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Sammanfattning 

Fysikalism ifråga om vårt upplevande – fenomenella – medvetande; att det är helt och enbart 

fysiskt, står i kontrast till olika former av dualism, som säger att medvetandet inte helt låter sig 

reduceras till det fysiska.  

Frank Jackson har presenterat det så kallade kunskapsargumentet mot fysikalism. Eftersom vi 

lär oss något nytt då vi får en ny upplevelse, och eftersom detta inte kan läras på något annat 

sätt än att själv erfara upplevelsen, så drar kunskapsargumentet slutsatsen att det finns icke-

fysiska fakta om världen, och att fysikalismen därför är falsk.  

Förmågehypotesen (eng. the Ability Hypothesis) är ett svar på detta argument som lagts fram 

av David Lewis och Laurence Nemirow. De menar att det vi lär oss då vi får en ny upplevelse 

inte är något annat än vissa förmågor, och därför är kunskapsargumentets slutsats att det finns 

icke-fysiska fakta om världen falsk.  

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om Förmågehypotesen utgör ett hållbart 

försvar för fysikalismen mot kunskapsargumentet. För att genomföra detta utvärderar jag fem 

invändningar mot Förmågehypotesen och de svar på dessa som Nemirow anför. Jag kommer 

att argumentera för att två av dessa invändningar pekar på problem med Förmågehypotesen 

som inte låter sig lösas, och därför drar jag slutsatsen att Förmågehypotesen inte lyckas försvara 

fysikalismen mot Jacksons kunskapsargument.  

 

  



Abstract 

Physicalism concerning the phenomenal consciousness; the view that it is entirely physical, 

stands in contrast with various versions of dualism, which claims that consciousness is 

irreducibly non-physical.  

Frank Jackson has presented the so-called knowledge argument against physicalism. Because 

we do learn something new upon having a new experience, and because this something cannot 

be learned any other way than to have the experience, the knowledge argument concludes that 

there are non-physical facts about the world. Hence, physicalism is false.  

The Ability Hypothesis is a response to the knowledge argument presented by David Lewis and 

Laurence Nemirow. They argue that what we learn upon having a new experience is nothing 

but a set of abilities. Hence, the conclusion of the knowledge argument that there are non-

physical facts about the world, is false.  

The aim of this paper is to investigate whether the Ability Hypothesis constitutes a viable 

defense for physicalism against the knowledge argument. To accomplish this, I evaluate five 

objections that have been raised against the Ability Hypothesis and the answers to these 

presented by Nemirow. I will argue that two of these objections point to problems with the 

Ability Hypothesis which cannot be solved, and I therefore conclude that the Ability Hypothesis 

is unable to defend physicalism against Jacksons knowledge argument.  
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1 Inledning 

1.1 Problemet med fenomenell kunskap 

Det är något speciellt med det upplevande medvetandet. När du slår i lilltån i tröskeln mellan 

köket och vardagsrummet så händer vissa saker. Nervändarna i tån registrerar ett plötsligt och 

kraftigt tryck, och reagerar genom att sända signaler upp till hjärnan. Där orsakar signalerna 

från nerverna i tån andra händelser, kanske en av dessa händelser är att du skriker ”Aj!”, för att 

sedan sätta dig på en stol och undersöka i vilket tillstånd din lilltå nu befinner sig. Hela detta 

skeende kan förklaras i fysiska termer.  

Dock finns det ytterligare en effekt som följer på lilltåns kollision med tröskeln. Du känner 

smärta. Detta är det fenomenella, eller upplevande, medvetandet. Även om det kan tyckas 

självklart att du skrek ”Aj!” för att du upplevde smärtan, så är det inte självklart. Det är möjligt 

att presentera en helt igenom fysisk redogörelse för detta skeende, som utelämnar att det faktiskt 

kändes på ett visst sätt när du slog i lilltån. Denna möjlighet har för vissa filosofer, till exempel 

David Chalmers (1996) lett till tanken att det fenomenella medvetandet inte är något fysiskt, 

eller åtminstone att det finns fenomenella egenskaper som inte supervenierar på det fysiska 

(Chalmers, 1996, s. 38). Med superveniens menas att de fenomenella egenskaperna 

nödvändiggörs av vissa fysiska egenskaper, och det kan inte förekomma en skillnad i 

fenomenella egenskaper utan att det förekommer en skillnad i fysiska egenskaper. Denna 

ståndpunkt kallas dualism. (Chalmers, 1996, s. 124) 

Andra filosofer hävdar tvärt emot detta att allt är fysiskt, eller som nutida filosofer ibland 

uttrycker det, att allt supervenierar på det fysiska, dvs i fallet med det fenomenella medvetandet 

så supervenierar fenomenella egenskaper på vissa fysiska egenskaper. Denna ståndpunkt kallas 

fysikalism. (Stoljar, 2001) 

För mina syften i föreliggande uppsats kommer jag dock att lägga definitioner av fysikalism 

och dualism i termer av superveniens åt sidan, eftersom de argument jag kommer att diskutera 

inte utgår från definitioner formulerade på det sättet. Istället kommer jag att definiera fysikalism 

utifrån att alla fakta är fysiska fakta (Chalmers, 1996, s. 123; Jackson, 1986, s. 291). I motsats 

till detta definieras då dualism som ståndpunkten att det finns icke-fysiska fakta.  

Ett potentiellt problem för fysikalismen är dock förekomsten av fenomenell kunskap. Att veta 

hur något är (eng. ”knowing what it is like”), dvs att veta hur det är att ha en viss upplevelse, 

eller med andra ord att känna till upplevelsens fenomenella karaktär (qualia), tycks vara en typ 
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av kunskap som inte omfattas av den totala fysiska kunskapen om världen. Från premissen om 

att det finns sådan kunskap, som inte omfattas av den totala fysiska kunskapen, argumenterar 

dualister för att det finns fakta som inte omfattas av alla fysiska fakta. Om detta är korrekt så är 

fysikalismen falsk. Frank Jackson (1982, 1986) presenterar det så kallade kunskapsargumentet 

mot fysikalism, som drar just denna slutsats.  

Emot detta kunskapsargument har presenterats en motteori, den så kallade Förmågehypotesen 

(eng. Ability Hypothesis). David Lewis (2004) föreslår att anledningen till att man själv måste 

erfara en upplevelse för att känna till dess fenomenella karaktär inte är för att man då får ny 

propositionell och fenomenell kunskap, som Jackson menar. Istället menar Lewis att det man 

får när man själv erfar en upplevelse är förmågorna att föreställa sig, minnas och känna igen 

denna upplevelse. Om detta är korrekt, så leder inte förekomsten av fenomenell kunskap (i och 

med att den då inte är propositionell) till slutsatsen att det finns icke-fysiska fakta. Då 

misslyckas kunskapsargumentet med att motbevisa fysikalismen.  

1.2 Syfte, frågeställning och tes 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om Förmågehypotesen utgör ett hållbart 

försvar för fysikalismen mot kunskapsargumentet.  

För att uppfylla detta syfte ställer jag i uppsatsen frågan om Nemirows (2007) försvar av 

Förmågehypotesen mot invändningarna från Earl Conee (1994), Janet Levin (1990), Brian Loar 

(1997), Martine Nida-Rümelin (1995) samt William G. Lycan (1996) är hållbara, eller om dessa 

invändningar faktiskt pekar på problem med Förmågehypotesen som inte låter sig lösas. Just på 

grund av att Nemirow menar sig kunna svara på dessa invändningar är det en lämplig 

utgångspunkt för en diskussion om Förmågehypotesen att fokusera på just dessa.  

Utifrån denna frågeställning kommer jag att argumentera för tesen att Förmågehypotesen inte 

kan ha rätt i att det att veta hur något är, kan analyseras som enbart förmågor. Det tycks 

visserligen som att Nemirow kan bemöta invändningarna från Loar, Nida-Rümelin och Lycan, 

men inte dem från Conee och Levin. De sistnämndas invändningar är alltså de som utgör stöd 

för min tes.  

