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Abstract 
The writer has attempted to discuss the distinction between the necessary and the contingent. 

It begins with a criticism against the possibility for a so-called ‘a possible worlds realism’ to 

give a “philosophical explanation” of this distinction. The writer argues that this is 

impossible, since it requires that a notion of this distinction be already accepted (more 

precisely that the necessity of such a theory is already accepted). 

After this specific criticism, the writer intends to show that this is a more general problem that 

follows any explanation of the contingent/necessary distinction.  

The writer then discusses the counter-argument that the requirements placed on these 

explanations are set to high, therefore the writer shows in theory the problem can be solved 

and sketches a more specific way how to explain and show the basis for this distinction.  

 

Sammanfattning 
Författaren har avsett att diskutera distinktionen mellan det nödvändiga och det kontingent. 

Det börjar med en kritik mot möjligheten för en så kallad ’möjliga världars realism’ att ge en 

”filosofisk förklaring” av denna distinktion. Författaren argumenterar för att detta är omöjligt, 

eftersom det kräver att en sådan distinktion redan är accepterad (mer specifikt att 

nödvändigheten av en sådan teori redan är accepterad). 

Efter denna specifika kriticism, så avser författaren visa att detta problem är generellt och att 

det följer alla försök att förklara den kontingenta/nödvändiga distinktionen. 

Författaren diskuterar sedan motargumentet att de krav som ställts på dessa förklaringar är för 

högt ställda, därför visar författaren hur problemet kan lösas i teorin och visar också en 

förenklad modell av en lösningsmetod. 
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1.0 Inledning 

1.1 Introduktion 
Den här uppsatsen är tvådelad kring ett gemensamt ämne. Syftet är problematisera 

möjligheten för att redogöra för den nödvändiga-kontingenta distinktionen, och att genom att 

kritisera en teori om möjliga världar som förklaringsmodell till modalitet visa på hur en 

korrekt förklaringsmodellen måste se ut. 

I det första skedet bygger kritiken på att påvisa en cirkeldefinition i nödvändighetens 

begreppsbildning, så som uppstår när det försöker förklaras med hjälp av möjliga världar. 

Detta innebär att möjliga världar aldrig kan klart redogöra för skillnaden mellan det 

nödvändiga och det tillfälliga, eller redogöra för nödvändigheten överhuvudtaget. (Det 

egentliga problemet kan sägas grundas i teoriernas oförmåga till att svara på vissa frågor om 

sig själva.) 

Därefter drar vi slutsatserna av denna kritik för att på ett mer allmänt plan betrakta de problem 

som gäller så fort man vill förklara den nödvändiga-kontingenta distinktionen. Vi betraktar 

även (d)en (enda) lösningsmetod(en) för att rättfärdiga kritiken så att vi kan visa på att kraven 

vi ställ inte är för höga. 

Jag kommer här att exkludera en sedvanlig historisk bakgrund. Även om det är stimulerande 

för läsaren så ligger det inte inom ramen för denna uppsats, och läsaren gör bäst i att inhämta 

detta från någon med specifik kompetens inom filosofihistoria istället. 

I samma avseende är även teoriernas presentation avskalade till det väsentliga. Specifika 

teorier eller applikationer ligger inte inom ramen för denna uppsats. Det här är ingen praktisk 

diskussion på objektsnivå, det är ingen kritik av hur olika möjliga världars modalteorier 

appliceras eller dylikt; det är en kritik på metanivå, en allmän sådan och som sådan är den 

avskalad till så gemensamma beröringspunkter som möjligt för att bli så kraftfull som möjligt. 

Hänsyn har dock även tagits i teorikapitlet till att tillgodose läsaren med de relevanta 

kunskaper som kan komma att behövas för att förstå uppsatsen – för att uppskatta den krävs 

kanske förvisso en större introduktion av den betydelse modalitet och möjliga världar spelat i 

filosofihistorien i allmänhet, och det senare som förklaringsmodell till det föregående i 

synnerhet. 

Innan vi går in på ett mer distanserat teorikapitel så skall vi först diskutera uppsatsens 

ursprungsämne på en lite enklare och mer allmän nivå, samt notera några grundläggande 

språkbrukskonventioner för uppsatsen som sådan. 
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Med modalteori, MT, kommer förstås ett axiomatiserat formaliserat logisk språk för att 

hantera modaliteter. 

Med en möjliga världars modalteori, MVMT, kommer förstås den förklaringsmodell och de 

skäl vi har för att kunna använda oss av modaliteterna. 

Den faktiska världen är vår värld, den vi lever i; den är aktuell och konkret. Predikatet Fx 

kommer i hela uppsatsen att stå för att ’x är en faktisk värld’, och detta ska i sammanhanget 

förstås som den faktiska världen då det inte finns någon annan faktisk värld, ∃x(Fx ∧ ∀y(Fy 

 y = x). Den här utgångspunkten är en tankekonvention, som är menad att göra läsningen av 

uppsatsens argumentation något enklare. Även om författaren tillskriver sig åsikten att 

världens existens inte kan på ett vettigt sätt ifrågasättas, så är det för uppsatsen av ringa 

betydelse.1 

I normala fall så följer det definitionsmässigt att den faktiska världen också är en möjlig värld. 

Men man bör ha i åtanke att den inte alltid är en av de möjliga världarna i en MVMT-system.2 

När predikatet Mx, x är en möjlig värld, används så bör man således minnas att det kan vara 

den faktiska världen som satisfierar detta predikat. Detta predikat kommer, likt Fx, bibehålla 

sin innebörd uppsatsen igenom. I normala sammanhang skulle vi nu, om Fx, kunna skriva: 

∃x(Fx ∧ ∀y(Fy  y = x) ∧ ∀z (Fz z). Det blir i detta avseende upp till läsaren att själv 

förstå i vilken kontext termerna används.3 

 

 

1.2 Teori 
Den historiskt lösbara ”hönan eller ägget” frågan, som direkt framträder mellan MVMTs och 

MTs, är icke av relevans i dessa avseenden. Jag kommer att börja med att betrakta de 

allmänna, enkla, principerna för en MVMT, och sedan knyta samman det hela med den lite 

mer tekniska sidan. 

                                                
1 Författaren avser den typen av argument som G. E. Moore bland annat presenterar i texter som ”A Defence of 
Common Sense” (1925) och ”Proof of an External World” (1939), se Moore, G. E. (1993) Selected Writings, sid 
106-133 respektive sid 147-170… Det är författarens åsikt att en skeptiker genom att yttra sin uppfattning gör sig 
till åtlöje, då den förutsätter någon form av kommunikation med något. Det är på samma sätt löjeväckande att 
uppfatta den skeptiska idén som någon form av kunskap, då har ju kunskap i sig förutsatts. Se primärt argument 
kring Moore (1993), sid 116. 
2 Se sid 4f för diskussionen om aletiska modaliteter, jämför också med O-ramen, sid 6f.  
3 Med tanke på min kritik av möjliga världar, som förklaringmodell till modalitetens gåta, så torde det framgå att 
dessa helt fristående predikat är en passande definitionsform för den faktiska och de möjliga värld(en)(arna). 
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Låt oss börja med att definiera de fyra modala begreppen. Samtliga är inte förekommande i 

varje MT, men kan alltid tekniskt introduceras, i följande par; möjlighet och omöjlighet samt 

nödvändighet och kontingens: 

 Något är möjligt om det är sant i någon möjlig värld, det utesluter omöjlighet och 

medför antingen kontingens eller nödvändighet. 

 Något är omöjligt om det är falskt i samtliga möjliga världar, det utesluter samtliga 

övriga modaliteter. 

 Något är nödvändigt om det är sant i samtliga möjliga världar, det medför möjlighet 

men utesluter övriga modaliteter. 

 Något är kontingent om det är sant i någon möjlig värld, men ej i samtliga, precis som 

nödvändigheten så medför det möjlighet men utesluter övriga modaliteter. 

Följande skiss kan redogöra innebörders relationer: 

   
 

    Nödvändighet 
  Möjlighet 
 

    Kontingens 
   
 

   Omöjlighet 

 
De definitioner som nu getts är något förenklade, de är allmänna principer för en presumtiv 

uppsättning av möjliga världar. 

Modalitet är ett brett begrepp som används i många avseenden, och utifrån vilken form av 

modalitet som avses så definieras en relativ uppsättningen av möjliga världar. Givet detta 

måste definitionerna förstås utifrån tanken om en uppsättning X-möjliga världar. Detta X kan 

i sin tur stå för till exempel ontologi, deontologi, analycitet, logik eller metafysik.  

