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Abstracts: 
The paper contains comment, clarification and criticism, even constructive criticism, of some 
theses that have been put forward by Laurence Bonjour in his In Defense of Pure Reason.  
It presents a concept of experience that deals with the relation between cognizer and object of 
experience that has a great similarity to that of Bonjour. Through analysis it is shown that the 
concept of a priori entails that Bonjour has two concepts of a priori, a narrow and a broad one. 
The narrow one is, in my own words: According to moderate rationalism a proposition p is a 
priori justified if and only if you apprehend that p must be true in every possible world. This 
doesn’t mean that Bonjour doesn’t believe in an epistemological, metaphysical and semantic 
realm. The broad one does not mention anything about possible worlds. 
Casullo in his A priori justification rejects Bonjour’s argument against Quine’s coherentism. 
A defense is put forward with the concept ‘an ideal of science for apparent rational insights’. 
The concept of axiomatic system and foundationalism is used.  If we assume that the colour 
proposition ‘nothing can be red all over and green all over at the same time’ has the meaning 
that we, in this very moment, are representing a property in the world, thus we have an 
argument of superposition for the correctness of the proposition. The ground for this 
argumentation relies on the identification of colours with superposing electromagnetic waves. 
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1.1 Bakgrund – det epistemologiska mysteriet 
Vad innebär a priori och vilken är räckvidden för a priori är två frågor som sysselsatt 
filosoferna under långa tider. Det verkar som om dessa frågor har infiltrerat de flesta av 
filosofins områden och som många gånger skapat väldiga men inte alltid vänliga debatter. 

Under uppslagsorden analytic/synthetic distinction (Georges Rey) i Stanford  
Encyclopedia of Philosophy kan vi t ex läsa: 

The most unsympathetic response to Quine's challenges has been essentially to stare him 
down and insist upon an inner faculty of “intuition” whereby the analyticity of certain 
claims is simply “grasped” directly through, as Laurence Bonjour puts it: an act of 
rational insight… 

Anhängarna av a priori kunskap, rationalisterna, har gärna tänkt sig att vi människor har en 
speciell förmåga till kunskap giltig för alla tänkta världar. Denna fallenhet för rationell insikt 
om verkligheten, skulle ge oss både evidens och sanning om världens struktur. Det har då inte 
bara handlat om säker kunskap rörande logikens och matematikens labyrinter utan även s k 
metafysisk kunskap i frågor som: Är universum oändligt eller ändligt? Är den tid som 
universum existerat ändlig eller oändlig? Existerar det en välvillig Gud? Är svaret på kropp-
själproblemet a prioriskt? 

Fundamentalister, med mer eller mindre märkliga insikter och argumenteringar rörande vår 
värld, har bäddat för fanatism och intolerans. Detta kan vara ett långsiktigt skäl att med 
noggrannhet studera frågan om källorna till vår kunskap. Naturligtvis kan a priorikunskapen 
vara mer oskyldig som t ex analytiska påståenden och aritmetik. 

Foundationalism och dialektik 
Laurence Bonjour har, i sitt verk In Defense of Pure Reason, haft ett annat, även detta 
tilltalande, skäl för studier rörande a priori kunskapen, eller den variant av denna som han 
kallar moderat rationalism. 

Bonjour påpekar att det finns vissa grundläggande (foundational) trosföreställningar eller 
uppfattningar (beliefs) som tillfullo, och endast, är berättigade (justified) av 
sinneserfarenheten (sensory experience). Vi behöver inte grubbla över om dessa uppfattningar 
beskriver fysikaliska objekt eller privata upplevelser. Dessa direkt berättigade 
trosföreställningar är dock partikulära (particular) till sitt innehåll. Bonjour frågar sig nu om 
det är möjligt att utifrån dessa partikulära trosföreställningar härleda nya trosföreställningar 
vars innehåll går utöver direkt erfarenhet eller observation, trosföreställningar om det 
förflutna, framtiden eller icke observerade aspekter av det nutida. Eftersom 
härledningsprinciper är generella så kan de inte direkt berättigas av erfarenheten. Alltså, 
antingen är de berättigade a priori eller så tvingas vi vända oss mot skepticismen1.  

Bonjour har i detta empirismens tidevarv utmanat analytiska filosofer med sin tanke om ett a 
priori berättigande av inte bara analytiska satser utan även syntetiska satser. Trots att det är 
drygt 200 år sedan Kant dog så är hans fråga ”Hur är syntetiska a priori möjliga?” högst 
aktuell. Mina studier i a prioribegreppet kommer att utgå från de synpunkter i frågan som 
framlagts av Bonjour i ovan nämnda verk.   
Bonjour återkommer gång efter annan till valet, antingen en långt gången skepticism som 
strider mot sunda förnuftets världsbild eller a priori kunskap. Naturligtvis kan inte 
rationalismen bevisas a posteriori men inte heller a priori skriver Bonjour. Ett a priori bevis 

                                                
1 Bonjour, 4 
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skulle bara bli cirkulärt. Vi måste använda oss av dialektik för att kunna uträtta något inom 
kunskapsteorin tycks Bonjour mena: 

Thus, in a way that parallels many other philosophical issues, the case in favour of 
rationalism must ultimately depend on intuitive and dialectical considerations rather than 
on direct argument.2 

Dialektisk argumentering innebär: 
(i) the arguments against competing views [t ex de två empirismerna, min anm.], 
(ii) an exhibition of the basic intuitive or phenomenological plausibility ot the view in 

relation to particular examples, 
(iii) responses to the leading and allegedly decisive objections.3 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att kommentera, precisera och rikta en viss kritik, rent av försök 
till konstruktiv kritik, mot några teser som hävdas enligt den moderata rationalismen som den 
presenteras av Laurence Bonjour i dennes In Defense of  Pure Reason. Bonjour skriver i 
förordet till sin avhandling att han vill försvara ett rationalistiskt a priori begrepp. ’A priori 
justification’ är enligt Bonjour inte begränsad till tautologier eller definitioner. 

Det verkar som om samtida kunskapsteoretiska verks behandling, t ex i Albert Casullos A 
Priori Justification, av begreppet a priori analyserar ’a priori justification’ snarare än ’a 
priori knowledge’. Detta har naturligtvis att göra med det svåra Gettier problemet4. Casullo 
definierar ‘a priori knowledge’ på följande sätt: 

S knows a priori that p just in case (1) S’s belief that p is justified a priori and (2) the 
other conditions for knowledge are satisfied.5 

Frågan om hur Bonjour definierar begreppen erfarenhet och a priori berättigande behandlas i 
avsnitt 2.1. Kan vi definiera dessa begrepp så att de undgår Casullos kritik av Bonjour? Kan 
den metafysiska distinktionen nödvändig – kontingent som behandlas i avsnitt 2.2 ge ett svar 
på frågan: Varför ger Bonjour en definition på a priori som bygger på möjliga världar? Den 
grundläggande frågan i avsnittet 2.3 är: Vilken är räckvidden för a priori berättigande eller 
kunskap? Det är alltså speciellt viktigt för Bonjour att tillbakavisa Quines radikala empirism 
som inte bara förnekar begreppet analytiska sanningar utan hela a prioribegreppet. Hur vår 
filosof till slut definierar begreppet moderat rationalism, MR, är en fråga som belyses i avsnitt 
2.4. Casullo menar att slutligen faller Bonjour på eget grepp i sin kritik av Quine. Kan 
Bonjour eller någon annan finna en utväg ur detta dilemma? I avsnittet 2.5 gör jag ett försök 
att bevisa Bonjours färgpåstående à la Kripke. 

                                                
2 Bonjour, 99 
3 Man hos Bonjour hitta flera kunskapsteoretiska argument mot a priori-insikten, sammanfattade på sidan 147. 
4 Audi, 221–222. Audis version av E. Gettiers kunskapsanalys som visar att  ”berättigad sann tro”  är för vid. 
5 Casullo, 10 
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2.1 Distinktionen a priori – a posteriori 
Kants definition på a priori berättigande 
A priori – a posteriori distinktionen är, som klargjordes av Immanuel Kant, en epistemologisk 
sådan. Låt oss se vad Kant skriver om källan för kunskap a priori: 

(D0 ) det finns en sådan kunskap som är oberoende av erfarenheten och till och med av alla 
sinnesintryck. Man kallar sådana kunskaper a priori och skiljer dem från de empiriska, 
som har sina källor a posteriori, nämligen i erfarenheten.6 

Det har sedan Kant varit vanligt att förklara påståenden som berättigade a priori på två olika 
sätt det negativa och det positiva a prioribegreppet: ett påstående är berättigat a priori om det 
är berättigat (a) oberoende av varje vädjan till erfarenheten samt (b) endast genom vädjan till 
förnuftet eller den rena tanken. 

Erfarenhets-  och a prioribegreppet 
Låt mig se på erfarenhetsbegreppets allra senaste historia. Det finns enligt Casullo en vid syn 
på detta begrepp som Bonjour är talesman för. 

Contrary to the claim of mysteriousness, it is hard to see that there is anything in our 
cognitive experience that is, at first glance at least, any more transparently and 
pellucidly intelligible, any less mysterious than this.7 

Eftersom Bonjour inte vill att t ex ett matematiskt bevis, som i en viss bemärkelse skulle 
kunna betraktas som erfarenhet, skall bortsorteras som berättigat a posteriori så måste vi ha ett 
erfarenhetsbegrepp som inte passar denna typ av erfarenhet.  