1.3 Avgränsning och upplägg 

Jag kommer att utgå från de redogörelser av Förmågehypotesen som David Lewis (2004) och 

Laurence Nemirow (1990) ger, samt Nemirows (2007) svar på invändningar som framförts mot 

Förmågehypotesen.  
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I kapitel 2 presenteras kunskapsargumentet mot fysikalism, och kapitel 3 ger sedan en överblick 

över Förmågehypotesen, som ett fysikalistiskt svar på kunskapsargumentet. Kapitel 4 tar upp 

de fem invändningarna mot Förmågehypotesen, tillsammans med Nemirows svar på dessa. Jag 

gör också efter varje invändning en utvärdering av denna och svaret från Nemirow. Först 

presenteras och diskuteras de invändningar som Nemirow lyckas bemöta, och efter dessa tas de 

två – i min bedömning – framgångsrika invändningarna upp. En sammanfattande diskussion 

följer sedan i kapitel 5, och en slutsats presenteras till sist i kapitel 6.  

2 Kunskapsargumentet 

Kunskapsargumentet mot fysikalism i den form som ska diskuteras i denna uppsats 

presenterades först av Frank Jackson i hans artikel Epiphenomenal qualia (1982).   

Jackson (1982) menar att ingen mängd fysisk information kan räcka till för att få kunskap om 

hur något upplevs (eng. ”what it is like”). Ett primitivt argument som han menar att de som vill 

avvisa fysikalismen har att tillgå är det faktum att ”nothing you could tell of a physical sort 

captures the smell of a rose” (Jackson, 1982, s. 127), och därför är fysikalismen falsk. Vi kan 

med andra ord inte utifrån fysisk information om rosor och deras kemiska konstitution, om 

näsor och deras förmåga att registrera molekyler av olika slag i luften, etc, dra några slutsatser 

om hur rosen faktiskt luktar. Dock är det, enligt Jackson (1982, s. 128), inte alla som intuitivt 

håller med om premissen i detta argument, varför han vill söka formulera ett argument där 

premisserna är så självklart sanna som möjligt. Det är detta argument som utgör 

kunskapsargumentet.  

Jacksons kunskapsargument tar, med utgångspunkt i faktumet att det finns en variation olika 

individer emellan när det gäller förmågan att urskilja färger, formen av två tankeexperiment. 

Eftersom den litteratur jag diskuterar endast tar upp det ena av dessa kommer jag här att lämna 

det andra åt sidan.  

Mary är en hjärnforskare som känner till alla fysiska fakta om människans färgseende (Jackson, 

1982, s. 130). Dock är hon instängd i ett svartvitt rum och observerar världen via en svartvit tv. 

Hon har således aldrig själv upplevt t ex färgen röd. När hon till slut lämnar sin svartvita tillvaro, 

menar Jackson, får hon ny kunskap när hon får veta hur det är att uppleva färgen röd. Utifrån 

detta drar Jackson slutsatsen att det finns fakta utöver de fysiska. Om det inte gjorde det skulle 

inte Mary ha lärt sig något nytt när hon klev ur sitt svartvita rum, eftersom hon redan hade 
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kunskap om alla fysiska fakta innan hon fick komma ut ur sitt svartvita rum. Att det finns fakta 

utöver de fysiska fakta utgör ett motbevis mot fysikalismen.  

Martine Nida-Rümelin (2015) presenterar en formaliserad uppställning av Jacksons 

kunskapsargument: 

Premiss P1: Mary har total fysisk kunskap om mänskligt färgseende innan hon 

släpps ut ur sitt svartvita rum.  

Därav följer att 

Konsekvens K1: Mary vet alla fysiska fakta om mänskligt färgseende innan 

hon släpps ut ur sitt svartvita rum.  

Premiss P2: Det finns någon (typ av) kunskap gällande fakta om mänskligt 

färgseende som Mary inte har innan hon släpps ut ur sitt svartvita rum.  

Därav följer att (från (P2)): 

Konsekvens K2: Det finns några fakta om mänskligt färgseende som Mary inte 

vet om innan hon släpps ut ur sitt svartvita rum.  

Därav följer att (från (K1) och (K2)): 

Konsekvens K3: Det finns icke-fysiska fakta om mänskligt färgseende.  

(Nida-Rümelin, 2015, avs. 3.1)  

Även om P1 kan vara svårt att föreställa sig, så är det rimligt att tänka sig, som Nida-Rümelin 

(2015, avs. 3.1) påpekar, att man i princip skulle kunna ha total fysisk kunskap om mänskligt 

färgseende. Därmed är det en giltig utgångspunkt för ett tankeexperiment.  

Denna totala fysiska kunskap om mänskligt färgseende beskriver Jackson (1986, s. 291) som 

att Mary därmed vet allt som finns att veta om vår världs fysiska natur, vilket innebär, menar 

Jackson, att hon vet alla fysiska fakta. På så sätt går Jackson från från P1 till K1.  

När Mary släpps ut och därmed får se färger för första gången, så är det självklart, enligt Jackson 

(1982, s. 130), att hon lär sig något nytt. Men om det är så att hon lär sig något nytt, så är det 

ofrånkomligt att hennes kunskap före befrielsen var ofullständig. I och med detta etablerar 

Jackson den andra premissen, P2.  
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Jackson (1986, s. 292) beskriver vidare, hur Mary efter befrielsen inser att det hela tiden funnits 

fakta om andra människors mentala liv som hon varit helt ovetande om. På så sätt argumenterar 

Jackson för härledningen från P2 till dess konsekvens K2. När väl K1 och K2 fastställts, så är 

den slutliga konsekvensen, att det finns icke-fysiska fakta om mänskligt färgseende, 

ofrånkomlig.  

2.1 Kritik av kunskapsargumentet 

Ett flertal skilda taktiker har använts för att visa på att kunskapsargumentet inte är hållbart. 

Några har ifrågasatt själva utgångpunkten för tankeexperimentet, att Mary inte skulle veta till 

exempel hur det är att se något rött om hon hade total fysisk kunskap. Daniel Dennett (2007) 

menar att Mary skulle kunna ”räkna ut” hur det är att se något rött om hon verkligen hade total 

fysisk kunskap om mänskligt färgseende.  

Andra, så som Brian Loar (1997) och David Papineau (2007) kritiserar slutledningen från P2 

till K2. De menar att även om det finns kunskap gällande fakta om mänskligt färgseende som 

Mary inte har innan hon släpps ut, så betyder inte det att det finns fakta om detta som hon inte 

alls kände till i sin fångenskap. Hon kände till, hävdar de, alla fakta redan i sin svartvita tillvaro. 

Den nya kunskap hon får består i att hon i och med sina nya upplevelser av färg får möjlighet 

att bilda vad de kallar fenomenella koncept om de fakta om mänskligt färgseende, för vilka hon 

i sin svartvita fångenskap endast hade fysisk-teoretiska koncept för. Med andra ord behöver det 

alltså inte vara så att ny information alltid är ny information om nya fakta. Denna taktik kallas 

fenomenella koncept-strategin. Jag kommer att återkomma till denna strategi, dels i kap. 3, dels 

i diskussionen av Lycans invändning i kap. 4.3 nedan.  

Åter andra, så som David Lewis (2004) och Laurence Nemirow (1990, 2007), har en annan 

taktik. De förkastar den andra premissen, P2, i kunskapsargumentet.  

Om man ser närmare på kunskapsargumentets andra premiss P2 och dess konsekvens K2; 

Premiss P2: Det finns någon (typ av) kunskap gällande fakta om mänskligt 

färgseende som Mary inte har innan hon släpps ut ur sitt svartvita rum.  

Därav följer att (från (P2)): 

Konsekvens K2: Det finns några fakta om mänskligt färgseende som Mary inte 

vet om innan hon släpps ut ur sitt svartvita rum.  
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så blir det tydligt att det måste vara propositionell kunskap som avses i P2, eftersom det är 

”kunskap om fakta” som premissen avser.  