Dessa uppsättningar kan alltså ses som en delmängd av alla egentliga möjliga världar, de är 

således relativa, emedan en hänsyn till samtliga, och endast dessa, möjliga världar är absolut 

(och helt i samklang med de ursprungliga enkla definitionerna). Det är enligt Divers en 

kontroversiell fråga huruvida den absoluta uppsättningen av möjliga världar kan identifieras 

med de logiska, analytiska, metafysiska eller någon annan uppsättning av möjliga världar.4 

Relativismen har en uppenbar lucka, den är ad hoc till sin natur. Man väljer de X-möjliga 

världarna inte bara för att försätta sig kontextuellt i ett en viss diskurs utan de väljs också ut 
                                                
4 Divers (2002), sid 4ff. 



 

  4   

eftersom de nödvändiggör det man vill nödvändiggöra. Lars-Göran Johansson har kritiserat 

bland annat detta i artikeln ”Natural Necessity”.5 

Johansson frågar sig hur en MVMT kan förklara naturlagarnas nödvändighet om de möjliga 

världarna som ska avgöra skillnaden mellan nödvändighet och tillfällighet väljs på basis av att 

de har samma naturlagar som vår faktiska värld. 

Min senare kritik av MVMTs allmänna oförmåga att kunna redogöra för nödvändigheten har 

en liknande struktur, men om inspiration har hämtats från någon filosofisk text så är det från 

Quines ”Two Dogmas of Empiricism”.6 

Det finns ett kompletterande begrepp som i sammanhanget är relevant. En MVMT är aletisk 

om den innefattar den faktiska världen, Fx, respektive icke-aletisk om den inte innefattar den 

faktiska världen. Den här begreppsliga terminologin är hämtat från Divers, och kan te sig lite 

underlig med tanke på begreppets etymologi. Begreppet kommer ursprungligen från von 

Wrights An Essay in Modal Logics, hos von Wright är en ”aletisk modalitet”, ’W-aletisk’, helt 

enkelt en modalitet som handlar om nödvändighet, möjlighet, kontingens och omöjlighet – till 

skillnad från epistemiska, deontiska och existentiella modaliteter.7 

Givet att Divers valt att definiera detta (utifrån den senare akademiska floran) som olika 

former av relativa modaliteter (baserat på iden om att W-aletiska modaliter skulle vara en del i 

det absoluta konceptet) ter det sig mer naturligt. Betänker man sedan von Wrights andra 

former av modaliteter ser man snabbt att de deontiska modaliteterna inte innefattar den 

faktiska världen (se nedan), när det gäller de epistemiska modaliteterna ter det sig onaturligt 

att prata om (möjliga) världar och de existentiella modaliteterna fungerar inte på samma sätt 

modaliteter i övrigt. 

                                                
5 Johansson, Lars-Göran (2006) “Natural Necessity” i Lagerlund, Henrik; Lindström, Sten; Sliwinski, Rysiek 
(2006) Modality Matters, sid 231-245. Kritiken sker fram för allt i form av en kritik mot tillgänglighetsrelationer, 
som ska redogöras för i teorikapitlet. Johansson anser detta ersätta problemet med distinktionen mellan det 
nödvändiga och det tillfälliga så att vi nu istället får ett problem med tillgänglighet, se sid 233f. 
6 Det för uppsatsen relevanta i Quines text är hur han kritiserar lösningar till den analytiska-syntetiska 
distinktionen genom att successivt testa den ena efter den andra möjligheten och visa på att definitionsförsöken 
bygger på cirkeldefinitioner, där skillnaden mellan begreppen rent allmänt, och analycitet i synnerhet, redan 
förutsatts. Texten går naturligtvis att kritisera, då även Quine visade sig bära på en del dogmer, men detta är inte 
av någon större relevans för detta arbete. En bra källa för texten är http://www.ditext.com/quine/quine.html - 
kopia sparad 2009-12-08, som tydligt redogör för skillnaderna mellan 1951 och 1961 års version (det är dock 
inte av relevans här). Annars återfinns den också på svenska, i översättning av Lars Bergström, i Marc-Wogau, 
Konrad (red.) (1964) Filosofin genom tiderna: 1900-talet, sid 279-300. En god kritisk granskning av Quines 
argumentation återfinns i Soames, Scott (2003) Philosophical analysis in the twentieth century. Vol. 1, sid 351-
377. 
7 Wright, Georg Henrik von (1951) An Essay in Modal Logics, sid 2. 
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I denna uppsats kommer D-aletisk i normala fall avse Divers tekniska definition, och W-

aletisk kommer att vara namnet på den typ av modalitet som författaren redan definierat som 

samtalsdomän (nödvändighet/kontingens, möjlighet/omöjlighet). 

Intuitivt verkar det kanske lite underligt att man skulle vilja bilda en MVMT utan den faktiska 

världen, men för en del specifika, och väldigt begränsade, system så kan det förefalla som det 

enda rätta. 

Divers exempel med moraliska ”måsten” är illustrativt. Det finns sådant som borde föreligga 

(är nödvändigt) men som inte är sant i den faktiska världen. Divers tar upp det faktum att även 

om det finns folk som begår våldtäkt i vår faktiska värld, så borde det inte vara så. Om det ska 

kunna betraktas som en nödvändig moralisk sanning så måste således den faktiska världen 

placeras utanför uppsättningen av möjliga världar utifrån vilken vi utför modala 

konstruktioner.8 

Detta för oss in på de mer tekniska aspekterna, men först måste vi förfina definitionen av 

modaliteten ytterligare. Vi har redan diskuterat hur modaliteten kan förstås relativt till en 

avgränsad (och förutbestämd) uppsättning av X-möjliga världar. Vi ska nu förfina frågan om 

vad det innebär att vara sant i någon möjlig värld, och således vad det innebär att vara möjligt 

i en MVMT. 

När vi ringar in en viss uppsättning, i det ultimata fallet en absolut uppsättning, av de möjliga 

världarna så frågar vi oss vad detta innebär. Vi tillskriver dem en form av tillhörighet, och en 

relevant fråga för hur en MT ska se ut relativt en specifik MVMT baseras på hur denna 

tillhörighet ser ut. Frågan gäller vilken typ av tillgångsrelation som världarna har till varandra. 

Låt oss betänka; givet tre möjliga världar, PW1, PW2 och PW3, som samtliga, utöver 

(själv)reflexiv relation, endast har kontakt med den, i följande skiss, efterföljande världen: 

PW1    PW2       PW3 

Detta innebär i ovan givna schema att PW1 har kontakt med PW2, men inte omvänt, samt 

PW2 har kontakt med PW3, men inte omvänt. Inga andra kontakter utom den reflexiva är 

definierade. 

Låt oss betrakta faktum ’p’, p är sant i PW3, det är falskt i PW2 samt PW1. Givet detta 

faktum innebär det att p är möjligt och faktiskt för och i PW3, för PW2 är p ett möjligt 
                                                
8 Divers (2002), sid 6. Ett tekniskt alternativt kanske vore att säga att det finns en skillnad i ’det borde vara så 
att…’ och ’det borde vara så att det borde vara så att…’. James Garson anför denna möjlighet för deontisk logik, 
det vill säga att ☐p kan vara falskt emedan ☐☐p är sant, se Garson, James (2000/2009) “Modal Logic”, se 
http://plato.stanford.edu/entries/logic-modal/#DeoLog – kopia sparad 2009-11-29. 
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kontingent faktum och för PW1 är p falskt (och omöjligt). I den här uppsättningen möjliga 

världar blir vissa faktum naturligtvis smått löjeväckande; p blir nämligen också nödvändigt i 

PW3 givet att inga andra krav definierats – detta kommer diskuteras senare, men det är inget 

som tillåts ens i de minsta normala modala systemen, som här redogörs för (se kommande 

stycken).9 

Låt oss titta på hur dessa tillgångsrelationer fungerar och hur de svarar mot faktiska MTs. Det 

finns olika former av modalsystem, även kallat (Kripke)ramar.10 En viss typ av ram medför en 

viss typ av relation och vice versa. Här följer de grundläggande ramarna och deras 

motsvarande relationskrav på de möjliga världarna: 

O ram  seriell, ∃b ℜ(a,b) 

T ram  reflexiv, ℜ(a,a) 

S4 ram  reflexiv och transitiv, ℜ(a,b) ∧ ℜ(b,x)  ℜ(a,x) 

B ram  reflexiv och symmetrisk, ℜ(a,b)  ℜ(b,a) 

S5 ram  reflexiv, symmetrisk och transitiv; ekvivalensrelation (allt ovan)11 

Nu har jag för avsikt att visa hur ramarna och systemen axiomatiskt konstrueras. Det kommer 

att tas för givet att läsaren har en grundläggande förståelse för hur normal logik definieras, 

och således vad som gäller för de grundläggande tautologier som är basen för den modallogik 

som här redogörs för – samt vad som gäller för välbildade formler, vffs, och hur en 

minimerad konnektivuppsättning väljs varefter resterande definieras därifrån etcetera. 

