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1. Inledning

Den här uppsatsen kommer exponera ett nära släktskap mellan processreliabilism och funktionalism. Ett

släktskap som bygger på strukturella likheter mellan dessa två teorier. Ingången kommer vara relevanta

tolkningar från den kunskapsteoretiska litteraturen och kommer framförallt vila på det faktum att

processreliabilismen är en externalistisk teori. Ramseysatser för rättfärdigade trosföreställningar i

processreliabilistisk mening kommer på ett formellt sätt exponera de strukturella likheterna.

Ramseysatser fångar upp nödvändiga aspekter av processreliabilistiska rättfärdigande, som dess

externalism och sanningskonduktivitet som kausala förlopp. Släktskapet kommer därefter analyseras

utifrån möjliga fall. Ett funktionalistisk ramverk som ny teoretisk bakgrund innebär nya möjligheter att

bemöta de problem kritikerna lyft fram för processreliabilismen. En analys av det Kinesiska Rummet

kommer visa på likheter hos de reliabilistiska problemen. De sätt som funktionalister bemött det

Kinesiska Rummet kommer stå öppna för reliabilister i att bemöta de reliabilistiska problemen. Ett

funktionalistiskt ramverk möjliggör en tolkning av generalitetsproblemet som ett frameproblem. En

möjlig förklaring till varför generalitetsproblemet visat sig svårt att lösa är att det rör sig om ett

frameproblem.

Uppsatsen kommer ha följande uppbyggnad. Först kommer en presentation av metafysisk funktionalism.

I denna presentation spelar en Ramseysats för smärta en central roll, då dess form kommer jämföras mot

Ramseysatser för rättfärdigade trosföreställningar i processreliabilistisk mening. Näst därefter kommer

en kombinerad presentation av reliabilismen och reliabilismens problem. Denna presentation kommer

vara baserad på relevant litteratur, men den kommer samtidigt vara informell. Med tanke på att den är

informell, är intentionen med nästa kapitel i uppsatsen därför att ge en formell och schematisk

presentation av dels reliabilism som en teori om kunskap, eller möjligen en teori för tillskrivande av

kunskap, och processreliabilism som en teori för epistemiskt rättfärdigande.

Efterföljande kapitel kommer exponera likheterna mellan funktionalismen och processreliabilismen. Det

är här Ramseysatser för rättfärdigade trosföreställningar i processreliabilistisk mening kommer

presenteras. Med dessa Ramseysatser färskt i minnet går vi vidare och gör ett återbesök till

reliabilismens problem - nämligen den elake demonen, klärvoajans samt Mr. Truetemp, och

generalitetsproblemet. Centralt för argumentationen i följande kapitel är att ett funktionalistiskt

ramverk innebär nya möjligheter för reliabilister att hantera problemen. Funktionalistiska svar mot en
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modern form av det Kinesiska Rummet, där udden riktas mot rätt sorts kausalitet, kommer användas för

att hantera reliabilismens problem. Näst kommer, vilket är primärt för avhandlingen, en en ansats för att

besvara frågan i titel: Är generalitetsproblemet ett frameproblem? En argumentation kommer styrka att

så är fallet. Då frameproblemet kan hanteras med hjälp av enveloping föreslås en liknande strategi för

att hantera generalitetsproblemet. Avslutningsvis presenteras en slutsats.
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2. Funktionalism

Janet Levin skriver följande om funktionalismen i Stanford Encyclopedia of Philosophy:

Functionalism in the philosophy of mind is the doctrine that what makes something a mental state of a

particular type does not depend on its internal constitution, but rather on the way it functions, or the

role it plays, in the system of which it is a part. This doctrine is rooted in Aristotle's conception of the

soul, and has antecedents in Hobbes's conception of the mind as a “calculating machine”, but it has

become fully articulated (and popularly endorsed) only in the last third of the 20th century” (Levin,

2010).

Funktionalism som en medvetandefilosofisk teori, innebär att det som gör något till ett mentalt tillstånd,

t.ex. en tanke, trosföreställning, önskan eller smärta, inte beror på dess inre konstitution, utan på dess

funktionella roll i det kognitiva systemet som det tillhör. Identiteten av en mentalt tillstånd fastställs på

så vis av dess kausala relation till sensorisk stimuli, andra mentala tillstånd och beteende. Den strukturella

implikationen av detta är att om två mentala tillstånd är funktionellt lika, är de också samma mentala

tillstånd. För en funktionalist så är mentala tillstånd det samma som funktionella tillstånd. Vidare för att

särskilja funktionalismen från fysikalismen och behaviorismen.