All kunskap som berättigas med hjälp av sinneserfarenhet, de fem sinnenas kunskap, 
innefattas naturligtvis i detta erfarenhetsbegrepp. Introspektionen8 av våra mentala tillstånd 
liksom kunskapen om vår kropps läge och rörelse, den kinestetiska kunskapen, skall också 
betraktas som tillhörande erfarenhetsbegreppet. Kunskapen om förflutna händelser, via 
minnet, är erfarenhetskunskap. 

Vad vill Bonjour säga om den kvasi-perceptuella kontakten? Jo, om det skulle visa sig att vi 
kan få kunskap genom parapsykologiska förmågor som t ex telepati och clairvoyance så skall 
sådan räknas som a posteriori kunskap.  

Om vi inte skall hamna i ett uppräknande av vad som skall ingå i erfarenhetsbegreppet så 
måste vi hitta något karakteristiskt drag som kännetecknar erfarenhetsbegreppet enligt 
Casullos syn på vad han kallar koherenta begrepp. Casullo lägger fram flera sådana förslag 

                                                
6 Kant, 91 
7 Bonjour, 108; Casullo, 149. 
8 I sin Epistemology redogör Robert Audi för nedanstående klassifikation av det introspektiva: 
1) Beliefs 

a) need not be in consciousness 
b) need not in any sense be ‘pictorial’, 
c) can be present because I have called it to my attention. 

2) To have a dispositional (mental) property… is to be disposed – roughly to tend – to do or undergo 
something under certain conditions, but not necessarily to be actually doing or undergoing or 
experiencing something or changing in any way. 

3) To have an occurent (mental) property is to be doing or undergoing or experiencing something. 
a) Occurent mental state (like imaging) 
b) Occurent mental process (like thinking) 
c) Occurent experiencing something (like pain)  
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som alla förkastas. Den intressantaste demarkationslinjen mellan erfarenhet och icke-
erfarenhet skulle kunna vara den som Casullo kallar relationen mellan kunskaparen (t ex 
varseblivaren) och kunskapsobjektet9. 

Låt oss se hur Bonnjour definierar ett sådant erfarenhetsbegrepp. 

..experience should be understood to include any sort of process that is perceptual in the 
broad sense of (a) being a casually conditioned response to particular, contingent 
features of the world and (b) yielding doxastic states that have as their content putative 
information concerning such particular, contingent features of the actual world as 
contrasted with other possible worlds.10 

Ett uttryck som jag fritt tolkar, preciserar och formulerar som egen definition, där jag 
utelämnar referensen till möjliga världar:  

(E)   Begreppet erfarenhet innebär (a) att det existerar en kausal relation mellan 
kunskapsobjektet och ett mentalt  tillstånd hos kunskaparen samt (b) att det finns 
trosföreställningar (propositional beliefs) som är kausalt och epistemiskt grundade  i detta 
mentala tillstånd eftersom detta tillstånd orsakar och berättigar trosföreställningen om det 
mentala tillståndets innehåll. (Se även nästa avsnitt!) 

Därefter formulerar Bonjour sin första analys av a priori berättigande: 

(D1)  I propose to count a proposition P as being justified a priori (for a particular person, at a 
particular time) if and only if that person has a reason for thinking P to be true that does 
not depend on any positive appeal to experience or other casually mediated, quasi-
perceptual contact with contingent features of the world, but only on pure thought or 
reason, even if the person’s ability to understand P in question derives, in whole or in 
part, from experience.11 

Låt mig först helt kort peka på några svårigheter med Bonjours definitioner. Det 
epistemologiska begreppet a priori bör kanske definieras utan sådana icke-epistemiska 
begrepp som kontingenta sanningar, eller som Bonjour skriver ”contingent features of the 
actual world as contrasted with other possible worlds”. Hänvisningen till ’pure thought or 
reason’ förutsätter en klar hypotes om dessa begrepp, verkligen ett riskabelt sätt att definiera 
grundläggande begrepp. Jag skall inte här gå in på Casullos argument mot Bonjours kausala 
definition av erfarenhetsbegreppet, ett långt och svårt avsnitt12. Jag tror emellertid att min fria 
översättning av Bonjours definition på erfarenhetsbegreppet klarar Casullos argument mot 
ovanstående erfarenhetsbegrepp. 

Under förutsättningen att jag ger upp möjligheten till en kausalitet mellan abstrakta entiteter 
och a priori trosföreställningar så skall jag skissa en rekursiv definition på a priori och a 
posteriori kunskap. Jag är då i gott sällskap med Benacerraf 13 känd och erkänd för sina starka 
argument för icke-kausalitet mellan abstrakta föremål och a priori trosföreställningar. En 
vidare diskussion av temat kausalitet skulle bli för omfattande för denna uppsats. Nu till 
skissen av a priori och a posteriori: 

En ´propositional belief´, P, är a priori berättigad (för en specifik person, vid ett specifikt 
tillfälle) om och endast om P är icke-erfarenhetmässigt  berättigad.  

                                                
9 Casullo, 152 
10 Bonjour, 8 
11 Bonjour, 11 
12 Casullo, 152 – 158  
13 Benacerraf, Paul (1983) Mathematical truth. Benacerraf, Paul & Putnam Hillary (red.) Philosophy of 
mathematics Selected readings. Cambridge University Press 
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En ´propositional belief´, P, är a posteriori berättigad om och endast om P är 
erfarenhetsmässigt berättigad.  

Definitionen på a priori har fördelen av att a priori kunskapen även kan tänkas bli berättigad 
empiriskt. En annan fördel är att den inte hänvisar till möjliga världar eller till rationell insikt. 
Naturligtvis följer ur definitionerna att om ett påstående p är berättigat så måste detta 
påstående vara berättigat a priori eller a posteriori. 

En tillämpning: Eftersom min kognitiva erfarenhet ´Inget föremål kan vara både rött och grönt 
över hela sin yta i samma ögonblick´ inte kan ha orsakats av t ex de platonska entiteterna 
rödheten eller grönheten så kan påståendet ´Inget föremål kan vara både rött och grönt över 
hela sin yta i samma ögonblick´ inte vara uttryck för a posteriori kunskap. Om påståendet kan 
rättfärdigas på något annat sätt, t ex rationell insikt eller eftertanke, så är påståendet alltså a 
priori.  

Kausal perceptionsteori och Casullos erfarenhetsbegrepp 
Den av Bonjour angivna explikationen av a priori berättigande tyder på att Bonjour omfattar 
en kausal perceptionsteori. Detta innebär bl a att det existerar en kausal relation mellan det 
varseblivna objektet och sinneserfarenheten. Hans kunskapsteoretiska uppfattning är 
dessutom en direkt realism, vilket innebär att vi uppfattar de yttre objekten direkt snarare än 
att vi uppfattar något annat som t ex sinnesdata. 

Är det lämpligt att en definition på a priori tar ställning för en bestämd typ av 
perceptionsteori, t ex en kausal sådan? Robert Audi beskriver t ex möjligheten av både en 
kausal och en icke-kausal perceptionsteori: 

One can construct what is called the adverbial theory of perception. Unlike the theory of 
appearing, which takes perception to be an unanalyzable relation in which things appear 
to us having one or more properties, an adverbial theory conceives perception as an 
analyzable way of experiencing things.14  

Enligt den adverbiella perceptionsteorin, vilken jag själv gillar, som är en kausal, direkt 
perceptionsteori, finns det följande samband mellan varseblivaren, det varseblivna objektet 
och sinneserfarenheten: det varseblivna objektet orsakar en sinneserfarenhet av objektet på ett 
visst kvalitativt sätt. Ofta visar sig föremålen som de är, ibland inte. När jag t ex ser en 
porslinskopp som elliptisk så visar sig denna kopp elliptiskt. Observera att ordet ”elliptiskt” är 
ett adverbial, dvs en satsdel som bestämmer eller modifierar verbet. "Elliptiskt" svarar på 
frågan hur? och säger något om verbet "ser". Det behöver inte finnas någon entitet som 
bokstavligen är av porslin och elliptisk varken i den materiella världen eller i ett medvetande 
inte heller någon entitet som är varken fysisk eller mental.  

Om vi däremot fastnar för ´theory of appearing´ gäller ännu tydligare det Casullo skriver. Han 
menar att filosoferna bör utnyttja begreppet naturligt slag hos Saul Kripke för att definiera 
erfarenhetsbegreppet15. Detta är ännu inte möjligt. Det behövs empirisk forskning tycks 
Casullo mena. Termer som t ex silver och vatten har introducerats med lokala paradigm. Det 
naturliga slaget utpekas som det människor leds tillbaka till via en kommunikationskedja från 
ett givet yttrande av ett uttryck för ett naturligt slag till en situation där denna term först 
användes i språket. Till exempel har vatten introducerats som den färglösa, luktfria vätska 
som släcker törst och som finns i sjöar, floder och hav. Vattnets natur har sedan upptäckts 
som den kemiska strukturen H2O. I stället för lokala paradigm bör vi leta efter en beskrivning 

                                                
14 Audi, 39 
 
15 Casullo, 158 – 160 
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av erfarenheten som anger begreppets extension. Detta program borde vara en angelägen 
uppgift för både rationalister och radikala empirister tycks Casullo mena. Han menar att a 
prioribegreppets vara eller icke-vara beror på denna extensionella definition. 
 