Relationen mellan möjlighet och nödvändighet förstås normalt som: ☐P  ¬⃟¬P (jämför 

med hur modaliteterna semantiskt har definierats), i sammanhanget bildas kontingens på 

följande manér: ∇P  (⃟P ∧ ⃟¬P). 

Den minsta ramen vi här angett är O-ramen, och den kan identifieras med ett icke-aletiskt 

modalsystem likt den typ av moraldiskurs som tidigare diskuterats i teorikapitlet med 

hänvisning till Divers – det är en vanlig form av deontisk logik (ej svarande mot det alternativ 

som presenterades med hänvisning till Garson). Innan vi presenterar det för O-ramen 

grundläggande axiomet, Oax, skall vi presentera det allmänt grundläggande axiomet, samt en 

härlednings-, och en bevisregel: 

                                                
9 Jämför också diskussion kring ram ’K’, sid 7. 
10 Det är inte relevant för läsaren att sätta sig in mer specifikt i dessa ’Kripkeramar’:s terminologiska struktur. 
Men läsaren finner en god sammanfattning i Needham (1999), sid 43f. 
11 Ibid, sid 51. 
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Kax  ☐(p  q)  (☐p  ☐q) 

Modus Ponens p, p  q 
   q 

Nödvändiggörande P 
  ☐P 

Nödvändiggörande ska såklart som Paul Needham noterar inte användas i varje slutledning, 

utan när teser härleds direkt från axiomen eller andra teser, det vill säga för de teser som 

gäller för det specifika systemet.12 

E. J. Lemmon ansåg förövrigt att Kax och nödvändiggörande tillsammans bildade det minsta 

modala systemet, K (efter Kripke); den väsentliga frågan, som Needham ställer sig, är hur 

detta system skulle kunna svara mot någon vettigt koncipierad MT. 

O-ramen bildar vi nu istället genom axiomet: 

Oax  ☐P  ⃟P 

Som tidigare nämnt har vi nu skapat ett icke-D-aletiskt modalsystem, som vi ser i vår tabell 

över Kripkeramarna, på föregående sida, så är det enda kravet på relationen att det finns 

någon tillgänglig möjlig värld. Den faktiska världen har alltså inte kontakt med sig själv, och 

det är det som gör att vi inte kan härleda nödvändighet till faktum, utan endast till möjlighet. 

Om något är nödvändigt sant så är det sant i samtliga, för den faktiska världen, tillgängliga 

möjliga världar, men det finns alltså inget krav på att det är sant i den faktiska världen. Detta 

kravtillägg sker för T-ramen, i och med reflexiviteten, och i form av ett axiom som föga 

förvånande ser ut på följande sätt: 

Tax  ☐P  P 

Om vi nu vill bilda S4 ska vi enligt tabellen se till att det inte finns någon möjlig värld, Mx, 

som den faktiska världen, Fx, saknar tillgång till: 

S4ax  ☐P  ☐☐P 

Vi kan snabbt utläsa att något är nödvändigt nödvändigt om det är nödvändigt i en MVMT 

oavsett vilken värld som utläses som den faktiska. Det är så att säga nödvändigt för varje 

enskild värld, eftersom samtliga möjliga världar har kontakt med varandra.  

                                                
12 Needham (1999), sid 3ff & 23ff. 
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Nästa ram är B-ramen, och som synes är den inte ett tillägg till S4, utan ett alternativ. Istället 

för transivitet vill vi alltså tekniskt nu få till stånd symmetrin. I och med symmetrin så har 

varje enskild möjlig värld tillgång till den faktiska världen om den faktiska världen har 

tillgång till dem. Det innebär att om något är sant i den faktiska världen så är det möjligt för 

varje möjlig värld, och således är det nödvändigt möjligt: 

Bax  P  ☐⃟P 

Kvar är nu S5, vilket är en kombination av S4 och B, så oavsett vilket av dessa 

axiomuppsättningar vi vill bygga vidare på så vill vi att: alla möjliga världar, den faktiska 

inkluderad, har tillgång till varandra, så om något är möjligt (sant i någon möjlig värld) så är 

det möjligt för samtliga, och således nödvändigt möjligt: 

S5ax  ⃟P  ☐⃟P13 

Nu har läsaren tilldelas de relevanta grundläggande verktygen för att förstå steget från en 

allmän MVMT till en MT, i tekniska avseenden. Slutligen bör vi notera något om de 

huvudsakliga alternativen för specifika MVMTs, samt vilka som träffas av den senare kritiken 

och kort om hur detta går till. 

MVMTs kan i mer specifika avseenden, i den samtalsdomän som den filosofisk-akademiska 

diskursen innebär, indelas i två huvudgrupper: realism och anti-realism. Den förra är den 

teoretiskt största, i avseende på textmängd, och också den mest koherenta, i avseende på 

teoretisk sammanhållning inom fältet, av de båda, den senare kommer vi endast att hantera i 

den mån den innehåller en MVMT av den form som träffas av denna kritik. 

Realismen har två huvudformer, genuin realism (GR) och aktuell realism (AR). De kan 

redogöras för genom följande skiss, där rad två och tre anger övergripande egenskaper för de 

möjliga världarna i respektive teori: 

 

GR AR 

icke aktuella Aktuella 

konkreta abstrakta 

 

                                                
13 Needham (1999), sid 3, 11, 17 & 13. 
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1.3 Kritikens omfång: Vilka former av MVMTs som drabbas   
För kommande kritik är dock inte ovan diskuterade distinktion av relevans. Det relevanta för 

den första kritiken handlar istället om möjlighet till att uttala någon form av existens vad 

gäller de möjliga världarna, samt att man anser att en MVMT ska kunna ge en filosofisk 

förklaring till skillnaden mellan det nödvändiga och det tillfälliga, samt att den är, så att säga, 

källan och upphovet till nödvändigheten. 

Kritikens breddade omfång, det vill säga svaret på vad som krävs för att kunna redogöra för 

modalitet, kommer att redogöras för i kapitel 2.3 när kritiken gentemot MVMTs har 

åskådliggjort vilka allmänna krav vi måste ställa på en förklaring av den nödvändiga-

kontingenta distinktionen. 

Men i den specifika kritiken mot MVMTs är det naturligtvis endast de teorier om möjliga 

världar som avser förklara denna distinktion som drabbas. I normala fall så är det naturligtvis 

realismen, och inte antirealismen som i detta fall drabbas. När det gäller realismen så är 

naturligtvis Lewis och liknande former av GR mer drabbad än de flesta andra alternativ.  

Problemen för specifika teorier är som noterat inte av betydelse för detta arbete. Den 

väsentliga poängen i detta avsnitt är alltså att varje typ av MVMT som ämnar redogöra för 

den nödvändiga-kontingenta distinktionen, och nödvändigheten som sådan, kommer att 

drabbas av min kritik. 

I kapitel 2.3 kommer vi att notera hur denna problematik förs vidare oavsett 

förklaringsmodell, således gäller problematiken för alla förklaringar av modalitet som inte 

kan besvara de frågor som vi här specifikt riktar mot MVMTs. För om man inte anser att 

möjliga världar ska förklara modalitet, så måste det ju finnas något annat som ska förklara det, 

och detta något måste kunna hantera de frågor MVMTs misslyckas med att tillfredsställande 

besvara. 

 

 

1.4 Problemformulering: Den filosofiska ramen 
Redan på första sidan, när förkortningen MVMT introducerades i uppsatsens inledning, så 

gav jag en grundläggande definition som åsyftade de former av möjliga världars teorier som 

har för avseende att förklara modalitet. Den förklaring vi är ute efter är således en sådan som 

har ambition på att vara den filosofiska förklaringen till en MT, och vi ska i detta avsnitt 

utreda vilka krav vi ska kunna ställa på en MVMT för att detta ska gälla. 
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I teoriavsnittet har vi visat hur man tekniskt kan formulera en MT genom en MVMT utan att 

försätta sig i en cirkulärdefinition. I vardagsspråkliga sammanhang befinner man sig dock 

fortfarande i en sådan cirkel. När Divers ska förklara de olika formerna av modalitet, gör han 

det i termer som kommer att hamna i samma typ av cirkeldefinition som den analytiska-

syntetiska distinktionen gjorde för Quine: 

”Possibility rules out impossibility and requires (exclusively) contingency or necessity. 
Impossibility rules out possibility, rules out necessity and rules out contingency. Necessity 
requires possibility, rules out impossibility and rules out contingency. Contingency requires 
possibility, rules out impossibility and rules out necessity.14 

I sammanhanget är det inte onaturligt att fråga sig hur termer som “requires” och “rules out” 

ska kunna förklaras i icke-modala sammanhang. Men jag är inte ute efter att peta i ett 

filosofiskt språkbruk, då Divers förklaring duger i pedagogiskt avseende – den lilla cirkel som 

bildas är inte av intresse, det rör ju sig om en form av kommunikativ förenkling. Frågan är 

istället om det finns någon MVMT som kan upplösa denna cirkel, eller om den återkommer 

på en högre nivå (i de avseenden som gäller för min kritik). 