Most functionalists are willing to allow that each particular pain is a physical state or event, and indeed

that for each type of pain feeling-organism, there is (perhaps) a single type of physical state that

realizes pain in that type of organism. Where functionalists differ with physicalists, is with respect to the

question of what is common to all pains in virtue of which they are pains. The functionalist says the

something in common is functional, while the physicalist says it is physical (and the behaviorist says it is

behavioral). Thus in one respect, the disagreement between functionalists and physicalists (and

behaviorists) is metaphysical without being ontological. (Block, 1980. s. 184)

Ett exempel på hur en funktionalistisk teori kan förklarar ett visst mentalt tillstånd finner vi hos Ned Block

(ibid). Smärta signalerar oftast ett tillstånd av kroppslig skada. Det i sin tur ger upphov till

trosföreställningar om att något inte står rätt till rent kroppsligt hos oss. En sådan trosföreställning samt

en övergripande önskan av att inte komma till kroppslig skada ger vidare upphov till att vi visar upp

beteende associerat med smärta t.ex. jämrar oss eller försöker avlägsna det som tros ge upphov till

skadan. Detta betyder att endast de som faller in på denna beskrivning kan sägas uppleva smärta.
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Funktionalismen liknar medvetandetillstånd vid tabelltillstånd hos en Turingmaskin. ”A Turing machine is

specified by two functions: one from inputs and states to outputs, and one from inputs and states to

states. A Turing machine has a finite number of states, inputs, and outputs, and the two functions specify

a set of conditionals, one for each combination of state and input” (op. cit. ss. 185-86). Villkoren av dessa

två funktioner kan för en begränsad Turingmaskin skrivas ut på följande sätt: Om maskinen står i tillstånd

T och tar emot input I, kommer den ge ifrån sig output O och gå vidare till nästa tillstånd T´. Block kallar

detta en ”finite automaton” och ger ett exempel på hur en enkel Coca Cola-maskin stämmer in på denna

definition. Block påvisar detta med en medföljande bild över dess tabelltillstånd (ibid). Med hjälp av ett

symboliskt språk kan man generalisera vad som händer när man stoppar in en femkrona i maskinen, då

en burk kostar en tiokrona kommer maskinen ”önska” få en femkrona till, innan den kan vara behjälplig

och ge ifrån sig en burk.

För att precisera det hela ytterligare: Låt T vara en psykologisk teori kring hur bland annat smärta

relaterar till andra mentala tillstånd, sensoriska input, och beteendemässig output. Formulera T på så vis

att den kan skrivas ut i en sammanhängande mening med alla mentala tillstånd i singulära termer. På så

vis att

T(s1...sn)

där s1...sn är termer för dessa mentala tillstånd. Ersätt termerna för de mentala tillstånden med variabler

och lägg till en existenskvantifikator för att uttrycka teorin i Ramseysatser

∃x1...xnT(x1...xn).

Om xi är variabeln som ersätter 'smärta' kan vi definiera 'smärta' på följande sätt:

y har smärta omm
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∃x1...xn[T(x1...xn) & y har xi ].

Relativt till T kan även sensorisk input och beteendemässig output läggas till på samma sätt genom

konjunktion. Låt T vara en “ridiculously simple theory” att smärta orsakas av nålstick, som får individer att

jämra sig, och att de avlägsnar nålen (op. cit. s. 187).

∃1∃2[(x1, orsakas av nålstick och orsakar x2 och jämrar sig & x2 orsakar avlägsnandet av nålen) &

y har x1],

och om den singulära termen '%xFx' står för egenskapen av att vara x så att x är F, istället för att låta

smärta vara en egenskap uttryckt av dess predikat, kan vi säga följande “%x(x is bigger than a mouse &

x is smaller than an elephant) = being bigger than a mouse and smaller than an elephant” (op. cit. s. 188).

Uttryckt som en Ramseysats för smärta:

smärta = %y∃1∃2[(x1, orsakas av nålstick och orsakar x2 och jämrar sig & x2 orsakar avlägsnandet

av nålen) & y har x2].

Ned Block för en vidare diskussion om hur Ramseysatser kan utformas för mentala tillstånd (ibid). Det

som återstår i den formella beskrivningen är att titta på hur till vida funktionalismen är reduktionistisk.

