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1. Inledning 
 
1.1 Introduktion 
 
Donald Davidson framställer och argumenterar i flera artiklar för sin medvetandeteoretiska 
position; anomal monism. I sin grundformulering innebär anomal monism kombinationen av 
teserna att mentala1 händelser är, i betydelsen är identiska med, fysiska händelser (därav 
monismen) men att de inte låter sig ”fångas i fysikaliska teoriers nomologiska nät” 2 (de är 
anomala). På så vis kan ståndpunkten väsentligen sägas vara en kombination av materialism3 
och antireduktionism. Davidson menar att det följer ur den mentala domänens anomalitet att 
det mentala är distinkt från och inte kan reduceras till det fysiska. I och med detta sitt 
antireduktionistiska antagande skiljer sig Davidsons teori i ett viktigt avseende från tidigare 
materialistiska identitetsteorier4. Samtidigt innefattar teorin tesen att varje mental händelse är 
identisk med en fysisk händelse – att varje händelse kan ges en fysisk beskrivning. På så vis 
kan Davidson ge det fysiska ontologisk prioritet över det mentala utan att ”gå miste om” det 
mentala. 

I Mentala Händelser (1970) avslöjar Davidson vad som motiverat hans ståndpunkt. Han 
har för avsikt att upplösa en ”skenbar motsägelse” beträffande mentala händelser. 
Motsägelsen uppstår ur det att mentala händelser, trots att de är anomala, ingår kausala 
relationer. De spelar roll för fysiska händelser och kausala samband i världen. Mer exakt, 
förefaller motsägelsen uppstå ur kombinationen av tre principer Davidson förespråkar: (1) 
principen om kausal interaktion; ”åtminstone vissa mentala händelser interagerar kausalt med 
fysiska händelser”5, (2) principen om kausalitetens nomologiska karaktär; om två händelser 
har en kausal förbindelse består förbindelsen av en strikt deterministisk lag, (3) principen om 
det mentalas anomalitet; det finns inga ”strikt deterministiska lagar på grundval av vilka 
mentala händelser kan förutsägas och förklaras”6. Det finns alltså inga psykofysiska lagar; 
inga lagar som kopplar samman mentala och fysiska händelser7. Kombinationen av (1) och 
(2) implicerar att åtminstone vissa mentala händelser kan förklaras och förutsägas via lagar, 
vilket förnekas av (3).  

Davidson vill genom att ”beskriva en uppfattning om det mentala och det fysiska som 
inte inrymmer någon inre motsägelse och av vilken de tre principerna följer”8 visa hur 
principerna (1)-(3) förenas. Detta kan kortfattat sägas gå ut på att tolka principen om 
kausalitetens nomologiska karaktär som att sanningen i en singulär kausalutsaga förvisso 
innebär att en kausal lag är för handen men att lagen inte behöver vara formulerad i de termer 
som används i utsagan. Om principen om det mentalas anomalitet förstås som att kausala 
lagar kopplar samman händelser endast under fysiska beskrivningar, så att en och samma 
händelse kan ges en fysisk såväl som en mental beskrivning, impliceras den anomala 
monismens huvudtes: mentala händelser är identiska med fysiska händelser.  

Tesen om anomal monism säger i sin grundläggande formulering inte mycket om hur 
relationen mellan det mentala och det fysiska ser ut. För att bringa klarhet i hur han ser på 
denna relation, inför Davidson tesen att mentala egenskaper är supervenienta på fysiska; 

                                                
1 Med andra ord psykologiska. Jag följer Davidsons användning av begreppen och betraktar dem som liktydigt utbytbara. 
2 ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 154 
3 Fysikalism. Även här följer jag Davidsons användning av begreppen som liktydigt utbytbara. 
4 När Herbert Feigl och J.J.C Smart på 1950- och 60talen formulerade sin ”psykofysiska identitetsteori”; teorin att mentala 
händelser är fysiska händelser, innefattade denna ett starkt reduktionistiskt element. 
5 ibid., sid. 154 
6 ibid., sid. 155 
7 Även psykologiska lagar är enligt Davidsons kriterium för lagmässighet omöjliga. 
8 ibid., sid. 156 
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”(…) att det inte kan finnas två händelser som är likadana i alla fysiska avseenden, men 
skiljer sig åt i något mentalt avseende, eller att ett föremål inte kan förändras i något mentalt 
avseende utan att förändras i något fysiskt avseende”9. Tesen har utsatts för intensiv debatt. 
Förutom stora svårigheter att förstå den på rätt sätt, har man ifrågasatt huruvida Davidson har 
rätt i att den är tillräcklig för att garantera det mentala kausal kraft eller om tesen ens ger det 
mentala kausal relevans. Samtidigt som tesens framgång verkar vara yttersta vikt för 
framgången hos den anomala monismen i stort, verkar frågan om det mentalas kausala kraft i 
världen vara allt annat än okomplicerad för Davidson att besvara. 

Jaegwon Kim är en av dem som speciellt ägnar sig åt att diskutera Davidsons anomala 
monism och dennes tes om det mentalas superveniens. Eftersom han är också en av dem som 
ägnat sig åt att klargöra de olika formuleringarna av denna tes, förefaller hans kritik vara 
tungt vägande. Detta verkar även vara Davidsons uppfattning. Han har i flera artiklar riktat 
sina svar explicit till Kim. Kims huvudsakliga argument för att Davidsons medvetandeteori 
inte håller är att det i allmänhet är omöjligt att förespråka materialism och samtidigt förneka 
reduktionism. Han menar, tvärt emot Davidson, att strikta förbindelser mellan det mentala 
och det fysiska är nödvändiga för att det mentala över huvudtaget skall kunna ha kausal 
relevans. Davidsons syfte med att införa tesen om det mentalas superveniens på det fysiska är 
att formulera en relation enligt vilken det mentala är beroende av det fysiska utan att helt 
kunna reduceras till detta. Kim tar fasta på detta anspråk och argumenterar att tesen om det 
mentalas superveniens ger upphov till ett dilemma för Davidson: ”if a relation is weak 
enough to be nonreductive, it tends to be too weak to serve as a dependence relation; 
conversely, when a relation is strong enough to give us dependence, it tends to be too strong – 
strong enoug to imply reducibility”10 Det verkar alltså som att Davidson måste förneka 
antingen teserna om det mentalas irreducibilitet och anomalism eller påståendet att det 
mentala är beroende av det fysiska.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Denna uppsats är uppbyggd runt frågan: ”Har Kim rätt i sitt påstående att Davidsons tes om 
mental superveniens inte är tillräcklig för att garantera det mentala kausal kraft?” Debatten 
mellan Kim och Davidson har sträckt sig över lång tid och en uppsjö artiklar. Oenigheten 
dem emellan har varit mångbottnad och rört sig bortom frågan om mental superveniens till att 
omfatta vad som bäst kan beskrivas som frågan om det mentala och dess plats i världen. 
Eftersom de själva aldrig enades, menar jag att det vore ett naivt anspråk att söka kora en 
vinnande part i debatten. Min avsikt är alltså inte att erbjuda ett entydigt jakande eller 
nekande svar på frågan ovan. Snarare vill jag visa på några saker som talar för, respektive 
emot den ena eller andra synen eller delvis erbjuda ett svar på frågan genom att peka på vissa 
punkter som framstår som relevanta för ett sådant svar. 

 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen har två delar. I den första av dessa söker jag ge en kortfattad karaktäristik av de 
relevanta delarna i Davidsons medvetandeteori och hans tes om det mentalas superveniens på 
det fysiska. För detta syfte kommer det att vara nödvändigt att karaktärisera hans begrepp om 

                                                
9 ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 161 
10 Kim; ”The Myth of Nonreductive Materialism” i Proceedings And Addresses of the American Philosophical Association, 
Vol. 63, No. 3. 1989, sid. 40 
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mentala och fysiska händelser, hans begrepp om lagmässighet och kausalitet samt hans tes 
om det mentalas identitet med det fysiska. Davidson har skrivit en uppsjö artiklar i ämnet, 
varav jag har valt att fokusera på Mentala Händelser, The Material Mind (1973) samt 
Psychology as Philosophy (1974) – de artiklar där ståndpunkten först presenterades. Mentala 
händelser är även den artikel där Davidson först presenterade tesen om mental superveniens. 
Davidson kom senare att finslipa och i viss mån ytterligare utveckla sin teori i flera artiklar. 
Av dessa har jag valt att titta extra noga på Thinking Causes (1993), eftersom den till viss del 
utgör ett direkt svar på Kims kritik av supervenienstesen. Långt ifrån att vara överflödig, 
kommer denna allmänna utgångspunkt i Davidson visa sig nödvändig för en fullgod 
förståelse och acceptabel bedömning av Kims kritik.  

Vid första anblick eller i en kortfattad formulering kan Davidsons teori förefalla simpel: 
mentala händelser är identiska med fysiska händelser men låter sig, till följd av sin 
anomalitet, ej reduceras till fysiska händelser. Vid närmare granskning visar den sig innehålla 
en mängd subtila poänger och antaganden. Ibland kan man som läsare nästan få intrycket att 
något nödvändigt led i argumentet endast står skrivet mellan raderna. Det är inte för inte som 
Kim själv stundtals visar sig förbluffad över Davidsons teori:  

 
(…) almost everyone seems to find Davidson’s arguments extremely opaque; it is 
not difficult to discern the general drift of his thinking or pick out the basic 
considerations motivating the arguments; however, delineating their structure 
precisely enough for effective evaluation and criticism is another matter. 11 
 

Vid det här laget torde det vara tydligt att vi, trots att Davidsons tes om det mentalas 
superveniens på det fysiska utgör uppsatsens huvudintresse, inte kan ignorera dennes 
övergripande teori om det mentala i allmänhet och teorin om dess relation till det fysiska i 
synnerlighet. Jag menar alltså att tesen om mental superveniens kan förstås och försvaras 
endast mot en bakgrund av Davidsons medvetandeteori i stort. Händelsebegreppet, 
identitetstesen, tesen om det mentalas anomalitet och begreppsliga irreducerbarhet spelar alla 
roll för denna tes. 

Till följd av uppsatsens ringa omfång, kommer vissa delar av Davidsons 
medvetandeteori att utelämnas. Ytterligare andra kommer att omnämnas men inte diskuteras. 
Här tänker jag främst på Davidsons antaganden om hur skäl kan vara orsaker. Denna fråga är 
intressant och har haft betydelse i debatten beträffande Davidsons medvetandeteori i stort. 
Trots att frågan knyter an till vad som diskuteras i denna uppsats, kan den enligt min mening 
betraktas som mindre relevant i detta sammanhang. Därmed anser jag det rättfärdigat att inte 
ta upp denna fråga för självständig behandling. Självklart kan det av olika skäl betraktas som 
önskvärt att göra en komplett bild av Davidsons teori, men detta har inte varit mitt syfte här. 
En annan fråga jag inte kommer att beröra är Davidsons argument för händelsers existens. 
Utöver en karaktärisering av Davidsons teori, innehåller uppsatsens första del en allmän 
framställning av idén om superveniens. Som utgångspunkt för denna har jag använt mig av 
artiklar ur Stanford Encyclopedia of Philosophy samt Routledge Encyclopedia of Philosophy 
som berör detta begrepp. Vissa kommentarer ur Kims artikel Concepts of Supervenience har 
också varit relevanta i samband med detta. Vi kommer att se att superveniens är ett 
mångfacetterat begrepp som är i behov av ytterligare utredning. I sina enskilda appliceringar 
kommer begreppet dessutom att behöva specificeras ytterligare beträffande vissa relevanta 
element, främst vad gäller styrkan i relationens nödvändighet. Den definition av begreppet jag 
framställer skall därmed betraktas som en minimal sådan. Eftersom framställningen ifråga 
skall fungera som utgångspunkt för den senare diskussionen av denna relation mellan det 
mentala och det fysiska, har den koncentrerats runt de delar som är relevanta för 
                                                
11 Kim; ”Psychophysical laws” i Lepore och McLaughlin (ed.) Actions and Events: Perspectives on the Philosophy of 
Donald Davidson, Basil Blackwell, Oxford 1988, sid. 370 
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sammanhanget. Till följd av detta tar uppsatsen inte upp frågor om global superveniens, 
superveniens av etiska på naturliga egenskaper eller någon annan variant av superveniens än 
den starka och den svaga Kim formulerat. De möjliga varianterna av modal styrka med vilken 
relationen kan åläggas kommer uteslutande att tas upp i den utsträckning det har betydelse för 
Kims resonemang i denna artikel, varför logisk och metafysisk nödvändighet helt kommer att 
undgå diskussion. I diskussionen om modalitet i samband med Davidsons lagbegrepp samt i 
Kims analys av Davidsons superveniens, kommer jag i viss utsträckning att använda mig av 
”möjliga världar”. Om ”modal fiktionalism” (modal fictionalism) är synen att möjliga världar 
är blotta fiktioner så att tal om möjliga världar är användbart utan att vara korrekt, kan detta 
sägas vara mitt ställningstagande i detta sammanhang. I Stanford Encyclopedia of Philosophy 
beskriver David Nolan modal fiktionalism som synen att ”theories committed to the existence 
of possible worlds, merely hypothetical situations, non-actual but possible objects etc. (…) 
[are] strictly and literally false”12 så att de undviker de problem som typiskt brukar förknippas 
med möjliga världar. Enligt ett sådant angreppssätt kan man använda dessa teorier utan att på 
ett direkt sätt drabbas av svårigheterna förbunda med dessa. Jag kommer således inte att ta 
upp de ontologiska, metafysiska och epistemologiska problem som typiskt brukar förknippas 
möjliga världar. Bland dessa problem återfinns frågorna vad för typ av objekt möjliga världar 
består av, var de finns, huruvida de är abstrakta eller konkreta samt hur vi skall gå till väga 
för att upptäcka fakta om dem. 

I uppsatsens andra del klargörs superveniensbegreppet ytterligare. I Concepts of 
Supervenience har Kim med utgångspunkt i sin definition av begreppen stark respektive svag 
superveniens kritiserat Davidsons syn på relationen mellan det mentala och det fysiska. Kims 
kritik utvecklas i artikeln The Myth of Nonreductive Materialism (1989). Beträffande Kims 
definitioner av stark och svag superveniens vill jag, för det första, ta reda på vilken av dessa 
Davidson berättigat kan tillskrivas. Jag kommer att ifrågasätta Kims uppfattning i denna 
fråga. För det andra vill jag ta reda på huruvida Kim i sin kritik har tagit till utgångspunkt en 
korrekt förståelse av Davidsons teori i allmänhet och supervenienstesen i synnerhet. Här 
kommer jag att argumentera att Kim inte tagit alla relevanta delar av Davidsons teori i 
beaktning när han framfört sin kritik. Detta, visar det sig, är även Davidsons åsikt i Thinking 
Causes. Frågorna huruvida Kim tar en korrekt uppfattning av Davidsons teori till 
utgångspunkt och huruvida han erbjuder en korrekt beskrivning av Davidsons superveniens är 
nära besläktade. En ytterligare fråga i samband med detta är huruvida Kim varit konsistent i 
sin tolkning av Davidson. Jag menar att så inte är fallet. Vi kommer att se att Kim över huvud 
taget verkar ha svårt att inordna Davidsons teori under endera av de kategorier för 
superveniens han formulerar. Detta, menar jag, beror dels på att Kim talar i termer Davidson 
undviker och dessutom på att han i sin vilja att inordna Davidson i ett passande fack ibland 
gör väl avlägsna antaganden beträffande dennes ståndpunkt. I uppsatsens avslutande del 
kommer dessa problem ges en mer ingående diskussion. 

                                                
12 Nolan; ”Modal Fictionalism” i Zalta (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 14/2 2006, 
http://plato.stanford.edu/archives/sum2002/entries/fictionalism-modal/ 
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2. Superveniens; en första anblick 
 
Begreppet superveniens används sällan utanför filosofins område. När det dock förekommer i 
vardagliga sammanhang kan en melodi eller ett hus sägas vara supervenient på en sekvens 
toner och ett visst tempo eller på en kombination av plankor, tegel och murbruk. I dessa fall 
handlar det om att ett visst slags ting består eller är sammansatt av några andra ting. I den 
filosofiska betydelsen av begreppet, såsom i det materialistiska påståendet att en varelse kan 
sägas vara medveten endast i kraft av att den har någon specifik (neuro-) fysisk struktur, har 
vi snarare att göra med ”the supervenience of one kind of fact upon other kinds of fact”13. Att 
det i detta sammanhang inte blott är fråga om ”sammansättning”, blir ytterligare tydligt av 
faktumet att tesen om superveniens ofta använts beträffande relationen mellan etiska och 
”naturliga” egenskaper. Om en person endast kan sägas vara god i kraft av att vara snäll, 
generös eller omtänksam kan hans moraliska egenskaper sägas vara supervenienta på hans 
personliga egenskaper. Samtidigt tänker vi oss knappast att godhet (och moraliska egenskaper 
hos individer i allmänhet) bokstavligt talat består i individers naturliga egenskaper. Simon 
Blackburn ger i Routledge Encyclopedia of Philosophy en allmän karaktärisering av tanken 
med superveniens: 

 
It refers to the way in which one kind of property may only be present in virtue of 
the presence of some other kind: a thing can only possess a property of the first, 
supervening kind because it has properties of the underlying kind (...)14 

 
Superveniens handlar alltså om relationen mellan typer eller uppsättningar av egenskaper. 
”superveniens is (…) a relation not between properties or terms taken singly but between sets 
or families of them.”15 Grundtanken är att ett ting kan ha en viss sorts egenskap endast i kraft 
av att det har en annan sorts egenskap: närvaron av en grundläggande (”subvenient”) 
egenskap är nödvändig för att ett ting skall ha en ”supervenient” egenskap. En uppsättning 
egenskaper A är supervenient på en annan uppsättning egenskaper B endast om två ting inte 
kan skilja sig beträffande någon egenskap i A utan att skilja sig beträffande någon egenskap i 
B. Det är viktigt att förstå detta på rätt sätt. Tanken med superveniens är inte bara att det 
faktiskt förhåller sig så att det inte kan finnas en skillnad beträffande någon ”A-egenskap” 
utan att det finns en skillnad beträffande någon ”B-egenskap”, utan att det måste vara så. I 
Stanford Encyclopedia of Philosophy uttrycks denna idé på följande sätt: 

 
A-properties supervene on B-properties if and only if a difference in A-properties 
requires a difference in B-properties – or, equivalently, if and only if exact 
similarity with respect to B-properties guarantees exact similarity with respect to  
A-properties16 
 

Enligt detta innebär superveniens att när ett tings egenskaper på den subvenienta nivån är 
fixerad, är även egenskaperna på dess supervenienta nivå fixerad. Vi kommer att återvända 
till detta viktiga antagande när vi senare i uppsatsen tittar närmare på Jaegwon Kims 
specificeringar av stark och svag superveniens. För närvarande kan vi konstatera att de 
subvenienta egenskaperna måste vara sådana att de bestämmer de supervenienta 

                                                
13 Blackburn; ”Supervenience” i Craig (ed.) Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London 1993; 3/12 2006, 
http://www.rep.routledge.com/article/N057 
14 ibid. 
15 Kim; “Concepts of Supervenience” i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 45, No. 2, 1984, sid. 155 
16 McLaughlin, Brian, Bennett, Karen; ”Supervenience” i Edward N. Zalta (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy; 
7/1 2007, http://plato.stanford.edu/archives/fall2006/entries/supervenience/  
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egenskaperna i den meningen att ”once the former are fixed for an object, there is no freedom 
to vary the latter for that object”17. 