Med propositionell kunskap menas att ha kunskap om en proposition. (Ichikawa & Steup, 2018) 

Om jag till exempel vet att Miles Davis är en jazzmusiker, så har jag kunskap om propositionen 

att Miles Davis är en jazzmusiker. Generellt kan man säga att propositionell kunskap är sådan 

kunskap som kan uttryckas med formen ”S vet att p”, där ”S” är det vetande subjektet, och ”p” 

är den proposition som S vet.  

Det är också endast kunskap förstått på detta sätt som kan få P2 att leda till K2. Om man då vill 

undvika konsekvensen K2, är ett alternativ att förkasta P2. Detta gör alltså Lewis och Nemirow, 

och menar att det inte är någon ny propositionell kunskap (kunskap om att något är på ett visst 

sätt) som Mary lär sig då hon släpps ut. Istället, menar de, lär hon sig nya förmågor, och det är 

dessa som utgör ”att veta hur något är”. Om den kunskap Mary lär sig som avses i P2 är kunskap 

om hur man gör något, dvs förmågor, så är det inte den typ av kunskap som får P2 att leda till 

K2, och då undviks den anti-fysikalistiska slutsatsen K3. Denna taktik är föremålet för denna 

uppsats och presenteras närmare i kap. 3 nedan.  

3 Förmågehypotesen 

”Phenomenal information is an illusion” 

 (Lewis, 2004, s. 91) 

Förmågehypotesen formulerades av David Lewis och Laurence Nemirow, som svar på 

Jacksons kunskapsargument mot fysikalismen. Erfarenheten är den bästa läraren, slår David 

Lewis fast i What experience teaches (Lewis, 2004). Med detta menas att han håller med 

Jackson i det att Mary inte kan få veta hur färgen röd är förrän hon själv får erfarenhet av den. 

Men om man erkänner argumentet på den punkten som säger att Mary får ny information när 

hon kommer ut – information som hon inte hade innan, trots att hon hade all fysisk information 

– så menar Lewis att man inte längre kan anta fysikalism.  

Lewis slutsats här bygger på ett antagande om att ny information alltid är information om nya 

fakta. Detta antagande ska inte tas för självklart, vilket fenomenella koncept-strategin visar (se 

kap. 2.1 ovan). Dock kommer jag för uppsatsens syfte, att utvärdera Förmågehypotesen, här 

lägga denna problematik åt sidan.  
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Kunskapsargumentet hävdar som sagt (se kap. 2 ovan) att oavsett hur mycket fysisk information 

Mary hade, dvs hur mycket kunskap om fysiska fakta hon hade, så kunde hon inte få kunskap 

om hur det är att se färger. En naturlig och ”frestande” förklaring till varför fysisk information 

inte kunde hjälpa Mary, menar Lewis (2004, s. 84), är att det utöver fysisk information också 

finns en helt annan slags information, nämligen fenomenell information. Denna hypotes 

benämner Lewis Hypothesis of Phenomenal Information (HPI).  

Trots att Lewis inte menar sig kunna vederlägga hypotesen om fenomenell information så 

förkastar han den, på grund av att den inte är kompatibel med fysikalism, och att den inte har 

större förklaringsvärde än det alternativ han presenterar; Förmågehypotesen. Denna hypotes 

kan gå med på det enligt Jackson (1982, s. 130) intuitivt självklara i att Mary lär sig något när 

hon släpps ut, men utan att behöva gå med på att det är någon propositionell kunskap hon lär 

sig, utan endast vissa förmågor. (Lewis, 2004, s. 77, 90) 

Förmågehypotesen säger alltså att det att veta hur något är (”knowing what it is like”) inte är 

propositionell kunskap, utan en slags praktisk kunskap – förmågor. (Nemirow, 1990, s. 493) 

Exakt vilka dessa förmågor är, är inte det avgörande för Förmågehypotesen men i Lewis version 

av Förmågehypotesen, som är den version som behandlas i uppsatsen, är dessa tre till antalet; 

förmågan att känna igen, förmågan att föreställa sig, och förmågan att minnas, en upplevelse. 

(Lewis, 2004, s. 98) 

Om jag till exempel vet hur ett piano låter, dvs hur det är att höra ett piano, så menar 

Förmågehypotesen att det inte finns några fakta rörande hur ett piano låter utöver fysiska fakta. 

Kunskapen jag får genom att höra hur ett piano låter utgörs istället av förmågan att känna igen 

ljudet av ett piano när jag hör det. Den utgörs också av förmågan att föreställa sig ljudet av ett 

piano, och att i fantasin kunna föreställa sig ljudet på ett annorlunda sätt (till exempel att 

föreställa sig ljudet i en högre frekvens). Till sist utgörs den också av förmågan att minnas hur 

ett piano låter – jag kan alltså återkalla en tidigare upplevelse av pianoljud jag haft. 

Däremot har jag aldrig hört hur en skalmeja låter. Jag vet alltså inte hur det är att höra en 

skalmeja. Förmågehypotesen säger då att detta inte beror på någon brist på propositionell 

kunskap. Istället analyseras detta som att jag inte har förmågan att minnas hur den låter, och 

inte heller förmågan att känna igen ljudet av en skalmeja. Inte heller har jag förmågan att 

föreställa mig skalmejaljudet.  
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Om det är så som Förmågehypotesen hävdar, så utgör inte kunskapsargumentet ett hot mot 

fysikalismen. Om det är så att allt Mary lär sig när hon kommer ut ur sitt svartvita rum är vissa 

förmågor, så är den andra premissen i kunskapsargumentet falsk. Då finns det inte några fakta 

om andra människor som hon inte visste innan hon släpptes ut (och som isåfall skulle varit icke-

fysiska fakta). Vad hon istället lär sig då hon släpps ut är förmågan att föreställa sig, och 

återkalla ur minnet, till exempel upplevelsen av en röd ros, vilken hon då kan projicera på andra 

människor. (Lewis, 2004, s. 97–98) 

4 Invändningar mot Förmågehypotesen 

Förmågehypotesen har mött kritik från ett flertal håll. I Laurence Nemirows artikel ”So this is 

what it’s like. A defense of the ability hypothesis” (2007) bemöter han ett antal invändningar, 

vilka försöker visa hur Förmågehypotesen misslyckas med att redogöra för fenomenell kunskap 

i termer av förmågor. Jag kommer i detta kapitel i uppsatsen att ta upp fem av dessa 

invändningar, där jag först presenterar själva kritiken mot Förmågehypotesen, för att sedan 

redogöra för hur Nemirow bemöter denna. Varje avsnitt avslutas därefter med en utvärdering 

av dessa.  

4.1 Invändningen från ”Embedded Conditionals” 

Loars invändning 

Brian Loar (1997) argumenterar emot Förmågehypotesen utifrån ett konkurrerande 

fysikalistiskt svar på kunskapsargumentet – svaret från fenomenella koncept-strategin. Denna 

strategi bemöter kunskapsargumentet genom att förkasta härledningen från P2 till K2, istället 

för att göra som Förmågehypotesen och förkasta P2 (se kap. 2) 

Loars karaktärisering av skillnaden mellan Förmågehypotesen och synen utifrån fenomenella 

koncept tar sin utgångspunkt i två teser. Valet mellan dessa svarar mot hur man väljer att bemöta 

kunskapsargumentet, som beskrevs i föregående stycke. Den fysikalist som tar den 

grundläggande anti-fysikalistiska premissen K1 (se kap 2) för sann, behöver förkasta en av 

följande två teser: 

(1) ’Att veta att p’ och ’att veta att q’ beskriver skilda bitar av kunskap bara om ’att-p’ och ’att-

q’ betecknar distinkta set av möjliga världar.  
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Följden av detta blir att, att veta att x fenomenella kvaliteter är si-och-så är distinkt från att veta 

att x fysiska egenskaper är si-och-så, bara om de förra kvaliteterna är distinkta från de senare 

egenskaperna. 

(2) Att veta de fenomenella fakta är att veta ’att si-och-så’ eller att ha distinkt information om 

det.  