Ned Block säger följande “[F]unctionalism gives us reduction without elimination. Functionalism is not

functionalist about mentality, for each of the functionalist ways of characterizing mental states in terms

of inputs and outputs commits itself to the existence of mental states by the use of quantification over

mental states, or some equivalent device” (op. cit. s. 191). Funktionalismen är förenlig med fysikalismen

på så vis att alla funktionella system vi känner till även är fysikaliska system. Funktionalismen är om något

mer liberal i tillskrivande av mentala tillstånd. Enligt fysikalismen så skulle endast varelser med hjärnor

lika våra kunna tillskrivas mentala tillstånd, men enligt funktionalismen så krävs endast att något har

samma funktion som hos oss eller spelar samma roll som hos oss för tillskrivande av mentala tillstånd. Vi

kan på så vis tillskriva djur som är olika oss t.ex. smärta.
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3. Reliabilism och dess problem

Reliabilism har en bred och en snäv betydelse. Alvin Goldman kommenterar här dess breda betydelse

“‘Reliabilism’ is sometimes used broadly to refer to any theory of knowledge or justification that

emphasizes truth-getting or truth-indicating properties. These include theories originally proposed

under different labels, such as ‘tracking’ theories” (Goldman, 2011). Dess snäva betydelse innebär att

det är en teori om kunskap, eller möjligen tillskrivande av kunskap som bygger på en speciell typ av

epistemiskt rättfärdigande, nämligen processreliabilism. Processreliabilism innebär i sin tur att graden av

rättfärdigande avgörs av tillförlitligheten hos den mentala process som ligger till grund för skapandet av

våra trosföreställningar. Innan vi går in på själva teorin så kan det vara bra att titta närmare på några

motiv till, eller skäl för att det skulle vara bra att se på epistemiskt rättfärdigande som tillförlitliga

mentala processer. Ett skäl är att rättfärdigande av en trosföreställning inte kan ske med hänvisningar till

begreppet ‘rättfärdigande’ i sig, eller för den delen andra begrepp som ‘kunskap’ om dessa i sin tur

bygger på ‘rättfärdigande’ (ibid). Det kan inte heller ske med liknande begrepp så som ‘resonlighet’

eller ‘rationalitet’ (ibid). Att förlita sig på sådana begrepp skulle leda till antingen ett cirkelargument,

eller vaghet då de övriga begreppen är lika odefinierade som begreppet ‘rättfärdigande’ (ibid).

Vad kan vi då förlita oss på? Alvin Goldman skriver följande:

What kinds of terms, properties, or states of affairs would be admissible and appropriate in an account

of justifiedness? Doxastic states such as belief, disbelief, and suspension of judgment are

non-epistemic states, and so are other purely psychological states such as visual or memory

experiences. Similarly, a proposition's being true or false is a non-epistemic state of affairs. Pace

verificationist approaches to truth, truth is not analyzable in terms of what is known, justified, or verified

(Goldman 1999, chap. 2), so truth is a perfectly legitimate concept for use in an account of justifiedness.

Another admissible element in an account of justifiedness is the causal relation. (ibid)

Vad som rättfärdigar en trosföreställning måste ha att göra med det sätt på vilket trosföreställning har

kommit till. Då kan man fråga sig vilka kausala samband som leder till rättfärdigade trosföreställningar.

Om vi logiskt härleder propositionen B ur en konjuktion av propostioner A. Är vi då rättfärdigade att tro

B? Det beror på – om våra skäl innefattar A, så ja. Men om vi tror på B enbart för att vi önskar att det

vore sant, eller om vi inte tror på A men drar förhastade slutsatser till B, så nej. Trosföreställningar som

skapas på ett otillräckligt sätt kan inte anses vara tillförlitliga. Detta pekar onekligen på att vad som
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behövs för rättfärdigande är en tillförlitlig uppkomst av trosföreställningar – med andra ord

processreliabilism. Vidare, det verkar inte nödvändigt att man känner till en specifik logisk

härledningsregel och att den appliceras på ett korrekt sätt för att generera en rättfärdigad

trosföreställning. Det är förmodligen så att en jägare på stenåldern var helt ovetande om logiska

härledningsregler, men ändå var rättfärdigad då han drog slutsatser kring, och agerade i enlighet med,

spåret av ett bytesdjur.