Hittills har vi formulerat exempel på superveniens enligt vilka detta är en relation 
mellan två typer av egenskaper. I Dictionary of Philosophy of Mind, ger Peter Mandik 
följande exempel på superveniens som en treställig relation:  
 

An object cannot change its acceleration without changing its velocity, and in turn, 
cannot change its velocity without changing its position. Thus, facts about an 
object's acceleration supervene on facts about an object's velocity which in turn 
supervene on facts about an object's position.18  
 

Detta exempel påvisar superveniensrelationens transitivitet; om A är supervenient på B och B 
är supervenient på C, är A supervenient på C. Denna egenskap är viktig när relationen, som i 
exemplet ovan, råder mellan fler än två typer av fakta. Här blir det också tydligt att 
superveniens inte behöver innefatta identitet mellan supervenienta och subvenienta entiteter. 
Trots att acceleration är supervenient på hastighet, kan acceleration inte sägas vara detsamma 
som hastighet. Detta faktum – att A’s superveniens på B inte behöver innebära att A är 
identisk med B – är enligt Mandik anledningen till att superveniens tilltalat många filosofer 
som ett sätt att förneka det mentalas identitet med det fysiska, men anta att det mentala är 
beroende av, eller bestäms av det fysiska. Vidare bör det sägas att superveniensrelationen i 
sig varken är symmetrisk eller asymmetrisk. Ibland håller den symmetriskt, ibland 
asymmetriskt. När superveniens sägs gälla mellan mentala och fysiska egenskaper, antas 
relationen oftast vara asymmetrisk. En sådan superveniens innebär att mentala egenskaper är 
supervenienta på fysiska egenskaper, så att en entitets mentala egenskaper bestäms av dess 
fysiska egenskaper men dess fysiska inte bestäms av dess mentala. Trots att likhet i fysiska 
egenskaper garanterar likhet i mentala, garanterar likhet i mentala egenskaper alltså inte likhet 
i fysiska. Detta kan också uttryckas i Hilary Putnams tes om det mentalas multipla 
realiserbarhet, tesen att identiska mentala tillstånd kan realiseras av olika fysiska tillstånd. 
Enligt detta kan vi säga att en viss smärtupplevelse i en människa är grundad i någon viss 
neurologisk egenskap samtidigt som en annan instans av smärta, t.ex. i en reptil, kan vara 
grundad i en annan neurologisk egenskap. Om vi, liksom G. E. Moore och R. M. Hare med 
flera, antar att moraliska egenskaper är supervenienta på naturliga egenskaper kan 
asymmetrin uttryckas som att två personer kan vara lika goda eller dygdiga, men var och en 
på grund av olika uppsättningar naturliga egenskaper och särdrag. Givet detta kan tanken med 
superveniens formuleras som en identitetsrelation:  

 
(S) It is not possible that two things be identical in respect of their lower-level 
properties without being identical in respect of their upper-level properties.19 
 

Vi har så här långt en vag föreställning om superveniens. Vi saknar en precis definition av 
begreppet som fastställer relationen mellan de två nivåerna exakt. Eftersom (S) skall vara en 
grundformulering, säger (S) inte mellan vilka egenskaper relationen gäller. Detta kommer vi 
att veta i specifika fall. Beträffande beroendet mellan nivåerna säger (S) ingenting utöver det 
att egenskaperna på den högre nivån bestämmer egenskaper på den lägre nivån. I specifika 
fall måste det specificeras huruvida relationen är symmetrisk eller asymmetrisk. Det måste 
också fastställas vilken typ av modal styrka det är fråga om – det måste fastställas hur ”not 
possible” i (S) skall förstås. Vi vill veta om vi har att göra med en logisk eller metafysisk 
                                                
17 Kim; “Concepts of Supervenience” i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 45, No. 2, 1984, sid. 160 
18 Mandik; “Supervenience” i C. Eliasmith (ed.) Dictionary of Philosophy of Mind; 7/1 2007, 
http://philosophy.uwaterloo.ca/MindDict/supervenience.html 
19 Blackburn; ”Supervenience” i Craig (ed.) Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London 1993; 3/12 2006, 
http://www.rep.routledge.com/article/N057 
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omöjlighet eller om omöjligheten är nomologisk (omöjligt till följd av naturlagar). Som vi 
nämnde i uppsatsens inledning, kan fastställandet av relationens styrka anses ge upphov till 
ett problem:  

 
We do not want the relationship to be entirely mysterious, as if it is just a 
metaphysical accident that properties of the upper level arise when things are 
suitably organized at the lower level. On the other hand, if the relationship becomes 
too close (...) the idea that there are two genuinely distinct levels becomes 
problematic: perhaps the upper-level properties are really nothing but lower-level 
ones differently described.20 
 

Här karaktäriseras de möjliga extrempunkterna i synen på styrkan i relationen mellan tings 
subvenienta och supervenienta egenskaper. Antagandet att förbindelsen inte kan förklaras 
djupare än som en ”metafysisk tillfällighet”, kan antas innebära allt för svaga anspråk. 
Förordar man en strikt relation, uppstår å andra sidan problem att upprätthålla distinktionen 
mellan nivåerna. Om vi ser det som en logisk sanning att närvaron av subvenienta egenskaper 
garanterar närvaron av de supervenienta, riskerar vi att betrakta supervenienta egenskaper 
som ett annat sätt att beskriva subvenienta, så att de i själva verket kan reduceras till dessa.  
Frågan om relationens styrka är speciellt omtvistad beträffande psykofysisk superveniens21:  

 
Just above everyone, even a Cartesian dualist, believes some version of this 
supervenience claim. But there is vigorous disagreement about whether the 
supervenience relation holds with metaphysical or merely nomological necessity22 

 
En tänkbar specificering av (S) för relationen mellan mentala och fysiska egenskaper är alltså 
formuleringen (M), där den nödvändigheten är av metafysisk art: 

 
(M) It is not possible, as a metaphysical matter, that two things should be identical 
in respect of their physical properties without being identical in respect of their 
mental properties23. 
 

Enligt (M) är det mentala och det fysiska intimt bundna till varandra. Mentala egenskaper hos 
ting måste ”genereras ur” dess fysiska egenskaper så att mentala egenskaper för sin existens 
är beroende av en underliggande fysisk struktur. Ett annat sätt att uttrycka detta är att det 
mentala inte kan existera oberoende av det fysiska; det kan inte finnas några helt och hållet 
mentala entiteter såsom ”andar” eller okroppsliga själar. På så vis måste (M) antas innefatta 
om inte ett krav på monism, så åtminstone ett avsteg från alla typer av radikal dualism24. (M) 
ger en försmak på de formuleringar vi stöter på längre fram i denna uppsats, inte minst med 
tanke på att den med undantag för specificeringen av den modala styrkan i relationen är en 
direkt återgivning av de första raderna av den formulering Davidson ger tesen i Mentala 
Händelser: 
 

(…) att det inte kan finnas två händelser som är likadana i alla fysiska avseenden, 
men skiljer sig åt i något mentalt avseende25.  

 

                                                
20 Blackburn; ”Supervenience” i Craig (ed.) Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London 1993; 3/12 2006, 
http://www.rep.routledge.com/article/N057 
21 Det mentalas superveniens på det fysiska. 
22 McLaughlin, Brian, Bennett, Karen; ”Supervenience” i Edward N. Zalta (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy; 
7/1 2007, http://plato.stanford.edu/archives/fall2006/entries/supervenience/ 
23 ibid. 
24 Såsom Cartesius substansdualism. 
25 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 161 
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Kim menar att antagandet om det mentalas superveniens på det fysiska inte skall betraktas 
som en medvetandeteori vid sidan av epifenomenalism, materialism etc. Detta verkar vara ett 
välgrundat påstående. Påståendet ”det mentala är supervenient på det fysiska” säger inget om 
varför denna relation håller. Flera oförenliga teorier implicerar superveniens, men förklarar 
denna på olika sätt. Tesen hävdar endast ett mönster av egenskapskovarians mentalt – fysiskt 
och pekar mot en beroenderelation dem emellan. Den kovarians av egenskaper som krävs för 
att en relation skall vara supervenient kan genereras av olika beroenderelationer. På så sätt 
kan superveniens inte betraktas som en förklarande teori. Superveniens är inte en metafysiskt 
djup relation, snarare en fenomenologisk relation om mönster för kovarians mellan 
egenskaper: mönster som kan vara manifesteringar av någon djupare beroenderelation.  

Antagandet att det mentala är supervenient på det fysiska ger uttryck för en övertygelse 
som återkommer hos många (alla) materialistiska medvetandeteorier, men förnekas av mer 
extrema dualistiska teorier: det mentala är i grunden fysiskt baserat; förankrat i den fysiska 
naturen hos objekt och händelser där det manifesteras. Således, menar Kim, skulle 
superveniens kunna betraktas som en definition av ”minimal materialism”26. 

                                                
26 Kim, Jaegwon; Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge 1998, sid. 12-15 
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3. Donald Davidsons medvetandeteori 
 
3.1 Mentala och fysiska händelser 
 
Innan vi kan förstå den anomala monismens specifika teser och formuleringar, måste dess 
ingående begrepp specificeras. Av speciell vikt är att vi förstår vad Davidson menar med 
begreppen ”händelse”, ”mental” och kombinationen av dem båda – ”mental händelse”. 
Davidson menar att händelser är ”icke upprepningsbara, daterade, individuella entiteter”27. 
En händelse är ”fysisk om den kan beskrivas med en rent fysikalisk vokabulär, mental om den 
kan beskrivas i mentala termer”28. För att detta påstående skall säga oss någonting om 
mentala och fysiska händelser, måste vi klargöra Davidsons syn på vad det innebär att ge en 
händelse en mental eller fysisk beskrivning.  

Eftersom det mentala enligt Davidson är utmärkande intentionellt, är verb mentala om 
de ”uttrycker propositionella attityder, såsom att tro, avse, önska, hoppas (…)[D]e skapar vad 
som tycks vara icke-extensionella kontexter”29. Ur intentionalitetskriteriet för mentalitet följer 
också att beskrivningar av formen ”den händelse som är M” eller öppna satser av formen 
”händelse x är M” är mentala ”om och endast om det uttryck som ersätter ’M’ väsentligen 
innehåller åtminstone ett mentalt verb”30. Därmed kan en händelse sägas vara mental ”om 
och endast om den har en mental beskrivning, eller (…) om det finns en öppen mental sats 
som är sann endast om denna händelse”31, och fysisk om den pekas ut genom en beskrivning 
eller en öppen sats väsentligen innehållande endast fysikalisk vokabulär.  

Davidsons kriterium för det mentala är brett. Eftersom varje enskild händelse kan pekas 
ut via någon mental beskrivning, tillåter kriteriet att alla händelser är mentala händelser. En 
kollision mellan två stjärnor i rymden är en händelse vi intuitivt kallar fysisk. Enligt 
definitionen av händelser finns något fysiskt predikat Px som är sant endast om denna 
händelse vid den tidpunkt t den inträffar. Eftersom t kan bestämmas som ”den tidpunkt då 
Jones ser en penna rulla”, är stjärnkollisionen den händelse x som är sådan att ”Px” och ”x är 
samtidig med att Jones ser en penna rulla”. Eftersom stjärnkollisionen nu pekas ut via en 
mental beskrivning och det att ha en mental beskrivning är nödvändigt och tillräckligt för att 
en händelse skall vara mental följer att stjärnkollisionen är en mental händelse. Davidson 
anser inte detta vara något problem eftersom ”icke avsedda inklusioner av det just antydda 
slaget bara kan stärka hypotesen att alla mentala händelser är identiska med fysiska 
händelser.”32 När vi talar om Davidsons syn på kausalitet och lagmässighet kommer 
distinktionen mellan mentala och fysiska begrepp och händelser att utvecklas ytterligare. 
 
 
3.2 Anomal monism och monism 
 
Som vi sett, kan anomal monism som en första karaktärisering sägas vara antagandet om 
ontologisk monism; ”det mentala och det fysiska är ett” kombinerat med tesen om psykofysisk 
anomalitet; ”det saknas lagar som korrelerar det mentala och det fysiska” och tesen om 
kausal interaktion mellan det mentala och det fysiska. Eller, med andra ord, positionen att 
”mental entities (particular time- and space-bound objects and events) are physical entities, 

                                                
27 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 156 
28 ibid., sid. 157, min kursivering 
29 ibid. 
30 ibid. 
31 ibid. 
32 ibid., sid. 158 
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but that mental concepts are not reducible by definition or natural law to physical concepts”. 
Kort sagt: en position som tillåter ontologisk men undkommer begreppslig reduktion av det 
mentala till det fysiska. 

Davidson formulerar sitt allmänna argument för anomal monism på flera olika ställen. I 
The Material Mind säger han:  
 

If psychological events cause and are caused by physical events (and surely this is 
the case) and if causal relations between events entail the existence of laws 
connecting those events, and these laws are, as we have supposed (...) physical, then 
it must follow that psychological events simply are (in the sense of are identical 
with) physical events33 

 
Vi kan åskådliggöra slutledningen på följande sätt: 

 
(1) Mentala händelser interagerar kausalt med fysiska händelser 
(2) När händelser interagerar kausalt finns en strikt lag som kopplar dem samman 
(3) En strikt lag som kopplar samman två händelser, är alltid en fysisk lag 
Alltså: Varje mental händelse är (i betydelsen är identisk med) en fysisk händelse.  

 
Givet Davidsons händelsebegrepp, förstår vi citatets första påstående som att individuella, 
daterade, icke upprepningsbara entiteter beskrivna i mentala termer orsakar och orsakas av 
individuella, daterade, icke upprepningsbara entiteter beskrivna i fysiska termer. Även 
slutsatsen förstås i ljuset av händelsebegreppet. Dock kan det andra och tredje påståendet 
förstås fullt ut först när vi klargjort Davidsons lagbegrepp. Vi noterar att det tredje påståendet 
i slutledningen måste underbyggas med den ytterligare premissen ”det kan inte finnas strikta 
psykofysiska eller psykologiska lagar”. För att slutsatsen skall följa ur påståendena (1)-(3) 
måste vi också tillföra premissen ”om en strikt fysisk lag sammankopplar två händelser är 
dessa händelser fysiska händelser”. I samband med att vi tittar på Davidsons lagbegrepp, ser 
vi hur han kommer fram till dessa antaganden. Först skall vi emellertid klargöra den 
monistiska slutsats Davidson vill dra.  

Enligt citatet ovan skall vi förstå det monistiska antagandet som att varje mental 
händelse är identisk med en fysisk händelse, så att varje händelse är en fysisk händelse. Till 
följd av detta, kan anomal monism tituleras ”materialism”. Davidson poängterar att han 
förkastar det materialistiska antagandet att mentala fenomen kan ges rent fysiska förklaringar. 
Om det fysiska språket hade varit tillräckligt för att till fullo förklara och beskriva mentala 
fenomen, hade de mentala begreppen varit överflödiga. Om vårt ”mentala språk” inte tillförde 
någonting, kunde vi lika gärna klara oss utan det. Trots att Davidson alltså förnekar att 
anomal monism inbegriper eller leder till antagandet att det mentala helt och hållet kan 
reduceras till det fysiska, uppvisar teorin en ontologisk partiskhet. Samtidigt som den 
innefattar antagandet att varje händelse är en fysisk händelse, är det inom teorins ramar 
möjligt34 att inte alla händelser är mentala. Med andra ord: varje händelse kan ges en fysisk 
beskrivning, men det är möjligt att inte alla händelser kan ges en mental.  

Davidsons förnekande av fullständig reduktion innebär en subtil poäng som är lätt att 
missa, varför han inte sällan har anklagats för att i själva verket hålla en reduktiv position. 
Davidsons enklaste svar på sådana anklagelser har varit att eftersom hans teori inte ”backas 
upp av psykofysiska lagar, eller begreppsekonomiska hänsyn”35, förnekar den såväl 
nomologisk som definitionsmässig reduktion. Vi kommer att ha anledning att återkomma till 
Davidsons syn på reduktion.  
                                                
33 Davidson; “The Material Mind” i Davidson; Essays on Actions & Events, Oxford University Press Inc., New York 1980, 
sid. 248 
34 Denna bestämning är behövlig eftersom Davidsons kriterium för mentalitet tillåter att varje händelse beskrivs som mental. 
35 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 160 
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För att förstå de monistiska och reduktiva anspråken fullt ut är det, återigen, angeläget att 
hålla i minnet vilken typ av händelser vi pratar om. Det är viktigt att vi skiljer de enskilda, 
daterade händelser Davidson omtalar som identiska med varandra från klasser (typer, 
kategorier) av händelser:  

 
I have not assumed, (...) that we can correlate important open classes of events 
described in physical terms with classes of events described in psychological terms. 
What I have supposed is that for any particular, dated, psychological event we can 
give a description in purely physical terms36 
 

Vi kan inte korrelera klasser av fysiska händelser med klasser av mentala händelser. Vad 
Davidson menar, när han säger att mentala händelser är identiska med fysiska händelser, är 
att varje enskild, daterad, mental händelse kan ges en fysisk beskrivning, så att det gäller för 
varje händelse att den är identisk med någon fysisk händelse. Lika viktigt som detta 
påpekande är för honom bör det vara för den som vill framföra en hållbar kritik av hans teori. 
Om man felaktigt förstår tesen som det generella anspråket att fysiska händelser som en typ 
eller kategori händelser är identiska med mentala händelser som en annan typ av händelser 
verkar teorin förutsätta att det finns lagar som råder mellan mentala och fysiska typer av 
händelser37. Davidson menar att om sådana psykofysiska lagar hade funnits, hade ”det 
mentala” kunnat reduceras helt och hållet till ”det fysiska”. Av denna anledning förnekar han 
strängt detta slag av identitet (”typ-typ identitet”). Så här långt har vi ett grepp om innebörden 
i Davidsons monism. I stycket om lagmässighet ser vi (ett av) Davidsons argument för denna 
tes.  
 
 
3.3 Anomal monism och mental superveniens 
 
Trots att Davidson förnekar att mentala egenskaper kan reduceras till fysiska egenskaper, 
menar han att de är starkt beroende av – supervenienta på – fysiska egenskaper. Vi har 
tidigare stött på en allmän karaktärisering av superveniensrelationen i följande termer:  

 
(S) It is not possible that two things be identical in respect of their lower-level 
properties without being identical in respect of their upper-level properties.38 
 

Vi har också sett att den första delen av Davidsons tes om psykofysisk superveniens som han 
framställer den i Mentala händelser så när som på sin avsaknad av antagandet om metafysisk 
nödvändighet är ekvivalent med den definition av psykofysisk superveniens som ges i 
Routledge Encyclopedia of Philosophy. Denna Davidsons formulering kommer att få en 
central roll för tolkningen av innebörden i hans tes:  
 

Även om den position jag beskriver förnekar att det finns psykofysiska lagar, är den 
förenlig med uppfattningen att mentala egenskaper i någon mening är beroende av 
eller ”supervenienta” i förhållandet till fysiska egenskaper. En sådan superveniens 
kan anses innebära att det inte att det inte kan finnas två händelser som är likadana i 
alla fysiska avseenden, men skiljer sig åt i något mentalt avseende, eller att ett 
föremål inte kan förändras i något mentalt avseende utan att förändras i något 
fysiskt avseende39.  
 