Begreppsförvärvandet 
Påståendet ”nothing can be red all over and green all over at the same time” är, som  Bonjour 
ser det, a priori berättigat. Men utsagan om rött och grönt kan bara försvaras av den som redan 
äger färgbegreppen. Vi måste alltså genom erfarenheten ha förvärvat begreppen rödhet och 
grönhet för att först därefter kunna tillämpa dessa begrepp i nya situationer.  

Bonjour lägger en skarp tidsgräns mellan färgbegreppens uppkomst (concept of acquisition) 
genom erfarenheten och när påståenden rörande färgbegreppen kan inses utan erfarenheten. 
Han menar att oberoende av hur begreppen förvärvats så kan samma begrepp ingå i 
påståenden som berättigas a priori. Detta verkar OK men lite tvivel stannar kvar hos mig. 
Finns det verkligen en särskild tidpunkt i mitt liv då jag kan säga: ”Nu förstår jag tillfullo 
färgbegreppen och nu har jag kunskap om alla de påståenden som säger något om färger och 
deras inbördes relationer.” Jag lär mig något nytt om färger hela tiden därför att min syn på 
åtminstone färgbegreppen hela tiden förändras. Min kunskap om oförenigheten mellan rött 
och grönt skulle om tvivlet är korrekt vara a posteriori.  
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2.2  Distinktionen nödvändig – kontingent 
Bonjour säger, med rätta tycker jag, att distinktionen a priori – a posteriori inte behöver 
begreppspar som nödvändig – kontingent eller analytisk – syntetisk och är därmed en 
epistemologisk sådan. 

Även om begreppsparet a priori – a posteriori ligger nära åtskillnaden nödvändig sanning – 
kontingent sanning betonar Bonjour i Kripkes efterföljd att den senare skillnaden är en 
metafysisk sådan. 

A proposition is necessary (necessarily true) just in case it is true in all possible worlds, 
…it is contingent if it is true in some possible worlds or situations and false in others, … 
16 

Finns det då ingen koppling mellan de epistemiska och metafysiska distinktionerna? Jo, och 
den kan tydliggöras på följande sätt, enligt Bonjour: Om berättigandet a priori inte kan vädja 
till erfarenheten vid inhämtandet av information om vår värld gentemot andra möjliga världar 
så kommer varje berättigat a priori påstående om vår värld även att gälla för varje möjlig 
värld.17 (Kan inte a priori berättigande gälla för värld w1 men inte för värld W1, allt enligt 
exemplet på s.19 En märklig konsekvens……?) 
Men som vi vet så behöver inte ett a priori berättigande av ett påstående medföra dess 
sanning. Inte heller behöver evidensen för ett a priori påstående medföra dess sanning i alla 
möjliga världar.  

Kripke pekar i konsekvens med detta på möjligheten för utsagor att vara a priori berättigade 
men kontingenta. Enligt Kripke är påståendet  ”the standard meter stick is one meter long” 
både a priori berättigad och kontingent. Bonjour anser dock att Kripke har misstagit sig i 
själva sakfrågan. (Jag kommer inte att ta ställning i denna fråga.) 

Kan vi ge exempel på nödvändiga a posteriori? 
Eftersom sanning inte medför berättigande, vi kan t ex ha erhållit sanningen genom ren tur, så 
behöver inte heller den sanning som omfattar alla möjliga världar vara a priori berättigad. Det 
borde alltså finnas nödvändiga sanningar som inte är a priori. 

Låt oss se på Goldbachs hypotes, G: Alla jämna naturliga tal kan skrivas som summan av två 
naturliga primtal. G tillhör ett av många olösta problem i matematiken.  Datorstöd innebär att 
matematikerna hittills kunnat kontrollera att hypotesen stämmer för alla tal upp till mycket 
höga naturliga tal. Ingen har dock lyckats bevisa hypotesens sanning på detta sätt eftersom det 
finns oändligt många jämna tal. Ingen har heller visat att den är falsk. (Det skulle kunna vara 
på det sättet att  den är oavgörbar inom Peanos axiomsystem för aritmetiken.) 

Många filosofer hävdar att matematiken är ett fält för sanningar. Förmodligen skulle dessa 
även acceptera att det är ett fält för metafysiskt nödvändiga sanningar, vilket jag kommer att 
underförstå. Detta innebär att Goldbachs hypotes är ett nödvändigt sant eller falskt påstående, 
som i sin tur visar att antingen är G eller inte-G nödvändigt sant. Eftersom varken G eller inte-
G är berättigade a priori så finns det exempel på nödvändiga sanningar som inte är berättigade 
a priori.  

Vi kan alltså inte utifrån vad som hittills sagts sluta oss till att begreppet a priori sammanfaller 
med den metafysiska nödvändigheten. Som ett förslag på att begreppen är sammanfallande 
skriver Bonjour: nödvändiga påståenden behöver inte vara berättigade a priori men de måste 

                                                
16 Bonjour, 11 
17 Bonjour, 12 
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kunna rättfärdigas på detta sätt om de överhuvudtaget är berättigade18. Detta behöver inte 
stämma, vilket även Bonjour skriver. Vi kan t ex se på fyrfärgsproblemet19. Eftersom en 
datakörning, en empirisk prövning, visat att fyra färger räcker för varje sorts karta så måste 
detta vara en nödvändig sanning även om ingen bevisat detta a priori.  

Hur tänker Bonjour? Jag har två frågor rörande Bonjours a priori berättigande? (i) Är det så 
att eftersom a priori berättigande inte räcker för att visa på ett påståendes sanning i vår värld 
eller någon annan specifik värld så måste jag använda mig av dess sanning i alla möjliga 
världar? (ii) Är det så att detta a prioribegrepp är ett snävare begrepp än mitt tidigare försök 
till en definition (sid.8): En ´propositional belief ´, P, är a priori berättigad om och endast om 
P är icke-erfarenhetmässigt berättigad?  

Låt mig ge en välvillig tolkning av Bonjour. Denne svarar nej på min första fråga och ja 
på min andra. Detta innebär att det finns två intressanta begrepp i kunskapsområdet metafysik 
och epistemologi, nämligen ett rent epistemologiskt begrepp a priori och ett rationalistiskt a 
priori begrepp, t ex D1. Kanske vill Bonjour vara historiskt trogen gentemot ett begrepp, a 
priori rationalism, som spelat så stor roll i filosofihistorien.  

(I avsnittet Kripkes meterprototyp sid.17 återkommer en definition på a priori som 
egentligen är en definition på en a priori rationalism.)  

 

 

                                                
18 Bonjour, 15 
19 The Four Color Problem dates back to 1852 when Francis Guthrie, while trying to color the map of counties of 
England [dock ej bilden nedan] noticed that four colors sufficed. He asked his brother Frederick if it was true 
that any map can be colored using four colors in such a way that adjacent regions (i.e. those sharing a common 
boundary segment, not just a point) receive different colors.  
http://www.math.gatech.edu/~thomas/FC/fourcolor.html 
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2.3 Två empirismer och begreppet analyticitet 
Den moderata empirismen  
De tidigare avsnitten i denna uppsats kan sägas ha behandlat frågan om vad a priori 
berättigande eller kunskap är. En lika viktig fråga är naturligtvis: Finns det a priori kunskap 
eller vilken räckvidd har denna kunskap? 

Den moderata empirismen säger att det finns en äkta a priori kunskap men att den icke desto 
mindre är  

analytic in character – that is, very roughly, merely a product of human concepts, 
meanings, definitions, or linguistic conventions. 

Vad gäller sådan kunskap, som inte säger något väsentligt om vår värld och denna kunskaps 
berättigande, kan empiristerna redogöra för utan att tillgripa rationalisternas ´rationella insikt´ 
om verkligheten an sich. 

Bonjour anser alltså att den moderata empirismen försvarar två teser: 

(i) a priori berättigande är begränsad till analytiska påståenden, och 

(ii) a priori berättigandet av analytiska satser kan förstås epistemologiskt utan att kräva 
’någon påstådd mystisk intuitiv förmåga’ av det slag som företräds av rationalismen, dvs 
empiristerna ser a priori berättigandet som oproblematiskt.20 

Det reduktiva analyticitetsbegreppet 
Bonjour gör en grundlig analys av begreppet analyticitet hos både tidigare filosofer t ex Frege 
och Kant och samtida som grundar sig på ”implicita definitioner” och ”lingvistiska 
konventioner”. Ingen av dessa begreppsbestämningar kan dock förklara, skriver Bonjour, hur 
mängden av alla analytiska påståenden skall kunna berättigas a priori. Bonjour kallar sin 
argumentationsteknik dialektisk, den samlade styrkan av argumenteringarna talar mot den 
moderata empirismen.  

Låt oss se vad Gottlob Frege säger om analytiska och syntetiska satser i den till svenska 
översatta Grundlagen der Arithmetik.  