Om man förkastar (2) så leder det till Förmågehypotesen, som just förkastar tesen att 

fenomenell kunskap innebär att ha propositionell kunskap om fenomenell information. Loar 

vill hellre förkasta (1). Detta innebär att han tänker sig att även om ’att-p’ och ’att-q’ betecknar 

samma set av möjliga världar, så kan ’att veta att p’ och ’att veta att q’ beskriva olika kunskaper. 

Detta leder till fenomenella koncept-strategin (se kap. 2.1 ovan).  

Loar menar att det finns anledningar att förkasta (1) hellre än (2) och anta ”fenomenella 

koncept”-synen. Hans invändning mot Förmågehypotesen pekar på att denna inte kan förklara 

hur uttalanden om hur något är kan förekomma inuti en konditional sats. Loars exempel på en 

sådan sats är: 

(3) If coconuts did not have this taste, then Q. 

Loar medger att det är möjligt att analysera icke-konditionala uttryck, som ”coconuts have this 

taste” som förkortningar för att uttrycka att man har Förmågehypotesen-förmågorna, men den 

typen av analys låter sig alltså inte göras, menar han, då uttrycket förekommer inuti en 

konditional sats. Loars argument för detta är att ”…have this taste” framstår som ett predikat 

med ett distinkt innehåll. Det är med andra ord en egenskap som tillskrivs kokosnötter, och inte 

förmågor som tillskrivs den som gör uttalandet. (Loar, 1997, avs. 7) 

Nemirows svar 

Nemirow menar att Loar missar målet helt i sin kritik av Förmågehypotesen utifrån ”embedded 

conditionals”. Förmågehypotesen har ingen ambition, menar han, att analysera termer som 

refererar till erfarenheter, utan menar endast att vissa typer av kunskap bäst analyseras som 

vissa förmågor. Loars exempel, ”coconuts have this taste”, är enligt Nemirow ett exempel på 

en sådan term som refererar till en erfarenhet. Men eftersom ett sådant uttryck inte uttalar sig 

om kunskap, så är det inte ett sådant uttryck som Förmågehypotesen utger sig för att analysera. 

Det är endast uttryck som säger att en vet hur något är som Förmågehypotesen analyserar som 

påståenden om förmågor snarare än som anspråk på propositionell kunskap. (Nemirow, 2007, 

s. 38–39) 
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Utvärdering av Loars invändning och Nemirows svar 

Under förutsättning att man analyserar (3) endast utifrån vad som sägs, och inte vad som menas 

(Grice, 2013), så tycks det som att Nemirow har rätt i att Loar anklagar Förmågehypotesen för 

att misslyckas med vad den aldrig föresatt sig att göra. Då är det, som Nemirow menar, inte ett 

uttalande om kunskap i ett uttryck som ”coconuts have this taste”, utan uttrycket refererar 

endast till en direkt erfarenhet.  

Om man däremot skulle analysera (3) utifrån vad som menas, så skulle man kunna ifrågasätta 

Nemirows bemötande att uttryck som ”coconuts have this taste” endast refererar till en direkt 

erfarenhet. Då skulle den, även om det inte explicit uttrycks, också uttrycka en kunskap hos 

talaren. Dock tycks det tydligt att Loars invändning endast avser vad som faktiskt sägs i (3) och 

då förmår alltså inte denna invändning visa på något problem hos Förmågehypotesen.  

4.2 Invändningen från Fenomenella Koncept 

Nida-Rümelins invändning 

Martine Nida-Rümelin (1995), här refererad ur Nemirow (2007), hävdar att det är svårt för 

Förmågehypotesen att analysera meningar av följande typ: 

(1) Marianna believes falsely that the sky appears red to normally sighted people.  

Nida-Rümelins invändning tar formen av ett tankeexperiment som liknar Jacksons Mary. 

Marianna, som har normalt färgseende, lever under hela tidsperioden t1 i svart-vit isolering – 

hon har med andra ord, precis som Mary, aldrig upplevt färger (Nemirow, 2007, s. 39–40). Vid 

tidpunkten t2 får hon dock uppleva de olika basfärgerna, men endast med hjälp av konstruerade 

föremål som bord och stolar. Hon får också lära sig färgnamnen på olika naturliga 

föremål/fenomen, som till exempel att apelsiner är orangea och att himlen är blå. Hon får dock 

aldrig se dessa. I och med detta kan hon alltså inte koppla ihop en färg med dess rätta färgnamn. 

Av någon anledning faller det sig så att hon bildar föreställningen att den färg som normalt 

färgseende människor ser när de ser en molnfri himmel, är röd. Dock vet hon som sagt att denna 

färg – himlens färg – bär namnet ’blå’.  

På ett sätt vet alltså Marianna inte att himlen ter sig blå för normalt seende människor, och 

följande sats är då sann: 

(2) Vid t2 vet inte Marianna att himlen ter sig blåf (dvs fenomenellt blå) för normalt seende 

människor.  
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Blåf är Nida-Rümelins sätt att markera i skrift att det är blått förstått utifrån ett fenomenellt 

koncept som (2) handlar om. Det är alltså den färg som Marianna upplever som (den färg som 

vi kallar) blå som hon inte vid t2 vet vara färgen som normalt seende människor upplever när 

de ser på himlen 

Dock är det samtidigt, på ett annat sätt, så att Marianna vid t2 vet att himlen ter sig blå för 

normalt seende människor: 

(3) Vid t2 vet Marianna att himlen ter sig blåif (dvs icke-fenomenellt blå) för normalt seende 

människor.  

Blåif är motsvarande skriftliga uttryck för det icke-fenomenella konceptet ’blå’ som Marianna 

bildat då hon fick lära sig – inte av egen erfarenhet, utan av någon som berättade det för henne 

– att himlen har en färg som kallas ’blå’. Det är alltså den färg som Marianna enbart känner till 

på ett teoretiskt/verbalt plan som ’blå’ som hon vid t2 vet vara färgen som normalt seende 

människor upplever när de ser på himlen 

Vid tidpunkten t3 får hon slutligen se med egna ögon vilken färg himlen faktiskt har, och får då 

veta att den färg som normalt färgseende människor ser när de ser en molnfri himmel, är blåf.  

Genom att på samma sätt som i (2) och (3) skilja mellan fenomenellt blå och icke-fenomenellt 

blå kan man uttrycka (1) på följande sätt: 

(4) Vid t2 tror Marianna felaktigt att himlen ter sig rödf för normalt seende människor.  

Nida-Rümelin menar (Nemirow, 2007, s. 39–40) att Förmågehypotesen inte kan analysera (4) 

eftersom Marianna vid t2 inte saknar någon förmåga – Förmågehypotesen-förmågorna fick hon 

ju vid t2. Hennes felaktiga fenomenella trosföreställning kan alltså inte analyseras som en brist 

på förmåga. Istället måste det vara propositionell kunskap som fattas Marianna. Eftersom det 

är en fenomenell felaktig trosföreställning Marianna har, följer det, enligt Nida-Rümelin, att 

den propositionella kunskap som fattas henne är fenomenell, vilket motsäger 

Förmågehypotesen. Vid t3, slutligen, får hon den korrekta fenomenella trosföreställningen att 

himlen ter sig blå fenomenellt för normalt seende människor. Nida-Rümelin menar att det är 

detta sista epistemiska framsteg som ger Marianna den fenomenella kunskap som är avgörande 

för kunskapsargumentet.  
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Nemirows svar 

Nemirow (2007, s. 40) föreslår en parafrasering av (4) i linje med Förmågehypotesen: 

(5) Vid t2 skulle Marianna, om hon försökte visualisera himlens färg, visualisera rött, felaktigt 

troende att hon visualiserade den färg som normalt seende människor visualiserar när de 

visualiserar himlens färg.  

Nemirow drar alltså här samma slutsats som Nida-Rümelin. Det är ingen förmåga som fattas 

Marianna, utan det är en felaktig trosföreställning hon har. Nemirow hävdar dock att den 

kunskap som fattas Marianna inte är fenomenell trots allt. För att visa på detta formulerar han 

på olika sätt den kunskap som hon slutligen får vid t3: 

(6) Vid t2 visualiserade Marianna egentligen rött, när hon försökte visualisera himlens färg.  

