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1. Inledning 
Mental kausalitet har diskuterats sedan antikens filosofer och diskuteras än idag då en lösning 

på problemet med mental kausalitet är svårt att finna. En av dagens filosofer som har skapat 

en teori kring mental kausalitet är Anthony Dardis (som är en professor i filosofi i New York). 

Han har skrivit en bok som heter Mental kausalitet och går där igenom vad han anser är 

problemet med mental kausalitet och vilka problem en teori om mental kausalitet måste lösa. 

Dardis menar att en teori om mental kausalitet måste kunna göra mentala egenskaper kausalt 

relevanta vilket han menar att tidigare teorier inte gör. Min frågeställning är om Dardis lyckas 

med uppgiften att skapa en sådan teori. Jag utgår i mitt resonemang från förutsättningen att en 

teori ska vara icke-reduktiv. Jag har sedan valt att titta på andra nutida filosofer som Dardis 

även diskuterar i sin bok och jämför deras teorier med Dardis teori. Sedan försöker jag utifrån 

det diskutera huruvida Dardis har skapat en hållbar teori eller om det finns problem med den.  

 

1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka om Anthony Dardis ger en hållbar lösning på "the problem from 

below" och då i förlängningen en lösning på problemet med mental kausalitet utifrån 

förutsättningen att en teori ska vara icke-reduktiv . 

1.2 Frågeställning 
1. Har Dardis lyckats med att skapa en hållbar teori för "the problem from below"? 

2. Vad finns det för problem med Dardis teori? 
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2. Bakgrund 
Mental kausalitet var från början ett problem om hur något som inte var materia, själen, kunde 

interagera med kroppen. Ämnen som går att koppla till mental kausalitet har hittats redan i 

texter av Platon och Aristoteles, men vissa menar att det är ett relativt nytt dilemma där den 

filosof som ses som den som problematiserat just förhållandet mellan medvetande och kropp 

är Descartes. (Dardis, 2008:10ff) Att vårt medvetande skapar fysiska reaktioner ses för många 

som en omedveten självklarhet. Du fattar ett beslut om att gå på bio på kvällen vilket får till 

följd att du faktiskt går på bio den kvällen. Filosofer har utifrån Platon, Aristoteles och 

Descartes tankar blivit intresserade av ämnet och funderat över hur det kan vara möjligt att det 

mentala och det fysiska kan påverka varandra. Mental kausalitet ses för vissa som en 

nödvändighet för att vi ska kunna ha fri vilja. Dardis ställer frågan om det endast var vår 

kropp som gjorde saker utan koppling till vårt egentliga moraliska ställningstagande hur ska 

vi kunna ställa kroppen till svars för det? Vi blir endast passiva som ser på vad vår kropp gör 

utan att kunna påverka den. Våra känslor, tankar och ”beliefs” skulle då inte ha någon 

påverkan på den vi är.(Dardis, 2008:1ff) 

 

Detta mynnar ut i att filosofer har försökt komma fram till en lösning på mental kausalitet det 

vill säga hur mental kausalitet kan vara möjlig i enlighet med våra fysiska lagar. För att finna 

en lösning på problemet så diskuterar filosofer idag flera olika begrepp eller teorier kring vad 

egenskaper är för mental kausalitet. Dessa är framförallt dualism, anomalous monism, the 

identity theory och funktionalism. 

 

2.1 Presentation av teorier och centrala begrepp 
Här följer en förklaring av de ovan nämnda teorierna och några centrala begrepp för det här 

arbetet. 

 

2.1.1 Dualism 

Dualism är en tro som innebär att det alltid finns två motpoler. Det vill säga det finns alltid två 

av någonting så när det gäller reaktioner så finns det fysiska reaktioner och mentala 

reaktioner. Vi människor består av en fysisk kropp och en mental ”själ”. Dessa är helt 
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fristående av varandra men kan trots det enligt vissa filosofer påverka varandra.(Robinson, 

2011)  

 

2.1.2 Identitetsteorin 

The identity theory eller identitetsteorin kan man på ett sätt säga är motsatsen till dualism. 

Identitetsteorin menar inte att det mentala och det fysiska är samma sak men den säger att de 

är identiska. Teorin innebär att för varje mental reaktion så finns det en fysisk reaktion som är 

identisk med den mentala. I praktiken så innebär det att när vi till exempel upplever smärta så 

innebär detta att det sker en fysisk process i hjärnan, alla känslor och upplevelser är en fysisk 

process i hjärnan.(Smart, 2007) 

 

2.1.3 Funktionalism 

Funktionalism tar ett annat förhållningssätt på mentala reaktioner, teorin fokuserar som 

namnet antyder på en mental reaktions funktion eller vilken roll den spelar i en 

reaktion.(Levin, 2013) 

 

2.1.4 Anomalous monism 

Anomalous monism har kommit som ett svar på identitetsteorin där det menas att det finns 

strikta lagar som förenar det fysiska och det mentala. Anomalous monism hävdar precis 

motsatsen att det inte kan finnas några sådana strikta lagar för det mentala och därför måste 

mentala reaktioner vara identiska med fysiska reaktioner. De vill alltså förena de fysiska 

lagarna med både det mentala och det fysiska genom att koppla ihop det mentala med det 

fysiska, de är identiska och följer därför samma lagar.(Yalowitz, 2012) 

 

2.1.5 Supervenience 

Supervenience handlar om att egenskaper supervenerar på varandra. Detta brukar förklaras 

genom sloganen: "there cannot be an A-difference without a B-difference” (McLaughlin & 

Bennett, 2011) vilket betyder att de inte kan skiljas åt. Om B förändras så måste även A 

förändras men de två är aldrig desamma. Det kan liknas vid en målning och en kopia av en 

målning. Originalet och kopian delar samma egenskaper men de är inte identiska då kopian är 

målad av någon annan och alltid kommer att vara en kopia. Om originalet förändras måste 

