys flyttat frågan om huruvida våra trosuppfattningar 

har berättigande till en övergripande argumentation om Guds existens, eller så nöjer vi oss 

med att hans villkor för designplanen inte behöver vara grundad i en teistisk tro; vi kan då 

vara tacksamma för hans omfattande analys – men inte köpa hans förklaringsmodell. Vi kan 

säga att Plantingas analys visar på brister i våra resonemang om berättigande – det finns en 

“proper function” som Gettier’s exempel (och flera analyser) saknar och som vi tycks behöva 

– men vi vet inte om vi är beredda att köpa designplanen och dess påstådda teistiska 

ursprung. 

Hur läsaren av denna essä och analys vill gå vidare kan jag kanske inte påverka. Mitt bidrag 

ska ses som en utmaning i att göra nästa steg åtminstone tänkbart; att om vi i linje med Alvin 

Plantinga vill fullfölja en analys i termer av hans PF, så måste vi ställa oss frågor om 

designplanens ursprung – och därmed ytterst om Guds existens. 

Dessa sista frågor berör Plantinga i de verk som vi endast sparsmakat gått in på, framförallt 

Warranted Christian Belief (2000) och Knowledge and Christian Belief (2015). Så för den 

som vill ta frågan till nästa steg rekommenderas dessa skrifter. 

 

Dan Boström 

Jönköping, 2 juni 2018. 
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