(7) Vid t2 trodde Marianna att hon visualiserade himlens färg när hon visualiserade rött.  

Nemirows (2007, s. 41) argument för att detta inte är fenomenell kunskap är att hon inte 

behövde uppleva färgen på himlen för att lära sig detta. Till och med Mary, i sin svartvita 

tillvaro, hade kunnat avgöra sanningen i (6) och (7) genom att t ex be Marianna peka ut den 

färg hon visualiserar när hon försöker visualisera himlens färg, och jämföra denna med himlens 

färg. Detta skulle ske genom att jämföra våglängden på ljuset från respektive färg.  

Den kunskap Marianna fick vid t3 är alltså inte, enligt Nemirow, fenomenell kunskap. Därför 

visar inte detta exempel på något problem med Förmågehypotesen.  

Utvärdering av Nida-Rümelins invändning och Nemirows svar 

Det stämmer, som både Nemirow och Nida-Rümelin medger, att Mariannas felaktiga 

trosföreställning i (4) beror på frånvaro av viss propositionell kunskap, och när hon vid t3 får 

en korrekt trosföreställning, så är det någon form av propositionell kunskap hon vinner. Men 

den avgörande frågan är alltså vad det är för slags propositionell kunskap som inte Marianna 

har vid t2, men får vid t3 – om den är fenomenell eller inte.  

Vad hon faktiskt vet, sedan t2, är hur det är att se något blått. Detta eftersom hon vid t2 fick 

erfarenhet av basala färger genom att se konstgjorda objekt som väggar och stolar etc, i färg. 

Detta tycks vara fenomenell kunskap – det svarar mot ”knowing what it is like”. Det är en 

trosföreställning som handlar om något fenomenellt – hur det är att se något blått.  

Vad hon inte vet vid t2, och lär sig först vid t3, är (a) vilken färg himlen faktiskt har, fenomenellt 

sett, samt (b) vilket färgnamn som färgseende människor använder för fenomenell blåhet.  
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(b) är tydligt inte fenomenell kunskap. Detta är något som enkelt kan förmedlas verbalt 

människor emellan. För att se detta kan man föreställa sig nysvensken X som på SFI får lära 

sig det svenska ordet ’blå’ och vilken färg detta ord avser. X har därmed inte lärt sig något nytt 

fenomenellt, utan endast betydelsen av ett ord.  

När det gäller (a) är det inte lika tydligt att det inte skulle vara fråga om fenomenell kunskap, 

som Nemirow påstår. När Mary släpptes ut ur sitt svartvita rum och fick se himlen, så fick hon 

ny fenomenell kunskap – nämligen kunskap om hur det är att se himlens färg, vilket tycks svara 

mot det epistemiska framsteg som Marianna gör först vid t3.  

Men ett alternativt sätt att uttrycka vad Mary fick kunskap om är att säga att hon fick kunskap 

om hur det är att se den färgen (som hon såg när hon fick se himlen). Detta svarar närmare mot 

det epistemiska framsteg som Marianna tar vid t2, snarare än vid t3. Men eftersom Marianna 

redan lärt sig ”hur det är att se den färgen (blå)” vid t2, så blir det tydligt (i Nemirows tolkning) 

att Marianna inte lär sig något fenomenellt vid t3. Nida-Rümelin ser det däremot som att 

Marianna lär sig något fenomenellt vid t3. Dock har alltså Nemirow som visades ovan pekat på 

hur Marianna kunde lärt sig detta utan att själv se himlen.  

Men det som uttrycks i (6) och (7) ovan, är bara en sak som Marianna får information om vid 

t3. Även om det stämmer att denna kunskap inte är fenomenell utan hade kunnat räknas ut av 

Mary i sitt svartvita rum, så kanske det finns annan kunskap som Marianna lär sig vid t3 som 

hon inte hade kunnat få på annat sätt än att själv se himlens färg. Nemirow (2007, s. 40) 

beskriver också hur följande påstående blir sant vid t3:  

(8) När hon visualiserar rött, så tror Marianna inte längre felaktigt att hon visualiserar himlens 

färg, vilken egentligen ter sig blå för normalt seende människor.  

Hade Marianna kunnat lära sig detta utan att själv se himlen och dess färg? Nemirow (2007, s. 

41) menar att hon kunde lärt sig detta av en ”lärare” (kalla honom Martin), som berättade för 

henne att färgen på hennes köksvägg (som i exemplet är ett av de föremål hon fått se i färg vid 

t2) har samma färg som himlen.  

Men är det sant att Marianna efter denna lektion verkligen hade vetat att himlens färg är 

densamma som färgen på hennes köksvägg? Ett sätt att formulera den kunskap Marianna får av 

sin ”lärare” är följande: 

(9) Himlens färg är densamma som färgen på min köksvägg, vilken kallas ’blå’.  

Ett alternativt sätt att formulera den kunskap hon får är: 
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(10) Himlens färg ter sig för Martin på samma sätt som färgen på min köksvägg ter sig för 

honom, och denna färg kallas blå.  

Så länge Marianna kan lita på Martin, så tycks det som att hon faktiskt vet att himlen är 

fenomenellt blå efter lektionen i köket. Därmed så visar Nemirow på att den fenomenella 

kunskapen Marianna får, får hon vid t2, och denna är möjlig att analysera som 

Förmågehypotesen-förmågorna.  

4.3 Invändningen från Mentalt Innehåll 

Lycans invändning 

Lycan (1996), här refererad ur Nemirow (2007, s. 41), menar att Förmågehypotesen inte på ett 

rättvisande sätt kan redogöra för det faktum att när vi föreställer oss något, så kan vi göra det 

rätt, eller på ett lyckat sätt. Därav följer, menar Lycan, att det att veta hur något är, är att veta 

en sanning. Därmed är det att veta hur något är inte enbart en fråga om vissa förmågor, utan 

även en fråga om att ha rätt information, eller med andra ord, att ha propositionell kunskap.  

Nemirows svar 

På detta kan Förmågehypotesen svara att för att veta hur det är att se något rött, måste man 

kunna ”imaginatively conjure up a state that represents the state of seeing red” (Nemirow, 2007, 

s. 42), en hypotes som Nemirow ger namnet ”Conjuring Red Ability Hypothesis”. Denna 

hypotes menar han fånga det intuitivt tilltalande med HPI – idén att vad man gör när man 

visualiserar rött är att framkalla en mental representation av att se rött. Nemirow menar att det 

därmed borde vara lika intuitivt att det att veta hur det är att se rött är att veta hur man ska 

framkalla en mental representation av att se rött.  

Även om man går med på att ”Conjuring Red ability” ger en tillgång till ett mentalt innehåll, 

som är propositionellt, menar Nemirow (2007, s. 42) att man inte kan dra slutsatsen att detta 

innehåll är fenomenell information. Det kanske är information som man kan få på ett 

fenomenellt sätt. Och det kanske är så att det är möjligt att man kan få tillgång till samma 

information på ett icke-fenomenellt sätt. Det ”fenomenella sättet” man kan få tillgång till 

informationen på är i Nemirows terminologi de sedvanliga Förmågehypotesen-förmågorna.  
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Utvärdering av Lycans invändning och Nemirows svar 

Även denna gång tycks Nemirow presentera ett hållbart försvar för Förmågehypotesen. Lycans 

invändning att man kan föreställa sig något på ett lyckat sätt, och därmed veta en sanning, 

förklaras av Nemirow på ett logiskt sammanhängande sätt. Förmågehypotesen visar sig vara 

kompatibelt med idén om att vi framkallar en mental representation av hur det är att se något 

rött när vi minns eller föreställer oss hur det är att se något rött, även om man kan tolka denna 

representation som informationsbärande. Det viktiga för Nemirows argument, och för 

Förmågehypotesen, är att inte informationen är fenomenell. Detta visar Nemirow kan vara 

fallet. Enligt Förmågehypotesens analys så är det sättet som informationen fås tillgång på, som 

är fenomenellt, snarare än informationen i sig. Och det ”fenomenella sättet” varpå man kan få 

tillgång till informationen på, är återigen de tre Förmågehypotesen-förmågorna att minnas, 

känna igen och föreställa sig. Vidare är det alltså möjligt att den information som 

Förmågehypotesen-förmågorna kan ge fenomenell tillgång till, också kan ges tillgång till på 

annat sätt – på ett icke-fenomenellt sätt.  