även kopian förändras för annars är det inte en kopia längre. (McLaughlin & Bennett, 2011) 

http://plato.stanford.edu/entries/anomalous-monism/
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2.1.6 "Higher-level" egenskaper 

Tanken om olika ”levels” finns inom fysiken och det handlar om att saker delas in i dessa 

olika ”levels” t.ex. så är vätskeform en ”higher-level” egenskap av vatten men geometrin av 

molekylerna av H2O är ”lower-level” egenskaper. De här ”higher-level” egenskaperna följer 

fysiska lagar men vi kallar det ”higher-level laws” och de är oberoende, ”autonomous”, av de 

vanliga fysiska lagarna.(B. Dardis, 2008:131ff) 

 

2.2 Anthony Dardis och mental kausalitet 
Anthony Dardis (2008) menar att vi kan säga att det är något speciellt med våra mänskliga 

tankar men vi kan inte säga exakt vad det är. Vi kan än så länge inte skapa ett mänskligt 

medvetande i t.ex. en maskin men vi har kommit en bit på väg. Medvetande är kanske bara ett 

fysiskt fenomen men det ser inte ut som andra fysiska ting som vi har stött på i världen. 

Dardis skriver att han inte anser att medvetandet kan vara något helt annat än det fysiska. Det 

skulle i så fall innebära att medvetandet har en helt annan natur än materiella ting och kanske 

t.ex. inte åldras på samma sätt som det fysiska. Det skulle finnas en metafysisk delning där det 

finns två olika verkligheter dels den materialistiska och dels den mentala. Det kanske i så fall 

skulle vara så att den mentala verkligheten är den mest idealiska. Dardis vill i sin bok visa att 

det här inte är ett möjligt sätt att se på det fysiska och det mentala. Mental kausalitet är ett 

speciellt fenomen men inte så att det helt skiljer sig från den materialistiska 

verkligheten.(Dardis, 2008:8) 

 

2.3 Vad krävs för mental kausalitet 

2.3.1 Två problem med mental kausalitet 
Dardis talar om två olika problem med mental kausalitet: "the problem from below" och "the 

problem from without". Det första problemet handlar om att acceptera att mentala egenskaper 

skiljer sig från fysiska egenskaper och att de fysiska egenskaperna är mer uppenbara i 

resonemang kring kausal relevans. Det andra problemet handlar om människors tankar och att 

acceptera att människors tankar bestäms utav hur varje individ står i relation till omvärlden, 

våra tankar bestäms alltså externt. Trots det så kan två människor som har exakt samma 

önskan i exakt samma situation få exakt samma händelse att ske. Vilket betyder att 

önskningen är den mest uppenbara för kausal relevans. Så länge vi inte har en lösning på 
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problem ett så spelar det ingen roll om vi har en lösning på problem två för så länge problem 

ett inte är löst så är mentala och fysiska egenskaper skilda åt och då har de fysiska 

egenskaperna den mest uppenbara kausala relevansen. Däremot om vi har en lösning på 

problem ett det vill säga en teori som gör icke fysiska egenskaper kausalt relevanta så kan vi 

gå vidare till att förklara hur mentala egenskaper kan vara kausalt relevanta. Dardis menar att 

problem ett eller "the problem from below" är ett mer generellt problem och alltså det 

problem som behöver lösas för att problem två ens ska vara relevant att lösa därför har Dardis 

valt att försöka lösa just "the problem from below". Dardis vill alltså försöka finna en teori 

som förklara hur mentala egenskaper kan vara kausalt relevanta.(Dardis, 2008:60) 

 

2.3.2 Krav för mental kausalitet 

2.3.2.1 Krav enligt Davidson 

Davidson ansåg att det finns tre principer som vi måste beakta när det gäller mental kausalitet 

och att vi måste finna en teori som kan tillfredställa alla tre principerna. Den första principen 

säger att vissa mentala händelser hänger ihop med fysiska händelser. Den andra principen 

säger att för att mental kausalitet ska vara möjlig så måste det finnas strikta lagar (de 

fundamentala fysiska lagarna) som säger exakt hur dessa samband fungerar. Vidare säger den 

tredje principen att det inte finns några sådana strikta lagar kring mentala 

händelser.(Davidson, 1970:116-117) 

2.3.2.2 Krav enligt Yablo 

Yablo utgick ifrån epiphenomenalism när han diskuterade mental kausalitet och kom fram till 

något som han kallar ”the exlusion argument”. Det här argumentet består av fyra premisser: 

1. Om en händelse x är tillräcklig för att en händelse y ska hända så är inga andra 

händelser x* nödvändiga. 

2. För alla fysiska händelser y så är någon fysisk händelse x tillräcklig för att y ska 

hända. 

3. För varje fysisk händelse x och varje mental händelse x* så är x skiljt från x*. 

4. För varje fysisk händelse y så är ingen mental händelse x* kausalt relevant för att y 

ska hända. 