Frågan gäller alltså huruvida modalitet, i någon MT, kan på ett tillfredsställande sätt 

redogöras för inom ramen för en MVMT utan att nödvändighet förutsätts. Vi söker inte bara 

en tekniskt tillfredsställande teori utan också ett gott filosofiskt svar. Vi har tre alternativ när 

frågan är ställd: 

1. Frågan kan besvaras inom ramen för den icke-modala konstruktion som möjliga 

världar innebär för modalteoretisk diskurs. 

2. Frågan kan inte besvaras inom den givna diskursen, men väl genom en tillägg så att vi 

i slutändan fortfarande bibehåller en icke-modal konstruktion.15 

3. Frågan kan inte besvaras i icke-modala termer. 

Ett tekniskt gott svar genereras av en MVMT som formellt fungerar i alla tekniska avseenden, 

det vill säga ett tekniskt tillfredsställande svar kan tillåta samtliga alternativ, det tredje 

inkluderat. 

                                                
14 Divers (2002), sid 3f. 
15 Man inser med lätthet att området för den diskurs som avses i alternativ 1 inte kan (eller behöver) avgränsas i 
detta arbete, om det överhuvudtaget går (ska till exempel allt eller bara ett urval av det som skrivits i området 
anses tillhöra den diskursen, hur gör vi med konflikter inom området, ska en kanon utväljas och hur ska denna 
väljas etcetera). Men distinktionen är av vikt, då det senare alternativet lätt kan antyda att lösningen är just 
teknisk snarare än filosofisk (för att inte tala om ad hoc). Den distinktionen ska försöka upprätthålls just genom 
att fråga om svaren är av teknisk eller filosofisk natur. 
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Men en MVMT som ämnar förklara modalitet, men inte kan göra det utan att förutsätta 

modalitet, kommer alltså att befinna sig i en cirkeldefinition, och det kan aldrig ur filosofiska 

avseenden vara tillfredställande. 

Här kanske någon skulle invända att förklaringarna någonstans måste ta slut. I Quines Two 

Dogmas som jag anskrivit släktskap till krävs naturligtvis inte en oändlig förklaringskedja. 

Det kan verka som om vi befinner oss i ’Agrippas trilemma’16. 

Det som kommer visa sig i slutänden är att en MVMT knyter en knyt på sig själv, och de 

möjliga världarna som sådana tillför inget för att förklara modaliteten. 

De frågor som en MVMT per definition (givet den filosofiska diskussion vi har att åsyfta till) 

inte klarar av att svara på är dock möjliga att besvara, således kan vi få ett tillräckligt gott svar 

på frågan. Vi kommer också få en god förklaring till den problematik som MVMTs medför. 

En symbolisk jämförelse med exempel på tekniskt tillfredställande svar som inte löser våra 

filosofiska problem är Zermelo-Fraenkels lösning på de tekniska problemen med Cantors 

naiva mängdlära. Den nya axiomuppsättningen omöjliggör bildning av Russells paradox, men 

filosofiskt kan den inte svara på den problematik som denna paradox identifierade i den 

klassiska mängdläran.17 

 

                                                
16 För en enkel beskrivning av trilemmat se Pritchard, Duncan (2006) What is this thing called knowledge?, sid 
36. 
17 För lite grundläggande, encyklopedisk, information kring Zermelo-Fraenkels axiomsystem se Thompson, Jan 
(1994) Wahlström & Widstrands matematiklexikon, sid 443. För Cantors naiva mängdlära se sid 299, se också 
vidare referenser under dessa och andra relaterade termer. 
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2.0 Den första kritiken: MVMT-kritiken 

2.1 Den skeptiska frågan 
Resonemanget börjar från början, vilket är en bit innan stora delar av teorikapitlet. Det 

kommer av denna anledning te sig som om jag ifrågasätter självklarheter, så följande parti bör 

läsas med en så smal version av en MVMT som möjligt. Det här är dels första steget i en 

större kritik, men det är dessutom en kritik i sig och det är i detta avseende den börjar i ett 

(logiskt) tidigt skede. Den första frågan rör helt enkelt existensen av möjliga världar – möjliga 

världar, finns dem? 

Om det inte finns några möjliga världar så kan teorin omöjligen förklara skillnaden mellan det 

nödvändiga och det kontingenta, ty om den faktiska världen är den enda möjliga världen så är 

allt som är sant här också nödvändigt sant i enlighet med en allmän MVMT. 

Detta gäller oavsett vilken teori man anammar, man måste bara översätta frågan om existens i 

relation till var teori. För den genuina realismen innebär det helt enkelt att mängden av alla 

icke-aktuella världar är tom. För den aktuella realismen innebär det att de abstrakta 

konstruktioner man trodde existerade inte existerar; i praktiken kan detta ha vissa likheter med 

anti-realismen.  

För anti-realismen är det dock svårt att göra ett generellt uttal eftersom det, som Divers 

noterar, är ett splittrat fält, och det ligger inte inom den här uppsatsens omfång att redogöra 

för detta. Men vi kan notera att för vår variant av fiktionalismen, där vi betraktar en MVMT 

som både en fiktion och för dess MT den filosofiska förklaringen, innebär det att de (Mx) 

inom ramen för fiktionen inte existerar (ungefär på samma sätt som att Sherlock Holmes inte 

förekommer i Emil i Lönneberga). Kritiken träffar dock varje anti-realism som vill formera 

sig enligt de MVMT-konventioner som tidigare angetts. 

Rent tekniskt så innebär detta att om det bara finns en möjlig värld, den faktiska, så medför 

detta att alla sanningar i den faktiska världen är nödvändiga, ⊨ P  ☐P. 

Och således kan vi dra slutsatsen, med hänvisning till grundläggande teorem i samtliga 

modala system, att sant är det samma som nödvändigt sant, ⊨ P  ☐P. 

Vi kan inte bibehålla överensstämmelse mellan semantisk konsekvens och syntaktisk 

konsekvens eftersom ovanstående sanningar består semantiskt, men om vi syntaktiskt vill 

svara mot detta så skulle vi vara tvungna att ta bort modaliteten ur ett modalt system. Det 

skulle lämna oss med de normala tautologiska sanningarna, och ovanstående sanningar skulle 

inte vara möjliga att skriva i syntaktiskt välbildad form. 
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Naturligtvis är de semantiskt innehållslösa, men om vi definierar det grundläggande 

semantiska villkoret för nödvändighet (som stämmer för alla MVMTs) som att något är 

nödvändigt om det är sant i samtliga möjliga världar, så kommer glappet mellan det 

semantiska och det syntaktiska bestå. 

Naturligtvis finns där redan som krav för de allra minsta Kripkeramarna (O eller större) ett 

krav på en existens av en annan möjlig värld, jag väljer här att skriva det på följande sätt: 

∃x∃y(Fx ∧ ∀z(Fz  z = x) ∧ My ∧ x ≠ y ∧ ℜ(x, y)).18 

Då kommer vi ha som konsekvens att ingenting kan vara nödvändigt, om inga möjliga världar 

utöver den faktiska finns tillgängliga för den faktiska. De modala begreppen försvinner 

således från både den semantiska och den syntaktiska teorin, och vi skall härmed inte längre 

kalla någon sådant –system för modalt. 

Således finner vi att varje modalsystem kräver existensen av möjliga världar. Vi finner att vi 

redan här befinner oss i en cirkel, då detta krav omöjligen kan formuleras utan modala termer. 

Vi har alltså en teori som ämnar förklara något den redan förutsatt – hur ska då en möjliga 

världars teori kunna förklara skillnaden mellan nödvändiga och tillfälliga sanningar, när 

nödvändighet logiskt förutsatts innan systemet ens är utformat.19 

De realistiska teorierna (för vilka detta är relevant) står naturligtvis inte svarslösa i frågan. Det 

väsentliga är inte de olika realistiska teoriernas argument i dessa avseenden. (Det kan väl 

sägas att båda GR och AR lider av verifikationsproblem.) Lewis svar på frågan om varför vi 

ska tro på pluraliteten av världar är, reducerat till en mening: ”– Because the hypothesis is 

serviceable, and that is a reason to think it is true” vilket i sig nog kan fungera som ett gott 

argument för båda.20 

Att jag inte går djupare i frågan är för att även om vi accepterar deras, Mx, existens så 

kvarstår en stor problematik, och det är den vi ska behandla, så låt oss ta de möjliga 

världarnas existens för given. Frågan blir nu istället om deras existens är nödvändig. Låt oss 

formulera det något annorlunda, till en början – är det möjligt att det inte finns några möjliga 

världar? 