Viktigt att påpeka här är dock, att den förklaringsmodell som Nemirow använder för att försvara 

Förmågehypotesen mot Lycans invändning är snarlik ett konkurrerande svar på 

kunskapsargumentet, den så kallade fenomenella koncept-strategin (se kap 2.1 ovan). Även 

denna strategi går ut på att det finns två olika sätt att bilda ett koncept av en viss information 

eller av ett visst faktum. En normalt färgseende person i frihet (dvs inte fången i en Mary-

liknande situation) kan således bilda ett fenomenellt koncept av hur det är att se något rött. 

Mary, i sin svartvita tillvaro, hade däremot inte möjlighet att bilda ett sådant fenomenellt 

koncept. Men hon hade ändå ett koncept ”hur det är att se något rött”, som var bildat utifrån 

hennes fysiologiska kunskaper om detta fenomen – hon hade ett icke-fenomenellt, eller ett 

fysiskt, koncept av hur det är att se något rött. Detta visar på hur Mary kunde veta alla fysiska 

fakta i sin svartvita tillvaro, samtidigt som hon lärde sig ny propositionell kunskap när hon fick 

uppleva färger. När hon upplevde färger så lärde hon sig ny propositionell kunskap genom att 

bilda nya (fenomenella) koncept om fakta som hon redan kände till via fysiska koncept. (Nida-

Rümelin, 2015, avs. 4.6) 

Dock, om man, som Nemirow gör i försvaret mot Lycans invändning, närmar sig denna 

beskrivning av vad det är Mary lär sig när hon släpps ur sitt svartvita fängelse, är frågan om det 

är motiverat att hålla fast vid Förmågehypotesen längre. Om det går att förklara varför Mary lär 

sig ny propositionell kunskap utan att medge att hon lär sig nya fakta, så finns det inget behov 

av att förneka intuitionen att Mary lär sig något propositionellt när hon blir fri.  
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4.4 Invändningen från Förmågan att göra Härledningar 

Levins invändning 

Janet Levin (1990) hävdar att det skulle vara märkligt att hävda att erfarenheten skulle skänka 

oss inget annat än praktiska förmågor. När man får se en ny färg för första gången, så får man 

information om t ex vilka andra färger och nyanser denna nya färg är lik. Man får också 

information om effekter den nya färgen har på andra mentala tillstånd hos en. Det tycks, enligt 

Levin, tydligt att man lär sig nya fakta om den nya färgen, och närmare bestämt om erfarenheten 

av den nya färgen. Men det är just detta, att det finns fenomenella fakta, som Förmågehypotesen 

förnekar. (Levin, 1990, s. 479) 

Nemirows svar 

Det är ett vanligt fenomen, menar Nemirow (2007, s. 38), att förmågor ger oss propositionell 

kunskap. Ett exempel som han tar upp är förmågan att dansa vals. Den som har förmågan att 

dansa vals, kommer att kunna förutsäga nästa steg i dansen, utan att dennes kunnande är något 

annat än förmågan att dansa vals. Det krävs ingen propositionell kunskap för detta – kunskapen 

föds så att säga ur förmågan.  

Det är egentligen inte alls frågan om härledningar i den här typen av fall, hävdar Nemirow. 

Snarare än att bestå i en härledning från förmåga till propositionell kunskap, så ”are [they] the 

product of reflexive tendencies (or ablilities) to generate certain correct conclusions” (2007, s. 

38). Man behöver inte resonera sig fram till vilket som är nästa steg i valsen – man bara vet det. 

Men det betyder inte att valskunskaperna är något annat än förmågor. Samma sak är det fråga 

om när det gäller språklig förmåga. Jag kan veta att en viss mening är grammatiskt korrekt utan 

att ha någon propositionell kunskap om de grammatiska regler som gör att meningen är 

grammatiskt korrekt. Och när det gäller det fenomenella, så kan jag, när jag blir varse en ny 

nyans av en färg, generera slutsatser kring vilka andra nyanser den är mest lik. Detta gör jag 

också utan några teoretiska principer eller resonemang.  

Utvärdering av Levins invändning och Nemirows svar 

Det är värt att notera att Nemirow i förstone tycks bejaka att propositionell kunskap kan springa 

ur förmågor. Även om han vidhåller att förmågan i sig inte behöver tolkas som annat än ”know-

how”, så säger han samtidigt att propositionell kunskap kan genereras ur förmågan. Det innebär 

inte att hävda att den propositionella kunskapen ifråga inte existerar. På sin höjd säger Nemirow 

här att förmågan är kausalt föregående den propositionella kunskapen. För att ta Nemirows eget 
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exempel: om jag vet hur man dansar vals, så kan jag utifrån denna förmåga generera den 

propositionella kunskapen att jag vet att nästa steg är si-och-så. Analogt är det med förmågan 

att veta hur det är att se något rött. Jag kan då utifrån denna förmåga generera den 

propositionella kunskapen att jag vet att denna färg är lik den-och-den färgen osv.  

Det måste, enligt Förmågehypotesen, i Nemirows redogörelse vara så att den kunskap som 

genereras ur Förmågehypotesen-förmågorna inte är fenomenell. Nemirow själv har 

argumenterat för att propositionell kunskap inte är fenomenell om den kan erhållas på annat 

sätt än att man själv upplever den. (se avs. 4.4, i diskussionen av Nida-Rümelins invändning; 

se även Nemirow, 2007, s. 41)  

Är det möjligt att all propositionell kunskap som kan genereras ur förmågan att minnas hur det 

är att se något rött, kan fås på annat sätt, utan att behöva ha erfarenheten av att se något rött? 

Om den kan fås på annat sätt, så är den inte fenomenell, och då faller Levins invändning. Men 

om det finns någon sådan propositionell kunskap som inte kan fås på annat sätt, så är den 

fenomenell, och då håller Levins invändning.  

Om man först ser på Nemirows icke-fenomenella exempel med valsdansarförmågan och den 

kunskap som kan genereras ur denna, så står det klart att den kunskapen kan fås på annat sätt. 

Jag kan till exempel få kunskap om vilket danssteg som följer på ett annat genom att min 

danslärare talar om det för mig.  

Om man sedan ser på det fenomenella exemplet med kunskapen om hur det är att se något rött 

och den kunskap som kan genereras ur denna, så tycks det som att även denna kunskap kan fås 

på annat sätt. Även Mary i sin svartvita tillvaro visste vilka färger och nyanser som var lika 

varandra. Hon kunde också genom observationer få kunskap om effekter som den färg som 

kallas ’röd’ har på andra individers mentala tillstånd.  

Men hade Mary, fortfarande i sin svartvita boning, kunnat få kunskap om hur hennes mentala 

tillstånd hade påverkats av färgen röd? Detta tycks långt ifrån självklart. Vissa effekter som en 

färgupplevelse har på andra individer är säkert sådana att de kan antas återfinnas hos alla 

individer, och därmed även hos Mary, om hon till sist skulle få se till exempel en röd ros. Men 

det tycks fullt möjligt att det finns effekter som följer på det att få veta hur det är att se en röd 

ros som inte låter sig generaliseras till alla individer. Kanske Mary, när hon får se en röd ros, 

känner yrsel, ilska, eller sexuell upphetsning, eller något annat som inte kan förutsägas med 

ledning av hur andra reagerar på att se något rött. Därav följer att det är fullt möjligt att det finns 

information om färgen röd, som inte kan fås på annat sätt än att man själv upplever den. Det 
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tycks också klart att denna kunskap om hur det är för Mary att se något rött, inte kan förklaras 

som någon av Förmågehypotesen-förmågorna. Det tycks snarare vara fråga om fenomenell 

information, vars existens är det som förkastas av Förmågehypotesen.  