Yablo menar att det ger två problem för mental kausalitet, dels ett problem för mentala 

händelser och dels ett problem för mentala egenskaper och att dessa två problem måste 

diskuteras och lösa ihop för att finna ett svar på mental kausalitet.(Yablo, 1992:179-180) 



Sandra Melkerson 

8 
 

 

2.3.2.3 Krav enligt Kim 

Kim anser att för att vi ska lösa problemet med mental kausalitet så måste vi acceptera ett av 

två alternativ. Antingen så är mental kausalitet mellan mentala och fysiska händelser en 

metafysisk omöjlighet eller så har själva idén om en sådan koppling ingen begriplig 

mening.(Kim, 2007:2) 

2.3.2.4 Krav enligt Dardis 

Dardis menar att de teorier som finns idag inte ger en bra förklaring till mental kausalitet och 

att det krävs en teori som uppfyller följande tre krav: a) gör en åtskillnad mellan fysiska och 

mentala egenskaper, b) inte definierar mentala egenskaper i fysiska termer och c) kan förklara 

hur både fysiska och mentala egenskaper kan vara "orsaken".(Dardis, 2008:54) 

 

2.4 Teorier om vad mentala tillstånd är och varför de inte fungerar 
 

2.4.1 Dualism 
Kortfattat så säger dualism att det mentala är något helt annat än det fysiska, de är två separata 

ting. Frågan är hur något som inte kan förklaras med naturens lagar kan påverka den fysiska 

världen, det vill säga hur något jag tänker faktiskt får en fysisk konsekvens. Dardis menar att 

om medvetandet eller själen faktiskt är något helt skilt från den fysiska kroppen så kan det 

betyda att den inte heller följer samma lagar som det fysiska. Det skulle kunna betyda att 

själen kan överleva kroppen det vill säga att när kroppen dör så lever själen vidare, själen 

skulle kunna vara odödlig. Det innebär att när kroppen dör så existerar endast själen men den 

har inte längre någon kropp, något "verktyg" för att utföra något i den fysiska världen. Själen 

skulle då vara helt maktlös då den behöver en kropp för att utföra fysiska handlingar. Detta 

ser vi genom att om jag tänker att jag vill äta en banan, så tar min hand en banan och jag 

börjar äta den. Mina tankar utförs med hjälp av kroppen så alltså måste det finnas något 

samband mellan själen och kroppen för själen i sig gör ingenting, det är inte något osynligt 

som jag inte kan se som lyfter bananen.(Dardis, 2008:18) 

 

På samma sätt verkar den fysiska världen påverka den mentala då vi till exempel kan drabbas 

av sjukdomar som påverkar vårt medvetande eller när vi dricker alkohol så påverkar det vårt 

sätt att tänka. Fysiska ting och fysiska handlingar skapar alltså en reaktion i vårt medvetande. 

Det måste alltså finnas en länk mellan det fysiska och det mentala men hur kan det vara 
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möjligt? Det mest uppenbara svaret är att det helt enkelt är fysiska ting både kroppen och 

medvetandet. Medvetandet är vårt nervsystem och alltså ett fysiskt fenomen inget annat. Det 

är ett empiriskt sätt att resonera som vi använder oss av regelbundet i andra sammanhang, det 

vill säga vi observera en korrelerande händelse vid ett flertal tillfällen och då drar vi slutsatsen 

att det finns en länk mellan dessa händelser. Det borde därför vara naturligt att göra samma 

sak när det gäller interaktion mellan medvetandet och kroppen.(Dardis, 2008:35-37) Dardis 

menar därför att dualism inte är en tillförlitlig teori då vi inte har någon empirisk teori som 

stödjer den. Mental kausalitet mellan den fysiska och icke fysiska världen skulle behöva en 

”transrealm” kausalitet som vi enligt empiriskt resonerande inte har några goda skäl att tro 

existerar.(Dardis, 2008:41)  

 

 Anledningen till att filosofer inte ville anta att så var fallet är att de ansåg att vi då inte längre 

skulle ha någon fri vilja. Vårt medvetande, vår själ bestämmer ingenting, vi är endast fysiska 

varelser som lyder under naturens lagar. Ett sätt att lösa problemet var att hävda att orsak och 

verkan inte stämmer. Medvetandets "orsak" är inte alls en orsak, medvetandet skapar 

ingenting och därför är inte mental kausalitet ett problem. Dardis hävdar att det här sättet att 

tänka inte stämmer, helt enkelt för att när du tänker något så får det en verkan. Jag kliar mig 

på näsan. Varför gjorde mina fingrar det? Jo för att jag tänkte det. Men om vi skadar den 

nerven som precis i det ögonblicket ska skicka signalen till fingrarna så kommer jag inte att 

klia mig på näsan just för att kopplingen mellan min tanke och mina fingrar är bruten, den 

mentala kausaliteten är bruten. (Dardis, 2008:35-37) 

 

2.4.2 The identity theory 
Identitetsteorin säger att varje mental händelse är identisk med, samma sak som, en fysisk 

händelse vilket gör mental kausalitet möjlig då det faktiskt är en fysisk händelse och alltså 

följer de fysiska lagarna. Dardis menar dock att det skulle vara förvånande om mentala 

egenskaper är identiska med fysiska egenskaper. Detta för att vi till exempel kan ha tandvärk 

vilket är en process i hjärnan och då säger identitetsteorin att allting som har tandvärk måste 

ha just den typen av processer i hjärnan. Dock så menar vi att till exempel djur kan ha 

tandvärk och deras processer i hjärnan ser helt annorlunda ut. Dardis menar också att detta 

hänger ihop med det faktum att ingenting är identiskt i alla avseenden. Han tar exemplet en 

kopp kaffe. Vi kan ha flera koppar kaffe och säga att de har egenskapen att de är en kopp 

kaffe, alla har den egenskapen. Vi kan dock se att de inte alls är identiska då en av kopparna 
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är gjord av porslin en annan i kartong. De har alltså en gemensam egenskap men också 

egenskaper som skiljer sig. Detta menar Dardis är detsamma för mentala egenskaper som kan 

förstås på olika fysiska sätt. Det innebär att mentala egenskaper kan förstås genom fysiska 

egenskaper men de kan inte vara identiska, de kan inte reduceras till fysiska egenskaper. 