                                                
18 Det här är ett sätt att skriva det på utan att gå in i en Kripkeiansk MT. ℜ kan tillåtas vara redundant. Uttrycket 
fungerar som en allmän MVMT för vilken specifik MT som helst. 
19 Kausalitet är inte nödvändigt att här diskutera, då det handlar om något som logiskt föregår något annat. Med 
att något logiskt föregår något annat avses logisk följd, exempelvis försatsen föregår logiskt eftersatsen i en 
materiell implikation. Här föregår nödvändighetsbegreppet och förutsätts nödvändighetsbegreppet i varje möjlig 
MVMT så som skisserats i de mest grundläggande formerna, oavsett specifik utformning. 
20 Lewis, David (2001) On the plurality of worlds, sid 3.  
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2.2 Tillfällig nödvändighet – den cirkulära paradoxen 
Om det är möjligt att det inte finns några möjliga världar så är existensen av möjliga världar 

ett kontingent faktum, och således är det verktyg som ska bestämma vad som är nödvändigt i 

sig icke-nödvändigt, det vill säga; varje nödvändig sanning är tillfällig. Det här är det möjliga 

värld(arna)s paradox. Låt oss utveckla och förklara denna tanke lite utförligare… 

Oavsett vilken teori man anammar så är denna cirkulära paradox ett faktum om det finns en 

möjlig värld för vilken det inte finns några andra möjliga världar. Det enklaste exemplet vore 

helt enkelt om den faktiska världen var den enda möjliga världen. Vi har tillfälligt valt att 

accepterat att så inte är fallet, och således får vi betrakta ett annat alternativ. 

Bland de möjliga världar som anses existera finns det en, PW1, sådan att den inte har tillgång 

till någon annan möjlig värld, ¬ℜ(PW1, PW*). 

Men minst en möjlig värld, PW2 (som den faktiska världen, AW, antingen är eller har 

tillgång till), har tillgång till PW1, (ℜ(AW, PW2) ∨ PW2 = AW) ∧ ℜ(PW2, PW1). 

Något är möjligt i en MVMT om det är sant i någon möjlig värld till vilken vi har tillgång, 

ℜ(Fx, Mx). För PW1 är det sant att det inte finns några andra möjliga världar, ty PW1 saknar 

tillgång till några andra möjliga världar och således finns inga andra möjliga världar för 

PW1.21 

I normala (otekniska) sammanhang brukar respektive kan man säga ”Vi kan tänka oss en 

möjlig värld sådan att…” …den saknar kontakt med någon annan möjlig värld. Intuitivt känns 

det bisarrt att det inte skulle kunna vara så, att det inte skulle vara möjligt att det är möjligt.22 

Problemet som uppstår är det att det är möjligt att nödvändiga sanningar är det samma som 

faktiska sanningar, ⊨⃟(P☐P). 

Och detta medför i sin tur att varje nödvändig sanning på en högre nivå kanske bara är en 

kontingent sanning, och således är en nödvändig sanning kontingent (här avses en form av 

metanivå, och eftersom metanivån bestämmer reglerna för objektsnivå så kommer detta blir 

resultatet av den längre processen, vilken kommer förklaras därefter), ⊨(☐P∇P). 

Eftersom vi på en metanivå inte vet om världarnas existens är nödvändig, så vet vi ju inte om 

nödvändigheten är nödvändig i enlighet med ett system av flera möjliga världar, bara en 

                                                
21 Det förfaller naturligt att se det som att detta är vad det innebär för möjliga världar att existera relativt 
varandra, och således att omöjliga världar, Ox, existerar inte eftersom ¬ℜ(Mx, Ox). Som vanligt inom filosofin 
kommer inte alla att hålla med. 
22 Här bör man ha i åtanke att det i vissa avseenden vore redundant att prata om ”möjligt att det är möjligt” som 
⃟⃟P, naturligt vore istället att fråga sig om denna fråga inte måste avgöras på någon form av metanivå. 
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faktisk sanning i den faktiska världen, eller ett kontingent faktum bland flera möjliga världar. 

Alltså: vi kan inte med detta verktyg skilja på det kontingenta och det nödvändiga – istället 

blir allt det nödvändiga på en högre nivå tillfälligt.  

I det exempel som har angivits ovan (med en möjlig värld som saknar kontakt med andra 

möjliga världar) så blir ju svaret på frågan om existensen av möjliga världar endast en 

kontingent sanning. Det är sant i samtliga världar utom PW1. Låt oss extrahera de möjliga 

svaren på frågan, och från en metanivå betrakta resultatet av deras oavgörbarhet. 

De relevanta svaren på frågan är olika variationer av ett erkännande av deras existens (vid ett 

nekande till detta så omöjliggörs ju en MVMT omgående). Svaret kan vara antingen 

nödvändigt, kontingent eller den form av icke-modal sanning, som existensen av endast den 

faktiska världen innebär relativt en MVMT: 

☐P, ∇P, P 

Ur en metanivå förefaller summan av alla alternativa sanningar vara kontingent, då 

förekomsten av en kontingent sanningsmängd medför ett kontingent resultat; övriga faktum är 

ovidkommande, och således skulle även nödvändigt eller icke-modalt falska alternativ ha 

kunnat värderas på en metanivå även om de redan på en objektsnivå fäller möjligheten till en 

MVMT.23 

Det finns en del av väsentlighet kvar att notera. Först och främst så måste konstitutionen av en 

MVMT således omöjliggöra dessa olika möjligheter för att säkra att nödvändigheten förblir 

nödvändig; vilket går alldeles utmärkt rent tekniskt om man tänker sig att en S5-ram eller 

motsvarande är de enda tillåtna modala systemen. Om samtliga världars relationer skulle vara 

ekvivalenta, så skulle existensen av alla möjliga världar vara sann för alla möjliga världar. 

Emedan en MVMT med endast ekvivalensrelationer kan erbjuda en teknisk lösning på 

problemet så uppstår en ytterligare fråga. Om det är nödvändigt att en MVMT nödvändigtvis 

är konstituerad med ekvivalensrelationer mellan samtliga möjliga världar för att tekniskt 

bibehålla nödvändigheten som nödvändig, vad är det då som förklarar att detta är nödvändigt? 

                                                
23 Det går naturligtvis att diskutera hur dessa alternativ ska betraktas från ett metaperspektiv, det naturliga vore 
naturligtvis att betrakta de tre ”möjliga” sanningarnas olika konstitutioner som enskilda möjliga världar, men 
problematik uppstår då med det kontingenta alternativet – kan det korrekt återges på metanivå? Ska det helt 
plötsligt hanteras som två möjliga världar, eller ska det uttryckas som ett logiskt villkor av uppsättningen av 
sanningar och således medföra en motsägelse (P∧ ¬P). Oavsett vilket så blir resultatet antingen ett direkt 
avfärdande av teorin eller samma slutsats som vi redan kommit fram till. 
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Vi befinner oss här i en cirkel där varje form av MVMT är beroende av att något redan 

nödvändiggjorts innan dess att den kan tänkas förklara detta begrepp. 

Något annat som kan vara värt att notera är varför endast ekvivalensrelationer kan vara en 

lösning. Det har att göra med att problemet vi tagit upp inte bara gäller om en värld befinner 

sig relationsmässigt avskuren. Problemet kvarstår naturligtvis om det är två möjliga världar 

som endast har kontakt med varandra och inga andra – för då är ju detta möjligen allt som 

finns, och det är knappast tillräckligt med två möjliga världar för att få till stånd en 

fungerande MVMT. 

Frågan berör således en annan fråga, nämligen den om antalet möjliga världar. Det blir 

relevant att diskutera hur långt problemet återföds eftersom vi kan tänka oss flera MVMTs där 

den faktiska världen har anslutning till samtliga möjliga världar men relationerna avgränsar de 

möjliga världarnas kontakt motsatt riktning; och således skapar mindre eller större 

grupperingar – frågan är om dessa innebär samma problem. Det här har kanske lite mer att 

göra med retorik, folk tenderar kanske lättare att övertygas om problemet är mer allmänt; om 

frågan lyder ”är det möjligt att det endast finns x antal möjliga världar?” så är dess omfång 

väsentligt större. Att visa på att varje möjlig värld kommer ha kontakt med någon annan 

skulle i sådana fall inte räcka. 

Frågan gäller alltså hur många möjliga världar det måste finnas för att kunna redogöra för alla 

möjligheter, antingen räcker det med ett ändligt antal eller så krävs en oändlig mängd möjliga 

världar.  