Därmed tycks det som att Levins invändning står fast. Det finns åtminstone viss propositionell 

kunskap som vi bara kan få genom att själva uppleva till exempel en färg, och som inte låter 

sig analyseras som Förmågehypotesen-förmågorna.  

4.5 Invändningen från Individer med Förhöjd och Försämrad Förmåga till 

Visualisering 

Conees invändning 

Earl Conee (1994) har framfört invändningen mot Förmågehypotesen att det att kunna föreställa 

sig t ex en färg inte är tillräckligt för att veta hur det är att se den färgen. Som stöd för detta 

framför han exemplet med Martha, som är extremt skicklig på att extrapolera en mellanliggande 

nyans hon aldrig sett, utifrån hur de omgivande nyanserna ser ut (Conee, 1994, s. 138). Enligt 

Förmågehypotesen skulle, menar Conee, Martha veta hur den mellanliggande nyansen ser ut, 

innan hon utfört extrapoleringen och utifrån de kända nyanserna visualiserat den 

mellanliggande nyansen – eftersom Förmågehypotesen säger att det att veta hur något ser ut 

utgörs egentligen av bland annat förmågan att föreställa sig/visualisera. Dock är det tydligt, 

menar Conee, att Martha faktiskt inte vet hur den mellanliggande nyansen ser ut, innan hon 

visualiserat den. Slutsatsen Conee drar är att det att kunna visualisera en viss nyans inte är 

tillräckligt för att veta hur det är att se den nyansen.  

Dock erkänner Conee (1994, s. 139) att i David Lewis version av Förmågehypotesen så blir 

slutsatsen kring Martha den rätta, dvs att hon inte vet hur den mellanliggande nyansen ser ut 

förrän hon utfört extrapoleringen. Detta eftersom Lewis redogörelse för Förmågehypotesen 

säger att alla tre förmågor (att kunna minnas, föreställa sig, och känna igen) tillsammans krävs 

för att man ska veta hur något är. Eftersom Martha inte kan minnas den mellanliggande nyansen 

innan hon visualiserat den så vet hon inte hur det är att se den, enligt Lewis.  

Conee framför dock en andra invändning, som han menar talar emot även Lewis version av 

Förmågehypotesen. I denna invändning föreställer han sig att Mary helt saknar visuell 

föreställningsförmåga. I övrigt fortskrider scenariot precis som i Jacksons version av 

tankeexperimentet. När Mary släpps ut och får se färgen på de röda tomaterna utanför sitt rum, 

så vet hon direkt hur det är att se något rött, och detta utan att kunna visualisera rött. Alltså 
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implicerar inte det att veta hur något ser ut de tre Förmågehypotesen-förmågorna. Anledningen 

till detta är att det, enligt Conee, är skillnad på att veta hur något är, och att fortsätta veta hur 

något är. Förmågehypotesen-förmågorna gör så att vi kan fortsätta veta hur något är. Men att 

veta hur något är i stunden, är alltså möjligt även utan Förmågehypotesen-förmågorna. (Conee, 

1994, s. 139) 

Nemirows svar 

Martha utgör inte något problem för Förmågehypotesen, enligt Nemirow (2007, s. 34). Detta 

eftersom hon inte kan minnas den mellanliggande nyansen förrän hon har visualiserat den. Och 

eftersom det är de tre förmågorna minnas, föreställa sig och känna igen, som tillsammans utgör 

det att veta hur något är, så är det riktigt som Conee säger, att Martha inte vet hur det är att 

uppleva den mellanliggande nyansen innan hon utfört visualiseringen. Här är alltså Conee och 

Nemirow helt överens.  

När det gäller Betty (som Nemirow kallar kvinnan i Conees andra invändning), som saknar 

visuell föreställningsförmåga, menar Nemirow (2007, s. 34–35) att hon därmed också saknar 

kunskap om hur det är att se rött medan hon stirrar på en röd tomat. Anledningen till detta är att 

en normal människa kan, när denne beskådar en tomat och dess röda färg, jämföra den med 

andra färger som denne föreställer sig. Hon kan också föreställa sig att den röda färgen hon ser 

har en något annorlunda nyans. Man måste, enligt Nemirow, för att veta hur en pågående 

upplevelse är, kunna reflektera över den på något sätt. Dessutom kan Betty inte ens sägas vara 

medveten om upplevelsen hon har, eftersom hennes totala brist på visuell föreställningsförmåga 

också leder till att hon inte från ett ögonblick till ett annat kan minnas färgen på tomaten hon 

har framför sig – för att ha visuella minnen måste man ha förmågan till att föreställa sig sina 

minnen visuellt.  

Utvärdering av Conees invändning och Nemirows svar 

Sammanfattningsvis menar Nemirow att Betty inte vet hur det är att se något rött eftersom hon 

inte kan visualisera (och därmed kan hon heller inte känna igen eller minnas hur något rött är). 

Conee däremot säger att Betty så länge hon fokuserar på färgen så vet hon hur det är att se 

något rött.  

En avgörande premiss som ligger till grund för Conees slutsats att Förmågehypotesen 

misslyckas med att vederlägga kunskapsargumentet är, att det är skillnad på att (1) veta hur 
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något är och att (2) fortsätta att veta hur något är. Antar man denna premiss, så håller Conees 

slutsats.  

Jag vill argumentera för att Conees premiss är hållbar. För att göra detta kommer jag att visa på 

vad skillnaden består i, nämligen att Förmågehypotesen-förmågorna behövs för (2) men inte 

för (1). Anledningen till detta är, som också ska visas nedan, att den funktion 

Förmågehypotesen-förmågorna utför kan utföras med hjälp av den direkta upplevelsen.   

De tre Förmågehypotesen-förmågorna, att minnas, känna igen, och föreställa sig, utför alla i 

grunden en och samma funktion, nämligen att framkalla en representation av t ex hur det är att 

se något rött.  

När man minns något, framkallar man en representation av det man drar sig till minnes. När 

man föreställer sig något, handlar det också om att framkalla en representation av det man 

föreställer sig (med skillnaden att det föreställda i något avseende är ”fiktivt”, i motsats till ett 

minne, vilket har för avsikt att vara en representation av en tidigare verklighet). När man känner 

igen något, utgår man ifrån en befintlig upplevelse och framkallar en representation av en 

tidigare upplevelse av samma typ. Alltså utför alla tre Förmågehypotesen-förmågor en och 

samma funktion – att framkalla en representation.  

Således, när man utför funktionen att framkalla en representation av hur det är att se något rött, 

så vet man hur det är att se något rött. Om man inte, då man utövade sin förmåga att dra sig till 

minnes hur det är att se något rött, framkallade en representation av denna upplevelse, så hade 

man knappast kunnat säga att man visste hur det är att se något rött. Man hade faktiskt inte ens 

kunnat säga att man hade förmågan att dra sig till minnes hur det är att se något rött, om man 

inte kunde framkalla representationen av detta.  

Därmed tycks det vara så, att det är själva utförandet av funktionen att framkalla en 

representation, som är det avgörande för att vi ska ha kunskap om t ex hur det är att se något 

rött.  

Men om det är möjligt att utföra denna funktion på annat sätt än genom att använda någon av 

Förmågehypotesen-förmågorna, så skulle det innebära att det går att veta hur det är att se något 

rött utan att ha Förmågehypotesen-förmågorna.  

Att utföra denna funktion på annat sätt är möjligt, vilket Conees exempel visar. Betty, som 

fokuserat beskådar en röd tomat, har i sitt medvetande en representation av hur det är att se 

något rött. Denna representation finns där som ett resultat av Bettys perception av tomaten och 
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dess färg. Eftersom funktionen att framkalla representationen utförs, så vet Betty hur det är att 

se något rött. Därmed behöver inte Betty Förmågehypotesen-förmågorna för att veta hur det är 

att se något rött. Däremot, för att hon ska kunna framkalla representationen av hur det är att se 

något rött efter att hon lämnat tomaten med blicken så behöver hon kunna minnas hur det är att 

se något rött för att utföra funktionen att framkalla representationen. 