Mentala händelser kan vara helt fysiska men trots det ha egenskaper som inte är identiska med 

fysiska egenskaper(Dardis, 2008:48-51) Identitetsteorin förklarar alltså inte hur mentala 

händelser kan orsaka händelser just på grund av sina mentala egenskaper utan den tar upp de 

fysiska egenskaperna.(Dardis, 2008:61) 

 

2.4.3 Anomalous monism 
 Anomalous monism skapades av Donald Davidson i ett försök att förklara mental kausalitet. 

Teorin säger att att händelser är fysiska men mentala händelser måste inte förklaras i endast 

fysiska termer. Davidson är alltså av den uppfattningen att det inte finns några strikta lagar 

(med strikt lag menar Davidson de fundamentala fysiska lagarna) som förenar det mentala 

med det fysiska men han menar att mentala händelser och fysiska händelser supervenerar på 

varandra. Det vill säga dem är beroende av varandra utan att det finns några strikta lagar för 

det, de är sammanlänkade på det sättet att det mentala och det fysiska kan beskriva samma 

händelse det vill säga det är samma händelse. Det innebär att alla mentala händelser är fysiska 

händelser och alla fysiska händelser följer strikta fysiska lagar. Det innebär att alla mentala 

händelser som har en kausal relation eller supervenerar på fysiska händelser är en fysisk 

händelser.(Davidson, 1970:117ff) Dardis menar att Davidson ger en teori som uppfyller 

kraven a och b (se kap 2.3.2.4 ovan) men inte c (därför vill han med sin teori uppfylla även 

det kravet). Dessa strikta lagar som Davidson beskriver är fysiska lagar vilket Dardis menar 

betyder att den ena händelsen orsakar den andra för att de har egenskaper som styrs av en 

strikt lag. Dardis menar också att anomalism på det här sättet endast pratar om strikta lagar i 

förhållande till fysiska egenskaper och alltså inte mentala egenskaper. Det innebär at 

kausalitet inte beror på mentala egenskaper utan endast på fysiska egenskaper. Mentala 

händelser skapar fysiska händelser på grund av att de har vissa fysiska egenskaper och inte på 

grund av sina mentala egenskaper. Det betyder att mentala egenskaper är irrelevanta när det 

gäller mental kausalitet. Slutsatsen blir alltså att Davidsons anomalous monism uppfyller a 

och b då han faktiskt åtskiljer mentala och fysiska egenskaper och mentala egenskaper är sina 

egna egenskaper och definieras inte i fysiska termer men Davidson menar att mentala 

händelser också har fysiska egenskaper utöver sina mentala egenskaper och de är dem fysiska 
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egenskaperna som orsakar en händelse så alltså är aldrig de mentala egenskaperna orsaken 

och anomalous monism kan inte uppfylla c.(Dardis, 2008:54-58) Detta innebär att Davidson 

teori är en så kallad token – identitetsteori som innebär att den endast berör mentala ”tokens” 

som önskningar och känslor, de mentala ”types” är inte identiska med fysiska ”types”. 

”Tokens” som har samma mentala egenskaper kan ha andra fysiska egenskaper. Till skillnad 

mot typ – identitetsteorin som även går in på egenskaper. Det finns en enskild fysisk egenskap 

som delas med en mental egenskap vilket innebär att mentala ”types” är identiska med fysiska 

”types”.(Dardis, 2008:49) 

 

2.4.4 Funktionalism 
Dardis talar om två olika typer av funktionalism: "role functionalism" och "realizer 

functionalism". "Realizer functionalism" menar Dardis är likt identitetsteorin och har således 

samma problem. "Realizer functionalism" gör ingen åtskillnad mellan mentala och fysiska 

egenskaper precis som identitetsteorin. Den har därför inte något problem med mental 

kausalitet men har då samma problem som identitetsteorin att allting inte är identiskt. Dardis 

väljer därför att fokusera vidare på "role functionalism" som innebär att mentala egenskaper 

kan identifieras med "causal pattern properties". Det vill säga det finns egenskaper som följer 

ett visst mönster och dessa är kausala. Det innebär att en mental reaktion har dels sin mentala 

kausala mönster egenskap och även en specifik fysisk egenskap som gör det möjligt för den 

att vara i just det kausala mönstret. Dardis menar att det finns två problem med den här teorin 

kopplat till mental kausalitet. Det första problemet är frågan kring hur vi vet vilken egenskap 

det är som förklarar kausaliteten när en mental aktivitet orsakar en reaktion. Det vill säga 

orsaken är antingen den kausala mönster egenskapen eller den egenskapen som genomför 

aktiviteten, och som det låter så verkar det mer troligt att det är egenskapen som genomför 

aktiviteten som är den faktiska orsaken och inte den mentalt kausala mönster egenskapen. 

Kausala mönster egenskapar handlar om en form av grupp av egenskaper som tillsammans 

definierar en roll, det orsakas av någonting och det i sig självt orsakar andra händelser. Det 

som är den faktiska orsaken är det som är själva rollen inte definitionen av rollen utan rollen i 

sig självt vilket gör att det inte är de mentala egenskaperna som är den faktiska orsaken till en 

händelse.(Dardis, 2008:51-54)  

 

Det andra problemet handlar om definition. De kausala mönsteregenskaperna har en kausal 

roll genom definition. Det vill säga kopplingen mellan kausala mönsteregenskaper bestäms 
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genom definiton och inte av en faktisk kausal koppling. Problemet är att det är inte möjligt att 

en kausal koppling finns endast genom definition utan det måste finnas en kausal koppling på 

grund av sina egenskaper. Dardis kallar detta för: "the new logical connections 

argument".(Dardis, 2008:53-54) 

 

2.5 Dardis slutsatser utifrån teorierna ovan 
Dardis menar att problemet med mental kausalitet blir ett problem kring egenskaper. Mentala 

reaktioner är fysiska reaktioner. Fysiska reaktioner kan skapa händelser just för att de har 

vissa fysiska egenskaper. Mentala egenskaper är inte identiska med fysiska egenskaper vilket 

gör att mentala reaktioner inte kan skapa händelser för att de har vissa mentala egenskaper. 