                                                
36 Davidson; “The Material Mind” i Davidson; Essays on Actions & Events, Oxford University Press Inc., New York 1980, 
sid. 249 
37 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 159 
38 Blackburn; ”Supervenience” i Craig (ed.) Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London 1993; 3/12 2006, 
http://www.rep.routledge.com/article/N057 
39 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 160-161 
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Här definierar Davidson alltså superveniensrelationen mellan det mentala och det fysiska som 
två påståenden: (1) för alla händelser gäller att om de är lika i alla fysiska avseenden, är de 
lika i alla mentala avseenden och (2) för alla föremål gäller att om de förändras i något 
mentalt avseende, förändras de i något fysiskt avseende. Han påstår dessutom att denna 
relation är förenlig med förnekandet av psykofysiska lagar. Enligt (2) medför mental 
superveniens att det mentala har kausal relevans:  
 

If supervenience holds, psychological properties matter to causal relations of an 
event, for they matter to the physical properties, and the physical properties matter 
to causal relations40 

 
Om vi formulerar teserna ovan med egenskaper som utgångspunkt, ser vi att de stämmer 
överens med den allmänna definitionen av superveniens ovan: (1’) inga händelser kan ha 
samma fysiska egenskaper, men olika mentala egenskaper och (2’) inga föremål kan ändra 
mentala egenskaper utan att ändra fysiska egenskaper. Dessa teser kan i sin tur sammanfattas 
i antagandet att mentala predikat är supervenienta på fysiska predikat, så att mentala 
beskrivningar är supervenienta på fysiska beskrivningar. Följande formulering belyser 
ytterligare ett sådant sätt att beskriva relationen:  
 

(...) a predicate p is supervenient on a set of predicates S if for every pair of objects 
such that p is true of one and not of the other there is a predicate in S that is true of 
one and not the other.41 
 

Om ett mentalt predikat m kan tillskrivas ett objekt men inte ett annat måste det finnas något 
fysiskt predikat f (dvs. ett predikat som tillhör den uppsättning predikat i vilken alla fysiska 
predikat ingår) som kan tillskrivas det ena, men inte det andra objektet. Allmänt gäller alltså 
att två objekt kan skilja sig beträffande sina mentala egenskaper endast om de skiljer sig 
beträffande sina fysiska egenskaper. Med andra ord: om två objekt har samma fysiska 
egenskaper har de samma mentala egenskaper. 

Det är tydligt att Davidson inte längre talar i termer av individuella, daterade händelser. 
Här talar han om predikat och egenskaper som tillhör olika klasser och är utmärkande för 
beskrivningar av olika typer av händelser eller olika aspekter av en och samma händelse. 
Davidson talar om relationen mellan mentala och fysiska egenskaper och predikat generellt; 
han vill säga någonting om relationen mellan dessa två typer av egenskaper och predikat. Han 
konstaterar vidare att de formuleringar av superveniens han haft till utgångspunkt när han 
formulerat sin tes; R.M. Hares och G.E. Moores formuleringar av relationen42, implicerar 
(nomologisk) reduktion. Davidson vill dock inte göra avsteg från sitt antagande att den 
mentala sfären omöjligen kan reduceras till den fysiska i nomologisk eller begreppslig 
mening. Till följd av detta blir det extra viktigt för honom att betona att hans superveniens är 
förenlig med förnekandet av psykofysiska lagar och därmed med förnekandet av sådan 
reduktion: 
 

If a certain psychological concept applies to one event and not to another, there 
must be a difference describable in physical terms. But it does not follow that there 
is a single physically describable difference that distinguishes any two events that 
differ in a given psychological respect43 

                                                
40 Davidson; “Thinking Causes” i Heil och Mele (ed.) Mental Causation Oxford University Press, Oxford 1993, sid. 14 
41 ibid., sid. 5 
42 I “Thinking Causes” citerar Davidson Hare ur “Supervenience” (1984) på följande sätt “....supervenience brings with it the 
claim that there is some “law” which binds what supervenes to what it supervenes upon ... what supervenience requires is 
that what supervenes is seen as an instance of some universal proposition linking it with what it supervenes upon”. 
43 Davidson; ”The Material Mind” i Davidson; Essays on Actions & Events, Oxford University Press Inc., New York 1980, 
sid. 253-4 
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Vi har nu sett att man kan tala om relationen i termer av såväl händelser och objekt som 
predikat, egenskaper eller begrepp. Hur man än väljer att formulera relationen är det viktigt 
att förstå att det är predikat, egenskaper eller begrepp som är supervenienta på andra predikat, 
egenskaper eller begrepp. Händelser och objekt kan inte i sig sägas vara supervenienta på 
någonting. Snarare är klassen av mentala egenskaper supervenient på klassen av fysiska 
egenskaper så att om två händelser skiljer sig beträffande någon psykisk egenskap, måste de 
även skilja sig beträffande någon fysisk egenskap. Davidson förnekar att det följer ur detta att 
det finns en enda fysisk skillnad som utmärker vilka två händelser som helst som skiljer sig i 
ett specifikt psykologiskt avseende. Det finns ingen generell lag som knyter en specifik 
mental egenskap till en specifik fysisk egenskap, inte heller någon generell lag som kopplar 
skillnaden beträffande en viss mental egenskap hos två händelser till en given skillnad i en 
fysisk egenskap hos dessa. Däremot finner vi, varje gång vi noterar att två händelser skiljer 
sig i sina mentala beskrivningar, att de skiljer sig även i sina fysiska beskrivningar. Trots 
kännedomen om denna princip för varje enskilt fall av mental likhet eller olikhet, kan vi 
endast från fall till fall säga vad den fysiska skillnaden består i. Detta vill säga detsamma som 
att det inte finns några lagar enligt vilka en given mental egenskap alltid är supervenient på en 
viss given fysisk egenskap. Enligt detta kan Davidsons superveniens alltså inte sägas innefatta 
psykofysiska lagar. Davidson menar att om så vore fallet: 

 
(…) kunde vi reducera moraliska egenskaper till deskriptiva – och detta finns det 
goda skäl att tro inte låter sig göras; och vidare skulle vi kanske ha möjlighet att 
reducera sanning i ett formellt system till syntaktiska egenskaper – och om detta vet 
vi att det i allmänhet inte låter sig göras44  

 
Samma slags relation som råder mellan mentala och fysiska egenskaper, råder alltså enligt 
Davidson mellan moraliska och deskriptiva egenskaper och mellan sanning och syntaktiska 
egenskaper i formella system. Antagandet att moraliska egenskaper är supervenienta på 
deskriptiva skulle kunna ifrågasättas; det är inte säkert att alla i likhet med Humes 
uppmaning45 vill skilja deskriptiva från moraliska egenskaper. Davidson diskuterar inte detta. 
Istället beskriver han språkanalogin, som han rimligtvis måste anse vara starkare och 
tydligare. 
 

Låt den fysikaliska vokabulären utgöra hela vokabulären i något språk L, med 
tillräckliga resurser för att uttrycka en viss mängd matematik, och med en egen 
syntax. L’ är L utökat med sanningspredikatet ”sann-i-L”, som är ”mentalt”. I L 
(och därmed i L’) är det möjligt att genom en bestämd beskrivning eller öppen sats 
peka ut varje sats inom sanningspredikatets extension, men om L är motsägelsefritt 
finns det inget syntaktiskt predikat (i den ”fysikaliska vokabulären”), hur komplext 
det än må vara, som gäller om alla och enbart de sanna satserna i L.46  
 

L och L’ kan, liksom det mentala och det fysiska, betraktas som att de ligger på olika nivåer. 
De sanna satserna i L, kan pekas ut syntaktiskt i både L och L’, men L’ innehåller dessutom 
ett predikat; ”sann-i-L”, som pekar ut dessa satser. Detta predikat förkommer inte i L och av 
den anledningen kan L’ inte reduceras till L. På samma sätt tänker sig Davidson att mentala 
och fysiska beskrivningar pekar ut samma händelser, men att inget fysiskt predikat i kraft av 
en lag kan ha samma extension som ett mentalt predikat. Trots att vi kan ge varje enskild, 
daterad, psykologisk händelse en fysisk beskrivning, tillkommer det alltså den mentala 
vokabulären någonting som inte återfinns i den fysiska. L’ kan sägas vara beroende av L på 
samma sätt som mentala begrepp enligt supervenienstanken är beroende av fysiska. Detta ”i 

                                                
44 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 161 
45 Som kan förstås som uppmaningen att inte härleda ett värdeomdöme ur ett rent faktapåstående; inget ”bör” från ett ”är”. 
46 ibid. 
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kraft av en lag” är viktigt och vi kommer om ett ögonblick titta närmare på Davidsons 
lagbegrepp. 

Det finns ett problem i Davidsons framställning av tesen om det mentalas superveniens 
på det fysiska. Davidson säger i Mentala Händelser (1970) på tal om denna relation att den 
”[k]an anses innebära att det inte kan finnas två händelser som är likadana i alla fysiska 
avseenden, men skiljer sig åt i något mentalt avseende, eller att ett föremål inte kan förändras 
i något mentalt avseende utan att förändras i något fysiskt avseende”47. Med detta menar han 
att mentala egenskapers (”A-egenskaper”) superveniens på fysiska egenskaper (”B-
egenskaper”) för det första innebär att om två entiteter är identiska beträffande sina fysiska 
egenskaper är de garanterat exakt lika beträffande sina mentala egenskaper och för det andra 
att ett föremål inte kan förändras beträffande någon av sina mentala egenskaper utan att 
förändras beträffande sina fysiska egenskaper. I Thinking Causes (1993) säger han att detta 
påstående blivit missförstått48. Enligt hans mening skall detta vara ekvivalent med 
definitionen av superveniens han nu ger:  
 

a predicate p is supervenient on a set of predicates S if and only if p does not 
distinguish any entities that cannot be distinguished by S.49  
 

Davidson menar att denna formulering innebär att: 
 
(...) a predicate p is supervenient on a set of predicates S if for every pair of objects 
such that p is true of one and not of the other there is a predicate in S that is true of 
one and not the other.50 

 
Här säger Davidson att om ett mentalt predikat (eller egenskap; ”[i]n the present paper I do 
not distinguish concepts from properties or predicates”51) m är supervenient på en uppsättning 
fysiska predikat F, kan vi via m endast peka ut vad vi också kan peka ut med hjälp av predikat 
tillhörande F. Här är det fråga om en ömsesidig implikation. Omvänt gäller alltså att om m 
endast pekar ut vad som också kan pekas ut med hjälp av predikat ur F, är m supervenient på 
uppsättningen F. Dessutom gäller det att om m är sant om ett objekt men inte ett annat, finns 
något predikat i F som är sant om det ena men inte det andra objektet. 

Man kan tycka att denna formulering skiljer sig från den tidigare. Den mest uppenbara 
skillnaden är att denna senare formulering inte längre beskriver superveniensrelationen som 
en förbindelse mellan olika typer av egenskaper. Här talas det om predikat med samma eller 
olika referens. Eftersom Davidson använder begreppen predikat och egenskap som 
ömsesidigt utbytbara i dessa sammanhang, kan formuleringen från 1970 omformuleras till att 
likna den från 1993. Vi kan uttrycka påståendet ”det kan inte finnas två händelser som är 
likadana i alla fysiska egenskaper, men skiljer sig åt i någon mental egenskap” som att ”det 
kan inte finnas två händelser som beskrivs via exakt samma fysiska predikat, som inte 
beskrivas via exakt samma mentala predikat”. Förhållandet kan även uttryckas som att om 
den fysiska beskrivningen F refererar till händelserna H1 och H2 finns en mental beskrivning 
M vilken har H1 och H2 som referens. 

I formuleringen från 1993 ovan säger Davidson att mentala predikat endast kan peka ut 
händelser som också kan pekas ut via fysiska predikat. Jag tror att Davidsons tes om 
psykofysisk identitet är viktig för att vi skall förstå teserna från 1970 och 1993 på ett sätt som 
tydliggör att de ger uttryck för en och samma relation. Vi såg nyss att mentala och fysiska 

                                                
47 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 161 
48 Exempel på ett missförstånd av denna tes, kommer vi att se när vi tittar på Kims definition av stark superveniens. 
49 Davidson; “Thinking Causes” i Heil och Mele (ed.) Mental Causation Oxford University Press, Oxford 1993, sid. 4-5 
50 ibid., sid. 5 
51 ibid., sid. 4 
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beskrivningar har samma referens; de pekar ut samma händelser. Det är viktigt att se hur detta 
påstående skiljer sig från påståendet om mentala beskrivningars irreducibilitet. Om vi antar 
att mentala händelser i ontologisk mening är identiska med fysiska händelser, måste detta 
innebära att varje händelse som kan ges en mental beskrivning också kan ges en fysisk 
beskrivning. Detta är ett annat sätt att säga att mentala egenskaper måste ha en fysisk grund 
som garanterar dess förekomst, men detta skall inte antas innebära att vi via den mentala 
beskrivningen endast kan uttrycka vad vi kan uttrycka via den fysiska. I ljuset av detta är det, 
i enlighet med formuleringen från 1970, rimligt att om två händelser pekas ut via samma 
fysiska beskrivning F, pekas de också ut via en och samma mentala beskrivning M.  

För att bättre förstå hur det mentala i ontologisk men inte begreppslig mening kan 
reduceras till det fysiska, skulle vi kunna säga att mentala och fysiska beskrivningar har 
samma referens, men olika betydelse. På så sätt kan vi förstå att den mentala beskrivningen M 
inte är identisk med den fysiska beskrivningen F trots att de båda pekar ut endast de två 
händelserna H1 och H2. Eftersom H1’s mentala egenskaper är supervenienta på H1’s fysiska 
egenskaper, följer att H1 kan tillskrivas något mentalt predikat endast om H1 kan tillskrivas 
fysiska predikat. Eftersom de mentala predikaten i M är supervenienta på de fysiska 
predikaten i F, följer det att M inte kan peka ut någonting som inte också F kan peka ut. 
Formuleringen från 1993 säger också att om ett mentalt predikat kan tillskrivas ett objekt, O1, 
men inte ett annat, O2, finns något fysiskt predikat som kan tillskrivas det ena men inte det 
andra objektet. Med andra ord: om O1 och O2 skiljer sig i sina mentala egenskaper, kan de 
inte vara identiska i sina fysiska egenskaper. Detta verkar stämma väl överens med 
antagandet från 1970 att likhet i fysiska egenskaper garanterar likhet i mentala egenskaper. På 
så vis kan formuleringen från 1993 förstås som resultatet av formuleringen från 1970 
kombinerad med tesen om mentala egenskapers identitet med fysiska egenskaper. Av den 
anledningen kan definitionerna sägas vara uttryck för en och samma relation. Om vi förstår 
formuleringarna på detta sätt, har Davidson rätt i att de som hävdat annat har missförstått 
honom. 
 
 
3.4 Davidson om kausalitet och lagmässighet 
 
Vår förståelse av Davidsons anomala monism underlättas om vi har ett tydligt grepp om hans 
syn på lagmässighet. Vi har tidigare stött på principen om orsakandets nomologiska karaktär 
– om två händelser har en kausal förbindelse, består förbindelsen av en strikt deterministisk 
lag. Händelser som står i kausal relation till varandra faller alltså under strikta lagar. Vi har 
sagt att Davidson vill tolka denna princip som att sanningen i en singulär kausalutsaga 
förvisso innebär att en kausal lag är för handen, men att lagen inte behöver vara formulerad i 
de termer som används i utsagan. En händelse kan sägas falla under en strikt lag om den 
instantierar52 denna lag. På samma sätt som händelser kan sägas vara mentala endast under 
beskrivningar, kan händelser instantiera lagar endast under beskrivningar. Alltså kan en 
händelse H sägas instantiera lag L i kraft av att uppfylla en beskrivning som instantierar L. 
När H instantierar L i kraft av att uppfylla beskrivning b, instantierar H L under b. 

Om händelse H1 orsakar en annan händelse H2, finns någon beskrivning av H1 och H2 
som instantierar någon strikt lag. Det bör poängteras att detta är fullt förenligt med att det 
finns beskrivningar av H1 och H2 som inte instantierar denna eller någon annan lag.  

Davidson säger att ”[p]rincipen om kausal interaktion har att göra med händelser på ett 
extensionellt sätt och är därför blind för dikotomin mellan det mentala och det fysiska”53. I 
                                                
52 Ungefär exemplifiera. 
53 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 161, min 
kursivering. 
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det sanna påståendet ”händelse H1 orsakade händelse H2” är H1:s plats extensionell i den 
meningen att oavsett vilken beskrivning av H1 vi sätter in i H1:s ställe i påståendet, är det 
sant att H1 orsakade H2. Däremot gäller för b1 i det lika sanna påståendet ”b1 instantierar den 
strikta lagen L1” att vi inte kan byta ut b1 mot en annan beskrivning b2 i utan att riskera att 
satsen blir falsk. Beskrivningen b1 kan därmed sägas vara intensionell. I klarspråk innebär 
detta att om H1 orsakade H2 finns en kausal relation mellan dessa händelser, oberoende av 
huruvida vi beskriver H1 och H2 i mentala eller fysiska ordalag (som mentala eller fysiska 
händelser). Om H1 orsakade H2, kommer det att finnas någon beskrivning av dessa händelser 
enligt vilken de instantierar en strikt lag. Davidson menar, vilket vi snart kommer att se, att 
strikta lagar kan uttryckas endast i ett fysikaliskt språk. Därmed följer att de beskrivningar 
under vilka H1 och H2 instantierar en strikt lag inte kommer att vara och inte kan vara 
mentala. 