Conee har alltså rätt i att det är skillnad på att veta hur något är, och att fortsätta att veta hur 

något är. Skillnaden består, som jag visat ovan, i att för det senare så behövs Förmågehypotesen-

förmågorna, men inte för det förra. Och anledningen till detta är alltså att det går att utföra den 

funktion som krävs för att veta hur något är på olika sätt.  

Fortsatta invändningar från Förmågehypotesen 

Ett fortsatt försvar för Förmågehypotesen mot ovanstående argument kan hävda att det inte är 

samma funktion som de olika Förmågehypotesen-förmågorna utför. Det är olika funktioner, 

och även om minnesförmågans funktion kan utföras även av den direkta upplevelsen, så kan 

inte funktionen hos förmågorna att känna igen och föreställa sig utföras av den direkta 

upplevelsen.  

Förmågehypotesen-förespråkaren kan ta fasta på att förmågan att känna igen innebär att 

jämföra den nuvarande upplevelsen med en tidigare upplevelse av samma typ, och hävda att 

denna funktion inte kan utföras enbart med hjälp av den direkta upplevelsen.  

Men om man ser närmare på vilka representationer som jämförs när man känner igen något, så 

är det som sagt två stycken. Dels den nuvarande upplevelsen, dels den man drar sig till minnes 

och jämför med. I Bettys fall finns den första helt klart i hennes medvetande – det är den 

representation som orsakas av hennes direkta upplevelse att det hon tittar på. Den andra – den 

man drar sig till minnes och jämför med – är i Bettys fall samma representation som den som 

orsakas av hennes direkta upplevelse. Därmed lyckas Betty utföra även den funktion som 

igenkänningsförmågan utför, genom att endast erfara en direkt upplevelse.  

Förmågehypotesen-förespråkaren kan till sist ta fasta på att förmågan att föreställa sig innebär 

att i sin fantasi förändra representationen av den direkta upplevelsen (t ex att föreställa sig den 

röda färgen i en något annorlunda ton eller nyans), och hävda att denna funktion inte kan utföras 

enbart med hjälp av den direkta upplevelsen.  

Här tycks det som att Förmågehypotesen-förespråkaren måste ges rätt i att den funktion som 

utförs av förmågan att föreställa sig, inte kan utföras enbart med hjälp av en direkt upplevelse. 
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Dock är frågan hur rimligt det är att hävda att denna funktion måsta kunna utföras för att veta 

hur något är. Om man kan utföra funktionerna av att minnas och känna igen hur det är att se 

något rött, så är det kanske tillräckligt för att man ska veta hur det är att se något rött.  

Ett sätt att försöka avgöra rimligheten i att man måste kunna föreställa sig något som annorlunda 

för att veta hur det är, är att jämföra med annan kunskap än fenomenell.  

Går det då att avgöra rimligheten i att man måste kunna föreställa sig något som annorlunda för 

att veta hur det är? Att se på ett icke-fenomenellt exempel kan belysa frågan.  

Ta till exempel den icke-fenomenella kunskapen att ”bilen står i garaget”. Precis som för det 

att veta hur något rött är, kan det i förstone verka som att man behöver förmågan att minnas och 

att känna igen denna proposition för att veta den. Det kan tyckas rimligt att man ska kunna 

plocka fram ur minnet denna proposition ”bilen står i garaget” för att kunna sägas veta den. 

Likadant är igenkänningsförmågan nära kopplad till det att veta propositionen. Om jag öppnar 

garageporten och ser att ”bilen står i garaget” men inte känner igen denna proposition så tycks 

det som att jag inte visste om den.  

Men precis som i fallet Betty kan vi fråga oss huruvida jag har kunskap just där och då, när jag 

öppnar garageporten och ser att ”bilen står i garaget”. Här tycks det tydligt att jag har kunskap 

enligt den ”traditionella” analysen av kunskapsbegreppet som rättfärdigad, sann tro. Denna 

analys är visserligen problematisk (Gettier, 1963), men för syftet här är den ändå användbar. 

Det är en tro jag har att bilen står i garaget, det är sant (bilen står i garaget) och denna tro 

rättfärdigas av min visuella upplevelse av att bilen står i garaget.  

Jag tycks därmed inte behöva någon ytterligare förmåga att minnas, känna igen, eller föreställa 

mig för att ha kunskap om att bilen står i garaget så länge jag ser bilen i garaget.  

Om det Betty uttrycker när hon beskådar den röda tomaten – ”Det är så här det är att se något 

rött!” – är en tro, så är den också lika sann och rättfärdigad som den jag har när jag öppnar 

garaget och tänker att ”bilen står i garaget”.  

Därmed kan man också dra slutsatsen att även om funktionen som minnesförmågan och 

igenkänningsförmågan skulle behöva utföras för att vi ska veta hur något är, så finns det inget 

skäl för att anta att funktionen som föreställningsförmågan utför behöver utföras.  
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5 Sammanfattande diskussion 

I diskussionerna ovan kring de olika invändningar som framförts mot Förmågehypotesen har 

jag visat på hur Nemirows försvar i speciellt två av fallen, Loars och Nida-Rümelins 

invändningar, tycks vara hållbart. Dessa invändningar misslyckas alltså med att visa att 

Förmågehypotesen inte kan ha rätt i att det att veta hur något är, inte är propositionell kunskap 

utan förmågor.  

Även Lycans invändning tycks Nemirow visa inte vara hållbar. Dock behöver Nemirow i sitt 

försvar medge att Förmågehypotesen-förmågorna ger tillgång till mentalt innehåll som är 

propositionellt. Det Nemirow behöver göra utifrån det är att fortsatt förkasta att det skulle röra 

sig om fenomenell information i det mentala innehållet, vilket innebär att Nemirows strategi allt 

mer liknar den fenomenella koncept-strategin. Som påpekades ovan i diskussionen av Lycan så 

kanske det med en sådan berättelse inte finns något behov av att förneka intuitionen att Mary 

lär sig ny propositionell kunskap när hon släpps ut.  

Det räcker dock med en enda lyckad invändning mot Förmågehypotesen för att visa att det att 

veta hur något är inte kan likställas med enbart förmågorna att minnas, känna igen och föreställa 

sig. I denna undersökning har två av de presenterade invändningarna visats hållbara.  

När det gäller Levins invändning har jag visat på ett motexempel till Nemirows svar, utifrån 

hans egen tes att om det finns propositionell kunskap som kan fås genom att ha erfarenheter av 

ett visst slag, så måste det gå att få denna kunskap också på annat sätt.  

Jag har också visat hur Conees invändning är hållbar. Detta har jag gjort dels utifrån att minnes- 

och igenkänningsförmågornas funktion kan utföras med hjälp av en direkt upplevelse. Därmed 

kan de inte sägas behövas för att veta hur något är. Dels har jag visat på hur man kan ifrågasätta 

att föreställningsförmågan behövs för att veta hur något är, genom att jämföra vad som krävs 

för att man ska ha kunskap i ett icke-fenomenellt fall.  

6 Slutsats 

Jag har här visat på att Förmågehypotesen inte kan ha rätt i att analysera det att veta hur något 

är, som enbart förmågorna att minnas, känna igen och föreställa sig. Detta har jag argumenterat 

för genom att visa på att Earl Conees (1994) och Janet Levins (1990) invändningar mot 

Förmågehypotesen är hållbara. Därmed lyckas inte Förmågehypotesen desarmera 

kunskapsargumentet mot fysikalism. Det finns å andra sidan andra strategier från fysikalismens 
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håll för att visa på hur kunskapsargumentet misslyckas med att motbevisa fysikalismen, varav 

fenomenella koncept-strategin kanske framstår som ett förstahandsalternativ till 

Förmågehypotesen, inte minst eftersom Nemirows försvar ibland närmar sig denna.  
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