Alla egenskaper är inte kausalt relevanta för en reaktion så det finns dels egenskaper som har 

en kausal verkan och andra som inte har det. Så själva kärnan i problemet är att kunna 

förklara hur mentala egenskaper faktiskt kan ha kausalt relevanta egenskaper. Dardis menar 

då att vi måste ha en teori om kausal relevans.(Dardis, 2008:63) 

 

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan egenskaper och identitet. Alla saker är en egen 

identitet, inget är helt identiskt med något annat. De kan dock dela samma egenskaper, Dardis 

kallar det att egenskaper är repetitiva och individer är inte repetitiva. Som ett exempel så finns 

det bara ett enda USA men det har samma egenskaper som Frankrike det vill säga de är 

länder.(Dardis, 2008:65) Frågan är då om fysiska och mentala egenskaper skiljer sig som 

Dardis hävdar ovan. Dardis presenterar tre argument till att mentala egenskaper skiljer sig 

från fysiska. För det första hur kan vi veta att det finns mentala egenskaper? Det menar Dardis 

att vi vet på grund av att om det inte finns några mentala egenskaper då borde det inte heller 

finnas några mentala ting alls vilket skulle betyda att vi aldrig tänker någonting, vi känner inte 

något och vi fattar inga beslut. Det här menar Dardis är absurt och som nämnts tidigare så är 

det svårt för oss att acceptera en värld utan vår fria vilja alltså måste vi konstatera att det finns 

mentala egenskaper.(Dardis, 2008:84) 

 

Sedan följer två argument för varför mentala egenskaper inte är identiska med fysiska 

egenskaper. Det första handlar om logik. Om det är möjligt för en individ att ha en egenskap 

men inte en annan så kan vi konstatera att dem två egenskaperna inte är identiska. Det vill 

säga om mentala egenskaper är identiska med fysiska så skulle en individ inte kunna ha 

endast den ena egenskapen men så länge vi kan säga att det finns en logisk möjlighet för en 
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individ att endast ha den ena så måste vi konstatera att mentala och fysiska egenskaper inte är 

identiska. Till exempel så är det inte en logisk omöjlighet att det finns en kännande varelse 

som inte är fysisk och är den inte fysisk så har den inte heller fysiska egenskaper utan någon 

annan typ av egenskaper. Detta leder alltså fram till att mentala egenskaper inte kan förklaras 

i form av fysiska egenskaper vilket betyder att dem skiljer sig från fysiska egenskaper. Dardis 

tredje argument berör allmänna teorier som menar att vårt medvetande inte kan förklaras 

genom fysik och medvetandet är allmänt kopplat till alla mentala egenskaper vilket alltså 

betyder att mentala egenskaper inte kan vara fysiska egenskaper.(Dardis, 2008:84-85) 
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3. Krav för mental kausalitet och Dardis teori 

3.1 Dardis krav i jämförelse med andra krav 
Davidson pratar om strikta lagar och att allt både det fysiska och det mentala måste styras av 

dessa lagar men de strikta lagarna som är fysiska gäller alltså inte för det mentala vilket gör 

att Davidson i sin teori vill sammanföra det mentala med det fysiska så att de kan lyda under 

de fysiska lagarna. Dardis vill däremot i sina krav åtskilja det fysiska och det mentala. 

Skillnaden är att Dardis endast pratar om fysiska och mentala egenskaper inte händelser 

medan Davidson pratar om just mentala och fysiska händelser. Yablos krav berör också 

händelser men säger däremot detsamma som Dardis att det fysiska och det mentala skiljs åt 

och Yablo nämner också att vi inte endast kan prata om händelser utan måste ta med även 

egenskaper vilket skulle stödja Dardis tankar om just egenskaper. Kim diskuterar också det 

omöjliga i en koppling mellan det mentala och fysiska men är också fast i sin åsikt att mental 

kausalitet finns och arbetar därför med problemet att finna en koppling i en omöjlighet vilket 

är vad också Dardis vill göra. Dardis krav beskriver just det att finna mental kausalitet genom 

att inte reducera det mentala till något fysiskt utan skilja dessa fenomen åt och trots det se hur 

det mentala kan ha kausal verkan. 

 

3.2 Varför tidigare teorier inte håller enligt Dardis 
Om vi accepterar att Dardis krav är hållbara så kan vi utifrån dem tittar på tidigare nämnda 

teorier och se varför dessa inte håller enligt Dardis krav. Dualism gör en tydlig åtskillnad 

mellan det mentala och det fysiska vilket alltså följer krav a, dualismen tar dock inte upp en 

diskussion kring egenskaper alltså krav b och när det gäller krav c så menar dualismen att 

mentala händelser aldrig är orsaken, de har ingen kausal verkan och uppfyller därför inte krav 

c. Identitetsteorin och anomalous monism har liknande problem enligt Dardis. Identitetsteorin 

gör ingen åtskillnad mellan fysiska och mentala egenskaper och reducerar det mentala i 

fysiska termer och faller alltså direkt enligt Dardis krav. Som skrivit ovan så lyckas Davidson 

bättre i sin teori och uppfyller krav a och b men Davidson menar att det aldrig är de mentala 

egenskaperna som orsaker en händelse utan endast de fysiska egenskaper och uppfyller därför 

inte krav c. Tills sist funktionalism eller roll-funktionalism som tar upp mentala och fysiska 

egenskaper var för sig problemet blir ävne här krav c det vill säga Dardis menar att vi enligt 
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roll-funktionalism inte kan säga vilken egenskap som skulle förklara mental kausalitet då de 

mentala egenskaperna alltid följs åt av en fysisk egenskap som är själva aktiviteten och Dardis 

menar då att det verkar mest troligt att det är själva den fysisk egenskapen som är aktiviteten 

som är orsaken och därför finns det inte mentala egenskaper som är orsaken. 