Vilka villkor gäller för uppkomsten av tillförlitliga trosföreställningar? Alvin Goldman ger exempel på

några tillförlitliga processer som genererar rättfärdigade trosföreställningar, de innefattar normal

perception, att minnas, introspektion och resonerande (Goldman, 1979). Till skillnad mot,

önsketänkande, konfunderat resonerande, gissningar, och hastiga generaliseringar, vilka alla genererar

orättfärdigade trosföreställningar (ibid). På så vis länkas rättfärdigande till den process som ger upphov

till trosföreställningen via dess grad av tillförlitlighet. Är sannolikheten hög för att processen ifråga är

tillförlitlig då ökar graden av rättfärdigande. Den första gruppen av tillförlitliga processer ger upphov till

rättfärdigade trosföreställningar medan den andra gruppen av otillförlitliga processer ger upphov till

orättfärdigade trosföreställningar.

I en tillförlitlig slutledningsprocess härleds rättfärdigheten hos en trosföreställning (input) till en annan

trosföreställning (output). Detta har varit en invändning mot processreliabilismen då man kan tänka sig

oändliga kedjor av så kallad tillförlitlighetskonduktivitet. Ett sätt att bemöta denna kritik har varit att

introducera ett slags grundläggande trosföreställningar (basic level beliefs) som har icke-doxastisk input,

och istället bygger på till exempel perception.

En annan typ av invändning mot processreliabilism har att göra med fall där någon har bevis mot en

tillförlitlig process. Goldman skriver:

Instead of requiring the subject to have a reliably caused meta-belief that her first-order belief is reliably

caused, it proposes a weaker condition intended to cover evidence that undercuts reliability. It says that

there must be no reliable process available to the subject that, were it used by the subject in addition to

the process actually used, would result in her not believing P. In other words, failing to apply a reliable

inferential process to evidence against reliability cancels justifiedness. This extra condition covers the

example in question without imposing a J → JJ requirement. (Goldman, 2011)

9



Vi har prima facie olika intuitioner om rättfärdigande gällande t.ex. expertutlåtande och utlåtande i

vanlig mening. Om vi tänker oss en gäst på Antikrundan som kommer med vad han tror är en rokokostol

från mitten av 1700-talet, vilket en expert också vidimerar, så skiljer sig deras utlåtande åt på så vis att

de kommer av olika tillvägagångssätt. Då gästen har baserat sin trosföreställning på enbart vit färg, så är

expertens tillvägagångssätt mer detaljerat och innefattar form, patina, kunskap om uppkomst och så

vidare. Processreliabilismen kan ge en god förklaring för våra prima facie intuitioner om rättfärdigande,

då den förklarar en sådan skillnad i termer av grader i tillförlitlighet hos olika kognitiva processer.

Den elake demonen

En typ av svårighet bygger på en möjlig värld där en elak demon ändrar förutsättningarna för individerna

som befolkar världen. Demonen skapar oäkta sinnesintryck av fysikaliska objekt i individernas

medvetande (Cohen, 1984) . Individerna i demonvärlden är kvalitativt lika oss i den vanliga världen.1

Detta medför att om våra trosföreställningar är rättfärdigade så är deras trosföreställningar

rättfärdigade. Våra trosföreställningar är rättfärdigade om processen som ligger till grund för dem är

tillförlitlig, enligt reliabilismen. Alla deras trosföreställningar baserade på sinnesintryck är alltså

rättfärdigade men falska. Vad detta visar är att rättfärdigade trosföreställningar kan skapas av icke

tillförlitliga processer. Vilket enligt Cohen betyder att tillförlitlighet inte är nödvändigt för rättfärdigande

(ibid).

Klärvoajans och Mr. Truetemp

Är tillförlitlighet tillräckligt för rättfärdigande? BonJour föreställer sig Maud som är klärvoajant men

saknar evidens för sig förmåga:

Maud believes herself to have the power of clairvoyance, though she has no reasons for this belief. She

maintains her belief despite being inundated by her embarrassed friends and relatives with massive

quantities of apparently cogent scientific evidence that no such power is possible. One day Maud

comes to believe, for no apparent reason, that the President is in New York City, and she maintains this

belief, despite the lack of any independent evidence, appealing to her alleged clairvoyant power. Now in

fact the President is in New York City, and Maud does, under the conditions then satisfied, have

1 Det råder en isomorfi mellan filosofiska demonexempel och hjärnor i näringslösningexempel. Det går alltså
att ersätta demonen i Cohens exempel med en galen vetenskapsman som utför experiment på hjärnor i
näringslösning.
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completely reliable clairvoyant power. Moreover, her belief about the President did result from the

operation of that power. (BonJour, 1980. s. 61)