Anledningen att Davidson vill göra ovan nämnda tolkning av principen om orsakandets 
nomologiska karaktär, är att den låter honom förena denna med principerna om det mentalas 
anomala karaktär och kausal interaktion. Enligt principen om kausal interaktion ingår mentala 
händelser kausala relationer med fysiska. Anomalitetsprincipen säger att det inte finns några 
”strikt deterministiska lagar på grundval av vilka mentala händelser kan förutsägas och 
förklaras”54. Om detta förstås som att kausala lagar kopplar samman händelser endast under 
fysiska beskrivningar så att en och samma händelse kan ges en fysisk såväl som en mental 
beskrivning, impliceras den anomala monismens identitetstes – tesen att mentala händelser är 
identiska med fysiska händelser55. Analogt kan vi förstå anomalitetsprincipen som att det inte 
finns några strikta lagar via vilka händelser kan förklaras och förutsägas under mentala 
beskrivningar. Med andra ord: strikta lagar har att göra uteslutande med fysiska händelser. 
Om vi accepterar tesen att varje mental händelse kan ges en fysisk beskrivning, kan vi säga 
att mentala händelser instantierar strikta lagar under icke-mentala (dvs. fysiska) beskrivningar 
och att de tre principerna därmed är förenliga. Davidson säger: 
 

Principen om det mentalas anomalitet avser händelser beskrivna som mentala [och] 
Principen om kausalitetens nomologiska karaktär (…) säger att när händelser är 
relaterade som orsak och verkan, så finns det beskrivningar av dem som instantierar 
en lag. (…) [I]nte att varje sann singulär utsaga om kausalitet instantierar en lag56 

 
Han menar just detta; händelser beskrivna som mentala kommer inte att falla under någon 
lag; dessa singulära kausalutsagor instantierar ingen lag. Generellt kan man därför säga att en 
orsaksrelation under vissa beskrivningar inte är en lagmässig relation. Trots detta kvarstår 
den kausala relationen mellan händelserna. Händelserna är desamma oavsett vilken vokabulär 
vi använder för att beskriva dem. Davidson tänker sig att principerna om orsakandets 
nomologiska karaktär, det mentalas anomala karaktär och kausal interaktion kan förenas:  

 
kausalitet och identitet är relationer mellan individuella händelser oavsett hur de är 
beskrivna. Men lagar är språkliga; och således kan händelser instantiera lagar, (…) 
endast i den mån som dessa händelser beskrivs på ett eller annat sätt. 57  

 
För att ytterligare förklara Davidsons begrepp om lagmässighet och vad han menar med sitt 
förnekande av sådana förbindelser mellan det mentala och det fysiska, skall vi återvända till 
den ovan diskuterade analogin. Enligt Tarski, kan ett motsägelsefritt språk inte innehålla 
någon öppen sats ”Fx” sann om språkets alla sanna satser och endast om dessa (ett 

                                                
54 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 155 
55 Vi verkar lika gärna kunna säga att den monistiska tesen impliceras; att mentala och fysiska händelser är ett. 
56 ibid., sid. 161, min kursivering. 
57 ibid. 
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”sanningspredikat”). Dock överdriver vi analogins styrka om vi väntar oss ett bevis för det 
omöjliga i en öppen fysikalisk sats ”Px” sann om alla och enbart de händelser som har en 
mental egenskap. Det kan vara så, menar Davidson, att antalet händelser som faller under 
varje mentalt predikat är ändligt. Om det är så, kan det finnas en öppen fysikalisk sats som 
faktiskt är koextensiv med (har samma extension som) varje mentalt predikat. Dock skall 
antagandet att det kan finnas en sådan sats inte antas innefatta antagandet att om det finns en 
sådan, är detta resultatet av en lag. Vad Davidson med andra ord menar är att: 

  
(…) det mentala är nomologiskt irreducibelt: det kanske finns sanna generella 
utsagor som relaterar det mentala och det fysiska, utsagor som har den logiska 
formen hos en lag; men de är inte lagmässiga.58 

 
Ovan antyds att det dels finns generella och dels lagmässiga utsagor. Davidson menar att det 
finns två slags generaliseringar. Homonomiska generaliseringar utgör grund för strikta lagar, 
heteronomiska för ickestrikta lagar (generella utsagor). En homonomisk generalisering 
kännetecknas av att dess positiva instanser ger oss skäl att tro att generaliseringen i fråga 
skulle kunna förbättras genom tillägg av ytterligare förbehåll och villkor, formulerade i den 
ursprungliga generaliseringens vokabulär. De ”pekar fram mot den färdiga lagens form och 
vokabulär”59. Davidson menar att om en homonomisk generalisering stöds av evidensen, har 
vi skäl att tro att den kan göras obegränsat precis via begrepp som tillhör en fullständig, sluten 
teori. Om vi antar att t är en teori, är en ”t-beskrivning” en beskrivning som använder sig 
uteslutande av t’s vokabulär. Därmed kan det sägas att en teori t är fullständig (uttömmande) 
om och endast om varje händelse h inom t:s domän uppfyller en unik ”t-beskrivning” enligt 
vilken h underordnas t’s lagar. En teori t är sluten (stängd) om och endast om det gäller för 
varje händelse h inom t’s domän aldrig interagerar kausalt med händelser utanför t’s domän. 
Endast en komplett fysisk (en nutida eller framtida teori) kan enligt Davidsons mening vara 
stängd på detta sätt. Principen om kausal interaktion visar att psykologin inte utgör en stängd 
teori. Davidson menar att vi har starka skäl att tro att icke-mentala händelser interagerar med 
mentala händelser. Det följer ur faktumet att endast fysiken kan utgöra en sådan fullständig, 
sluten teori att homonomiska generaliseringar och således strikta – precisa, explicita och 
undantagslösa – lagar förekommer endast på inom ramarna för den kompletta fysiken.  

Dock tänker sig Davidson att det mesta av vårt praktiska vetande tillhör den andra, 
heteronomiska, typen av generaliseringar. En sådan generalisering, tänker han sig, 
kännetecknas av att dess positiva instanser ger oss skäl att tro att en precis lag förvisso är 
verksam, men att denna lag kan formuleras endast om vi går över till en annan vokabulär; 
den fysikaliska. Skillnaden mellan strikta och icke-strikta lagar kan alltså kort sagt sägas 
bestå i detta: strikta, men inte icke-strikta, lagar uttrycks alltid i en vokabulär som tillhör en 
fullständig, sluten teori. Davidson förespråkar ett starkt kriterium för ”strikta lagar”. Enligt 
detta måste strikta lagar antingen vara så undantagslösa och precisa naturen tillåter eller 
kunna förädlas till sådana lagar (detta skulle ske via tilläggandet av ytterligare förbehåll och 
restriktioner uttryckta i samma vokabulär som det ursprungliga laguttalandet). I kontrast till 
detta, kan ickestrikta lagar göras hur undantagslösa som helst.  

Lagmässiga utsagor är enligt Davidson ”generella utsagor som stödjer kontrafaktiska 
och konjunktiva hävdanden och stöds av sina instanser”60. Alltså är alla lagmässiga utsagor 
generella utsagor, men inte alla generella utsagor är lagmässiga. Eftersom utsagor kan stöttas 
mer eller mindre starkt av sina instanser är lagmässighet enligt detta en gradfråga, så att det 

                                                
58 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 162 
59 ibid., sid. 165 
60 ibid., sid. 164 
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finns gränsfall – utsagor vi inte är säkra på huruvida de är lagmässiga eller blott sanna 
generaliseringar.  
När vi talar om lagmässiga utsagor som att de stöttar kontrafaktiska och konjunktiva 
hävdanden, måste detta rimligtvis innebära att det ingår i det att idén om lagmässighet att 
lagmässiga förbindelser är nödvändiga – inte blott kontingenta eller tillfälliga. Ett (enligt 
mångas mening fruktsamt) sätt att tala om nödvändighet är att göra detta i termer av möjliga 
världar. Trots att Davidson själv inte talar i termer av möjliga världar är det (mycket 
förenklat), när han säger att lagar är sådana att de ”stöttar kontrafaktiska och konjunktiva 
hävdanden”, rimligt att tillskriva honom två antaganden beträffande hans lagbegrepp. För det 
första: om det i vår värld gäller i enlighet med en lag att en händelse av typen A alltid 
efterföljs av en händelse av typen B, måste detta vara sant i varje möjlig värld. Det måste vara 
sant i vilken värld vi än befinner oss, att när en händelse av typen A inträffar, inträffar en 
händelse av typen B. För det andra: vi måste kunna säga för varje möjlig värld att trots att 
händelse av A faktiskt inte inträffat, är det sant att om A vid någon tidpunkt skulle inträffa så 
skulle även händelse B inträffa. Vi kan alltså sanningsenligt uttala det generella påståendet 
”om en A-händelse inträffar, så skulle denna efterföljas av en B-händelse”. Detta måste gälla 
oavsett huruvida detta samband någonsin observerats, alltså oavsett om detta kan sägas vara 
en generalisering baserad på tidigare observationer. Detta tolkas som ett annat sätt att säga att 
en lagmässig förbindelse måste vara måste starkare än en sann generalisering – den måste 
gälla med nödvändighet. 

Som vi ser i citatet ovan, förnekar Davidson inte att det kan finnas sanna psykofysiska 
generaliseringar. Samtidigt anser han lagmässighet vara en gradfråga. Det är viktigt att detta 
inte förstås som att det finns psykofysiska utsagor som ligger i gränslandet mellan att vara 
generaliseringar och att vara lagar. Davidson menar att vi kan vara säkra på att inte finns 
några strikta psykofysiska lagar. Förbindelserna mellan det mentala och det fysiska är, och 
måste vara, heteronomiska till sin karaktär. Davidsons huvudsakliga argument för detta är den 
kategoriskillnad mellan det mentala och det fysiska han menar sig se. ”[D]et kan inte finnas 
några nära förbindelser mellan dessa sfärer om var och en skall bevara troheten mot sin egen 
evidenskälla”61 . De utmärkande dragen hos det fysiska är så pass olika de drag som utmärker 
det mentala, att det omöjligt kan finnas strikta lagar mellan dem: 

 
(…)det är ett drag hos den fysiska verkligheten att en fysisk förändring kan 
förklaras genom lagar som förbinder denna förändring med andra förändringar och 
villkor, beskrivna fysikaliskt. Det är ett drag hos det mentala att tillskrivandet av 
mentala fenomen måste svara mot den bakgrund som utgörs av individens skäl, 
övertygelser och avsikter.62 

 
Som vi sett menar Davidson att en händelse är mental om och endast om den har en mental 
beskrivning, eller om det finns en öppen mental sats som endast är sann om denna händelse. 
Vi har sett att verb är mentala om de uttrycker propositionella attityder och att propositionella 
attityder kunde vara det att tro, avse, önska, hoppas etc. och att det ur detta kriterium för 
mentalitet också följer att beskrivningar eller öppna satser måste innehålla åtminstone ett 
mentalt verb för att kunna klassas som mentala. Till följd av att alla mentala tillstånd har 
propositionellt innehåll, kan mentala tillstånd beskrivas som ”erhållandet eller förlusten av en 
propositionell attityd”.  

Davidson menar att vi måste betrakta det kognitiva fältet som holistiskt till sin karaktär. 
För att vi skall kunna betrakta agenter som rationella individer måste vi, när vi tillskriver dem 
mentala tillstånd använda oss av rationalitetsprinciper eller ”principle of charity”. De krav 
rationalitetsprincipen ställer på oss är att de propositionella attityder vi tillskriver en agent är 
                                                
61 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 168 
62 ibid. 
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sådana att dennes uppsättning trossatser tagna i sin helhet framstår som rationella och 
koherenta. Med andra ord är det på grund av vårt anammande av dessa principer vi är ovilliga 
att tillskriva någon trossatser som säger emot varandra. En annan konsekvens av dessa 
principer är att vi utan granskning tillskriver personer trossatser som är logiska konsekvenser 
av trossatser vi vet att de håller. Till följd det mentala fältets holistiska karaktär, menar 
Davidson av tolkning av mänskligt handlande i stor utsträckning liknar tolkning av 
människors verbala beteende: 

 
We cannot profitably take the parts one by one (the words and sentences), for it is 
only in the context of the system (language) that their role can be specified. When 
we turn to the task of interpreting the pattern, we notice the need to find it in accord, 
within limits, with standards of rationality. In the case of language, this is apparent, 
because understanding it is translating it into our own system of concepts. But in 
fact the case is no different with beliefs, desires, and actions.63 

 
Davidson menar att rationalitetsprinciperna är utmärkande för den mentala domänen, men 
saknar motsvarighet i den fysiska domänen. När vi tillskriver en agent tro, önskningar och 
andra propositionella attityder, skapar vi en holistisk teori om denne. Eftersom skapandet av 
en sådan teori styrs av rationalitetsprincipen, måste vi vara beredda att, efter hand som 
evidensen växer, justera vår teori med hänsyn till det övergripande sammanhanget. Samtidigt 
som vi genom att tillskriva en agent propositionella attityder alltså skapar vår teori om denne, 
är teorin nödvändig för att vi skall kunna förstå enskilda övertygelser hos agenten. Vi 
kommer alltså tvingas att omtolka agenter och formulera nya beskrivningar av dessas 
handlingar allteftersom vår teori förändras. Om det hade funnits psykofysiska lagar som 
kopplade varje möjlig trossats till ett speciellt (neuro-) fysiskt tillstånd i hjärnan, skulle vi 
kunna lokalisera trossatser hos personer enbart genom att undersöka deras hjärnor. Om det 
hade varit så, skulle det när vi tillskrev en person en trossats inte längre spela någon roll 
huruvida denna passade eller inte passade ihop med personens övriga trossatser eller vilka 
dessa över huvud taget var. Med andra ord skulle lagar som kopplade trossatser till tillstånd i 
hjärnan göra rationalitetsprinciperna och det holistiska angreppssättet i tolkningen 
överflödiga. 

Utmärkande för den fysiska verkligheten är, å andra sidan, att den styrs av strikta lagar. 
Som vi tidigare sett menar Davidson att en fullständig, sluten teori och således även strikta 
lagar endast kan finnas inom fysiken. Ur principen om kausal interaktion följer att det 
mentala inte kan utgöra ett slutet system. Av den anledningen kan vi inte formulera några 
strikta psykologiska lagar. Eftersom vi nyss konstaterade att inga psykofysiska utsagor är eller 
faller under strikta lagar, kan vi sluta oss till att det mentala är anomalt; det finns över huvud 
taget inga strikta lagar på grundval av vilka vi kan förutsäga och förklara mentala fenomen. 

Kort sagt kan Davidsons syn på lagmässighet och kausalitet beskrivas som att 
orsakande är en relation mellan enskilda, icke upprepningsbara, daterade, entiteter oberoende 
av beskrivningar samtidigt som lagmässighet föreligger endast i kraft av beskrivningar. 
Eftersom händelser är lagmässigt förbundna endast om de är beskrivna i fysikaliska ordalag, 
är lagmässighet begränsat till den fysiska verkligheten. Om vi går med på denna syn, kan vi 
formulera ett argument för den anomala monismens identitetstes. Om en mental händelse m 
orsakar en fysisk händelse p, så instantierar m och p under någon beskrivning en strikt lag. 
Eftersom strikta lagar är fysikaliska lagar följer att om m faller under en fysikalisk lag, har m 
en fysisk beskrivning. Eftersom en händelse är en fysisk händelse om den beskrivs i en 
fysikalisk vokabulär, följer att om m har en fysikalisk beskrivning, är m i betydelsen är 
identisk med en fysisk händelse. Alltså gäller för varje mental händelse att om den ingår 
                                                
63 Davidson; “Psychology as Philosophy” i Davidson; Essays on Actions & Events, Oxford University Press Inc., New York 
1980, sid. 239 
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någon kausal relation, är den en fysisk händelse. Givet Davidsons syn på lagmässighet och 
kausalitet följer alltså det mentalas identitet med det fysiska ur principerna om det mentalas 
anomalitet och principen om kausal interaktion. Om vi skall visa att varje mental händelse är 
identisk med en fysisk händelse, måste vi visa att varje mental händelse interagerar på ett 
eller annat sätt med en (annan) fysisk händelse. Davidson konstaterar att han inte vill ge sig in 
på ett sådant projekt. För en given orsaksförbindelse kan vi kanske inte alltid formulera den 
kausala lag händelserna faller under, trots att vi vet att de faller under en strikt lag. Vi kan 
med andra ord veta att en mental händelse är identisk med någon fysisk händelse utan att veta 
vilken denna händelse är – utan att kunna formulera den fysikaliska beskrivning enligt vilken 
händelsen faller under en strikt lag.  
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4. Jaegwon Kims Kritik 
 
4. 1. Anomal Monism som ”ickereduktiv materialism” 
 
Jaegwon Kim menar i The Myth of Nonreductive Materialism att den medvetandefilosofiska 
debatten idag färgas av en starkt negativ syn på reduktiva teorier. Trots denna negativa syn, 
menar han, har man sedan förkastandet av den senaste reduktiva medvetandeteorin – den 
neurofysiska identitetsteorin – aldrig återvänt till dualismen: 
 

The distinctive feature of the mind-body theories that have sprung up in the wake of 
the identity theory is the belief, or hope, that one can be an honest-to-goodness 
physicalist without at the same time being a reductionist.64  

 
Förespråkarna av en sådan ”fysikalistisk anti-reduktionism” trodde sig alltså kunna hålla fast 
vid identitetsteorins materialistiska beståndsdel och samtidigt förkasta det reduktiva 
antaganden på vilka denna ursprungligen vilat. På så sätt kunde den fysikalistiska 
ståndpunkten ”mildras”. 

Kim menar att Davidsons anomala monism tillsammans med Hilary Putnams argument 
om mentala tillstånds multipla realiserbarhet låg bakom reduktionismens tillbakagång inom 
medvetandefilosofin65. Båda teorierna formulerades enligt hans mening med denna ambition; 
att med bibehållen materialism avvisa reduktionism. Dessa “mittemellanpositioner” är enligt 
Kim sprungna ur kombinationen av ontologisk materialism; ”the claim that all that exists in 
spacetime is physical”66 och egenskapsdualism;  “a dualism about psychological and physical 
attributes, insisting that psychological concepts or properties form an irreducible autonomous 
domain”67. Han finner positionerna märkliga; enligt hans mening har materialister i själva 
verket endast två val – reduktionism eller eliminativism:  
 

(…) if you have already made your commitment to a version of physicalism worthy 
of the name, you must accept the reducibility of the psychological to the physical, 
or, failing that, you must consider the psychological as falling outside your 
physicalistically respectable ontology68 
 

 
4. 1. 1 Är anomal monism en ”ickereduktiv materialism” i Kims mening? 
 
Eftersom Kim vågar sig på ett sådant generaliserande uttalande om antireduktiva 
materialistiska positioner är det intressant att undersöka hur väl hans beskrivning stämmer för 
Davidsons position. I samband med vår tidigare karaktärisering av superveniensbegreppet, 
sade vi att Kim betraktar denna syn på relationen mellan det mentala och det fysiska som en 
definition av minimal materialism. I det aktuella sammanhanget formulerar han dock den 
materialistiska ståndpunkten som antagandet att ”all that exists in spacetime is physical” 69. 
Påståendet att det mentala är supervenient på det fysiska säger, som vi sett, inte mycket mer 
än att det mentala måste ha något slags fysisk grund. Av den anledningen, menar jag, kan 
Kims aktuella kriterium för materialism förstås som en skärpning av kravet på minimal 
                                                
64 Kim; ”The Myth of Nonreductive Materialism” i Proceedings And Addresses of the American Philosophical Association, 
Vol. 63, No. 3. 1989, sid. 32 
65 Kim; Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge 1998, sid., . Kims kritik av Putnam kommer dock att uteslutas 
66 Kim; ”The Myth of Nonreductive Materialism” i Proceedings And Addresses of the American Philosophical Association, 
Vol. 63, No. 3. 1989, sid. 32 
67 ibid. 
68 ibid. 
69 ibid. 
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materialism. Antagandet att allt som existerar i rumtid är fysiskt är förenligt med antagandet 
att det mentala är supervenient på det fysiska, men det förra impliceras inte av det senare. 