Det förefaller intuitivt som om de ändliga världarna inte kan vara nog för att beskriva alla 

möjligheter. För varje ändlig värld som finns så borde vi nämligen kunna ändra något, till 

exempel endast genom att ändra något till antalet (vilket vi för varje normalt objekt kan göra 

oändligt många gånger) och följaktligen finns behovet av ännu en värld för varje ändlig 

mängd av möjliga världar.  

Alltså: oavsett vilket naturligt tal som kan tänkas ersätta x, i frågan ovan, så kan vi formulera 

en variant av angivet problem. För de mer komplicerade fall där vi kan tänka oss en eller flera 

konstellationer av oändliga många möjliga världar där någon konstellation saknar kontakt 

med någon annan så har vi har kvar möjligheten till mer komplicerade formuleringar, så som: 

att det är möjligt att oändligt många möjliga världar inte finns.24 

                                                
24 Och frågan rör naturligtvis, som för S5, varför en viss, eventuellt fungerande, konstitution av en MVMT skulle 
vara nödvändig. 
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Problem kvarstår således så fort relationerna inte sträcker sig mellan samtliga möjliga världar; 

endast en absolut mängd av oändligt många möjliga världar med ekvivalensrelationer kommer 

tekniskt att kunna lösa vårt problem.  

Filosofiskt måste nödvändigheten för en sådan utformning av den enda giltiga MVMT-formen 

redogöras för utanför, och logiskt innan, konstruktionen av denna MVMT. Således kan ingen 

MVMT redogöra för distinktionen mellan det nödvändiga och det tillfälliga, eftersom den 

distinktionen logiskt alltid kommer efter en MVMT. Den som likväl klamrar sig fast vid 

denna dogm måste således begränsa sig till ett MVMT-system i enlighet med de ovan angivna 

principerna, för annars kommer systemet inte bara filosofiskt utan även tekniskt att haverera 

likt den naiva mängdläran. 

Lewis skulle kanske bemött den första kritiken genom att avfärda den som ett logiskt arbete 

utan metafysiska prekonceptioner, vilket Lewis kanske anser sig rimligen kunna tillåta. Det är 

rimligt att säga att vi talar i olika kontexter, men för den skull kan man inte avfärda den 

argumentation som här lagts fram. En MVMT kan inte vara den filosofiska lösningen på 

modalitetens gåta.25 

 

 

2.3 Den allmänna problematiken 
Kritiken som riktas mot MVMT gäller inte bara möjliga världars möjlighet att redogöra för 

den analytiska-kontingenta distinktionen, utan den gäller naturligtvis även för varje 

förklaringsmodell, XMT, som kan tänkas ta dess plats. För varje XMT kan nämligen samma 

frågor, relativt dess specifika utformning, ställas: Finns detta något? Är det möjligt att detta 

något inte finns? 

För att den problematik som här identifierats inte ska upprepas måste således en förklaring av 

modalitet kunna redogöra för sin egen ”existens”, det vill säga det något som ska ge skälet för 

modalitet som sådan ska inte vara något som i sig kan ifrågasättas. Existensen som sådan 

behöver inte röra sig om något konkret utan det räcker mycket väl att vara bunden av 

existenskvantifikator.26 

Vidare måste en XMT kunna förklara varför S5 är det enda fungerande systemet, alternativt 

kunna svara på hur tillgångsrelationerna för dessa något (givet XMT) ska kunna fungera på 
                                                
25 Lewis (2001), sid 105, not 2. 
26 Slutet alluderar på Quine, Willard Van Orman  (1953/1948) “On What There Is”, 
http://en.wikisource.org/wiki/On_What_There_Is (kopia sparad 2010-04-24). 
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ett sådant sätt som möjliggör de enklare systemen utan att frågan om existensen av dessa 

något (de enskilda motsvarigheterna till de möjliga världarna) ska kunna ifrågasättas.27 

För XMT måste således motsvarigheterna till existensen vara omöjliga att ifrågasättas. Likt 

Cartesius nödvändiggjorde skeptikerns egen existens med ”cogito, ergo sum”, så söker vi 

något som omöjligen kan betvivlas; slutet på en skeptisk analys, och vägen till att återinföra 

modaliteten.28 

Vi letar också efter något som har samma illustrativa förklaringskraft som en MVMT, och i 

min mening finns svaret redan där – för den sanna attraktionen hos en MVMT ligger inte i de 

möjliga världarna, utan i den fantasieggande process som det innebär att tänka på dessa (”vi 

kan tänka oss en möjlig värld sådan att…”). 

                                                
27 Det finns här en möjlighet att hävda att det hela rör sig om två olika former av nödvändighet och möjlighet. 
Det som senare kommer användas som lösningsexempel – ett transcendentalt argument för en skissering av en 
XMT – rör sig således om en transcendental nödvändighet emedan det inte behöver vara en W-aletisk 
nödvändighet. I så fall skulle W-aletiska modaliteter inordnas under transcendentala resonemang. (jmf not 28) 
28 Citatet för finns redogjort för hos Hatfield, Gary (2008) ”René Descartes”, se 
http://plato.stanford.edu/entries/descartes/ - kopia sparad 2010-05-07. 
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3.0 Kravens rimlighet: exempel på en lösning 

3.1 Tankeperspektiven 
Det är relevant att i detta arbete påvisa att vi inte ställt orimliga krav. Att det finns någon form 

av lösningskiss att tillgå – även om projektet att till fullo presentera en ny modalfilosofi inte 

kan göras inom detta arbete.  

Baserat på den allmänna problematiken (given ovan) så kan vi ta det svaret vi gavs; ponera att 

vi ersätter de möjliga världarna med tankeperspektiv. Vi kallar detta en TMT.  

Låt oss betänka om existensen av vart tankeperspektiv, t, kan ifrågasätta. För att kunna 

diskutera existensen av något måste man ange vad detta är, och så fort vi har tänkt ett 

tankeperspektiv så har vi visat att det existerar. Det går således aldrig att ifrågasätta existensen 

av ett givet t. Således kan vi dra slutsatsen att det gäller för alla t att det inte är möjligt att de 

inte existerar och följaktligen att de alltså med nödvändighet existerar, ∀t☐∃t. 

Denna nödvändighet ges externt, och inte på grund utav S5-systemets tekniska utformning. 

Således har vi här visat att en XMT kan ges, vilken inte lider av samma cirkulära problem 

som en MVMT, men däremot finns det fortfarande en del oklarheter värda att betrakta. 

Om nu varje t är nödvändigt existerande, betyder det då att S5 är det enda W-aletiska 

modalsystemet, då inget annat system kan användas för att redogöra för den nödvändiga-

kontingenta distinktionen.29 

En TMT ger svar på de frågor en MVMT inte kunde svara på, men andra problem uppstår. I 

vår strävan efter filosofisk förutsättningslöshet skulle vi nu framstå som dogmatiker om vi 

började ordna våra tankeperspektiv för att passa de sanningar vi vill nödvändiggöra. 

(Minst) två scenarier uppstår, antingen väljer vi att dela in tankeperspektiven i möjliga och 

omöjliga eller så anses varje tankeperspektiv vara möjligt. Många skulle nog anse att det är 

konceptuellt omöjligt att tänka sig att något både är och icke-är. Det förefaller kanske också 

naturligt att låta det mänskliga förnuftet sätta gränserna för modaliteten även om tillexempel 

Lewis inte skulle hålla med.30 

                                                
29 Det kan tänkas att man kan ha användning av ett system där själva grunden för systemet är ifrågasatt, i så fall 
är andra typer av system applicerbara. Det finns också en möjlighet att prata om olika former av nödvändighet 
(jmf not 27); där transcendentala nödvändigheter (som detta argument om tankeperspektiv är ett exempel på) är 
skiljt från, och överordnat, den W-aletiska modalitetens nödvändighet. Det hela skulle bilda en form av hierarki 
hos de grundläggande principerna. 
30 Se Lewis (2001), kring sid 105f. 
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Det vore naturligt därför att filosofins uppdrag då skulle vara att vidga våra gränser, men att 

kunskapens domän alltid är begränsat till vad vi kan veta (detta är en uppenbar sats) och därav 

finns det inget värde i att samtal om modaliteter utanför vår kunskapsgräns då vi inte kan veta 

något om dessa. Detta är alltså rimligt eftersom det är vi och ingen annan som ägnar sig åt 

filosofisk verksamhet, vi är per se vår egen kontext – det finns ingen annan form av 

nödvändighet som vi kan ha tillgång till.31 

Frågan är hur ska vi skulle kunna tänka tanken om vad som är och vad som icke-är 

konceptuellt omöjligt. Det hela framstår som något cirkulärt. 