Om man … stöter på de allmänna logiska lagarna och definitioner, så har man en 
analytisk sanning, varvid det förutsätts, att också de satser, på vilka det tillåtliga i en 
definition vilar, tas i beaktande. Men om det inte är möjligt att genomföra beviset utan 
att använda sig av sanningar, vilka inte är av allmän logisk natur, utan hänför sig till 
något särskilt område av vetandet, så är satsen syntetisk.21 

Låt oss se hur Bonjour uppfattar Freges tankegång i icke-lingvistiska termer: 

Or in non-linguistic terms a proposition is analytic if and only if it is either (i) an 
instance of a truth of logic as it stands or (ii) equivalent to such an instance by 
substitution of concepts for equivalent concepts (where by equivalence between 
concepts, I mean the relation that corresponds to synonymy between expressions,…                                                                                                
A proposition or statement is synthetic if and only if it is not analytic.22 

Bonjour kallar detta för ett reduktivt analyticitetsbegrepp: ett påstående (t ex ’det är inte fallet 
att bordet är både brunt och icke brunt’) skulle kunna berättigas a priori genom hänvisning till 
andra påståenden (i detta fall den logiska sanningen: ”För varje påstående P gäller: inte både 
P och inte P”).  
                                                
20 Bonjour, 29 
21 Frege, Aritmetikens grundvalar, 25 
22 Bonjour, 32 
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Detta löser dock, enligt Bonjour, inte problemet om hur de logiska sanningarna själva skall 
berättigas a priori. Den reduktiva definitionen på analyticitet ger alltså, som Bonjour ser det 
hela, en äkta men begränsad epistemologisk insikt. 

But it is equally clear that this conception [Freges, min anm.] of analyticity is incapable 
of offering any epistemologically illuminating account of how the truths of logic 
themselves are epistemologically justified or known.23 

Enligt Bonjour är även Kants begreppsbestämning av analyticitet ett reduktivt begrepp. 
Eftersom begreppet ’råget’ är ekvivalent med begreppet ’rådjurshona’ så kan vi a priori 
berättiga påståendet ´alla rågetter är honor´ utifrån den logiska sanningen ”alla FG är F” där F 
och G står för begrepp. Inte heller löser detta problemet om hur den logiska sanningen ”alla 
FG är F” skall berättigas. 

Vidare, det är svårt att förstå hur påståendet ’nothing can be red all over and green all over at 
the same time’ kan berättigas genom hänvisning till analyticitet. Om vi säger att negationen 
leder till en motsägelse (och bortser från frågan om hur logikens principer skall kunna 
berättigas) så är det svårt att se hur en analys av begreppet grön skulle kunna ge ett resultat 
med hjälp av begreppet icke-röd och hur, på ett liknande sätt, en analys av begreppet röd 
skulle implicera icke-grön. Det kanske inte ens är möjligt att analysera begreppet röd. 
Intrycket av t ex rött är förmodligen ett enkelt sådant.  

Kan vi inte tänka oss att rött analyseras som den färg som inte är grön, blå etc? Hur skall en 
sådan färglista se ut, innehåller den kanske oändligt många element? Vad händer om även alla 
andra färger skall definieras negativt?  De moderata empiristerna verkar få det mycket svårt i 
sin strävan att försvara tesen att allt a priori berättigande är begränsat till analytiska 
påståenden, allt enligt Bonjour. 

Om inte det reduktiva analyticitetsbegreppet kan försvaras så måste de moderata empiristerna 
mena att analyticitet måste identifieras antingen med aprioritet eller nödvändighet, vilket 
intuitivt verkar felaktigt eftersom begreppen analyticitet, aprioritet och nödvändighet tillhör 
tre skilda kunskapsområden: semantik och lingvistik, epistemologi samt metafysik. 

Jag tänker inte vidare följa Bonjours tankar om de moderata empiristernas syn på a priori 
kunskap. Dessa synsätt är dömda, säger han, att misslyckas därför att (i) de använder flera 
olika definitioner på analytiska sanningar och glider dessutom mellan dessa, (ii) deras 
kunskapsteoretiska tillkortakommanden beror, enligt Bonjour, just på (i), det finns en bättre 
teori för aprioribegreppet, nämligen den moderata rationalismen.  

Min skiss till ett a priori berättigande av satslogiska påstående. 
Antag att jag är a priori berättigad till påståendet ’Det är inte fallet att bordet är både brunt 
och icke brunt’. Vi kallar dessutom detta påstående för en instantiering av det logiska 
påståendet: Icke (p och icke-p). Om vi nu definierar en satslogisk sanning som en 
formalisering som för varje konsekvent utbyte av satsvariabler mot konkreta satser ger ett a 
priori berättigat påstående så borde det vara helt korrekt att säga: vi har ett a priori 
berättigande av det satslogiska påståendet: Icke (p och icke-p). 

”Two dogmas of empiricism” 
Låt mig göra några korta reflektioner, som liknar eller är Bonjours, omkring Quines Two 
dogmas of empiricism (TD). Quine behandlar distinktionerna analytisk/syntetisk, a priori/a 
posteriori och nödvändig/möjlig något ovarsamt, med tanke på att han vill visa att 

Att det över huvud taget finns en sådan gräns [mellan analytisk/syntetisk, min anm.] är 
en icke-empirisk dogm för empiristerna, en metafysisk trosartikel.24 

                                                
23 Bonjour, 33 
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Quine skriver att  
…sanningar som är analytiska, eller baserade på ords betydelser oberoende av fakta, och 
sanningar som är syntetiska, eller baserade på fakta25 

vilket innebär en analys som är både språklig och epistemisk,  
…även om vi fattar ´nödvändigt´ i en så trång mening att endast analytiska påståenden 
gäller med nödvändighet.26 

vilket innebär en sammanblandning av epistemiska begrepp med metafysiska. 
Bonjour anser, lite spekulativt som han säger, att Quine tar följande som en typisk moderat 
empiristisk tes: 

Om det funnes påståenden som vore berättigade a priori så skulle dessa vara 
analytiska.27 

Denna tes är ekvivalent med: 
Om det inte finns några analytiska påståenden så finns inga a priori påståenden som är 
berättigade.  

Den moderata empirismen har som vi sett ett starkt behov av ett förståeligt begrepp rörande 
analyticitet. Om nu Quine lyckas med sitt syfte att framställa analyticiteten som oförståelig så 
vore stödet för a priori borta. 
Quine menar att de filosofer som försöker sig på en begreppsbestämning av ’analyticitet’ 
alltid använder sig av begrepp som ’kognitivt synonyma’, ’definition’, ’kontradiktion’, 
’semantisk regel’ etc som i sin tur är lika oförståeliga som begreppet analyticitet. Bonjour 
frågar sig om inte Quine är alltför hård:  

Det finns emellertid en extrem typ av definition som inte alls stöder sig på tidigare 
synonymier, nämligen det konventionella införandet av nya uttryckssätt som rena 
förkortningar. Här är definiendum synonymt med definiens helt enkelt därför att det 
uttryckligen har konstruerats för att vara synonymt med definiens. Här har vi ett verkligt 
klart fall av synonymi grundad på definition.28 

Visar inte detta att det finns exempel på satser där begreppet analytisk är klart och tydligt 
frågar sig Bonjour? Bonjour ser inget klart svar från Quine på denna fråga. 
Bonjour drar därför slutsatsen att Quines syn på analyticitet är B: Endast ett verbalt beteende 
ger en förklaring åt analyticitetsbegreppet. Men hur skall ett verbalt test kunna skilja t ex 
satsen (i) ”alla ungkarlar är ogifta” (ii) från en så självklart empirisk sats som ”vid någon 
tidpunkt i universums historia har det funnits ett brunt bord?” Quines slutsats är alltså att 
analyticitetsbegreppet inte är meningsfullt. Quines behavioristiska tes B tycks dessutom vara 
en förlängning av hans naturalism som redan den har eliminerat a prioribegreppet.  

Försvar av begreppet analyticitet 
Jag kan tänka mig, att med tanke på Quines definitionsförsök av begreppen analyticitet, 
synonymi och semantiska regler, tillåta förklarandet av vissa begrepp med närliggande 
begrepp utan att begreppen därför skall betraktas som oförståeliga. Relevansen av detta vill 
jag tydliggöra genom ett exempel från semantiken. Collin och Guldmann skriver med 
avseende på Davidssons meningsteori:  

Därför kan det [meningsbegreppet, min anm.] lika litet som andra grundbegrepp 
definieras explicit. I stället måste det definieras genom att sättas i relation till alla de 

                                                                                                                                                   
24 Quine, Två av empirismens dogmer ur antologin Filosofin genom tiderna 1900-talet, 292 
25 ibid, 279 
26 ibid, 287 
27 Bonjour, 65 
28 Quine, Två av empirismens dogmer ur antologin Filosofin genom tiderna 1900-talet, 284 
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andra grundbegreppen, genom att man visar hur dessa grundbegrepp fungerar 
tillsammans i beskrivningen av verkligheten  Den verklighet det här rör sig om är enligt 
Davidson människors beteende, tankar, intentioner och yttranden.29 

Redan tidigt i TD förkastar Quine meningar eller innebörder som entiteter: 
Ett iögonfallande problem för betydelseteorin (theory of meaning) är frågan om 
beskaffenheten av dess objekt: vad är en betydelse (meaning) för något? Så snart man 
drar en klar gräns mellan betydelseteori och teorier om referens, är steget inte långt till 
att inse att betydelseteorin i första hand helt enkelt handlar om synonymitet mellan 
språkliga uttryck och om analyticitet hos påståenden; betydelserna själva såsom obskyra 
mellanled kan man lika bortse från.30 

Med utgångspunkt från dessa tankar så utgår jag, liksom Bonjour, Grice och Strawson, från 
att vi kan använda uttrycket ”sameness of meaning” och att Freges definition på analytiska 
påståenden fungerar bra om vi bara betänker att synonymitet skall förklaras som ”sameness of 
meaning”. 

linguistic expressions have meaning, that is, they are just not sequences of marks or 
sounds but convey something further; moreover, what they convey is not in general 
determined or restricted by their purely physical characteristics…31 