Här hade vi haft stor hjälp av en definition av begreppet ”existens”. I synnerlighet hade 
det varit önskvärt att veta huruvida Davidson och Kim skiljer sig i sin syn på vad det innebär 
för någonting att existera över huvud taget. Vi verkar nödgade att göra vissa antaganden 
beträffande deras syn på vad som existerar i rumtid på egen hand. Vi vet att Davidson 
accepterar ontologisk reduktion av det mentala till det fysiska; det mentala och det fysiska är 
ett. Samtidigt gäller enligt dennes ontologi att om vi kan beskriva en händelse som mental, är 
händelsen en mental händelse. På samma sätt är händelser fysiska om de kan beskrivas i ett 
fysiskt språk. Nu menar Davidson förvisso att varje händelse kan beskrivas i ett fysiskt språk, 
men det ändrar inte faktumet att det är vår beskrivning som ålägger händelsen benämningen 
”fysisk” eller ”mental”. Vi förstår således hur Davidson ser på relationen mellan händelser 
och beskrivningar av händelser, men det verkar ännu inte helt tydligt hur vi skall förstå 
dennes syn på mentala entiteters existens.  

Som vi tidigare sett definierar Davidson ”mentala entiteter” som specifika tidsligt och 
rumsligt bundna objekt och händelser – de existerar i rumtid. Han anser dessutom att mentala 
händelser står i kausala relationer med fysiska händelser. Givet att vi, i enlighet med 
Davidson, antar att kausalitet är en relation mellan händelser i tid och rum talar dessa två 
anmärkningar starkt för att mentala händelser måste antas äga rum inom samma tidsliga och 
rumsliga ramar som fysiska händelser.   

Vi har också sett att Davidson förnekar begreppslig reduktion av det mentala till det 
fysiska. Mentala begrepp uttrycker, som vi tidigare sagt, någonting som inte kan uttryckas i 
fysiskt vokabulär. Det skulle, av denna anledning kunna sägas att Davidson mest rimligen bör 
anse att även mentala begrepp ”finns till” eller existerar i någon mening. Dock har Davidson, 
så vitt jag vet, aldrig beskrivit sin position som en begreppsrealism och det finns inte heller 
någonting annat som gör det troligt att han är av åsikten att mentala eller andra begrepp 
existerar i rumtid. Vad gäller mentala begrepp och beskrivningar bör vi snarare fokusera på 
dessas irreducibilitet – det faktum att mentala beskrivningar och begrepp inte kan reduceras 
till fysiska begrepp och beskrivningar. Vi kan säga att mentala och fysiska beskrivningar har 
samma referens, men olika betydelse. Detta tar fasta på faktumet att mentala och fysiska 
beskrivningar endast är någonting vi använder för att tala om en och samma händelse. Till 
följd av detta förefaller det enligt min mening rimligt att betrakta ”oanalyserade” händelser 
som grundläggande i Davidsons ontologi.  

Samtidigt som händelser utan epitetet ”mental” eller ”fysisk” är grundläggande för 
Davidsons ontologi, har vi slagit fast att mentala händelser måste antas existera i rumtid. 
Enligt idén om mental superveniens är mentala predikat och egenskaper beroende av fysiska 
sådana. Inga mentala egenskaper kan existera utan en fysisk grund, varför fysiska egenskaper 
kan sägas vara ontologiskt mer relevanta (eller grundläggande om man så vill) än mentala 
egenskaper. Men detta vill inte säga detsamma som att mentala egenskaper inte existerar i 
den meningen att händelser och entiteter i rumtid endast har fysiska egenskaper. Som vi 
tidigare sagt, är mentala predikat supervenienta på fysiska i den meningen att det mentala 
predikatet m endast pekar ut vad vi också kan peka ut med hjälp av predikat tillhörande 
uppsättningen fysiska predikat F (som m alltså är supervenient på). Därmed kan fysiska 
beskrivningar i överförd mening betraktas som mer grundläggande än mentala. Givet denna 
tolkning kan det mentalas superveniens på det fysiska sägas ge fysiska händelser företräde 
framför mentala händelser; en händelse är mental eller fysisk om den ges en mental eller 
fysisk beskrivning, men alla händelser som ges en mental beskrivning kan samtidigt ges en 
fysisk70.  
                                                
70 Det förefaller mig oklart huruvida detta skulle innebära någonting utöver vad som redan antagits: att mentala egenskaper är 
supervenienta på mentala. Jag väljer därför att inte gå vidare i denna tankegång. 
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Beträffande Davidsons ontologiska ståndpunkt verkar det som att vi, som i många andra 
sammanhang, kan förstå dennes position på olika sätt beroende på vilka av Davidsons teser vi 
väljer att ta utgångspunkt i. Tar vi utgångspunkt i antagandet att beskrivningar endast är 
språkliga och att händelser är mentala eller fysiska endast under en eller annan beskrivning, 
kan positionen förstås som att händelser – icke upprepningsbara, daterade, individuella 
entiteter – är det enda som i egentlig mening existerar. En sådan förståelse av Davidson 
verkar förenlig med hans monistiska anspråk; att det mentala och det fysiska är ett, såväl som 
synen på kausalitet som en relation mellan händelser oavsett hur vi beskriver dem och 
lagmässighet som en relation som endast kan sägas föreligga mellan händelser beskrivna i en 
fysisk vokabulär. När vi talade om lagmässighet konstaterade vi att våra beskrivningar av en 
händelse inte påverkar vilka kausala relationer den ingår. På samma sätt kan vi säga att våra 
beskrivningar förvisso låter oss benämna en händelse som fysisk eller mental, men att 
beskrivningar i sig inte påverkar vilka egenskaper en händelse har eller inte har. 

Om vi istället fokuserar på antagandet att mentala och fysiska händelser interagerar 
kausalt och tanken om det mentalas begreppsliga och lagmässiga irreducibilitet, kan 
positionen förstås som att fysiska såväl som mentala entiteter existerar i rumtid. Denna 
tolkning behöver inte antas säga emot den föregående. Davidson definierar mentala entiteter 
som tidsligt och rumsligt bundna händelser och objekt. Eftersom våra beskrivningar inte 
påverkar händelsers egenskaper är det en trivial men sann anmärkning att en mental händelse 
per definition är en händelse vi gett en mental beskrivning. Det är fortfarande samma 
händelser i rumtid vi har att göra med. Till följd av att vi kan beskriva händelser som mentala 
eller fysiska; i mentala eller fysiska vokabulär, kan vi alltså säga att det finns såväl fysiska 
som mentala händelser. Denna ”dubbla” syn på Davidsons ontologi förklarar relationen 
mellan teserna om psykofysisk identitet och monism ytterligare: eftersom det mentala och 
fysiska är ett, förefaller det naturligt att varje enskild, daterad, mental händelse kan ges en 
fysisk beskrivning. I denna mening är varje mental händelse i ontologisk mening identisk 
med någon fysisk händelse. Eftersom varje händelse med säkerhet kan ges en fysisk 
beskrivning, men är möjligt att inte varje händelse kan ges en mental, kan vi med säkerhet 
säga att varje händelse är en fysisk händelse. Således kan vi säga att alla händelser är fysiska; 
att det endast finns fysiska händelser.  

Samtidigt som kausala relationer föreligger mellan händelser oberoende av hur vi 
beskriver dem, talar vi om dessa relationer som att de föreligger mellan händelser beskrivna 
som mentala eller fysiska. Vi pratar om mentala händelser som att de ingår kausala relationer 
med andra händelser och därmed existerar i rumtid. I själva verket bör vi förstå påståendet att 
mentala och fysiska händelser interagerar kausalt som att händelser beskrivna som fysiska 
och mentala interagerar kausalt av den enkla anledningen att händelser över huvud taget 
interagerar kausalt. Däremot kan de, som vi sett, endast inordnas under lagar när de ges 
fysiska beskrivningar. Detta pekar mot att vi, för att kunna säga någonting intressant om 
händelsers kausalitet och lagmässighet, måste tala om dem som mentala och fysiska.  

Givet detta kan det sammanfattningsvis sägas att Davidson kan ansluta sig till Kims 
formulering av den materialistiska tesen i den utsträckning han tillåter ontologisk reduktion 
av mentala entiteter till fysiska entiteter. Samtidigt kan Kims definition inte sägas fånga 
Davidsons tanke om relationen mellan mentala och fysiska entiteter; att mentala händelser i 
viss mening existerar i rumtid. Därmed verkar det som att Davidsons materialistiska tes, för 
att stämma överens med Davidsons ontologiska position, måste formuleras med 
kvalifikationer vilka Kims påstående saknar. Som jag förstått Davidsons begreppsliga 
antireduktivism måste denna införas som en begränsning i det materialistiska, reduktiva 
anspråket.  

I Kims beskrivning av ickereduktiv materialism består istället det antireduktiva 
elementet av en fristående tes – tesen om egenskapsdualism. Det är inte helt tydligt hur vi 
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skall förstå begreppet ”autonom domän”, som Kim använder för att beskriva Davidsons syn 
på mentala begrepp och egenskaper. Enligt en vanlig förståelse av ”autonom” betyder det 
”självstyrande” eller åtminstone ”fristående”. Med tanke på att Davidson betraktar mentala 
begrepp och egenskaper som supervenienta på fysiska begrepp och egenskaper, verkar det 
inte speciellt troligt att han vill beskriva den mentala domänen som helt och hållet autonom i 
denna mening. Vad Kim har i åtanke när han säger att Davidson betraktar mentala egenskaper 
och begrepp som autonoma kanske snarare är Davidsons förnekande av lagmässiga 
förbindelser dem emellan. Vi kommer snart att se att Kim anser sådana typ-typ förbindelser 
vara nödvändiga för att det över huvud taget skall kunna finnas förbindelser mellan våra 
fysiska och mentala egenskaper. Givet detta, är Davidsons syn enligt Kims mening att det 
mentala är autonomt i sin relation till det fysiska – autonomt i betydelsen ”fristående” eller 
”oberoende”. Redan nu kan vi också konstatera att vi i ljuset av denna tolkning av Kims 
position kan förstå varför han menar att Davidson inte ger det mentala någon kausal relevans. 
Kim ger en allmän beskrivning av Davidsons position i följande ordalag:  

 
Mental events enter (…) into causal relations with physical events. But causal 
relations must be backed by laws; (…) causal relations between individual events 
must instantiate lawful regularities. Since there are no laws about the mental, (...) 
any causal relation involving a mental event must instantiate a physical law, from 
which it follows that the mental event has a physical description, or falls under a 
physical event kind. From this further it follows that the event is a physical event. 
For an event is physical (or mental) if it falls under a physical event kind (or a 
mental event kind).71  

 
Vid första påseende skiljer sig Kims beskrivning inte från den vi hittills gett anomal monism, 
men vid närmare granskning blir det tydligt att en sådan formulering inte håller som bakgrund 
för en undersökning av Davidsons teori. Tesen om mentala händelsers identitet med fysiska 
händelser måste utvecklas och ytterligare förklaras. Den viktiga tesen att mentala egenskaper 
och predikat är supervenienta på fysiska egenskaper och predikat måste redogöras för. 
Dessutom är begreppen ”lagmässighet” och ”händelse” i behov av specificering. Endast givet 
kombinationen av teserna om händelsers identitet och förnekandet av lagmässiga 
korrelationer tillsammans med tesen om begreppslig superveniens, kan det betraktas som ett 
välgrundat antagande att mentala händelser är identiska med fysiska händelser samtidigt som 
det tillkommer mentala begrepp någonting som ej kan uttryckas i (reduceras till) en fysikalisk 
vokabulär. Den formulering av Davidsons teori Kim anser följa ur synen på reduktion 
stämmer alltså inte till fullo överens med vad som förmedlats i denna uppsats. Detta kan 
anses stötta vad vi tidigare antagit: Davidson skulle gå med på Kims syn på reduktion endast 
med något väsentligt tillägg.  

I Mind in a Physical World hävdar Kim att den anomala monismens två huvudteser inte 
säger någonting om hur det mentala är relaterat till det fysiska, endast hur det inte är relaterat 
till det fysiska. I denna artikel menar han att teserna ifråga säger att det inte finns några 
lagmässiga förbindelser samt att varje mental händelse kan ges en fysisk beskrivning så att 
varje händelse som har en mental egenskap (faller under en mental typ), har en fysisk 
egenskap (faller under en fysisk typ). Kim beskriver de båda teserna som (1) ingen händelse 
har endast mentala egenskaper eller, som Davidson skulle föredra att uttrycka detta, att ingen 
händelse kan ges endast mentala beskrivningar och (2) det finns inga lagmässiga förbindelser 
mellan mentala och fysiska typer. Som jag förstått Davidson skulle han nog erkänna dessa två 
teser som sina, även om det är en annan fråga huruvida han skulle acceptera dem som en 
uttömmande beskrivning av hans teori. Vad han med allra största säkerhet inte skulle gå med 
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på är Kims ytterligare kommentar beträffande den anomala monismens förnekande av 
psykofysiska lagar (typ-typ förbindelser mellan det mentala och det fysiska):  

 
(…) a doctrine that outlaws type-type, or property-property, connections between 
the mental and the physical is one that in effect says there is no connection between 
our mental nature and our physical nature72 

 
Som vi sett, förnekar Davidson att typ-typ förbindelser är nödvändiga för förbindelser mellan 
fysiska och mentala aspekter, i och med antagandet att supervenienstanken på ett 
tillfredsställande sätt redogör för denna relation utan att implicera eller kräva några sådana 
(lagmässiga) förbindelser. Kim påstår tvärt emot detta att om det över huvud taget finns 
förbindelser mellan det mentala och fysiska, finns det typ-typ förbindelser mellan dessa som 
domäner. Snart kommer vi att se hur detta antagande hos Kim får viktiga konsekvenser för 
hans syn på vad som är en användbar formulering av superveniensrelationen. Kims 
huvudtanke är att om den fysiska världen är kausalt sluten, som Davidson ju hävdar, måste 
varje fysisk händelse vara helt oberoende av alla eventuella mentala händelser. Om lagar som 
binder det mentala till det fysiska helt saknas, verkar medvetandet inte kunna påverka det 
fysiska. Som vi sett förnekar Davidson inte laglika förbindelser mellan det mentala och det 
fysiska, det enda hans syn förbjuder är strikta lagar mellan det mentala och det fysiska. Det är 
hur som helst tydligt att om Kims påstående är sant, kan anomal monism inte tillåta någon 
förbindelse mellan det mentala och det fysiska utan att ge upp det mentalas anomalitet och 
därmed låta det mentala reduceras till det fysiska. Kim går till hårt angrepp mot Davidson. 
Han menar att relationen mellan det mentala och det fysiska73 Davidson förespråkar är analog 
med relationen mellan färger och former. Även vi om kan visa att alla objekt som har färg 
även har form, säger detta ingenting om relationen mellan färger och former. Faktum är, 
menar Kim, att vi vet att det inte finns några intressanta förbindelser mellan dessa egenskaper. 
Om vi antar att Kim har rätt i att typ-typ förbindelser är nödvändiga för förbindelsen mellan 
det mentala och det fysiska, framstår anomal monism i ljuset av principen om kausal 
interaktion som självmotsägande – som innehållande såväl antagandet att det mentala och det 
fysiska interagerar som antaganden vilka omöjliggör detta.  

Som vi beskrivit Davidsons teori hittills förefaller den om inte tilltalande så åtminstone 
fungerande. Dock börjar vi få en uppfattning om de grunder på vilka Kim fäller följande 
omdöme: ”What role does mentality play, on Davidson’s anomalous monism (…)? The 
answer: None whatever”74 Kim utvecklar sitt ställningstagande med påståendet att samma 
kausala relationer enligt anomal monism skulle råda i världen även om vi ”omfördelade” eller 
helt tog bort händelsers mentala egenskaper. Han menar till och med att antagandet att 
mentala händelser är kausalt relevanta säger emot en av den anomala monismens 
grundpelare: 

 
Remember: on anomalous monism, events are causes or effects only as they 
instantiate physical laws, and this means that an event’s mental properties make no 
causal difference. And to suppose that altering an event’s mental properties would 
also alter its physical properties and thereby affect its causal relations is to suppose 
that psychophysical anomalism, a cardinal tenet of anomalous monism, is false75  

 
Davidson kommer att bemöta detta högst diskutabla uttalande delvis via sin teori om det 
mentalas superveniens på det fysiska. Vi skall strax titta närmare på Davidsons svar samt på 

                                                
72 Kim; Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge 1998, sid. 5, min kursivering. 
73 Här måste Kim fortfarande förstås som att han talar i termer av hela domäner. 
74 ibid. 
75 Kim; ”The Myth of Nonreductive Materialism” i Proceedings And Addresses of the American Philosophical Association, 
Vol. 63, No. 3. 1989,  sid. 35 
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vad Kim har att säga om Davidsons supervenienstes. För tillfället kan vi som en generell 
anmärkning konstatera att Kim anser att superveniensen förvisso inför en begränsning i 
distribuerandet av fysiska egenskaper när fördelningen av mentala egenskaper ändras, men att 
”it remains true, on the notion of supervenience Davidson favours (…) that the removal of all 
mental properties from events of this world would have no consequence whatever on how 
physical properties are distributed over them.”76 Kim menar alltså att Davidsons 
superveniensbegrepp förvisso implicerar en förbindelse mellan händelsers mentala och 
fysiska egenskaper, men att denna inte är stark nog för att förekomsten eller avsaknaden av 
mentala egenskaper hos händelser skall kunna sägas ha någon betydelse för händelsernas 
fysiska egenskaper och således för de kausala förbindelserna i världen. Antagandet om mental 
superveniens räddar alltså enligt Kims mening inte den anomala monismen från anklagelsen 
om att inte ge det mentala den betydelse för det fysiska som krävs för att det mentala skall 
kunna sägas spela någon roll i världen. 
 
 
4. 1. 2 Kim om psykofysisk kausal interaktion  
 
Kims slutsats i The Myth of Nonreductive Materialism är att utsikterna för icke-reduktiv 
materialism som en medvetandeteori är dunkla. Trots att han tidigare jämfört anomal monism 
med eliminativism, menar han att icke-reduktiv materialism inte motsägelsefritt kan ges 
denna titel. Positionen måste antas innefatta antagandet att det mentala utgör en legitim 
domän entiteter. Som vi sett innebär detta i Davidsons fall att händelser kan beskrivas som 
mentala – som att de har mentala egenskaper. Kim menar att den antireduktiva materialisten 
måste antas vara en mental realist:  
 

mental properties must be causal properties – properties in virtue of which an event 
enters into causal relations it would otherwise not have entered into77 
 

Här blir det tydligt att Kim, som vi tidigare varit inne på, vill mena någonting starkare med 
kausal interaktion mellan det mentala och det fysiska. När Kim säger att en mental händelse 
M orsakar en fysisk händelse F menar han att M i kraft av sina mentala egenskaper orsakar att 
F har en fysisk egenskap. Kim menar att han gör starkare anspråk än Davidson. Det förefaller 
mig som om Kim via tesen om psykofysisk identitet vill tolka Davidson som att han, när han 
säger att M orsakar någon händelse H, menar att M orsakar denna i kraft av sina fysiska 
egenskaper. Detta, inser vi, är inte en korrekt förståelse av Davidsons antagande om kausalitet 
som en relation mellan händelser. Om en händelse T orsakar en annan händelse Y, spelar det 
ingen roll om vi använder oss av en mental eller fysisk vokabulär i vår beskrivning; 
orsaksrelationen kvarstår i vilket fall som helst. Davidson säger ”it is events that have the 
power to change things, (...) An event, mental or physical, by any other name smells just as 
strong”78 

Utöver mental realism tillskriver Kim de som kallar sig materialister synen på den 
fysiska domänen som kausalt sluten, vilket enligt Kims mening skall förstås som antagandet 
att ”any physical event that has a cause at time t has a physical cause at t”79 – att det gäller 
för varje fysisk händelse att den helt och hållet orsakas av händelser inom den fysiska 
domänen. Detta verkar stämma väl överens med vad vi sade om Davidsons syn på den fysiska 
domänen i samband med beskrivningen av strikta lagar. Kim menar att ett förnekande av 
                                                
76 Kim; ”The Myth of Nonreductive Materialism” i Proceedings And Addresses of the American Philosophical Association, 
Vol. 63, No. 3. 1989, sid. 35 
77 ibid., sid. 43 
78 Davidson; “Thinking Causes” i Heil och Mele (ed.) Mental Causation Oxford University Press, Oxford 1993, sid. 12 
79 ibid. 
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detta är det detsamma som att acceptera den Cartesianska idén att vissa fysiska händelser har 
endast ickefysiska egenskaper; ett antagande ingen regelrätt materialist kan gå med på. Detta 
får vi sträcka oss till att hålla med om. Det verkar vara en grundläggande materialistisk idé att 
fysiska händelser har endast fysiska orsaker.  