BonJour tänker sig ytterligare tre fall där evidenslägret förändras, för eller emot att presidenten

befinner sig i New York, och för eller emot den påstådda förmågan . Klärvoajans innebär extrasensorisk2

perception - att erhålla information direkt från en extern fysisk källa som inte innefattar våra normala

fem sinnen. I samtliga fall argumenterar BonJour ett ställningstagande för att individen i fråga saknar

rättfärdigande. Att som i Maudfallet här ovan, ha trosföreställningen skapad av tillförlitlig klärvoajans att

presidenten befinner sig i New York (ibid). Slutsatsen enligt BonJour är att trosföreställningar skapade av

tillförlitliga processer inte är tillräckligt för rättfärdigande då detta motsäger våra intuitioner, då vi vill

säga att individen i exemplen inte är rättfärdigad (ibid).

Det kan vara svårt att förbise vissa aspekter i BonJours klärvoajansfall, som att evidensläget efter 100år

av parapsykologisk forskning inte ser särskilt ljust ut. Det kan därför vara svårt att inte vara jävig i

bedömningen av graden av rättfärdigande (evidens för och emot), då exemplet bygger på

parapsykologi kan detta mycket väl vara förklaring till varför exemplet inte bedöms rättfärdigat. Ett

exempel med strukturell likhet står dock att finna i litteraturen, vilket inte ger upphov till samma direkta

aversion. Keith Lehrer tänker sig en individ, kallad Mr. Truetemp, som får en annordning inopererad i sig

(Lehrer, 1990. ss. 163-164). Annordningen bygger på en termometer och har följande effekt på Mr.

Truetemp: den genererar sanna trosföreställningar om temperaturen i den omgivande miljön. Lehrer

motsäger sig att dessa trosföreställningar utgör kunskap och alltså implicit att de inte är rättfärdigade

(ibid).

Generalitetsproblemet

Generalitetsproblemet är ett annat problematiskt fall för processreliabilism (Conee&Feldman, 1998).

Vad det går ut på är följande: en viss trosföreställning kan kopplas till en specifik kausal

förekomstprocess (token process). Den aktuella och konkreta processen i fråga kan knytas både rumsligt

och tidsligt till en viss plats. Det är dock inte klart hur en sådan konkret förekomstprocess skall typas, då

detta kan ske på en mängd olika sätt. För en given rättfärdigad trosföreställning är det möjligt att

identifiera flera olika (samtidigt förekommande) processer från vilka trosföreställningen härstammar. En

2 Maudfallet riktas mot reliabilismen specifikt. BonJours tre andra fall har andra mål. Samanthafallet riktas till
exempel mot externalism till förmån för en deontisk internalism.
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individs rättfärdigade trosföreställning att det står en blå bil utanför sitt fönster kanske härstammar ur

en tillförlitlig trosföreställningsformande process som normal visuell perception, eller normal visuell

perception genom ett genomskinligt material i dagsljus, och så vidare, ner till en mångfald av olika mer

eller mindre specifika och detaljerade processer. Det kommer föreligga statistiska skillnader i

tillförlitlighet mellan olika tänkbara processer. Eftersom frågan om typning för dessa

förekomstprocesser är öppen, är också graden av rättfärdigande obestämd.
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4. Reliabilism och hanterandet av dess problem

Hanterandet av den elake demonen, klärvoajans, och Mr. Truetemp

Alvin Goldman har föreslagit en teori i två skikt för tillskrivande av rättfärdigande, för att hantera

problematiska demon-, samt klärvoajansfall (Goldman, 1992). Det första skiktet kan liknas vid en mental

lista innehållandes bra samt dåliga processer för skapandet av trosföreställningar, de bra processerna

stämplas ‘dygdiga’ och de dåliga stämplas ‘syndiga’. Denna teorin bygger på vissa psykologiska

förutsättningar som att begrepp kan ha ett representativt innehåll. Det andra skiktet i teorin behandlar

tillskrivande av dessa dygder och synder till konkreta exempel. Då en individ kontemplerar över hur till

vida en viss trosföreställning är rättfärdigad, så gäller det bara för individen att matcha hur

trosföreställningen kom till mot listan över dygder och synder för att kunna komma till en slutsats om

dess status för rättfärdigande. Om den har matchats mot en dygd är den rättfärdigad och om den har

matchats mot en synd är den inte rättfärdigad. Goldman menar att detta löser fall med en elak demon då

visuell perception kommer finnas med på i stort sett allas listor över dygder, det vill säga visuell

perception är oftast en tillförlitlig process (ibid). Individer kommer inte lättvindigt att ändra på sina listor

och detta förklarar då varför vi tenderar att svara positivt gällande rättfärdigande i fall med en elak

demon (ibid). Det motsatta gäller för klärvoajansfallet då klärvoajans förmodligen skulle hamna på de

flesta individers lista över synder, vilket då förklarar varför vi tenderar att bedöma sådana fall som

orättfärdigade.