Quine - Duheim 
Jag skall inte i detta avsnitt diskutera Quines två avslutande intressanta avsnitt i TD. Enligt 
den traditionella rationalismen skulle ett påstående som är berättigat eller vetbart a priori vara 
något som aldrig behöver ges upp. Detta är tvärtemot Quines koherentistiska radikala 
empirism. Denna s k Duheimska syn innebär att vilken sats som helst kan behöva revideras i 
nätet av trosföreställningar. Som vi skall se i nästa kapitel kan även Bonjour tänka sig att ett a 
priori berättigande eller vetande kan vara inkorrekt32. Bonjour menar vidare att Quine inte 
kan, utan cirkelresonemang, åberopa ”thesis of indeterminacy of translation” eller ”thesis of 
indeterminacy of meaning” eftersom dessa teser förutsätter naturalismen som i sin tur 
utesluter a priori berättigande. Slutligen kräver dessa teser om jag skall tro Collin & Guldman 
omfattande filologiska redogörelser. Jag tar fasta på deras syn på Quines teser som ”ej 
bevisade”.33  

 

 

                                                
29 Finn Collin & Finn Guldmann, Språkfilosofi – en introduktion, 142 
30 Quine, 281 
31 Bonjour, 72 
32 Bonjour, 73 – 77  
33 Finn Collin & Finn Guldmann, Språkfilosofi – en introduktion, 219 
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2.4 Den moderata rationalism  
Kripkes meterprototyp 
I avsnittet ’Rationalism and Empiricism’ definierar Bonjour begreppet a priori en andra gång: 

(D2)  According to rationalism, a priori justification occurs when the mind directly or 
intuitively sees or grasps or apprehends (or perhaps seems to itself to see or grasp or 
apprehend) a necessary fact about the nature or structure of reality. Such an 
apprehension may of course be discursively mediated by a series of steps of the same 
kind, as in deductive argument. But in the simplest cases it is allegedly direct and 
unmediated34. 

Den första delen av definitionen kan översättas till om jag befriar Bonjours definition från den 
perceptuella barlasten (verbet ”see”): 

(D2´ ) Den moderata rationalisten menar att ett påstående p är a priori berättigat när  man 
har en rationell insikt om att p måste vara sann i varje möjlig värld. 

En följdsats är: Om vi vet påståendet p a priori så är p nödvändigt sann. 

Eftersom Bonjour inte håller med Kripke om ´standardmeterns längd i andra världar´ så 
behöver inte följdsatsen vara något negativt. Bonjour liksom Kant kan använda sig av 
följdsatsen som kriterium på a priori. Detta innebär som jag redan sagt i avsnitt 2.2 att 
Bonjours rationalistiska a prioribegrepp är det som intresserar Bonjour. Jag skulle ändå vilja 
veta mer om hans filosofiska beslut. 

Demonstration 
Enligt rationalismen behöver alltså inte berättigandet bara vara direkt och intuitivt. Bonjour 
tycks mena att det finns ett demonstrativt berättigande, där påståendet i fråga härleds genom 
ett antal argumentationssteg från premisser och där berättigandet för varje steg är direkt eller 
intuitivt. De ursprungliga premisserna i en demonstrativ argumenteringen är antingen: 

(i) berättigade genom intuitiv a priori insikt. I detta fall säger vi att både slutsatsen och 
själva härledningen är a priori rättfärdigade, eller 

(ii) berättigade empiriskt. I detta fall säger man att slutsatsen a posteriori berättigad.35 

Bonjour betonar om och om igen att förmågan till nödvändig insikt i världens struktur inte är 
något hemlighetsfullt. Vi skulle kunna få denna uppfattning med tanke på hur lite rationalister 
säger om denna vår förmåga säger han. I ett kapitel Epistemological objections to rationalism 
vill Bonjour visa hur fundamental och oreducerbar till enklare kognitiva element av något slag 
denna förmåga till rationell insikt är. Förmågan är alltså knappast förbryllande och i behov av 
närmare förklaring. Det är snarare tvärtom, utan intuitiv insikt skulle kunskapen om världen 
vara förbryllande och obegriplig. Tyvärr medger inte utrymmet för denna uppsats en närmare 
analys av den rationella insiktens epistemologi. Bonjour skriver djärvt:  

If the proposition [t ex ’nothing can be red and green all over at the same time’] in 
question is, sheerly in virtue of its content, necessarily true in all possible worlds, why 
should this fact not be at least sometimes apparent to an intelligence that understands 
that content? That we have cognitive abilities at all is perhaps in some sense mysterious 
or miraculous, but it is hard to see why our possession of this one is especially so.36 

 
                                                
34 Bonjour, In Defense of Pure Reason, 15-16, en snarlik definition uppträder på sid.106 
35 Bonjour, 124 
36 Bonjour, 109 – 110  
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Ytterligare en förändring  a prioribegreppet 
I kapitlet A Moderate Rationalism finns ånyo en definition av rationalism som nu betonar det 
omsorgsfulla och reflekterande i en a prioriundersökning. 

(D3) When I carefully and reflectively consider the proposition (or inference) in question, I 
am able  simply to see or grasp or apprehend that the proposition is necessary, that it 
must be true in any possible world (or alternatively that the conclusion of the inference 
must be true if the premises are true).37 

Den kunskap som nås med denna reflekterande process kallar alltså Bonjour rationell insikt. 
Låt oss i två punkter se hur Bonjour beskriver ett av honom ofta upprepat a prioripåstående: 
Ingenting kan vara både rött och grönt  över hela sin yta i samma ögonblick. 

(i) Jag förstår påståendet ifråga, t ex jag begriper vad det innebär att ett föremål har de 
egenskaper som åsyftas med orden ”rött” och ”grönt”. 

(ii) I am able to see or grasp or apprehend in a seemingly direct and unmediated way that the 
claim in question cannot fail to be true – that the natures of redness and greeness are such 
to preclude their being jointly realized. It is this direct insight into the necessity of the 
claim in question that seems, at least prima facie, to justify my accepting it as true.”38 

Jag tycker nog att redogörelsen av hur vi uppnår rationell insikt ändå är förvånansvärt fattig. 

Förmodad rationell insikt  
I detta avsnitt vill jag, med Bonjour som ledstjärna, visa att rationella insikter inte alltid är vad 
de ger sig ut för att vara. Vi vet hur ofta ett a priori berättigande tycks ha varit felaktigt, t ex 
rörande den geometri som gäller i universum, mängdteori med avseende på Russells 
paradoxer. I metafysiska frågor har ofta tes stått emot antites. Med tanke på sådana exempel 
kan inte a priori berättigandet vara ofelbart.  

It is apparent rational insight … that provides the basis for a priori epistemic 
justification.39  

Detta innebär att (D3) blir (D4´):  

(D4´ )  Moderat rationalism innebär att ett påstående p är a priori berättigat när vi har en 
förmodad rationell insikt om att p måste vara sann i varje möjlig värld. 

Detta är som jag förstått det hela inget problem för Bonjour. För det första, ingen slutar att 
förlita sig på sina varseblivningar bara på grund av de misstag som uppenbarar sig i illusioner 
och hallucinationer. För det andra, felbar rationell insikt är vida överlägset ingen a priori 
insikt alls. Till slut, det finns inget som motsäger begreppet ´förmodad rationell insikt´ enligt 
den definition på a priori som är formulerad i början av detta kapitel. En uppfattad eller 
förstådd nödvändighet behöver varken vara nödvändig eller sann, skriver Bonjour40.  
 
 
 
 
 
 
                                                
37 Bonjour, 106 
38 Bonjour, 101 
39 Bonjour, 113 
40 Bonjour 111 
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Försök till kritik av Casullos kritik av Bonjour 
Som bekant tillbakavisar Quine varje ´foundationalism´ till förmån för sin egen koherentism. 
(Robert Audis moderate foundationalism definieras på sid.20.) Bonjour hävdar att Quines 
koherentism och radikala empirism är öppen för två allvarliga invändningar. Casullo skriver 
att Bonjour i bägge fallen faller på eget grepp.41 Jag kommer endast att se lite närmare på den 
ena av dessa. 

När vi möter erfarenheter som står i konflikt med varandra, i det nätverk av trosföre-
ställningar som är Quines signum, så måste nätverket revideras. Vad bestämmer då dessa 
omprövningar. Jo, Quine hänvisar till ganska vanliga vetenskapsteoretiska krav (standards) 
som enkelhet, räckvidd, fruktbarhet, förklarande kraft samt en stark princip rörande 
konservatism. Albert Casullo42 menar att Bonjours invändning43 gentemot Quine kan ges 
följande argumentering: 

(P1)            Beliefs justified by experience are revisable. 

(P2)           The standards for revising beliefs justified by experience are themselves justified 
by experience.  

Alltså (P3) The standards for revising beliefs justified by experience are themselves revisable. 

Detta innebär att så fort som ett krav tycks kräva att en trosföreställning skall revideras så kan 
vi lika väl revidera kravet. Om Quines anhängare säger att en sådan revidering inte är 
förnuftig eller berättigad så håller inte detta. Att t ex hänvisa till kraven skulle göra 
argumenteringen cirkulär. Det är svårt att se hur Quine skulle kunna hänvisa till att kraven 
ligger mer centralt i det inre av det nätverk om argumentet är en metafor.  

Vad händer om vi byter ut termen ”erfarenhet” ovan mot ”förmodad rationell insikt” (FRI), jo 
följande argumentering44  

(P´1)           Trosföreställningar berättigade av FRI är reviderbara. 