För mig förefaller det istället mest naturligt – ur en filosofisk synvinkel – att till en början 

utgå från att allt är möjligt, det vill säga även påståenden som p∧¬p. Att dessa typer av 

påståenden som vi normalt vill kalla omöjliga plötsligt anses vara möjliga gör naturligtvis att 

vi på basis av detta tillåtande måste revidera våra modaliteter – omöjligheten blir plötsligt en 

tom platshållare som inte upptar några perspektiv. Möjligheten blir istället en namnhållare för 

alltet. Däremot kan vi faktiskt bibehålla en skillnad mellan det kontingenta och det 

nödvändiga (vilket torde vara uppsatsens djupaste mål) – detta kan göras genom att 

kontingens uppenbarligen består, samtidigt som nödvändighet kan återupprätthållas. Vi kan 

nämligen från p∧¬p härleda vad som helst, och således kommer möjliggörandet av dessa så 

kallade omöjligheter inte att rucka på distinktionen mellan det kontingenta och det 

nödvändiga; då alla nödvändiga sanningar även är möjliga bland de ’omöjliga’ 

tankeperspektiven.32 

Denna väg har nu två möjligheter, antingen bibehåller man denna kvaddade form av 

modalitet, till fördel för att ha säkrat den distinktionen som torde vara av största vikt. Eller så 

får man med utgångspunkt att allt är möjligt ägna sig åt bevis av vad som faktiskt är 

nödvändighet sant respektive falskt, och således åter introducera det omöjliga. 

                                                
31 En intressant jämförelse är kanske den Kantianska distinktionen mellan ’tinget’ och ’tinget i sig’, se 
exempelvis Wedberg, Anders (1959) Filosofins historia. Nyare tiden till romantiken, sid 165ff; jämförelsen 
skulle då skrivas ut som ’nödvändigheten’ respektive ’nödvändigheten i sig’, där vi endast kan ta del av den 
förra. 
32 Det här kräver att tankeperspektiven har en viss form, och inte bara är en lista över vad som inom perspektivet 
anses vara sant respektive falskt. Vi har här möjligheten att antingen definiera dessa tankeperspektiv, som vi vill 
låta förklara modalitetens gåta, som till sin natur ett koherent härledbart system vad gäller de logiska 
pusselbitarna (eller helt enkelt de W-aletiska nödvändigheterna); eller också väljer vi att grundliggen bevisa 
vilka former av sanningssystem som i sig är de enda gångbara, givet den kontext inom vilken vi verkar (se not 28 
och 29). 



 

  21   

Det hela kräver en ny form av sanningsteori. En som utgår från alla möjligheter (även de 

’omöjliga’), och sedan ett bevis av grundläggande formella sanningar, sådana som hittills i 

filosofin oftast accepterats som så grundläggande att de anses vara obevisbara (så som x = x). 

Den som inte ser denna väg, får fortsätta att konceptuellt (med metafysiska prekonceptioner) 

fördela olika tankeperspektiv mellan det möjliga och det omöjliga – då har man åtminstone 

löst modalitetens gåta. 

Jag ska i nästa avsnitt ge grundprincipen för denna lösning, men att etablera den fullt ut skulle 

kräva ett utrymme som vida överskrider denna uppsats naturliga omfång. 

 

 

3.2 Definitionsprincipen 
Jag ämnar här inte att fullständigt redogöra för alla möjligheter, så som jag avsett att filosofi 

bör bedrivas. Jag avser här istället att visa på att en lösning är möjlig. En fullständig utredning 

får lämnas till ett senare tillfälle. 

Lösningen har att göra med att betrakta definitioner som grundläggande för möjligheten till 

(filosofi och) kunskap, nu följer två argument: 

1) Oavsett hur världen skulle se ut så skulle behovet av definitioner vara det samma.  

2) Utan definitioner ingen kunskap, och kunskap finns bevisligen (här refererar vi 

återigen till Moore, se fotnot 1). 

Det här kan uttryckas på ett annat sätt: även i en värld där självidentitet saknas så kommer 

behovet av att kunna säga vad som är vad, att bibehålla samma sanningsvärde mellan en 

definition och det som definieras, att kvarstå. Utan detta är inte kunskap möjligt.  

Det här är också fullt naturligt, givet att modalitet ges av tanke perspektiv, då båda dessa 

begrepp är begränsade och motiverade av möjligheten till kunskap och kunskapens gränser. 

Filosofi definieras, återigen, naturligt som det ämne som ämnar att bredda och utreda detta 

område, vetenskapen som det som praktiskt applicerar dess innehåll. 

Att definiera något handlar just om att vi ska kunna peka ut något, och säga ”’det här’ är 

något” och ”detta något är…”. Vi har en del ”klassiska termer” som brukar beskriva den här 

typen av process, ’definiendum’ är det som definieras, och ’definiens’ det som definierar. När 

dessa stämmer överens med varandra så har vi en hållbar definition, då har vi nämligen sagt 

om något vad det är, samtidigt som det förefaller att detta är det som vi sagt att det är. Det kan 
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förefalla här som om vi cirkulärt har smugit in lagen om allts självidentitet, så är inte fallet, vi 

är fortfarande fria att definiera något som icke identiskt med sig själv.33 

Formellt kommer definitionsprocessen att utföras på detta sätt: 

1) Vi namnger det som avses definieras, exempelvis ’a’. 

2) Vi uppger vår vilja att definiera vilja att definiera detta, a ≔ … 

3) Vi ställer upp det som ska definieras och identifierar det med det som ska definiera, a 

=… 

Om vi tillexempel skulle vilja definiera potatis, a, genom att säga att det är det samma som 

valross, b, så ser det ut som följer: 

a ≔ a = b 

Vi har här introducerat två tecken som kommer att ha ungefär likartad funktion, båda testar 

nämligen överensstämmelse mellan sina parter. 

För identiteten, =, gäller testet för ’a’ och ’b’, identiteten testar överensstämmelse mellan 

dessa, i angiven kontext, och genererar, för angiven kontext, ett svar. Identitetens gränser är 

därav definierade. 

För definitionstecknet, ≔, gäller att det låser identitetstecknet, enligt vad som angivits ovan, 
samt testar överensstämmelse mellan a och identitetsrelation (i detta fall a =b), i angiven 
kontext, och genererar, för angivet kontext, ett svar. 

Testerna som anges avser i denna kontext vad som normalt skulle kunna kallas logiska tester. 
Definitionsprincipen kan inte (kan aldrig) testa empirin, endast påståendens logiska 
sammansättning – empirisk överensstämmelse måste hämtas externt när så är relevant. 

Principen för testerna går till på så sätt att möjliga sanningsvärden tillskrives variablerna och 
man testar för vilket eller vilka sanningsvärden definitionen håller. På så sätt kan vi exkludera 
det definierbara från det icke-definierbara (det som vi kan ha kunskap om). 

Tillsvidare har vi ännu inte avgjort vilka sanningsvärden som kan tänkas existeras; låt oss 
använda oss av sant, ’s’, falskt, ’f’, samt ett tredje, symboliskt för alla andra (o)möjliga 
alternativ, ’?’. 

                                                
33 De så kallade klassiska termerna förekommer i slumpmässigt vald uppslagsverk under termen ’definition’, se 
exempelvis Audi, Robert (1999), The Cambridge dictionary of philosophy, sid 213, och; Blackburn, Simon 
(2005. The Oxford dictionary of philosopy, sid 91. 
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Vi skall nu testa olika definitioner av x, där x är en fri variabel som endast logiskt är avgjord 
av definitionsprincipen. Detta test kommer att genomföras med hjälp av sanningstabeller, där 
de tre olika sanningsvärdena genereras enligt de principer som redogjorts för ovan. Därefter 
kan vi notera om någon överensstämmelse föreligger mellan definiendum och definiens. Det 
här handlar endast om att visa på en rimlighet i att det verkar finnas något omöjligt och något 
möjligt, snarare än att faktiskt bevisa exakt det som här visas.34 

 

 

 

 

Definiendum, x, överensstämmer med definiens (x = x) i ett enda fall (den första raden). Vi 
finner således att i alla möjliga kontexter så det sant att x är det samma som x. Det verkar 
också sammanfalla med det sanna. Lagen om självidentitet verkar hittills ha funnit stöd, låt 
oss testa det omvända: 

 

 

 

 

Definiendum, x, överensstämmer med definiens (x = ¬x) i ett enda fall (den andra raden). Vi 
finner här att i alla möjliga kontexter så det falskt att x är det samma som ¬x. Det verkar 
också sammanfalla med det falska. Lagen om självidentitet har fortsatt stöd, låt oss testa det 
sista alternativet: 

 

 

 

 