När det gäller Mr. Truetemp så föreligger det en kausal relation, mellan hans trosföreställningar och

yttre faktorer, samtidigt som han själv är ovetande om detta faktum. En reliabilist måste på grund av att

det föreligger en tillförlitlig process, säga att Mr. Truetemp är rättfärdigat och följaktligen att han

besitter kunskap om den omgivande temperaturen. Goldman skulle förmodligen säga följande, om just

detta fall: graden av tillförlitlighet hos en process bedöms över tid. Mr Truetemp skulle förmodligen till

en början inte lita på sin nyvunna förmåga. Över tid skulle han dock via verifikation bli medveten om det

faktum att hans trosföreställningar om omgivningens temperatur alltid överensstämmer med externa

termometrar. Denna insikt skulle innebära att Mr. Truetemp skulle placera sin förmåga att känna av

omgivningens temperatur på sin lista över dygder.
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Hanterandet av generalitetsproblemet

När det gäller generalitetsproblemet så kan vi titta närmare på hur Erik Olsson och Martin Jönsson

hanterar detta. I deras bokmanuskript Explicative Epistemology; A Defence of Reliabilism, hanterar de

problemet i två steg. För det första:

[R]eliabilism is empty unless it is supplemented with a theory of belief categorization. Once

supplemented, however, the theory will be extremely complicated, or so the argument goes. This

objection is rebutted in part by observing that the ambitions of the reliabilist theory, as seen here, are

limited to providing an explication of knowledge/justication. As such, it need not also provide a

practically effective method for determining in concrete cases when the conditions mentioned in the

explication hold. (Olsson & Jönsson, 2012. ss. 5-6)

Generalitetsproblemet riktas således mot tillskrivande av kunskap. Olsson & Jönsson menar att om ett

teoribygge behandlar kunskap eller rättfärdigade trosföreställningar så kringgås generalitetsproblemet.

För det andra, för att hantera problemet med tillskrivande av kunskap lyfter de in fynd från empiriska

studier kring grundläggande trosföreställningar utförda av Jönsson. Dessa pekar mot att tillskrivandet av

kunskap i normalfallet är oproblematiskt:

Empirical evidence has been presented that demonstrates – for a range of normal (reliable and

unreliable) belief-forming processes – that people converge on types whose reliability can be used to

track justification and knowledge judgments. It has been argued that this evidence can be utilized by a

form of attributor reliabilism. Even if the specifics of the positions offered here are rejected, the very

striking correlations reported in Experiment 3 constitute a very strong fundament for reliabilist theories

to build upon, and a major empirical confirmation of what reliabilists have been saying for a long time.

(Jönsson, 2012. s. 14)

Det finns alltså empiri som styrker en konvergens för skapandet av grundläggande trosföreställningar

mellan olika individer.

14



5. Formell Reliabilism och Processreliabilism

Reliabilismen följer den klassiska analysen av kunskap som ofta betecknas ‘JTB’ (eng. Justified, True,

Belief) . Enligt klassisk JTB satisfieras kunskapskravet endast genom följande tre krav (i) - (iii), emedan3

samtida epistemologer har argumenterat för att dessa bör utökas med krav (iv).

S vet att p omm

(i) p är sann

(ii) S tror att p

(iii) S är rättfärdigad i sin tro att p

(iv) ett anti-Gettier villkor x

Gettierproblem är inte på något sätt unika för reliabilismen, utan slår brett mot samtliga JTB-teorier. För

att ge ett klassiskt exempel:

Svensson, har den rättfärdigade trosföreställning att “Johansson äger en Volvo”. Svensson drar

därför den rättfärdigade slutsatsen (genom tillämpandet av regeln för disjunktion) att

“Johansson äger en Volvo, eller så är Bengtsson i Borlänge”, trots att Svensson saknar kunskap

om var Bengtsson befinner sig. Det visar sig dock att Johansson inte äger en Volvo, men av en

ren slump så befinner sig Bengtsson i Borlänge. Svensson har alltså en trosföreställning som är

både sann och rättfärdigad, men som inte verkar vara kunskap.