(P´2)           Kraven som används för att revidera trosföreställningar berättigade av FRI är 
själva berättigade av FRI.  

Alltså (P´3) Kraven som används för att revidera trosföreställningar berättigade av FRI är 
själva reviderbara. 

Detta innebär att inte ens Bonjours slutledning som Casullo ser den är korrekt. Varför? Jo, 
även Bonjour tror sig kunna eliminera fel i en förmodad rationell insikt genom att ta till 
´standards´ krav som han kallar koherens(krav):  

the ways [standards, krav min anm.] in which such apparent rational insight may fit 
together or fail to fit together.45 

Låt oss kalla de ´krav´ som Bonjour använder sig av för koherenskrav för � . Enligt Bonjour 
är �  t ex logisk konsistens, ömsesidig härledbarhet och förklarande relationer. De krav som 
nämns i Casullos argumentering ovan, efter substitutionen erfarenhet mot förmodad rationell 
insikt,  är alltså vårt � . Nu menar Casullo att på samma sätt som Quines krav blockerar 
reviderandet av vissa trosföreställningar (propositional beliefs) så har koherenskraven samma 
effekt trots att Bonjour förnekar detta. 

                                                
41 Casullo, 104 
42 Casullo, 106 
43 Bonjour, 92; Quine tycks inte tänka tanken att att kravens språkliga funktion skulle kunna vara preskriptiv och 
inte deskriptiv, eller imperativa satser i stället för deklarativa. 
44 Casullo, 107 
45 Bonjour, 117 
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Bonjours försvarar sin position med den kunskapsarkitektur som kallas fundamentism 
(foundationalism). Jag tror att Bonjours fundamentism har stora likheter med Robert Audis i 
dennes Contemporary Epistemology, den uppfattning som han46 kallar ´moderate 
foundationalism´ (MF), en teori om kunskap och berättigande som (i) ser ´fundamentala´ 
trosföreställningar som varande i princip möjliga att omkullkastas av andra berättigade 
trosföreställningar. (ii) MF kräver inte att de principer som överför kunskap eller berättigande 
till nya trosföreställningar är deduktiva.  

För Bonjour är koherenskraven ett hjälpmedel för att fånga och korrigera misstag i den 
förmodade rationella insikten. Bonjour påpekar också att, S: Berättigandet av �  måste var 
starkare än de förmodade rationella insikter som koherensen binder samman. Det måste alltså 
vara någon av dessa insikter som faller för kraften av � , om vi har två motstridiga insikter. 
Jag kan tänka mig att, om det överhuvudtaget finns sådana grundläggande principer a priori 
bland �  så är dessa t ex logiska härledningsregler.  

Casullo skulle förmodligen även se ett felslut i denna min välvilliga tolkning av Bonjour. 
Påståendet S är även detta ett påstående som måste vara a priori berättigat och därmed föremål 
för revision. Endast en ond oändlig regress återstår. 

Ett spekulativt försök att rädda Bonjours argumentering. Låt oss återgå till Casullos 
argumentering som skall fälla Bonjour, (P´1) – (P´3). Antag att argumenteringen är sund. Vi 
ställer vidare upp ett vetenskapsideal som vi kallar vetenskapsidealet för förmodade rationella 
insikter, V. V gäller om och endast om: 

a) V är en mängd berättigade förmodade rationella insikter. 

b) V har som utgångspunkt några berättigade förmodade rationella insikter varur alla nya 
berättiganden i V kan härledas. Även härledningsreglerna är berättigade förmodade 
rationella insikter. (Vissa insikter faller kanske utanför systemet, enligt Gödel.) 

c) V handlar bara om berättigade förmodade rationella insikter. 

Vårt vetenskapsideal är fallibilistiskt eftersom det inte finns några kriterier, och kan inte heller 
finnas några enligt Bonjour, för att våra berättigade insikter är äkta eller korrekta. Det finns 
vidare ingen motsägelse mellan detta vetenskapsideal (som liknar ett axiomatiskt ideal) och 
Bonjours fundamentism. Vidare, i dag finns sådana axiomatiska system för t ex aritmetik och 
logik där utgångspunkterna tycks vara berättigade, t ex Peanos axiom. A priori berättigande 
gäller även för de logiska och semantiska relationer som kommer till användning vid 
härledningarna.  

Våra naturliga språk visar att vi inte klarar oss utan tal om enskilda föremål, partikulärer: 
stenar, hus, träd, människor, personer etc. Det är en förmodad a priori nödvändig sanning att 
partikulärer uppfyller Peanos axiom. Det är likaså en förmodad apriori nödvändig sanning att 
den gängse logiken gäller för partikulärer. Detta innebär att aritmetiken är ett aprioriskt 
nödvändigt system som uppfyller vetenskapsidealet för förmodade rationella insikter. Detta 
betyder inte att aritmetiken gäller i alla världar, bara att den gäller i världar med föremål som i 
vår egen. Alltså gäller D4´ för aritmetiken, naturligtvis under förutsättningen: ett rationalistiskt 
a prioribegrepp.   

Det enda vi kan göra i aritmetiken är att ställa upp förmodade axiomatiska system och godta 
att det förmodligen finns många andra. Vi väljer kanske vissa av dessa framför andra därför 
de är estetiskt tilltalande eller lätta att memorera. Enligt Gödel är det t o m på det sättet att 
inget motsägelsefritt axiomsystem omfattar alla matematiska ´sanningar´. Vi kan vid dessa 

                                                
46 Epistemology, Robert Audi, s. 210 
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tillfällen använda oss av dessa icke berättigade satser som axiom. Tyvärr så råkar andra satser 
då bli obevisbara.  

Är Euklides geometri trots allt en förmodad a priori kunskap? 
Som jag har förstått Einsteins allmänna gravitationsteori så identifierar han gravitationsfältet i 
universum med rummets egen struktur. Detta innebär bl a att ljusstrålarna är de matematiska 
räta linjerna. Ett annat sätt att betrakta rummet vore att se det som euklidiskt men att 
ljusstrålar böjs av graviterande massor. Vi skulle i detta senare fall ha en intuition av ett 
oändligt euklidiskt rum. Det innebär att geometrikerna kan formulera två axiomatiska system. 
Vilket av dessa är sanningen? Det finns t o m en geometri för supersträngteorin. Bonjour 
skulle förmodligen säga att det system som vi väljer är en förmodad rationell insikt.  

Kan t ex den euklidiska geometrin som vald  förmodad rationell insikt göras starkare genom 
något begrepp om den räta linjen som stöder parallellaxiomet?  

En  märklig  konsekvens av Bonjours definition av rationalism. 
Bonjour tänker sig att rationalistiska utsagor inte behöver berättigas utifrån några tillfälliga 
egenskaper i vår värld. De rationalistiska utsagorna inses intuitivt och är dessutom sanna i 
varje möjlig eller tänkt värld.  

Kan vi nu inte tänka oss att det finns påståenden, t ex enkla matematiska och logiska principer 
som berättigas a priori i vår värld w1 men som berättigas av a posteriori i världen W1? Vi 
kanske kan tänka oss att världen W1  bebos av medvetna varelser som får all sin kunskap från 
erfarenheten. Dessa individer har kanske ett aritmetiskt sinne som alstrar direkt rättfärdigade 
trosföreställningar och att detta sinne är i hög grad tillförlitligt.  Dessa varelser har förutom 
sina erfarenheter inget särskilt rikt inre liv. Bonjours definition på rationalism skulle mynna ut 
i att logikens och matematikens sanningar i denna kultur inte är uttryck för rationalism.  
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2.5 Färgfrågan 
Låt oss se vad Bonjour skriver om påståendet: nothing can be red all over and green all over 
at the same time. 

Thus if I have the concept of red [och vilket annat begrepp som helst, min anm.], I have 
therewith the ability to think of things as red, to reflect on the property redness, and 
normally at least to recognize things as red. There is nothing wrong with saying that my 
rational insight or justified belief that, for example, nothing can be red all over and 
green all over at the same time pertains to my concept of red (redness), but this means 
merely, I suggest, that it pertains to the putatively objective property that I represent, not 
that it pertains to some distinct subjective entity, whose nature and metaphysical status 
would be extremely puzzling.47 
In case (a) [that the property that I represent is not in fact instantiated in the world], my 
a priori justification still pertains to the world, albeit hypothetically: I am still justified a 
priori in thinking that no world can contain something that is red and green all over at 
the same time, and hence that this one does not48  
it is in the nature of both redness and greenness to exclusively occupy the surface or the 
area that instantiates them, so that once one of these qualities is in place, there is no 
room for the other; since there is no way for the two qualities to co-exist in the same part 
of a surface or area, a red item can become green only if the green replaces the red.49 

I diskussionen nedan om föremåls färger kommer jag att liksom Bonjour utgå från den 
metafysiska teori som säger att de externa föremålen i vår värld (an-sich-verkligheten) har 
färger (och former). Pär Sundströms separationstes motsäger inte som jag ser det Bonjours 
metafysik om färger (och former).50  

Separationstesen: De kvaliteter som är så framträdande i visuella sinneserfarenheter, t ex 
när vi erfar föremål som tomater och gurkor, är, om de överhuvudtaget är egenskaper 
hos något, egenskaper hos sådana föremål. 

Låt mig göra några blandade reflektioner kring färger och ljud. 