Kims sluter sig ur resonemanget till att om en händelse M i kraft av sina mentala 
egenskaper orsakar en fysisk händelse F, följer det ur antagandet om den fysiska domänens 
kausala slutenhet att F även har en fysisk orsak L. Givet Kims syn på orsakande, orsakar L F i 
kraft av sina fysiska egenskaper. Kim frågar sig nu hur vi skall anta att relationen mellan de 
båda orsakerna L och M ser ut. Kim börjar med att avfärda två formuleringar av relationen 
mellan den mentala orsaken M och den fysiska orsaken L. Vi kan inte anta att L och M båda 
utgör partiella orsaker till F, eftersom detta uppenbarligen går emot antagandet om den 
fysiska domänens kausala slutenhet – om vi antar att en mental händelse utgör en nödvändig 
del av orsaken till F, antar vi att vi måste gå utanför den fysiska domänen för att till fullo 
redogöra för orsaken till F. Vi kan inte heller anta att L och M båda är oberoende, tillräckliga 
orsaker F, så att F är ”överdeterminerad”. Detta antagande vill säga detsamma som att om 
den fysiska orsaken ej ägt rum, hade mentala orsaken själv orsakat effekten. Kim avfärdar 
detta som ett ännu mer absurt alternativ. Förutom att vi återigen går emot principen om kausal 
slutenhet, antar vi dessutom att den fysiska orsaken inte är nödvändig för den fysiska 
händelsen.  

Faktumet att dessa alternativ inte erbjuder någon tillfredsställande relation, pekar enligt 
Kims mening mot ett alternativt sätt att se problemet. Han menar att en fullständig, tillräcklig 
orsak eller kausal förklaring av en händelse exkluderar andra orsaker eller förklaringar av 
händelsen i frågan och vill därmed kalla problemet för ”the problem of causal-explanatory 
exclusion”80. Givet denna formulering av problemet blir Kims fråga snarast hur det, givet att 
en händelse har en fysisk orsak, är möjligt att händelsen också har en mental orsak. Kim 
kommer med två nya lösningsförslag. Som ett första alternativ skulle vi kunna säga att den 
mentala orsaken är identisk med den fysiska. Detta skulle eliminera problemet att redogöra 
för relationen mellan två orsaker. Dock skall denna lösning inte förstås som liktydigt med 
Davidsons identitetstes. Kim poängterar att eftersom syftet här är att ge mentala egenskaper 
kausal kraft, måste det vara egenskaper snarare än, som i Davidsons fall, mentala och fysiska 
händelser som är identiska. Davidson måste förneka egenskapers identitet eftersom 
existensen av sådana skulle innebära att det mentala kunde reduceras till det fysiska även i 
begreppslig mening.  

Efter att på så vis ha avfärdat även detta alternativ, menar Kim menar att den enda 
lösningen är att förespråka en superveniensrelation som kräver psykofysiska lagar: 

 
Supervenient causation in my sense requires talk of specific mental properties 
supervening on specific physical base properties, and this is possible only if there 
are laws correlating psychological with physical properties. This is what I have 
called elsewhere “strong supervenience”, and it can be argued plausibly that 
supervenience of this strength entails the possibility of reducing the supervenient to 
the subvenient81 

                                                
80 Kim; ”The Myth of Nonreductive Materialism” i Proceedings And Addresses of the American Philosophical Association, 
Vol. 63, No. 3. 1989, sid. 44 
81 ibid., sid. 46 
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4. 2. Davidson besvarar Kims kritik  
 
Eftersom principen om kausal interaktion säger att mentala händelser ingår kausala relationer 
med fysiska händelser, ger Davidson Kim rätt i att den anomala monismens premisser är 
självmotsägande om mentala händelser inte ingår kausala relationer. Han går dessutom med 
på att sanningen i Kims påstående – ”om vi antar att ändrandet av en händelses mentala 
egenskaper skulle ändra dess fysiska egenskaper och därmed påverka dess kausala relationer, 
antar vi att psykofysisk anomalism är falsk” – skulle visa att anomal monism inte kan förenas 
med superveniens.  

Davidson menar att Kim liksom många andra av hans kritiker omfattar en felaktig syn 
på hans teori. Ovan påstår Kim att händelser enligt anomal monism är orsaker eller verkan 
“only as they instantiate physical laws”82. Han menar att detta (till följd av tesen om det 
mentalas anomalitet, får vi anta) innebär att händelsers mentala egenskaper inte spelar någon 
kausal roll. Davidson svarar på detta att han aldrig skulle kunna påstå någonting sådant. Givet 
synen på orsakande som en relation mellan händelser oberoende av beskrivningar är det 
meningslöst att prata om händelser som orsaker ”såsom” någonting:  

 
We can say, if we please (though I do not think this is a happy way of putting the 
point), that events instantiate a law only as described in one way rather than another, 
but we cannot say that an event caused another only as described.83 
 

Denna anmärkning besvarar även antagandet ovan att psykofysisk kausal interaktion, till följd 
av teserna om psykofysisk identitet och den kausala sfärens slutenhet, skall förstås som att 
mentala händelser orsakar fysiska endast ”i kraft av” sina fysiska egenskaper. Vad Davidson 
säger ovan gäller endast för lagmässighet, inte kausalitet i över huvud taget. Genom denna 
uppsats har vi mer eller mindre explicit antagit att händelser är grundläggande i Davidsons 
ontologi. Eftersom våra beskrivningar av händelse inte är någonting annat än vårt sätt att 
språkligt referera till och tala om dessa, är de irrelevanta för händelsers kausala kraft. 
Davidson gör, ytterligare en gång, skäl för en sådan tolkning:  
 

Redescribing an event cannot change what it causes, or change the event’s causal 
efficacy. Events, unlike agents, do not care how what the cause is described84. 

 
Enligt Kim är antagandet att händelsers mentala egenskaper inverkar på dess fysiska 
egenskaper inte förenligt med anomal monism – om vi antar att en förändring i en händelses 
mentala egenskaper ändrar dess fysiska egenskaper och därmed dess kausala kraft, kan vi inte 
utan att säga emot oss själva hävda psykofysisk anomalism. Enligt Davidsons syn på 
superveniens måste händelser som är lika i alla fysiska avseenden vara lika i alla mentala 
avseenden. Eftersom detta utesluter att det finns två händelser som är lika i alla fysiska 
avseenden, men skiljer sig åt i något mentalt avseende, måste detta rimligen antas innebära att 
varje förändring i en mental egenskap m hos en viss händelse H kommer att åtföljas av en 
förändring i H’s fysiska egenskaper. Om vi inte kan anta detta, kan vi inte garantera att det 
inte finns två händelser som är lika i alla mentala egenskaper, men skiljer sig åt i sina fysiska. 
Det kan dock vara viktigt att poängtera att Davidsons superveniens inte skall förstås som 
innefattande antagandet att en förändring i m hos andra händelser alltid kommer att åtföljas 

                                                
82 Vi verkar kunna läsa “only as they instantiate physical laws” på två sätt, så att Kims påstående kan förstås på två sätt: En 
händelse är orsak eller verkan (1) endast såsom varande eller i egenskap av att vara instans av någon fysisk lag – händelser 
ingår kausala relationer endast i kraft av att de är fysiska händelser, (2) endast om den instantierar någon fysisk lag – fysiska 
lagar är nödvändiga för kausalitet. Av Davidsons svar att döma, har han tolkat Kims påstående enligt (1). 
83 Davidson; “Thinking Causes” i Heil och Mele (ed.) Mental Causation Oxford University Press, Oxford 1993, sid. 6 
84 ibid., sid. 7 
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av en identisk förändring i de fysiska egenskaperna hos dessa andra händelser. Således 
implicerar superveniensen inte psykofysiska lagar.  
 Davidson menar att Kim inte tar hans distinktion mellan strikta lagar och andra 
regelbundenheter (sanna generaliseringar) på allvar. När Kim, exempelvis i The Myth of 
Nonreductive Materialism påstår att Davidson inte över huvud taget kan anta korrelationer 
eller beroenden mellan det mentala och det fysiska, anger han som skäl att när vi talar om 
beroenden och korrelationer mellan specifika mentala och fysiska egenskaper, talar vi i själva 
verket om psykofysiska lagar. Detta, menar Davidson, påvisar att Kim missförstått Davidsons 
begrepp om strikta lagar och vilka typer av psykofysiska förbindelser den mentala sfärens 
anomalitet faktiskt tillåter. Han upprepar sin syn på strikta lagar:  
 

(…) something that one could best hope to find in a developed physics: a 
generalization that was not only ”law-like” and true, but was as deterministic as 
nature can be found to be, (…) that could, therefore, be viewed as treating the 
universe as a closed system. I stressed that it was only laws of this kind (…) that I 
was arguing could not cover events (…) described in the mental vocabulary85 

 
Davidson menar att eftersom Kim ignorerar denna distinktion, kan vi i själva verket inte veta 
huruvida dennes syn faktiskt går emot hans egen. 
 
 
4. 3. Stark och svag superveniens 
 
4. 3. 1. Kim om Davidsons superveniens som svag superveniens 
 
Eftersom Kim påstår någonting om Davidsons teori som verkar gå emot själva dess 
formulering, ligger frågan huruvida Kim missuppfattat eller misstolkat Davidsons definition 
av superveniens nära till hands. För att reda ut detta, måste vi titta närmre på hur han 
analyserar denna tes. I artikeln The Myth of Nonreductive Materialism, säger Kim att 
Davidsons anomala monism korresponderar mot hans begrepp om ”svag superveniens”. I 
Concepts of Supervenience har Kim förklarat sin syn på denna relation:  

 
A weakly supervenes on B if necessarily for any x and y if x and y share all 
properties in B then x and y share all properties in A – that is, indiscernibility with 
respect to B entails indiscernibility with respect to A.86 

  
Här antar vi att A, som är supervenient på B, är en uppsättning egenskaper som endast 
innehåller egenskapen ”att vara god” (G) och att uppsättningen B innehåller egenskaperna 
”att vara modig” (M), ”att vara välvillig” (V), och ”att vara ärlig” (Ä). Vi skulle kunna säga, 
som Kim, att uppsättningarna A och B även innehåller negationerna av sina respektive 
ingående egenskaper: “A contains only two properties, G and -G, besides the tautological one 
(G v -G) and the impossible one (G & -G)”87. För enkelhetens skull kan vi anta att G och -G 
endast kan tillskrivas människor. Enligt detta kan Kims påstående förstås som att det gäller 
om varje person att denne är eller inte är god, det vill säga att vi för varje person måste 
tillskriva denne ett och endast ett av predikaten G och -G. Om vi antar att A är svagt 
supervenient på B och att två personer P1 och P2 har samma egenskaper i B, exempelvis att 
ingen av dem är modig men att båda är ärliga och välvilliga, gäller det att de båda är goda 

                                                
85 Davidson; “Thinking Causes” i Heil och Mele (ed.) Mental Causation Oxford University Press, Oxford 1993, sid. 9 
86 Kim; “Concepts of Supervenience” i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 45, No. 2, 1984, sid. 158 
87 ibid., sid. 158, min kursivering. 
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(båda har egenskapen G) eller att ingen av dem är det (båda har egenskapen -G88). Detta att 
P1 och P2 båda är ärliga och välvilliga men inte modiga, uttrycker Kim som att de båda har 
den B-maximala egenskapen ”-M & Ä & V”.  

Denna relation; att varje skillnad i A måste motsvaras av (”be accounted for by”) någon 
skillnad i B, kan formuleras med hjälp av möjliga världar. Givet att A är svagt supervenient 
på B, kommer generaliseringar av formen (∀x) [Bi (x) →G*(x)] att hålla inom varje möjlig 
värld. Formeln skall förstås som att för varje i, är Bi en B-maximal egenskap och G* är G 
eller -G. Inom varje möjlig värld gäller för varje B-maximal egenskap att denna förknippas 
med antingen G eller -G, så att G* i varje enskilt fall faller under generaliseringen kommer att 
vara specificerad som G eller -G. Med andra ord: inom varje värld finns undantagslösa 
universella förbindelser mellan egenskapen att å ena sidan vara god och å andra sidan att vara 
modig, välvillig och ärlig.  

Kim anser denna formulering av superveniensrelationen vara ”considerably weaker than 
one might have expected”89. Eftersom varje B-maximal egenskap kopplas till G eller -G 
individuellt för varje enskild möjlig värld är vissa ofördelaktiga antaganden förenliga med 
den svaga superveniensen av uppsättningen egenskaper A på uppsättningen egenskaper B.  
(∀x) [Bi (x) →G*(x)] kan översättas till det ekvivalenta -(∃x) [Bi (x) & -(G*(x))] så att svag 
superveniens förbjuder att det inom en och samma värld finns två entiteter eller individer 
identiska beträffande sina B-egenskaper (dvs. som har identiska uppsättningar B-egenskaper) 
som inte är identiska beträffande sina A-egenskaper. Med andra ord: om svag superveniens 
föreligger kan det inte finnas två entiteter som båda har en viss uppsättning B-egenskaper 
(såsom -M & Ä & V), men olika A-egenskaper (den ena har G och den andra -G). Denna 
formulering av superveniensrelationen kräver alltså inte att B-egenskapen -M & Ä & V 
implicerar en och samma A-egenskap (t.ex. -G) i varje möjlig värld; det fullt förenligt med 
svag superveniens att den B-maximala egenskapen -M & Ä & V implicerar G i värld ”V1” 
men -G i någon annan värld ”V2”. Låt oss anta att V1 och V2 är exakt lika beträffande 
distributionen av B-egenskaper. Givet den svaga formulering av superveniens vi här har att 
göra med, är sanningen i påståendet att den som i V1 har egenskapen -M & Ä & V alltid också 
har egenskapen G konsistent med det att ingen i V2 har G. Alternativt skulle vi kunna anta att 
alla i V2 har egenskapen G, oberoende av sina B-egenskaper.  

Tidigare i uppsatsen har vi sagt att superveniensrelationen medför att när ett tings 
egenskaper på den subvenienta nivån är fixerade är även egenskaperna på den supervenienta 
nivå fixerade. Detta sades innebära att de subvenienta egenskaperna bestämmer de 
supervenienta i den mening att när de förra egenskaperna hos ett objekt (eller en individ) har 
fixerats, kan egenskaper av den senare sorten inte heller ändras. Den svaga formuleringen 
lyckas uttrycka detta, men Kim vill ålägga definitionen av superveniensrelationen med ett 
striktare krav på den modala styrkan i relationen mellan egenskaperna i B och A. Det är för att 
kunna göra detta som Kim inför begreppet om möjliga världar i sina definitioner. Närvaron av 
basegenskaperna skall med nödvändighet garantera eller försäkra de supervenienta 
egenskapernas närvaro: ”[t]he connection between these traits and being a good man must be 
more than a de facto coincidence that varies from world to world”90. Om Alice saknar men 
Beata har A-egenskapen G och det gäller för alla individer att om de har G om och endast om 
de har B-egenskaperna M, Ä och V, måste vi kunna säga att om Alice hade haft M, Ä och V 
hade också Alice haft G. Vi vill kunna säga att om Beata har G, har hon M, Ä och V. Kim går 
så långt som att säga att även om ingen faktiskt har alla tre egenskaperna är det sant att om det 
hade funnits någon som hade M, Ä och V skulle denne ha haft G. 

                                                
88 Jag anser att det här inte är relevant huruvida -G skall antas innebära ”elak” eller ”icke-snäll” eller dylikt. 
89 Kim; “Concepts of Supervenience” i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 45, No. 2, 1984, sid. 159 
90 ibid., sid. 160 
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Jag menar att Kim har rätt i att svag superveniens som vi definierat den här inte kan garantera 
en sådan styrka i relationen. Det enda svag superveniens garanterar är att om 
basegenskaperna hos två ting i en och samma möjliga värld fixeras, fixeras även deras 
supervenienta egenskaper på samma sätt i den världen. Konsekvensen av detta blir, när vi 
talar om psykofysisk superveniens, att det skulle kunna finnas en möjlig värld som var exakt 
som vår i alla fysiska avseenden, men som saknade medvetande och mentala egenskaper. En 
relevant fråga här är dock vad vi egentligen vill ha ut av superveniensrelationen. Vilken 
uppgift vill vi ge den – vad är det vi vill få förklarat när vi inför superveniens som ett element 
i vår teori? (I själva verket vore kanske den mest relevanta fråga vad Davidson vill ha ut av 
denna relation – det är trots allt hans teori vi diskuterar här). Är Kims krav på 
superveniensrelationen rimliga? Även om Kim har rätt i att vi vill garantera sanningen i 
påståendena om Alice och Beata kan det sista av hans ovan uppräknade påståenden förefalla 
en smula överdrivet. Det verkar dock som att vi, om vi går med på de båda förstnämnda 
påståendena, blir tvungna att acceptera även det sistnämnda.   

Något ytterligare vi bör lägga på minnet är att Kim i sina exempel pratar om 
ekvivalenser. Om G är logiskt ekvivalent med M, Ä och V är det självklart att vi vill kunna 
säga att om Beata har G, har hon M, Ä och V och att Alice om hade haft M, Ä och V hade haft 
G. Detta ligger så att säga i ekvivalensens själva definition. Davidson verkar tala om 
superveniens som en implikation snarare än en ekvivalens. Eftersom Kims själva formulering 
av relationen också verkar behandla relationen som en implikation, har Kims kritik inte på 
något sätt sagt emot hans tidigare påstående att Davidsons superveniensrelation stämmer 
överens med hans svaga superveniens.  