 

3.3 Dardis teori 
Dardis slutsatser leder fram till att mentala och fysiska egenskaper inte är identiska utan 

skiljer sig åt. Mentala egenskaper följer därför inte samma regler som fysiska egenskaper. 

Fysiska egenskaper skapar fysiska reaktioner och det som mental kausalitet handlar om är hur 

mentala egenskaper kan skapa fysiska reaktioner när de inte följer samma regler. Dardis 

menar att supervenience ger svaret. Han ger följande två förslag till hur mentala egenskaper 

och fysiska egenskaper hänger ihop: "(1) mental properties supervene on physical properties, 

and (2) mental properties are higher-level properties relative to physical properties."(Dardis, 

2008:131) 

 

Dardis är inte först med att prata om supervenience. Kim har diskuterat supervenience i sitt 

arbete och definierar supervenience så här: ”it is physically impossible for something to have 

physical property P and not have mental property M; also, it is physically impossible for 

something to have mental property M and not have physical property P.”(Dardis; 2008:135) 

Vad Kims definition inte tar upp är huruvida den mentala egenskapen kan supervenera på fler 

än en fysisk egenskap. Dardis diskuterar sedan om det är möjligt att förneka supervenience 

eller är det något som vi måste acceptera. Dardis vänder sig till materialismen som säger att 

allt i världen är fysiskt och att då också allt som händer har en fysisk förklaring och det menar 

Dardis gör att materialismen är stängd och behöver alltså inget annat om vi då skulle förneka 

supervenience så kan det inte finnas någon mental kausalitet på grund av att allt kan förklaras 

fysiskt alternativt så kan vi inte säga att fysiken är stängd och då stämmer alltså inte 

materialismen. Dardis beskriver detta med ett exempel, två män är fysiskt precis lika varandra 

men den ene väljer att kasta en sten genom ett fönster, den andre gör det inte. Om allt i 

världen skulle bestämmas fysisk så skulle dessa två män som är exakt lika fysiskt agera exakt 

likadant men en av dessa kroppar gör inte som det är tänkt. Om hur de agerar bestäms mentalt 

trots att de fysiskt är likadana så är alltså inte det fysiska stängt det enda alternativet är att 

acceptera supervenience. Dardis menar alltså att om vi inte accepterar supervenince så måste 
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vi offra den teorin om att det fysiska är stängt vilket är svårt att göra då det är en stark fysisk 

teori genom empiriska argument.(Dardis, 2008:135-136) 

Kims teori säger att om mentala egenskaper inte är identiska med fysiska egenskaper så finns 

det ingen mental kausalitet, Kim tror dock att mental kausalitet finns och han argumenterar 

därför för att vissa mentala egenskaper är återhållsamt identiska med fysiska egenskaper. 

Dardis vill visa hur vi kan tro på mental kausalitet trots att mentala och fysiska egenskaper 

inte är identiska. Om vi har en händelse som orsaker en annan händelse och båda dessa 

händelser har dels en fysisk egenskap och dels en mental egenskap vardera vi kan därmed 

säga att den ena egenskapen orsakar den andra det vill säga den mentala egenskapen M 

orsakar mentala egenskapen M* och den fysiska egenskapen P skapar fysiska egenskapen P*. 

Vi tar också med teorin om supervenience vilket för att M supervenierar på P och M* 

supervenierar på P*. Om M orsakar M* som supervenierar på P* så innebär det att det finns 

två orsaker för M* alltså både M och P*. Det är alltså en form av ”overdetermination”, det 

finns fler än en orsak och var och en av dem skulle räcka för att orsaka M*. Vi kan då tittar på 

vad som orsaker P* men som också visar sig kunna ha två orsaker antingen M eller P. Vi kan 

konstatera att P måste orsaka P* (enligt materialismen) och för att det inte ska bli ”casual 

overdetermination” så måste vi konstatera att M inte har någon faktiskt verkan, M orsaker inte 

P*. Enligt Kims supervenience så har alltså inte de mentala egenskaperna någon verkan utan 

M och M* som supervenierar på P och P* är bara en bakomliggande process som inte har 

någon kausal verkan.(Dardis, 2008:137-138 & Kim, 2011:215ff) 

 

Dardis menar att vi kan ha kausal supervenience utan att det blir en form av ”casual 

overdetermination”. Om M inte är identisk med P så skulle det betyda att de är två helt skilda 

orsaker för P* och alltså ”overdetermination” men Dardis menar att det inte behöver vara så 

genom att P och M överlappar varandra. M och P är inte identiska men de är heller inte helt 

skilda åt. Dardis menar att det finns två sätt för dem att överlappa, dels så kan en egenskap 

vara en del av en annan egenskap (scharlakansröd är en del i egenskapen röd), dels så kan två 

egenskaper dela förekomst men också var för sig ha förekomster som inte är en förekomst 

som den andra egenskapen har. ”Overdetermination” sker bara om orsaken är två helt skilda 

men det är det här inte tal om för egenskaperna är inte helt skilda men de är heller inte 

identiska.(Dardis, 2008:142-144) Detta är möjligt genom att prata om olika nivåer. Som 

exemplet ovan så är sharlakansröd en egenskap, röd är en annan egenskap men de hänger 

ihop, de överlappar varandra. Egenskapen sharlakansröd kan inte finnas utan att också 

egenskapen röd finns det vill säga något som har egenskapen sharlakansröd har även 
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egenskapen röd men något som har egenskapen röd behöver inte ha egenskapen 

sharlakansröd. Egenskapen röd har därför en annan nivå än egenskapen sharlakansröd. 