(i) Det finns två problem rörande färger. Vad är egenskapen färg för något. Är det en 
objektiv egenskap hos röda föremål. Det andra är hur vi skall se på den visuella 
erfarenheten med avseende på färger. Vilken ontologisk beskrivning kan vi hävda för 
dessa två företeelser? 

(ii) Vi måste skilja mellan den naturvetenskapliga (fysiologiska) och egenskaps-förklaringen 
till att ett föremål har en viss färg. Fysiologen kan förklara varför ett föremål inte kan 
varseblivas rött och grönt samtidigt. Detta bevisar inte att vår varseblivningssats är a 
posteriori. 

(iii) Den som ser ett föremål som både rött och blått skall verkligen ha en upplevelse av rött 
och blått i samma ögonblick som kommande från samma punkt på ett föremål. Vi får 
inte tänka oss att personen ser en rosa fläck, t ex på en TV och säger att den är både röd 
och blå samtidigt ty om han bestämmer sig för att undersöka punkten så visar sig denna 
bestå av en röd och en blå punkt bredvid varandra.  

                                                
47 Bonjour, 151 
48 ibid., 151 
49 ibid., 108 
50 Colour and consciousness: Untying the metaphysical knot, http://consc.net/online1.html 
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(iv) Låt oss ta ett liknande exempel från musikens värld, durtreklangen, dvs tonerna c´ – e´ – 
g´. En på toner skicklig person som får höra detta ackord kan säga vilka toner det var 
sammansatt av. OK, han kanske hörde vilken klang det var och på något sätt kände till 
vilka toner som ingår i denna klang. Låt oss göra vårt musik-experiment ännu svårare. 
Vår försöksperson är en person med absolut gehör. Vi slår nu an tre toner på ett piano 
eller ännu bättre en naturtrumpet för att slippa deltoner. Det kommer nu sannolikt att 
visa sig att vår försöksperson kan säga vilka toner som anslagits. Är det verkligen 
möjligt frågar vi oss att inom en enda sinnesmodalitet momentant fokusera på två saker 
samtidigt. Detta tycks strida mot att varje varseblivning har en entydig gestalt. 
Gestaltlagarna visar att det är omöjligt att inom samma sinnesmodalitet momentant 
fokusera på två saker samtidigt. Trots vår försökspersons absoluta gehör så kan han inte 
vid anslaget höra två toner i samma ögonblick, hans slutsats bygger på musiköra och 
tidigare erfarenhet.  

(v) Vi vet att alla färger i vårt färgspektrum kan tillverkas utifrån addition av de tre 
grundfärgerna: rött, grönt och blått. Eftersom det finns klangsäkra individer i vår värld 
så skulle vi även kunna tänka oss färgsäkra personer i vår värld som utifrån godtyckliga 
färger i ett spektra kan veta, vi bryr oss inte om hur de går tillväga, i vilka 
(approximativa) proportioner, i en skala från 0 – 255, de tre grundfärgerna ingår. En 
sådan person svarar: ”rött, 255 och blått, 255” vid konfrontation med en viss rosa färg. 
Än en gång, denna persons analys beror inte på att denna person ser att färgfläcken är 
både röd och blå i samma ögonblick. 

(vi) En argumentering som skulle kunna användas mot Bonjour, och som finns hos Bruce 
Aune51, är i min version: Färgen orange kan sägas vara både rödaktig och gulaktig och 
därmed både röd och gul. Emellertid, detta är som jag ser det bara två olika 
beskrivningar av en enda färg, den orangea färgen. Om någon skulle vara säker på att 
uppleva två olika nyanser av orange samtidigt så skulle detta vara ett argument mot 
Bonjours a prioriexempel. 

(vii) Låt mig ta upp en invändning av Gilbert Harman mot Bonjours färgpåstående. 

Suppose an object looks red from one angle and green from a slightly different angle. In 
that case, might we not say that the object is red all over and also green all over, even 
though one cannot see both colors at the same time? In imagining cases, one forgot 
about that possibility; one tried to imagine something that looked both red all over and 
green all over at the same time. But something could be both red all over and green all 
over at the same time without looking both red all over and green all over at the same 
time. As for whether something can look both red all over and green all over at the same 
time, the fact that one hasn't yet been able to imagine something's looking that way is 
clearly not decisive.52  

OK, om framtiden finner bra argument av denna sort så var Bonjours påstående inte ett 
äkta a priori. Bonjour säger dessutom att vad han argumenterar för är ´förmodade a 
priori sanningar´. 

(viii) Maxwells färgblandare visar RGB-färgerna i ett spektrum. Ditt öga exponeras för två 
färger med en i taget med en variabel tid. Om exponeringstiden är stor så ser du varje 
färg för sig men allteftersom du minskar exponeringstiden så börjar du se andra färger. 

                                                
51 Against Moderate Rationalism, Bruce Aune, http://www.umass.edu/philosophy/PDF/Aune/amr.pdf 
52 General Foundations versus Rational Insight,  Gilbert Harman, Princeton University  September 8, 1999    
http://www.princeton.edu/~harman/Papers/BonJour.html 
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Vi kan tänka oss att om vi bara hade blinkande rött och blått och deras exponeringstid 
gick mot noll så skulle vi se en ständig rosa färg. Vi kan alltså inte se rött och blått i 
samma ögonblick. Detta är tyvärr bara ett a posteriori berättigande.53 

(ix) Kan vi ta steget fullt ut och tänka oss en värld, W, där föremål kan visa sig både röda 
och blåa i samma ögonblick. Låt oss se. Om jag ser att något är blått, enligt modellen 
’perceiving to be’54, så vet jag att någonting var blått utan att kunna säga så mycket om 
detta någonting. Om jag ser att huset är rött, enligt modellen ’perceiving that’, så har jag 
kunskap om både föremålet och en av dess egenskaper. ´Simple perceiving´ däremot är 
inte åtföljd av någon speciell trosföreställning. När jag vandrar i skogen är jag kanske så 
upptagen av att inte snubbla, så att inga trosföreställningar om själva skogen uppstår i 
mig. Om någon skulle fråga mig efteråt om det var en tallskog eller om det fanns 
lingonris i skogen så skulle jag kunna formulera trosföreställningar om dessa företeelser. 
Dessa trosföreställningar är visuellt grundade; de kommer från mina sensoriska 
erfarenheter av tallskogen och lingonriset, fastän de ursprungligen inte kommer med min 
sensoriska erfarenhet.                                                                                                        
Vi kan nu tänka oss att en person, i den möjliga världen W, under sin mödosamma 
vandring i skogen under ett kort ögonblick ser en fågel. Först på en förfrågan erinrar han 
sig att fågeln var både röd och blå. Det skulle förvånansvärt nog innebära att ett föremål, 
konstaterat i efterhand, kan ha vara både rött och blått. Denna enkla perceptionshistoria 
visar att vi i ett icke uppmärksammat ögonblick kanske skulle kunna se något som både 
rött och blått. Däremot har denna kunskap erhållits genom en trosföreställning som 
inträffar klart senare än den enkla perceptionen. Det skulle, om exemplet håller vad det 
lovar, innebära att Bonjours färgexempel t o m är falskt i vår märkliga värld W. Även 
om den enkla perceptionen skulle förklara att ett föremål kan vara både rött och blått så 
kan detta inte vara korrekt för t ex ’perceiving to be’ och ’perceiving that’. Vi skulle då 
få stora svårigheter med att förklara hur inlärningen av färgbegreppen sker. Vi har lärt 
oss att föremål är röda eller blå genom att t ex föräldrarna talat om dessa färger när vi 
stoppat föremål med dessa färger i munnen, riktat blicken mot föremålen i fråga eller när 
vi känt på dessa föremål med våra händer. Vi kan fråga oss vad vi skulle säga till vårt 
barn om föremålet vore både rött och blått. Vi skulle alltså inte förstå vad någon skulle 
mena med att föremål är både rött och blått samtidigt på samma yta. Låt oss dock göra 
vår värld W ännu märkligare. I denna värld kan vi bara uppleva de tre grundfärgerna 
samt kombinationer av dessa. Detta innebär att mängden av ´färger´ är begränsad till sju. 
Hur kan vi veta vilka färger som föremål har i denna värld? Hur kan vi veta om 
föremålet är ’rött’ eller ’blått’ eller ’rött och blått’?  

                                                
53 http://www.opticsforteens.org/illusions/maxmix.asp 
54 Perceptionen har enligt Audi (ibid.,) elementen: (i) varseblivaren, (ii) det varseblivna objektet, (iii) 
sinneserfarenheten i vilken objektet visar sig för varseblivaren samt (iv) den kausala relationen mellan 
objektet och varseblivaren, som frambringar en sinneserfarenhet hos varseblivaren. Dessutom ser Audi 
tre olika moden av perceptionen: simple perceiving,  perceiving to be och perceiving that, som, menar 
jag, kan uppfattas som tre olika moden av sinneserfarenheten, som åtminstone i de två senare fallen är 
medvetna sinneserfarenheter. Simple perceiving är grunden för alla övriga perceptioner och motsva-
rande trosföreställningar. Simple perceiving är icke uppmärksammade varseblivningar. Jag kan vara 
helt upptagen av att simma i den dunkla dammen då min vän säger: Såg du den färggranna fågeln som 
flög förbi? Detta kan få mig att ha trosföreställningen att något färggrant flugit förbi (perceiving to be) 
eller att en kungsfiskare flög förbi nära vattenytan (perceiving that), dvs jag inser vad som hänt under 
mitt simmande. Jag skulle naturligtvis inte förstått detta utan inlagrade erfarenheter i min varse-
blivande kropp. Audi säger att den enkla perceptionen och motsvarande sinneserfarenhet är det 
ursprung och den grund på vilken alla övriga perceptioner vilar. 
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Vem har inte sett ’ankkaninen´? Visar den enkla teckningen en anka eller kanin? Vi vet 
att svaret beror på denna persons tidigare upplevelser. Något liknande skulle kunna gälla 
som svar på frågan om vilken färg som uppfattas. Personens svar beror på personens 
tidigare upplevelser. Hur kan vi då veta vilken ´färg´ ett föremål har?  