Det följer ur Davidsons syn på superveniens som en implikation att han skulle gå med 
på att om Alice hade haft M, Ä och V hade hon haft G. Dock skulle han förneka att vi ur 
faktumet ”Beata har G” kan sluta oss till ”Beata har M, Ä och V”. Den relation Davidson har i 
åtanke, drar vi oss till minnes, är förenlig med det mentalas multipla realiserbarhet. Det finns 
inga strikta lagar enligt vilka ett mentalt tillstånd (G) endast förekommer i samband med ett 
visst fysiskt tillstånd (M, Ä och V). Att förneka att superveniens är en ekvivalens är inte 
detsamma som att förneka att relationen är sådan att den stöttar vissa kontrafaktiska 
påståenden. Även när vi tar superveniensen för en implikation ligger den till grund för vissa 
kontrafaktiska påståenden. Likhet i fysiska egenskaper garanterar enligt Davidsons syn på 
superveniensrelationen likhet i mentala egenskaper. Eftersom Beata, som har M, Ä och V 
också har G, kan Alice inte ha M, Ä och V utan att ha G – vi vet att om Alice hade haft M, Ä 
och V, hade hon haft G. Hur triviala dessa anmärkningar än kan förefalla, är de viktiga att 
hålla i minnet. 
 
 
4. 3. 2. Kim sluter sig till att Davidsons superveniens inte är svag 

 
Som vi nyss nämnde, säger Kim i The Myth of Nonreductive Materialism (1989) att 
Davidsons superveniens stämmer överens med hans definition av ”svag superveniens”. Detta 
är inte hans åsikt i Concepts of Supervenience (1984). Där säger Kim, med tanke på de nyss 
nämnda konsekvenserna av definitionen av svag superveniens: “if we were to look, with 
Davidson, to supervenience for a relation of dependency for the mental vis-à-vis the physical, 
we would likely not find it in weak supervenience”91. Kim förefaller på det hela taget osäker 
på huruvida Davidsons superveniens skall förstås som stark eller svag. Trots att han i 
Concepts of Supervenience vill påvisa att Davidsons tes är av den starka sorten, fäller han 

                                                
91 Kim; “Concepts of Supervenience” i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 45, No. 2, 1984, sid. 161 
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följande kommentar om Tarski-analogin (där Davidson liknar psykofysisk superveniens med 
relationen mellan syntaktiska begrepp och sanning): 

 
(...) in spite of the fact that truth is not definable or reducible in terms of syntax 
there is a sense in which the truth of a sentence depends on its syntactic properties. 
This can, I think, be taken as something like weak supervenience: any two sentences 
that are syntactically indiscernible are in fact the same sentence and must therefore 
have the same truth value. But obviously the truth value of a sentence cannot in 
general be relied on to be stable from world to world92. 
 

Enligt Kim pekar alltså Davidsons användande av detta exempel mot att det är svag 
superveniens denne har i åtanke. Att Davidson förespråkar svag superveniens, noterar Kim, 
verkar även stämma överens med tesen om psykofysisk anomalism. Om det finns lagmässiga 
förbindelser mellan mentala och fysiska typer, måste dessa gälla för varje möjlig värld. 
Eftersom svag superveniens förnekar (eller åtminstone inte innefattar) detta är den förenlig 
med psykofysisk anomalism. Jag menar att Kim gjort en korrekt iakttagelse även i detta. Om 
det stämmer att en starkare superveniensrelation mellan det mentala och det fysiska kräver 
psykofysiska förbindelser som är nödvändiga i den mening att de måste gälla för varje möjlig 
värld, kan Davidson inte förespråka någon starkare relation mellan mentala och fysiska 
entiteter än vad som innefattas i formuleringen av superveniens vi nyss sett. För att återvända 
till den retoriska frågan vi tidigare ställde, noterar Kim vad som varit Davidsons skäl för att 
åberopa superveniens: 
 

Davidsons prime motive (...) is precisely to acknowledge the dependence of the 
mental on the physical but at the same time deny that there are laws connecting 
psychological and physical properties93 

 
I definitionen av lagmässiga förbindelser har Davidson påstått att dessa är ”generella utsagor 
som stödjer kontrafaktiska och konjunktiva hävdanden och stöds av sina instanser”94. Detta 
talar för att en formulering av superveniens där relationen håller över världar skulle vara en 
laglik formulering; en strikt förbindelse. Vi såg ovan att den svaga formuleringen är förenlig 
med påståendet att ett mentalt tillstånd (såsom G i vårt exempel) kan orsakas av mentala 
tillstånd. Oavsett vad man anser om detta, förefaller det enligt min mening svårt att 
kombinera de mentala tillståndens multipla realiserbarhet och avsaknaden av lagmässiga 
förbindelser mellan specifika mentala och fysiska tillstånd med en formulering av 
superveniensrelationen som utesluter att mentala tillstånd kan orsaka andra mentala tillstånd.  
Dock verkar det vara Kims mening att man kan kräva av superveniensrelationen att den 
utesluter just detta. På tal om sin egen tolkning enligt vilken det verkar troligt att Davidson 
förespråkar svag superveniens säger han därför: 
 

This interpretation has a weakness: any robust materialist position should affirm, I 
think, that what is material determines all that there is in the world, and this weak 
supervenience cannot give us. Although I am not sure whether Davidson would 
accept a full materialist position in my sense it seems that he wants more than weak 
supervenience.95 
 

Kim anser alltså att det verkar som att Davidson borde föredra en formulering av 
supervenienstesen som säger emot tesen om psykofysisk anomalism! Förutom själva 
”svagheten” i den svaga formuleringen, är hans enda skäl för detta att om Davidsons 

                                                
92 Kim; “Concepts of Supervenience” i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 45, No. 2, 1984, sid. 162 
93 ibid., sid. 171 
94 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 164 
95 Kim; “Concepts of Supervenience” i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 45, No. 2, 1984, sid. 162 - 163 
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materialism stämmer överens med den definition han själv gett, måste han förespråka en 
starkare supervenienstes än den som beskrivits här. Vi har tidigare sett att Kim i The Myth of 
Nonreductive Materialism från 1989 definierar materialism som antagandet att allt som 
existerar i rumtid är fysiskt. Där tillskriver Kim dessutom (felaktigt) Davidson denna tes. 
Artikeln vi nu har att göra med ger ingen annan definition av begreppet, varför vi får utgå 
från att Kim håller för sann denna definition också här. När definitionen ifråga tidigare 
diskuterades sade vi att Davidson kan ansluta sig till denna i den utsträckning han tillåter 
ontologisk reduktion, men att den samtidigt inte kan sägas fånga tanken om relationen mellan 
mentala och fysiska entiteter. Vi konstaterade ur detta att det verkar som att Davidsons 
materialistiska tes måste formuleras med kvalifikationer vilka Kims påstående saknar – att det 
antireduktiva inslaget i Davidsons position måste införas som en begränsning i det 
materialistiska anspråket. Med andra ord har vi anledning att vara skeptiska inför slutsatser 
om Davidsons superveniens Kim drar med utgångspunkt i antagandet att denne håller för 
sann hans definition av den materialistiska positionen.  
 
 
4. 3. 3. Kim om Davidsons superveniens som stark superveniens 
 
Kim går vidare, i Concepts of Supervenience, med att definiera stark superveniens. För att 
kunna ”förvandla” definitionen av svag superveniens till en starkare formulering, börjar han 
med att ge en ny formulering av svag superveniens. Denna skall betraktas som liktydig med 
den föregående formuleringen. Den första formuleringen löd:  
 

A weakly supervenes on B if necessarily for any x and y if x and y share all 
properties in B then x and y share all properties in A – that is, indiscernibility with 
respect to B entails indiscernibility with respect to A.96 

 
Den ytterligare formuleringen lyder:  
 

A weakly supervenes on B if and only if necessarily for any property F in A, if an 
object has F, then there exists a property G in B such that x has G, and if any y has 
G it has F97 

 
Med beskrivningen av svag superveniens i det föregående stycket i minnet, ser vi att dessa 
definitioner implicerar en och samma relation. Som sades i föregående stycke gäller enligt 
den första definitionen att om mentala egenskaper är supervenienta på fysiska egenskaper, 
gäller det med nödvändighet för alla entiteter x och y att om de har samma fysiska egenskaper 
har de samma mentala egenskaper. Den andra definitionen säger att om någon entitet x har 
någon mental egenskap F, har x någon fysisk egenskap G och om något y har G, har y även F.  

För att visa att dessa formuleringar säger samma sak, antar vi att det är sant om någon 
mental egenskap F att något x har F. Vi antar dessutom att G är en B-maximal egenskap. 
Andra formuleringen säger att ur det att x har någon mental egenskap F, följer att x har någon 
fysisk egenskap G. Således följer ur våra antaganden att x har G. Vi vill dessutom visa att det 
gäller för vad som helst, y, att om y har den fysiska egenskapen G har y också den mentala 
egenskapen F. Om vi antar att y har G, har både x och y enligt våra antaganden G. Eftersom 
de har samma B-maximala egenskap, följer att de är identiska i alla sina fysiska egenskaper. 
Enligt första definitionen har x och y med identiska B-egenskaper alltid identiska A-
egenskaper. Det följer därmed ur våra antaganden att x och y är identiska beträffande sina 

                                                
96 Kim; “Concepts of Supervenience” i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 45, No. 2, 1984, sid. 158 
97 ibid., sid. 163 
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mentala egenskaper. Eftersom vi redan konstaterat att x har den mentala egenskapen F, måste 
det alltså följa att även y har F.  

För att skapa en starkare formulering av superveniensrelationen, måste vi behålla det 
svagare kravet på relationen att hålla inom varje möjlig värld, men utöka styrkan i relation till 
att dessutom kräva att den gäller över möjliga världar. Detta kan vi göra genom att ålägga den 
sista delen i den andra formuleringen ”om något y har G, har y F” med ett krav på 
nödvändighet. På så vis kan svag superveniens sägas följa ur stark superveniens:  

 
A strongly supervenes on B just in case, necessarily, for each x and each property F 
in A, if x has F, then there is a property G in B such that x has G, and necessarily if 
any y has G, it has F98 

 
Här gäller det alltså för varje möjlig värld att varje A-egenskap F har en basegenskap G i B 
som är sådan att det gäller för alla entiteter att om de har G, har de nödvändigtvis F – det är 
omöjligt att ha G utan att ha F. Dock är denna formulering, liksom formuleringen av svag 
superveniens, förenlig med antagande att x kan ha F utan att ha någon specifik egenskap G i 
B. Det kan alltså finnas flera olika B-egenskaper som kan ligga till grund för F.  

Det att stark superveniens implicerar svag superveniens blir än mer explicit genom att 
formalisera dessa relationer på respektive följande vis: 
   

If A weakly supervenes on B, then for every F in A there is a property G in B such 
that (∀x) [G(x) → F(x)] 99 
 
If A strongly supervenes on B, then for every F in A there is a property G in B such 
that necessarily (∀x) [G(x) → F(x)]100 
 

Kim menar nu att den starkare definitionen av superveniens stämmer bättre in med Davidsons 
syn än den föregående, svaga. Han tar fasta på Davidsons formulering av superveniens från 
1973:  

 
En sådan superveniens kan anses innebära att det inte kan finnas två händelser som 
är likadana i alla fysiska avseenden, men skiljer sig åt i något mentalt avseende, 
eller att ett föremål inte kan förändras i något mentalt avseende utan att förändras i 
något fysiskt avseende101.  

 
De två antaganden via vilka Davidson förklarar innebörden av relationen pekar enligt Kims 
mening mot två olika formuleringar av denna. Dessa formuleringar liknar förvisso varandra i 
sitt påstående att det mentala är beroende på det fysiska, men skiljer sig åt beträffande styrkan 
i detta beroende de gör för gällande. Davidsons första antagande; om två entiteter skiljer sig i 
mentala avseenden, skiljer de sig också i något fysiskt avseende, anser Kim peka mot vad han 
beskrivit som svag superveniens. Det andra antagandet; att en entitet inte kan ändras i något 
mentalt avseende utan att ändras i något fysiskt, anser han däremot peka mot den starkare 
formuleringen av relationen: 
 

The modal force of ”cannot” and reference to mental and physical “respects” 
strongly suggest that the proper way to understand what Davidson has in mind here 
is in terms of a connection between mental and physical characteristics that is 
constant over possible worlds.102 

                                                
98 Kim; “Concepts of Supervenience” i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 45, No. 2, 1984, sid. 165 
99 ibid., sid. 169 
100 ibid. 
101 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 160-161 
102 Kim; “Concepts of Supervenience” i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 45, No. 2, 1984, sid. 164 
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Kims påstående väcker två frågor. För det första vill vi undersöka huruvida det stämmer att 
de båda delarna av Davidsons formulering från 1970 är uttryck för två olika relationer. För 
det andra undrar vi om Davidson verkligen kan sägas ha stark superveniens i åtanke. Vi skall 
söka besvara dessa var och en för sig, men det torde redan nu vara uppenbart att svaren på 
dem båda enligt min mening är ”nej” och att dessa frågor är nära besläktade.  
 
 
4. 3. 3. 1 Implicerar Davidsons definition två olika relationer?  
 
Vi har tidigare sett att Davidson menar att denna hans definition från 1970 har missförståtts. 
Han menar att den skall den förstås som ekvivalent med formuleringen från 1993, enligt 
vilken ett predikat p är supervenient på en uppsättning predikat S om och endast om p inte 
urskiljer några entiteter som inte också S kan urskilja. Alltså är p supervenient på S om: 

 
(...) for every pair of objects such that p is true of one and not of the other there is a 
predicate in S that is true of one and not the other.103 

 
Frågan vi ställer oss i detta sammanhang är huruvida de båda delarna av formuleringen från 
1970 är ekvivalenta. Jag menar att detta inte kan betvivlas om vi går med på att Davidsons 
båda formuleringar från 1970 och 1993 är uttryck för en och samma relation. När vi jämförde 
dessa konstaterade vi att om det (enligt första delen av formuleringen från 1970) inte kan 
finnas två händelser som är likadana i alla fysiska avseenden men skiljer sig åt i något mentalt 
avseende, är det rimligt att (1993) om två händelser x och y pekas ut via samma fysiska 
beskrivning F, pekas de också ut via en och samma mentala beskrivning M. Antagandet att x 
kan beskrivas antingen via de mentala predikat (exempelvis k & l & m) som ingår i M eller 
via de fysiska predikat som ingår i F (exempelvis g & h & j) innebär detsamma som 
påståendet att M inte kan peka ut någonting som inte också F kan peka ut. Om detta 
antagande stämmer – om fysiska och mentala beskrivningar har samma referens – följer det 
att en entitet x inte kan ändras i något mentalt avseende utan att ändras i något fysiskt 
avseende. Detta är just vad Davidson säger i den andra delen av formuleringen från 1970. Vi 
kan därmed konstatera att svaret på vår första fråga, ovan, är ”nej” – de båda delarna av 
definitionen från 1970 åsyftar samma relation.  
 
 
4. 3. 3. 2 Förespråkar Davidson stark superveniens?  
 
Den andra frågan vi ställde ovan var huruvida Davidson, som Kim menar, verkligen har stark 
superveniens i åtanke. Denna fråga kan vara lite svårare att besvara, eftersom Davidson inte 
över huvud taget talar i termer av möjliga världar. Vi såg att Kim försvarar sin slutsats med 
antagandet att Davidsons användning av ordet ”cannot” (kan inte) och hans referens till 
fysiska och mentala ”avseenden” i formuleringen av superveniens som påståendet ”att ett 
föremål inte kan förändras i något mentalt avseende utan att förändras i något fysiskt 
avseende”104 pekar mot en stark superveniensrelation. 

Om jag förstått Kim rätt, vill han här påskina att Davidson betraktar relationen mellan 
det mentala och det fysiska som en lagmässig relation. Kim har rätt i att Davidson via sin 
användning av ordet ”avseenden” vill göra för gällande att relationen gäller för klasser av 
entiteter snarare en enskilda sådana. Vi minns att det förvisso stämmer att lagmässiga satser 
enligt Davidsons mening är generella satser, men vi minns också att inte alla generella satser 
                                                
103 Davidson; “Thinking Causes” i Heil och Mele (ed.) Mental Causation Oxford University Press, Oxford 1993, sid. 5 
104 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 160-161 
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är lagmässiga. Detta är alltså inte tillräckligt för att Kim skall få rätt i sitt påstående att 
Davidsons formulering av superveniensrelationen till följd av dessa två ordval pekar mot en 
lagmässig relation. Jag menar att bördan ligger på Kim. Han måste bevisa att Davidsons 
användning av ”kan inte”, är menad att förstås som att relationen är sådan att den implicerar 
beroende över världar. Det är enligt min mening precis lika tänkbart att Davidson med sitt 
ordval snarare vill påpeka att det inom en och samma värld är omöjligt för två föremål att 
vara lika i alla fysiska avseenden men olika i sina mentala. Dock, menar jag, torde det av flera 
ytterligare skäl vara uppenbart att Davidsons superveniens inte kan vara densamma som 
Kims ”starka superveniens”.  

Som vi sett skall strikta lagförbindelser mellan händelser enligt Davidsons formulering 
mycket riktigt vara någonting starkare än sanna generaliseringar. När han säger att de måste 
stötta ”kontrafaktiska hävdanden”, kan han förstås som att de måste gälla över möjliga 
världar – inte bara inom enskilda möjliga världar. Mellan den mentala och den fysiska tillåter 
Davidson inga sådana starka förbindelser. Dessa låter sig endast uttryckas i rent fysiskt språk 
– ett språk som inte inrymmer någonting mentalt. Davidson menar till och med att vi kan vara 
säkra på att det inte finns några strikta psykofysiska lagar. Trots att hans supervenienstes, 
precis som Kim noterar, gäller för klasserna av mentala och fysiska entiteter har han på 
upprepade ställen poängterat att relationen inte skall förstås som att den implicerar eller 
innefattar lagmässiga förbindelser mellan dessa. Superveniens kan med andra ord på sin höjd 
förstås som en sann psykofysisk generalisering och kan därför inte sägas gälla över världar. 
Detta, menar jag, pekar mot att om vi skall placera in Davidsons superveniens under någon av 
de Kims rubriker, måste det bli under ”svag superveniens”. Med andra ord: av Kims två 
formuleringar, passar denna bättre in än den andra på Davidson. Det är värt att notera att detta 
inte vill säga detsamma som påståendet att Davidsons formulering är helt analog med Kims. 

För att kunna säga huruvida Davidsons superveniens faktiskt stämmer överens med 
Kims svaga superveniens, krävs en ytterligare undersökning av dessa formuleringar. 
Inledningsvis är det värt att notera att Davidsons krav på superveniensrelationen är att den 
skall undvika lagmässiga förbindelser mellan det mentala och det fysiska, men att den 
samtidigt skall ge det mentala kausal relevans såväl som en fysisk grund. Faktumet att Kims 
svaga men inte hans starka superveniens lever upp till dessa krav ger skäl för antagandet att 
Davidsons superveniens är en svag superveniens. Översatt till svenska ser Kims formulering 
av svag superveniens ut på följande sätt: 

 
A är svagt supervenient på B om det är nödvändigt att för varje x och y att om x och 
y delar alla egenskaper i B, delar de alla egenskaper i A – oskiljbarhet beträffande B 
medför oskiljbarhet beträffande A 

 
Vi har i det föregående konstaterat att denna definition inte håller över världar. Den 
garanterar endast att om de subvenienta egenskaperna hos två ting fixeras, fixeras även deras 
supervenienta egenskaper på samma sätt inom en specifik möjlig värld. För att Kims 
formulering ovan skall gälla för det mentala och det fysiska, byter vi ut A mot ”det mentala” 
och B mot ”det fysiska”:  
 

Det mentala är svagt supervenient på det fysiska om det är nödvändigt att för varje x 
och y att om x och y delar alla fysiska egenskaper, delar de alla mentala egenskaper 
– oskiljbarhet beträffande det fysiska medför oskiljbarhet beträffande det mentala. 