Egenskapen röd kan i sin tur även har egenskapen färg som också egenskapen sharlakansröd 

har.(Yablo, 1992:183) 

 

Dardis menar att supervenience mellan egenskaper är ett väldigt svagt samband och det är då 

begreppet ”higher-level properties” kommer in. "Higher-level properties" omfattas inte av de 

"vanliga" lagarna utan av "higher-level laws" och då de är oberoende av de "vanliga" lagarna 

så menar Dardis att materialism kan lösa problemet på hur en händelse kan leda till en annan 

på grund av de mentala egenskaper de har, det förklarar hur mental kausalitet är möjlig trots 

att vi är fysiska varelser och följer naturens lagar.(Dardis, 2008:131ff) Tanken om olika 

nivåer är inte något nytt utan finns i till exempel fysiken där olika kännetecken för ett material 

kan ha olika nivåer till exempel vatten. Att vatten är flytande och transparant är kännetecken 

av ”higher-level” och laddningen och formen av vatten molekylen är en ”lower-level”. När 

det gäller människor så verkar våra tankar och känslor vara ”higher-level” medan förmågan i 

en enskild neuron är ”lower-level”.(Dardis, 2008:145) 

 

Olika nivåer av egenskaper är som skrivits ovan inte Dardis egen uppfinning utan det är något 

som funnits sedan tidigare. Första gradens egenskaper är egenskaper som exemplifieras av 

individer och andra gradens egenskaper är egenskaper som grupperar första gradens 

egenskaper till exempel färgen röd är en egenskap som till exempel jordgubbar har. Röd är 

också en del i egenskapen färg eller färgad. Hur många av dessa steg som finns är 

omdiskuterat och huruvida dessa "higher-level" egenskaper har någon kausal verkan är ännu 

mer omdiskuterat. "Higher-level" egenskaper är alltså egenskaper som står över egenskaper 

som exemplifierar individer.(Swoyer, 2011) 

 

Ett problem med supervenience är att det är två egenskaper som hänger ihop, den ena 

supervenerar på den andra och det kan som skrivits ovan ser ut som att det är två egenskaper 

som orsakar en händelse och hur kan då båda dessa vara kausalt relevanta? Dardis teori kring 

"higher-level properties" och "higher-level laws" innebär trots det att det finns två skilda 

orsaker för en specifik händelse. Det här problemet är just vad Kim menar inte går att lösa 

utifrån sin "exclusion principle" som innebär att det endast finns en uppsättning lagar, (laws 

of nature). Dardis menar att möjligheten för "higher-level laws" finns på grund av att de inte 

är en egen uppsättning lagar utan hänger ihop med "laws of nature" genom att dessa består av 
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egenskaper som supervenerar på "lower levels" och supervenience innebär att de inte är helt 

åtskilda men ändå inte desamma. Om två egenskaper är helt åtskilda så får vi problemet som 

Kim tar upp för båda egenskaper kan då inte vara kausalt relevanta ("overdetermination") men 

då dessa två egenskaper inte är helt skilda åt så följs dem åt. När en fysisk egenskaper orsaker 

en fysisk händelse så finns det en mental egenskap som följs åt med den fysiska egenskapen. 

Detta genom att det mentala är från ett "higher-level system". Detta system hämtas fårn ett 

"lower-level system" genom att använda "higher-level properties" som exakt matchar med en 

av de "lower-level properties". Om "lower-level system" aktiveras så aktiveras också "higher-

level system".(Dardis, 2008:166-167) 

 

3.4 Dardis teori jämfört med hans krav och "the problem from below" 
Dardis avsikt var att fokusera på "the problem from below" vilket han gör. Dardis menar i sin 

teori att mentala egenskaper inte är desamma som fysiska egenskaper utan de skiljs åt. Han 

diskuterar också att det är de fysiska egenskaperna som har den mest uppenbara kausala 

relevansen och arbetar därför utifrån problemet att även ge mentala egenskaper kausal 

relevans. Dardis tar alltså inte bort den kausala relevansen för fysiska egenskaper då den 

enligt "the problem from below" är den mest uppenbara men han tar fram en teori som förena 

detta med kausal relevans för mentala egenskaper. Dardis ställde också tre krav för mental 

kausalitet som beskrivits ovan och även jämförts med andra krav. Dardis gör först och främst 

som "the problem from below" säger och åtskiljer fysiska och mentala egenskaper vilket är 

det första kravet. Dardis tar också avstånd från identitetsteorin och definierar inte mentala 

egenskaper i fysiska termer vilket är krav två. Det sista kravet var att teorin ska kunna förklara 

hur både fysiska och mentala egenskaper kan ha lika stor kausal relevans alltså hur båda kan 

vara orsaken till en händelse vilket Dardis gör genom att använda supervenience, "higher-

level properties" och "higher-level laws". 
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4. Hållbarheten i Dardis teori 
Dardis baserar sin teori utifrån redan befintliga tankar men han drar sina egna slutsatser och 

har tagit fram egna villkor som han anser att en teori måste uppfylla för att ge ett tillförlitligt 

svar på problemet med mental kausalitet. Det stora problemet som blir enligt Dardis är att 

många av de teorier som finns  gör mentala egenskaper orrelevanta i ett kausalt sammanhang. 