En möjlighet för en reliabilist kan hantera Gettierproblem är att särskilja mellan för- och efterteoretisk

kunskap. Olsson & Jönsson ställer upp fyra krav för ett explikatum, vilka har sina ursprung hos Carnap

(Carnap, 1950), samt kommenterar dem på följande sätt:

1) The explicatum [the thing that explicates] is to be similar to the explicandum [the thing that is

3 Den engelska initialismen ‘JTB’ betecknar en specifik analys av kunskap. Då uppsatsen är skriven på
svenska kommer de svenska termerna ‘rättfärdigande’, ‘sann’, ‘tro’ att betyda det samma.
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explicated] in such a way that, in most cases in which the explicandum has so far been used, the

explicatum can be used; however, close similarity is not required, and considerable differences are

permitted.

2) The characterization of the explicatum, that is, the rules of its use (for instance, in the form of a

definition), is to be given in an exact form, so as to introduce the explicatum into a well-connected

system of scientific concepts.

3) The explicatum is to be a fruitful concept, that is, useful for the formulation of many [true] universal

statements (empirical laws in the case of a nonlogical concept, logical theorems in the case of a logical

concept).

4) The explicatum should be as simple as possible; this means as simple as the more important

requirements 1), 2) and 3) permit. (Olsson & Jönsson, 2012. s. 45)

Med detta i åtanke kan vi tänka oss att valar var problematiska för zoologer, på samma sätt som

Gettierfall är problematiska för epistemologer:

Gettier cases are the whales of epistemology: just as whales are like fish in some respects and like

mammals in others, so too Gettier cases are like knowledge in some respects and like ignorance in

others. They are like knowledge e.g. because they involve a (usually) reliable method of belief

formation. They are like ignorance e.g. because they involve elements of randomness and error. So, are

Gettier cases more like knowledge or more like ignorance? Consider the corresponding zoological

question: are whales more like fish or more like mammals? Zoologists didn’t attempt to answer this

question by consulting their zoological intuitions. Rather they considered the theoretical costs and

benefits of various classificatory options. We suggest it is high time that we do the same in

epistemology. (op. cit. s. 110)

Intuitioner är problematiska när det kommer till att avgöra frågor av kunskapsteoretisk natur. På samma

sätt som zoologer vägde teoretiska för- och nackdelar vid klassifikationen av valar, bör epistemologer

göra det samma för Gettierfall. Detta torde innebära att reliabilister bör tillkännage Gettierfall som en

form av efterteoretisk kunskap. Alternativet är att göra avkall på sanningskonduktiviteten för tillförlitliga

processer. Kostnaden för att göra ett sådant avkall skulle bli för hög, då det är en grundläggande princip

för det reliabilistiska teoribygget.

Det som särskiljer reliabilismen från andra JTB-teorier är dess syn på rättfärdigande. Med andra ord

förblir (i) samt (ii) oförändrade och udden riktas mot (iii). För (iii) introduceras en specifik teori för
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epistemologiskt rättfärdigande, vilken vi vid det här laget känner igen som processreliabilism. För

processreliabilismen innebär - som sagts tidigare - ett epistemologiskt rättfärdigande generellt sett att

en trosföreställning kommer från en tillförlitlig process av relevant typ.

Reliabilismen går att spåra tillbaka till Frank P. Ramseys ‘Knowledge’ (Ramsey, 1931. s. 258) . Emedan4

processreliabilismen får se dagens ljus först 48 år senare i Alvin Goldmans 'What is a Justified Belief?'

(Goldman, 1979). Hos Richard Feldmans 'Reliability and Justification' presenteras Goldmans teori på

följande schematiska sätt i tre olika versioner:

(G1) If S’s belief that p results from a belief-independent process that is of a reliable relevant type, then

S’s belief that p is justified.

(G2) If S’s belief that p results from a belief-dependent process that is of a conditionally reliable relevant

type and the beliefs on which this process operates in producing S’s belief that p are themselves

justified, then S’s belief that p is justified.