 
Kim ger en ytterligare formulering av svag superveniens som är tänkt att vara ekvivalent med 
den föregående. Översatt till svenska lyder denna: 
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A är svagt supervenient på B om och endast om gäller med nödvändighet för varje 
egenskap f i A att om ett objekt har f, finns det en egenskap g i B sådan att x har g 
och om något y har g, har det f. 

 
Alltså: 

Det mentala är svagt supervenient på det fysiska om och endast om gäller med 
nödvändighet för varje mental egenskap f  att om ett objekt har f, finns det en fysisk 
egenskap g sådan att x har g och om något y har g, har det f. 

 
Vi har karaktäriserat Davidsons superveniens grundat i antagandet att det mentala är beroende 
av det fysiska. Relationen förnekar psykofysiska lagar. Genom uppsatsen har ståndpunkten 
karaktäriserats via fyra punkter. (1) Det kan inte finnas två händelser likadana i alla fysiska 
avseenden men olika i något mentalt avseende. (2) Ett föremål kan inte förändras i något 
mentalt avseende utan att förändras i något fysiskt avseende. Givet (1) blir det rimligt att (3) 
två händelser x och y som pekas ut via samma fysiska beskrivning F, pekas också ut via en 
och samma mentala beskrivning M. Om vi tar utgångspunkt i egenskaper formuleras (1) och 
(2) annorlunda: (1’) inga händelser kan ha samma fysiska egenskaper, men olika mentala 
egenskaper, (2’) inga föremål kan ändra mentala egenskaper utan att ändra fysiska 
egenskaper. Enligt (1’) och (2’) gäller att (4) om ett mentalt predikat m kan tillskrivas ett 
objekt men inte ett annat, måste det finnas något fysiskt predikat f som kan tillskrivas det ena, 
men inte det andra objektet. Två objekt kan alltså skilja sig beträffande sina mentala 
egenskaper endast om de skiljer sig beträffande sina fysiska egenskaper så att om två objekt 
har samma fysiska egenskaper har de samma mentala egenskaper. Detta, ser vi, är vad som 
sägs i Kims första formulering ovan. Kims andra formulering uttrycker, återigen, de båda 
egenskaperna hos superveniensrelationen att det mentala inte kan existera oberoende av det 
fysiska och att likhet i fysiska egenskaper medför likhet i mentala egenskaper. Enligt detta 
stämmer Davidsons syn på superveniens väl överens med Kims båda formuleringar.  

Som vi sett, vill Kim låta påskina att formuleringen av superveniensrelationen utgör ett 
dilemma för Davidson. Han menar att Davidsons formulering i likhet med hans egen 
formulering av relationen, är för svag. De ger inte det mentala den kausala kraft man bör vilja 
att den skall göra. Vi har tidigare sett att Kim anser att om det mentala skall ha kausal kraft, 
måste en mental händelse M i kraft av sina mentala egenskaper kunna orsaka att en fysisk 
händelse F har en fysisk egenskap. Davidson har, å andra sidan, på flera ställen 
uppmärksammat det faktum att superveniens, enligt hans sätt att se på denna, blott ger 
mentala egenskaper indirekt kausal kraft. På tal om detta har Davidson sagt:  

 
It does nothing to undermine this argument to say ‘But the mental properties make a 
difference not as mental but only because they make a difference to the physical 
properties’. Either they do make a difference or they don’t; if supervenience is true, 
they do.105 

 
Jag anser att detta citat talar för sig självt. Mer uppenbar än så här kan skillnaden i deras  
respektive syn på vad det innebär för det mentala att ha kausal kraft knappast bli. Enligt min 
mening kan denna glidning anses vara en av de större, bakomliggande faktorerna till deras 
konflikt gällande superveniens.  

                                                
105 Kim; “Concepts of Supervenience” i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 45, No. 2, 1984, sid. 15 
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5. Sammanfattning av Kims kritik och Davidsons svar 
 
Kim har beskrivit anomal monism som kombinationen av ontologisk materialism; antagandet 
att allt som existerar i rumtid är fysiskt och egenskapsdualism; dualism rörande psykologiska 
och fysiska egenskaper enligt vilken mentala begrepp och egenskaper bildar en oreducerbar, 
autonom domän. I undersökningen av Davidsons ontologiska ställningstagande noterade vi att 
antagandet att händelser är mentala om de kan beskrivas som mentala tillsammans med 
förnekandet av mentala beskrivningars reduktion till fysiska pekar mot rimligheten i 
antagandet att beskrivningar enligt Davidsons syn endast är någonting vi använder oss av för 
att omtala de ”oanalyserade” händelser som är grundläggande i dennes ontologi. Enligt 
principen om kausal interaktion och tanken om det mentalas oreducerbarhet, kan Davidsons 
ontologiska ställningstagande förstås som att fysiska såväl som mentala entiteter existerar i 
rumtid. Det är en viktig iakttagelse att dessa tolkningar inte nödvändigt måste betraktas som 
ömsesidigt uteslutande. Om vi tar fasta på antagandet att beskrivningar inte påverkar 
händelsers egenskaper, ser vi att en mental händelse per definition är en händelse vi gett en 
mental beskrivning. Det är samma händelser i rumtid vi har att göra med. Samtidigt kan vi, 
eftersom vi kan beskriva händelser som mentala eller fysiska, säga att det finns såväl fysiska 
som mentala händelser. Givet detta, menar jag, kan Kims formulering av de grundläggande 
elementen i anomal monism inte sägas på ett tillfredsställande sätt fånga tanken om relationen 
mellan mentala och fysiska entiteter i sin helhet. Vidare förekommer i Kims formulering av 
det antireduktiva elementet i Davidsons syn på mentala begrepp och egenskaper begreppet 
”autonom domän”. Med tanke på tesen om mentala begrepps och egenskapers superveniens 
på fysiska sådana, såväl som teserna om kausal interaktion och psykofysisk identitet, verkar 
det inte troligt att Davidson går med på en sådan beskrivning. Jag menar att dessa två 
anmärkningar pekar mot att Kim i sin kritik av Davidson i viss mån tagit utgångspunkt i en 
ofullständig bild av dennes teori106. 

Kims ståndpunkt mot Davidson kan kort sagt sägas vara att antagandet om mental 
superveniens inte ger det mentala den betydelse för det fysiska som krävs för att det skall 
kunna sägas spela någon kausal roll i världen. För detta påstående lägger han fram flera olika 
argument. I Mind in a Physical World hävdar han att medvetandeteorier som förnekar typ-
typ-förbindelser i själva verket säger att det inte finns någon förbindelse mellan vår mentala 
och fysiska natur. Förutom att påståendet intuitivt förefaller falskt, menar jag menar att det i 
det närmsta förutsätter vad som antas mot Davidsons teori. Om påståendet är sant, måste 
anomal monism antingen förneka alla förbindelser mellan det mentala och det fysiska eller ge 
upp tesen om det mentalas anomalitet och därmed låta det mentala reduceras till det fysiska. 
Oavsett vilken av dess konsekvenser man anser följa, verkar effekten av Kims påstående vara 
att Davidsons teori är ohållbar. Kim förtydligar sin anklagelse i The Myth of Nonreductive 
Materialism. Kausal interaktion, menar han, måste innefatta en starkare relation än den 
Davidson beskriver. Om en mental händelse M skall sägas orsaka en fysisk händelse F måste 
M i kraft av sina mentala egenskaper orsaka att F har en fysisk egenskap. Kim verkar vilja 
tolka Davidson som att han, när han säger att M orsakar någon händelse H, menar att M 
orsakar H i kraft av sina fysiska egenskaper. Det är uppenbart, menar jag, att dessa Kims 
anklagelser tar utgångspunkt i en felaktig förståelse av Davidsons syn på kausalitet som en 
relation mellan händelser oberoende av hur de beskrivs. Som ytterligare grund för sin kritik 
vill Kim låta påskina att Davidsons teser är sinsemellan oförenliga. Han menar att påståendet 
om mentala händelsers kausala relevants rent av säger emot en av den anomala monismens 
grundpelare. Detta, menar han, beror på att händelser enligt anomal monism är orsaker eller 

                                                
106 Detta gäller för de texter som behandlats här. Jag har inte för avsikt att göra några generella anspråk beträffande Kims 
totala produktion. 
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verkan ”only as they instantiate physical laws” 107. Han menar vidare att Davidsons antagande 
att ändrandet av en händelses mentala egenskaper skulle ändra dess fysiska egenskaper går 
emot tesen om psykofysisk anomalism. 
 Kim säger på flera ställen att händelser enligt anomal monism är orsak eller verkan 
“såsom” instanser av fysiska lagar och att mentala händelser orsakar fysiska endast ”i kraft 
av” sina fysiska egenskaper, så att mentala egenskaper (enligt hans syn på vad det skulle 
innebära för det mentala att ha kausal kraft) inte ges någon kausal roll inom ramarna för 
Davidsons teori. I Thinking Causes svarar Davidson att dessa påståenden är resultatet av en 
felaktig förståelse av hans teori. Givet hans syn på orsakande är det meningslöst att prata om 
händelser som orsaker ”såsom” någonting. Enligt den förståelse vi i denna uppsats gett 
Davidsons teori verkar vara en korrekt anmärkning. Davidson tillbakavisar även påståendet 
att det inte är förenligt med anomal monism att händelsers mentala egenskaper påverkar deras 
fysiska. Som vi sett förhåller det sig snarare tvärt om: Davidsons syn på superveniens måste 
innefatta antagandet att varje förändring i en mental egenskap hos en händelse åtföljdes av en 
förändring i dess fysiska egenskaper – annars skulle två entiteter kunna vara lika i alla fysiska 
egenskaper men skilja sig i sina mentala. Även detta är en punkt på vilken jag är beredd att 
hålla med Davidson. 

Kim säger i The Myth of Nonreductive Materialism om Davidsons anomala monism att 
denna korresponderar mot hans definition av ”svag superveniens”:   

 
A weakly supervenes on B if necessarily for any x and y if x and y share all 
properties in B then x and y share all properties in A – that is, indiscernibility with 
respect to B entails indiscernibility with respect to A.108 

  
Kim anser dock att superveniens inte bara skall medföra att en fixering av de 

subvenienta egenskaperna medför en fixering av de supervenienta. Kim inför begreppet om 
möjliga världar och söker via detta visa att relationen måste innefatta en starkare modala 
kraft; de subvenienta egenskapernas närvaro skall med nödvändighet garantera eller försäkra 
närvaron av de supervenienta. En sådan garanti inryms inte i svag superveniens – denna 
garanterar endast att om basegenskaperna hos två ting i en och samma möjliga värld fixeras, 
fixeras även deras supervenienta egenskaper på samma sätt i den världen. Svag superveniens 
är därmed förenlig med existensen av en möjlig värld exakt lik vår i alla fysiska avseenden, 
men som saknar medvetande och mentala egenskaper. På grund av konsekvenserna av den 
svaga definitionen säger Kim att Davidson rimligtvis måste antas förespråka stark 
superveniens.  

Jag har tidigare argumenterat för synen att Kims formulering av svag superveniens kan 
sägas ge uttryck för Davidsons superveniens. Detta påstående baserade jag på iakttagelsen att 
den verkar ge uttryck för de påståenden jag i denna uppsats betraktat som varande de mest 
relevanta inslagen i Davidsons teori. Kim noterar att Davidsons användande av Tarski-
analogin och tesen om psykofysisk anomalism pekar mot att hans superveniens är svag 
superveniens. Jag anser dessa iakttagelser vara korrekta. Enligt Tarski-analogin gäller att 
mentala och fysiska beskrivningar, analogt till L och L’ (som innehåller det ytterligare 
predikatet sann-i-L), pekar ut samma händelser. Samtidigt kan inget fysiskt predikat i kraft av 
en lag ha samma extension som ett mentalt predikat. Om det finns lagmässiga förbindelser 
mellan mentala och fysiska typer, måste dessa gälla för varje möjlig värld. Alltså: om 
Davidson antar att det finns sådana förbindelser, kan hans superveniens vara förenlig med 
Kims starka superveniens. Men till följd av den kategoriskillnad han ser mellan det mentala 
och det fysiska menar han att det omöjligen kan finnas några lagmässiga förbindelser dem 
                                                
107 Kim; ”The Myth of Nonreductive Materialism” i Proceedings And Addresses of the American Philosophical Association, 
Vol. 63, No. 3. 1989,  sid. 35 
108 Kim; “Concepts of Supervenience” i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 45, No. 2, 1984, sid. 158 
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emellan. Eftersom svag superveniens inte innefattar denna typ av förbindelser är Davidsons 
superveniens bättre förenlig med denna än med stark superveniens. Enligt svag såväl som 
Davidsons superveniens gäller endast att vi inom varje värld kan konstatera att två händelser 
som är identiska i sina fysiska egenskaper är identiska i sina mentala samt att två händelser 
som skiljer sig i sina mentala egenskaper även skiljer sig i sina fysiska. För varje enskilt fall 
gäller att oskiljbarhet i fysiska egenskaper medför oskiljbarhet i mentala, men det finns inga 
lagar enligt vilken en viss given mental egenskap alltid är supervenient på en viss fysisk 
egenskap. På så vis innefattar dessa formuleringar av superveniens regelbundenhet utan att 
förutsätta psykofysiska lagar.   

Om en starkare superveniensrelation mellan det mentala och det fysiska kräver 
nödvändiga psykofysiska förbindelser, måste Davidson ge upp tesen om mental anomalism 
för att kunna förespråka en relation mellan det mentala och det fysiska som är starkare än 
svag superveniens. Detta blir tydligt när vi drar oss till minnes att Davidson definierar 
lagmässiga utsagor som ”generella utsagor som stödjer kontrafaktiska och konjunktiva 
hävdanden och stöds av sina instanser”109. En syn på superveniens enligt vilken relationerna 
gäller över världar innefattar därmed en laglik förbindelse mellan det mentala och det fysiska. 
När Kim säger att Davidson borde föredra en stark formulering av supervenienstesen säger 
han alltså att Davidson borde föredra en formulering som säger emot tesen om psykofysisk 
anomalism! I sammanhanget förefaller det högst anmärkningsvärt att Kim, förutom den nyss 
beskrivna ”svagheten” i den svaga formuleringen, inte anger några skäl för denna sin åsikt.  
Att skapa en starkare formulering av superveniensrelationen innebär alltså att utöka kraven 
relationen medför. Förutom att hålla inom varje möjlig värld skall den gälla för alla möjliga 
världar. Således inrymmer Kims formulering ett ytterligare krav på nödvändighet:  

 
A strongly supervenes on B just in case, necessarily, for each x and each property F 
in A, if x has F, then there is a property G in B such that x has G, and necessarily if 
any y has G, it has F110 

 
Här gäller det alltså för varje möjlig värld att varje A-egenskap F har en basegenskap G i B 
som är sådan att det gäller för alla entiteter att om de har G, har de nödvändigtvis F – det är 
omöjligt att ha G utan att ha F. Kim menar att denna starkare definition stämmer bättre in 
med Davidsons syn än den föregående. Dock förefaller Kim även här vara osäker på under 
vilken av kategorierna Davidsons superveniens mest lämpligen bör placeras. Kim menar att 
Davidsons karaktärisering av relationen från 1970 pekar mot två olika formuleringar av 
denna. Kim anser Davidsons första antagande – om två entiteter skiljer sig i mentala 
avseenden, skiljer de sig också i något fysiskt avseende – peka mot svag superveniens. Det 
andra – en entitet kan inte ändras i något mentalt avseende utan att ändras i något fysiskt –
anser han däremot peka mot den starkare formuleringen av relationen. Vi konstaterade att 
Kims påstående väcker frågan huruvida det stämmer att de båda delarna av Davidsons 
formulering från 1970 är uttryck för två olika relationer samt om Davidson verkligen kan 
sägas ha stark superveniens i åtanke. Svaret på dem båda måste rimligtvis vara ”nej”. Att 
svaret på första frågan lyder sålunda blir tydligt om vi, vilket jag tidigare argumenterat för, 
förstår att formuleringarna från 1970 och 1993 är uttryck för en och samma relation. Att även 
den andra frågan enligt min mening måste ges ett nekande svar är någonting jag anser mig ha 
argumenterat tydlig för. Den anomala monismen kan inte utan omfattande grundläggande 
förändringar innefatta Kims ”starka superveniens”. 

Det uppstår tydliga problem för Kim när han försöker inordna Davidsons teori under 
någon av kategorierna för superveniens han formulerar. I uppsatsens inledning sades detta 

                                                
109 Davidson; ”Mentala Händelser” i Davidson; Språk, Tanke och Handling, Thales, Stockholm 2004, sid. 164 
110 Kim; “Concepts of Supervenience” i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 45, No. 2, 1984, sid. 165 
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delvis bero på att Kim talar i termer av möjliga världar, vilka Davidson undviker. I uppsatsen 
har jag erbjudit en tolkning av Davidsons tes om lagmässighet, enligt vilken stark 
superveniens som Kim karaktäriserar den, skulle innebära strikt lagmässighet mellan det 
mentala och det fysiska. Jag menar att detta i kombination med likheterna mellan Davidsons 
superveniens och Kims ”svaga” formulering talar starkt för att Davidsons superveniens är 
svag snarare än stark. Jag anser dock frågan huruvida en sådan relation är stark nog att ge det 
mentala kausal relevans i världen vara en annan. Vi har sett att Kim och Davidson har olika 
sätt att se på vad detta skulle innebära. Jag har menat att Kims krav (som förvisso vid första 
anblick kan verka intuitivt tilltalande) är allt för höga. Å andra sidan ger Davidsons syn det 
mentala endast indirekt kraft. Det kan diskuteras huruvida detta är tillräckligt. Frågan om vad 
det innebär för det mentala att ha kausal kraft är svårlöst och jag har valt att inte gå in 
speciellt djupt på denna.  

Jag menar att oenigheten mellan Kim och Davidson rörande denna liksom många andra 
frågor är ett resultat av den djupt rotade oenigheten gällande deras olika sätt att se på 
Davidsons teori. Jag menar också att Kim brister i sin beskrivning av Davidsons teori, 
åtminstone beträffande de karaktäriseringar som verkar ligga till grund för den kritik jag 
kommit i kontakt med. En fruktsam diskussion kräver att parterna i viss utsträckning är 
överens om dess grundläggande utgångspunkter. Om sådan överensstämmelse saknas, eller 
om det inte är fastställt vad de grundläggande oenigheterna består i, kan diskussionen inte 
bidra till mycket annat än ökad förvirring. I detta sammanhang menar jag att om Kim vill 
angripa Davidson på ett mer kraftfullt sätt borde han först se över sin beskrivning av dennes 
teori. Han bör se över sin förståelse av Davidsons materialism och antireduktivism, men 
speciellt angeläget är att han fastställer huruvida han vill betrakta Davidsons superveniens 
som stark eller svag. I den här uppsatsen har jag argumenterat för att han gör bäst i att förstå 
den som svag. 
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