Det finns flera teorier som beskriver hur mental kausalitet fungerar men i grund och botten så 

blir det ändå ingen mental kausalitet på grund av att det är de fysiska egenskaperna som har 

kausal verkan inte de mentala, alternativt så reduceras eller likställs det mentala med det 

fysiska och då är det fysiska det som faktiskt orsakar händelser. Dardis vill istället likt 

dualismen särskilja det mentala med det fysiska men problemet med dualism enligt Dardis är 

att medvetandet där inte har någon kausal kraft. Dualismen menar att mental kausalitet inte 

existerar utan det är endast det fysiska som orsakar händelser. 

 

Genom att mentala egenskaper kan ersättas av eller fungera som ett bihang till fysiska 

egenskaper gör att det faktiskt inte är de mentala egenskaperna som orsakar några händelser 

och alltså finns det ingen mental kausalitet. Trots det så tror jag på forskningen och på 

fysikens lagar och dessa säger att endast fysiska ting kan röra eller påverka andra fysiska ting. 

Det är ett dilemma. Det mentala måste alltså utifrån det finna en plats i de fysiska lagarna 

trots att det är mentalt och inte fysiskt. Dardis bygger inte sitt resonemang helt utifrån tomma 

luften då han grundar sina tankar i befintliga teorier vilket jag anser ger tyngd i hans 

slutsatser. De teorier som finns bygger på varandra och genom att identifiera de problem som 

finns hos teorierna för att sedan försöka skapa en teori utan dessa problem är för mig ett 

logiskt sätt att arbeta på.  

 

På ett eller annat sätt måste det mentala förenas med det fysiska, Dardis lösning är 

supervenience precis som Davidson. Dardis fortsätter dock med att ge en lösning på 

problemet som Davidson har och Dardis lösning är "higher-level" egenskaper och "higher-

level laws". Kim diskuterar också supervenience men på ett annat sätt genom att använda så 

kallade "realizers" dock så leder Kims teori till samma problem som tidigare att den antingen 

gör de mentala egenskaperna orrelevanta eller också så måste det finnas en relation mellan det 

mentala och "realizern" men hur ser den relationen då ut? Dardis lösning ser jag framför mig 

som två cirklar. Den ena cirkeln representerar en fysisk händelse den andra en mental 
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händelse och cirklarna består av fysiska egenskaper respektive mentala egenskaper. Dessa två 

cirklar ligger inte helt ovanpåvarandra vilket skulle ha gjort att de endast såg ut som en cirkel 

utan de överlappar bara varandra delvis så både cirklarna syns men de korsar också varandra. 

De egenskaper som befinner sig i den delen av cirklarna som överlappar är de egenskaper som 

supervenerar på varandra. Vi kan säga att dessa cirklar likt ett magiskt trick har förenats där så 

att de inte går att dra loss från varandra de hänger alltså alltid ihop men de är ändå varsin 

cirkel. På det sättet kan jag se framför mig ett logiskt resonemang genom fysiska bilder. 

Genom den här teorin så anser jag att Dardis ger bra förklaringar och möjligheter till mental 

kausalitet. Men jag tror heller inte att det finns många teorier som är helt utan problem. 

 

De problem som jag ser med Dardis teori är egentligen samma som de andra teorierna. Hans 

teori gör det som han vill göra det vill säga han särskiljer på mentala och fysiska egenskaper 

och han löser "the problem from below" genom att han gör de mentala egenskaperna kausalt 

relevanta. Han löser problemet med hjälp av supervenience och "higher-level" egenskaper. 

Den svaga delen i den här teorin är för mig teorin kring "higher-level" egenskaper. Vad är det 

som säger att mentala egenskaper är just "higher-level"? Det finns en teori som heter 

elementarism som säger just tvärtemot Dardis att det inte finns några "higher-level" 

egenskaper. Det som stödjer Dardis är att det idag är brett konstaterat att det finns någon form 

av "higher-level" relationer kring egenskaper.(Swoyer, 2011) 

 

För att teorin kring "higher-level" egenskaper ska fungera så krävs det också att de omfattas 

av "higher-level" strikta lagar. Frågan är om dessa lagar verkligen kan göras strikta. Till 

exempel så använder Dardis ett exempel med en kaffemugg för att förklara sin teori. Det finns 

vissa egenskaper som gör en kaffemugg till just en kaffemugg.  Men så finns det en defekt i 

en kaffemugg som gör att den läcker och den uppfyller då inte längre egenskapen att den kan 

hålla varma drycker. Har den då inte längre egenskaperna som gör den till en kaffemugg? 

Rent som jag ser det så är det fortfarande en kaffemugg men den har en defekt, den har fått en 

ny fysisk egenskap. Vi har då en ny "lower-level" egenskap som påverkar vad de strikta 

lagarna säger om den här kaffemuggen vilket inte var Dardis avsikt. Det vill säga förändringar 

påverkar lagarna vilket gör att de inte är slutna (strikta).(Dardis, 2008:158-161) 
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4.1 Slutsats 
Dardis har skapat en teori utifrån "the problem from below" som han skapat sina krav utifrån 

och hans teori följer just dessa krav. Dardis krav är dels kopplade till "the problem from 

below" men de kan också stärkas genom att de kan kopplas ihop med andra filosofers krav, 

hans krav är i hög grad desamma som Kim och Yablo ställer och i viss mån även Davidson 

men med andra formuleringar. Att Dardis använder de krav han gör är alltså befogat och på 

det sättet är hans teori hållbar. Som diskussionen visar ovan så kan vi hittar några svaga 

punkter i Dardis teori och det handlar framförallt om "higher-level" lagarna verkligen kan 

göras strikta. Detta blir inte helt klart i Dardis teori och om de inte kan göras strikta så finns 

det utrymme för att kringgå lagarna. Så Dardis teori har vissa problem och är därför inte helt 

hållbar men det är en stark teori och uppfyller de krav som Dardis ställer på en teori för 

mental kausalitet.
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