Det förefaller vara en relevant fråga hur vi ska hantera de tomma posterna. Emedan ’?’ klart 
är det samma som ’?’ definitionsmässigt (att ifrågasätta det är att ifrågasätta 
definitionsprincipen), så kanske det finns en liten osäkerhet i om ’?’ och ’s’ respektive ’?’ och 

                                                
34 Det kan tyckas att det skulle räcka med att säga att x=¬x står för en motsägelse, något omöjligt, men det skulle 
inte ligga i fas med de krav som uppsatsen ställt inom övriga områden. Här har vi istället visat på dess rimlighet 
och vilken väg man kan gå; ett bevis kan utföras enligt den här principen, men är något mer avancerat. 

x:= x = x 
s s s s 
f f s f 
? ? s ? 

x≔ x = ¬x 
s s f f 
f f f s 
? ? s ? 

x≔ x = ? 
s s  ? 
f f  ? 
? ? s ? 
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’f’ definitionsmässigt inte kunna vara det samma. Det naturliga vore kanske att genera två ’f’, 
då sanningsvärdena inte är samma, men eftersom ’?’ är symbol för alla andra alternativa 
möjligheter så måste vi också erkänna möjligheten till att svaret kanske är ’?’. Faktum är att 
enda motivet till att generera ’f’ vore att säga att ’?’garanterat är frånskiljt både ’s’ respektive 
’f’. För varje enskild rad kan det tyckas att sanningsvärdet tvingas in i en klassisk s/f 
utformning (eftersom det antingen är frånskiljt, eller så är det inte det) och det skulle medföra 
att vi redan accepterat lagen om det uteslutna tredje. Tabellen skulle se ut som följer: 

 

 

 

 

Definiendum, x, överensstämmer med definiens (x = ?) i ett enda fall (den andra raden). Vi 
kan med detta alternativ dra slutsatsen också att möjligheten för x att vara något annat än just 
x är omöjlig. Men eftersom vi vill se om vi kan få stöd även för lagen om det uteslutna tredje 
så måste vi testa också det alternativ som också enlig argumentet om okändheten kring ’?’s 
funktion är det logiskt (utan förutsättningar) givna: 

 

 

 

 

Vi finner här att ingen definitionsmässig överensstämmelse kan ske för ett tredje 
sanningsvärde. Lagen om det tredje uteslutna är således bevisad, med definitionsprincipen 
som grund, antingen i en tolkning som kräver dess uteslutning eller genom att testa dess 
möjlighet utan andra förutsättningar än just definitionsprincipen. 

Vi finner också vårt slutgiltiga stöd för självidentiteten, och definierar följaktligen sanning 
som det som är identiskt med sig självt och det falska som det som saknar identitet med sig 
själv. Det sanna och falska utgör summan av allt som kan definieras, och allt inom 
kunskapens domän är således antingen sant eller falskt. 

Nu har det getts oss, extern från vår TMT, en indelning mellan det möjliga och omöjliga. 

Låt oss, slutligen, exemplifiera hur ett kontingent faktum skulle se ut i logisk form innan vi 
går in på att testa våra slutsatser i mer praktiska diskussioner. Ponera att vi vill påstå, återigen, 
att a är b: 

x≔ x = ? 
s s f ? 
f f f ? 
? ? s ? 

x≔ x = ? 
s s ? ? 
f f ? ? 
? ? s ? 
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Vi finner nu att det finns två alternativ. Definitionen kan vara både logiskt sann såväl som 

logiskt falsk. Det är inte en paradox, utan ett kontingent faktum. Definitionens sanning måste 

sökas empiriskt, men den kan aldrig vara nödvändig. För den empiriska verkligheten uppstår 

således ett otaligt antal möjligheter. 

Således finner vi att visat att det går bra att återintroducerat distinktionen mellan det möjliga 

och det omöjliga, vi visar även att kontingenta sanningar är separata från det nödvändiga och 

det omöjliga. Vår TMT löser således MVMT-kritiken och kan ge separata skäl för samtliga 

modaliteter. 

a≔ a = b 
s s s s 
s s f f 
f f f s 
f f s f 
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4.0 Avslutning 

4.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är avklarat och resultatet är som följer: 

Vi kan i detta arbete dra slutsatsen att möjliga världar inte kan fungera som en lösning till 

modalitetens gåta på basis av den kritik som presenterats. 

Samma kritik som ställts mot de möjliga världarna som förklaringsmodell gäller också för 

varje annan form av förklaringsmodell. I avsnitt 2.3 finner vi slutsatserna för vår kritik, och i 

kapitel 3 visar vi att denna kritik är rimlig, och kan bemötas. 

Vi kan alltså med säkerhet säga att kritiken är rimlig. Däremot har de krav som allmänt ställts 

på filosofi till helhet inte uppfyllts av lösningexemplet, men det var heller inte syftet. 

Lösningen har istället så att säga visats rimlig, och således lagt grunden för att kritiken i sig är 

motiverad. Kapitel 3 kvarstår nu som öppningen till ett väsentligt större projekt. Det är där vi 

hittar det som är naturligt och motiverat att arbeta vidare med.  

 

 

4.2 Sammanfattning 
Argumentationen i denna text börjar med att betrakta en ospecificerad MVMT. Till en början 

frågar vi om vi kan ta för givet existensen (oavsett hur detta skall utläsas i specifika teorier) av 

möjliga världar. En MVMT kräver möjliga världars existens för att kunna urskilja de 

nödvändiga sanningarna från de tillfälliga. Om deras existens inte kan motiveras externt så 

hamnar vi ofrånkomligen i ett cirkelresonemang. 

Men även om vi accepterar deras existens så följer således ej per se att denna existens är 

nödvändig, och om det verktyg som ska förklara skillnaden mellan nödvändighet och 

tillfällighet inte i sig är nödvändigt så medför det att nödvändighet som sådan är kontingent. 

Avgörandet av huruvida det är en nödvändig sanning eller ej beror av konstellationen av de 

möjliga världarna. Om vi tillåter oss att ställa frågan lite mer specifikt så frågar vi om det 

finns någon möjlig värld som den faktiska världen inte har direkt (eller indirekt) kontakt med; 

om så är faller så kommer detta att medföra att det är möjligt (respektive möjligt att det är 

möjligt) att inga möjliga världar existerar, då det är sant i minst en möjlig värld. 

Vi finner när vi följer argumentationen att de möjliga världarna måste vara oändliga till sitt 

antal och att de måste ha ekvivalensrelationer med varandra för att kunna lösa denna 
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problematik. Så frågan som följer är om denna konstellation i sig är nödvändig. Givet en 

MVMT så är det nödvändig om den föreligger, då är det nämligen sant i samtliga möjliga 

världar att den föreligger. Vi hamnar här i ett cirkulärt stopp och inser efter en diskussion på 

metanivå att en MVMT med de normala grundläggande principerna för nödvändighet, 

möjlighet och tillfällighet inte kan förklara dessa begrepp externt utan måste förutsätta dem i 

något avseende. 

Således kan ingen MVMT förklara den nödvändiga-kontingenta distinktionen. Men 

problematiken som här identifierats gäller för varje alternativ förklaringsmodell. En 

förklaringsmodell måste således hänvisa till nödvändigheten extern – det enda rimliga 

framstår att göra det genom något form av transcendentalt resonemang där ifrågasättandet att 

själva tesen sanningsgör den. 

Det förefaller också klart att inget annat system än S5 kan fungera för W-aletiska modaliteter, 

då övriga kommer få till stånd en paradox där något nödvändigt är möjligen kontingent – 

undantaget de resonemang som förs i fotnot 27-30, som i så fall återinför övriga modalsystem 

som en möjlighet, detta skulle i sig vara ännu ett argument för dessa typer av transcendentala 

lösningar på modalitetens gåta. 

I kapitel 3 får vi se exempel på en lösning genom transcendentala argument både för en 

ersättare (tankeperspektiven) för de möjliga världarna som förklaring till modalitetens gåta, 

samt ett separat exempel på hur möjlighet och omöjlighet externt kan bevisas och separeras så 

att tankeperspektiven inte cirkulärt delas upp i det ena och det andra. 

Lösningen bevisas eller utredes ej fullständigt i kapitel 3, utan vi visar endast dess rimlighet. 

De krav vi ställer handlar nämligen om att inte förutsätta varken det möjliga eller det 

omöjliga, således ligger projektet delvis på en nivå som normalt kanske anses vara given men 

som nu ifrågasätts. De viktigaste byggstenarna för konceptet i kapitel 3 påvisas och motiveras, 

men projektet som helhet lämnas till ett senare arbete av större (i filosofiskt avseende) 

omfång. Även detta är ett resonemang som grundar sig på ett form av transcendentalt 

argument. 
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