Först konfronteras personen med en röd färg. Därefter får personen se det röd/blå 
föremålet. Om denne säger att föremålet är rött så är det åtminstone rött. Därefter 
konfronteras personen med en blå färg. Om personen, efter att återigen har fått se det 
röd/blå föremålet, säger att föremålet är blått så är det dessutom blått, dvs både rött och 
blått. 

Påståendet: ’Ingenting kan vara både rött och blått över hela sin yta i samma ögonblick’ 
verkar inte kunna berättigas i världen W. Även om vi inte kan fokusera på både rött och 
blått samtidigt så kan ändå det varseblivna föremålet an sich vara både ´rött och blått´, 
enligt beskrivningen ovan. Vi bör alltså inte dra slutsatsen: ’Ingenting kan vara både 
rött och blått över hela sin yta i samma ögonblick’ i alla möjliga världar. Detta innebär 
ett argument mot Bonjours a priori färgpåstående.  

Om vi med alla möjliga världar även menar de världar som har ett kontinuerligt 
färgspektrum liknandet det vi har så blir det färgseende som skissats ovan orimligt 
komplicerad. Det kanske fortfarande finns ett hopp för Bonjours rationella insikt rörande 
färgpåståenden. 

Inlärningsargumentet för a priori färgsatser 
Hur lär vi barn vad som är röda föremål? Detta sker inte genom att visa på föremål som i 
samma ögonblick är både röda och gröna. Detta innebär att föremål som vi kallar röda eller 
gröna verkligen har det utseende under vilka begreppen inlärdes. Om det hade funnits föremål 
som är både röda och gröna i samma ögonblick så hade vi säkerligen haft en annan 
beteckning för detta förhållande. 

Superpositionsargumentet för a priori färgsatser 
Enligt Kripke har många kontingenta identitetspåståenden figurerat i den filosofiska 
diskussionen. Låt mig ta fram en egen formulering av Kripkes exempel med ljuset: Färger och 
ljus är elektromagnetiska vågor som kännetecknas av superpositionerande våglängder. 
Superposition är det grundläggande skälet till att tala om våglängder. Superposition innebär 
två vågor adderas teckenmässigt med varandra. (Om en våghöjd är t ex + 5 och en annan  –7  
så blir den nya våghöjden –2.) Vi har ett exempel på ett kontingent identitetspåstående, en 
vetenskaplig upptäckt när vi påstår att färger är elektromagnetiska vågor. Det kunde ha varit 
på det sättet att färger hade varit något annat än vågor (eller fotoner med vågkaraktär). En 
gång i tiden ansågs ljuset vara små massiva partiklar, korpuskler. Korpuskelteorin har visat 
sig vara inkorrekt på grund av vetenskapens utveckling. Kripke skriver:  
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…vi kunde föreställa oss att planeten [jorden] var bebodd av varelser som fick 
synupplevelser när det fanns ljudvågor i luften. Detta skulle inte få oss att säga, ´I en 
sådan situation skulle ljud ha varit ljus.´ Vi skulle i stället säga, ´Planeten var bebodd av 
varelser som i någon mening var visuellt mottagliga för ljud...´55 

Kripke skulle alltså mena att både termen ljus och elektromagnetisk strålning är rigida 
designatorer för samma externa fenomen. Om vi låter x vara olika spektrala färger och y är 
motsvarande våglängder så gäller enligt Kripke: ( )( )(( ) ( ))x y x y N x y� � � , vilket innebär 
att det är nödvändigt att färger är elektromagnetisk strålning. Om vi nu skulle tycka att detta 
inte är nödvändigt utan tillfälligt så beror det på att det är vi människor som bestämt 
språkbruket att identifiera färger med superpositionerande elektromagnetiska vågor.  

Låt oss nu se på varför ett föremål inte samtidigt kan vara både rött och blått över hela sin yta. 
Vi är vana vid att om vi blandar rött och blått så får vi en rosa färg. Vågbilden för rosa är 
additionen av den röda och den blåa vågbilden. Om nu ett föremål vore både blått och rött 
över hela sin yta så skulle dess vågbild vara densamma som för rosa. Detta måste innebära att 
vi trots allt ser föremålet som rosafärgat.  

Det kanske t o m kan formuleras en generell a priori lag: För sinnesmodaliteterna ljus och 
ljud, (ty dessa kvaliteter är kopplade till superpositionerande våglängder,) gäller att i varje 
ögonblick är det omöjligt att samtidigt uppfatta både egenskapen E1 och E2 om E1 �  E2, 
förutsatt att vi kan diskriminera mellan E1 och E2.  

                                                
55 Översättning av Fredrik Stjernberg: Identitet och nödvändighet, S. Kripke från Filosofin genom tiderna – Efter 
1950, sid. 
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3. Avslutning 
Bonjour, liksom jag i denna uppsats, tar inte upp särskilt mycket om Kants klassiska syn på 
språket, epistemologin och metafysiken. En skillnad mellan Kant och Bonjour är dock helt 
klar. Bonjour har en enhetlig syn på a priori som omfattar både analytiska och syntetiska 
satser, vilket inte kan sägas om Kant. Kant har bara en mer djupgående diskussion av 
syntetiska a priori satser och dessa resonemang kan inte tillämpas på analytiska a priori satser. 
Hela Bonjours Defense handlar också om att motivera a prioribegreppet och inte så mycket 
om räckvidden av begreppet. 
Uppsatsen innehåller ingen kritik av det skeptiska argumentet på sid.5. En utförlig analys och 
kritik finns hos Casullo56. Bonjour fråga i uppsatsens början om det är möjligt att utifrån 
partikulära trosföreställningar härleda nya trosföreställningar vars innehåll går utöver direkt 
erfarenhet eller observation. Denna fråga får Casullo att formulera premissen: 

No cognitive state can directly justify a belief whose content goes beyond that of the state. 
Låt mig vara konkret genom att åter ta upp påståendet: Ingenting kan vara både rött och grönt 
över hela sin yta i samma ögonblick. Frågan är om Bonjour verkligen kan bevisa att vi i våra 
tankeakter kan representera eller återge egenskaperna (universalia). Kan han svara jakande på 
sin fråga så faller Casullos premiss, skriver denne. Denna fråga leder oss till metafysikens 
svåra frågor. Finns det någon teori om universalia som ger Bonjour rätt. Han skissar på en 
lösning inspirerad av Platon, Aristoteles och Thomas av Aquino. Detta kan naturligtvis inte 
behandlas på några få rader i denna uppsats.  
I avsnittet 2.1 diskuterar jag erfarenhetsbegreppet utifrån Bonjours och Casullos perspektiv. 
Casullos diskussion av erfarenhetsbegreppet gör att denne inte är helt nöjd med sina 
definitioner på a priori respektive a posteriori som inte finns i uppsatsen men har stora likheter 
med mina egna på sid. 8 – 9. 
Min definition av erfarenhetsbegreppet, som liksom Bonjours bygger på den kausala 
perceptionsteorin, är en ´fri´ tolkning av Bonjours. Mina epistemologiska begrepp framläggs 
utan att diskuteras i detalj. Användningen av begreppet ´berättigande´ (justification) visar mitt 
icke-naturalistiska närmande till kunskapsteorin. Vidare visas nackdelen med en definition 
som lutar sig mot en speciell perceptionsteori, den kausala.  
Min resumé av Bonjours metafysiska distinktionen nödvändig – kontingent i avsnittet 2.2 är 
till för att visa på oklarheter i Bonjours definition av a prioribegreppet. Min stora fråga är: 
Varför använder sig Bonjour av både epistemologiska och metafysiska begrepp vid 
definierandet? Avsnittet utmynnar i slutsatsen att det helt enkelt finns två olika a 
prioribegrepp? 
Avsnittet 2.3 behandlar Bonjours kritik av de bägge empirismerna samt ett försvar för 
analyticitetsbegreppet. Jag gör ett försök att förstärka argumenteringen med hjälp av två 
danska filosofer.  
Avsnittet 2.4 behandlar Casullos intressanta kritik av Bonjour som enligt honom faller på eget 
grepp. Jag gör ett försök att tolka Bonjour vilket förmodligen inte är tillräckligt kraftfullt. Jag 
kan till slut inte motstå frestelsen att framlägga ett spekulativt lösningsförslag som ”räddar 
Bonjour”.  
I avsnittet 2.5 har jag med underförstådd skepticism försökt bevisa den rationalistiska a 
apriorikaraktären hos tesen: Ingenting kan vara både rött och blått över hela sin yta i samma 
ögonblick. Jag har även tillåtet mig att ge en kompott av blandade reflektioner kring färger 
och ljud som en förberedelse inför beviset ´superpositionsargumentet för a priori färgsatser´. 

                                                
56 Casullo, 100 – 104  
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