(G3) If S’s belief that p results from a token of the visual belief-forming process operating in observation

conditions O, then S’s belief that p is justified if and only if the visual process is reliable in observation

conditions O. (Feldman, 1985. ss. 161-62)

Hos Olsson och Jönsson ser vi tydligt skillnaden mellan och ena sidan en reliabilistisk teori om kunskap

(eller möjligen tillskrivande av kunskap), och o andra sidan en processreliabilistisk teori om

epistemologiskt rättfärdigande:

(OJK) a subject S knows that p if and only if

S’s true belief that p was obtained through a reliable process

(OJR) a subject S’s belief that p is justified if and only if

it was obtained through a reliable process (Olsson & Jönsson, 2012. s. 10)

Samtidigt som detta exempel på ett tydligt vis gör det möjligt att särskilja två separata teorier, visar det

också på en relation mellan dessa teorier. (OJR) utgör på sätt och vis ett fundament för (OJK). Om vi utgår

4 En passus hos Ramsey avslöjar följande, vilket till en början inte ådrog sig någon uppmärksamhet: “a belief
is knowledge if it is true, certain and obtained by a reliable process.”
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i (OJR) och vandrar uppåt till (OJK) kan vi också identifiera den klassiska JTB-formen.
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6. Processreliabilism och funktionalism: Ett nära släktskap?

Vi börjar genom att särskilja mellan epistemologisk internalism och externalism. Bernecker och Dretske

listar motiven bakom det externalistiska projektet inom epistemologin och det kan vara värdefullt att ta

del av denna beskrivning (Bernecker & Dretske, 2000. s. 70). 1. Att kunna tillskriva kunskap till

högstående djur, små barn, samt viss artificiell utrustning etcetera. 2. Att skapa en naturaliserad

epistemology (Quine/Carnap) i vilken normativt språk helt har avlägsnats. 3. Att lösa långvariga

epistemologiskt specifika problem. 4. Ge svar på mer generella problematiska frågor som till exempel,

hur kan man veta något utan att veta att man vet det (ibid).

Då skillnaden mellan epistemologisk internalism och externalism gör sig gällande på flera plan i

kunskapsdebatten, krymper vi omfånget för att tala om skillnaden i termer av mental tillgänglighet.

In first approximation, an epistemological theory counts as internalist if and only if it requires that all of

the elements needed for a belief to satisfy this condition [justification/knowledge] must be cognitively

accessible to the person in question; and as externalist, if it allows that at least some of these elements

need not be thus accessible, allowing them to be external to the believer’s cognitive perspective.

(BonJour, 2002. s. 234)

Vidare kommer denna tillgänglighet att diskuteras dels i termer av grundvalar för kunskap och dels i

termer av rättfärdigade trosföreställningar. Bernecker och Dretskes fjärde motivet ger därför en

naturlig ingång för denna relevanta diskussion av skillnaden mellan internalism och externalism. En vida

debatterad kunskapstes lyder något i stil med att, vetskap förutsätter alltid vetskap om att man vet.

Denna tes ligger nära den internalistiska hållningen.

 Om vi tänker oss följande scenario: en individ ser en blå bil stå utanför sitt fönster, och vidare att han

därför vet att det står en blå bil utanför sitt fönster. Här tycks det försvarbart att tänka sig en

internalistisk hållning. Det verkar nämligen högst plausibelt att individen skulle vara medveten om att

anledning till att han vet det står en bil utanför sitt fönster är på grund av att han ser det står en bil

utanför sitt fönster. Exemplet visar att den internalistiska hållningen verkar trolig för kunskap baserad på

aktuella perceptioner. Dock är det lätt att hitta motexempel mot denna typ av internalism då den är

alldeles för generell. Om vi istället tänker oss att en individ vet att Gaius Julius Caesar Augustus
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Germanicus, smeknamn “Caligula”, är diminutiv form av det latinska ordet för soldatstövel “caliga” och

“Caligula” således betyder något i stil med “den lilla soldatstöveln”. Där det i det första exemplet fanns

en uppenbar koppling mellan o ena sidan individens kunskap, och o andra sidan aktiviteten som låg till

grund för individens kunskap, verkar denna koppling inte lika uppenbar i det andra fallet. Vad som ligger

närmare till hands för det andra fallet, givet individuella skillnader i förmåga att minnas och så vidare, är

att det kan existera individer med denna typ av kunskap som är ytterst omedvetna om hur de vet vad de

vet.

Internalismen har kommit att utvecklas i tre riktningar för att hantera problematiska fall som det här

ovan. (i) Att tala om möjlig snarare än ständig tillgänglighet till grundvalarna för vår kunskap. (ii) Att tala

om denna tillgänglighet i relevanta del- snarare än totalmängder. (iii) Att tala om tillgänglighet till våra

rättfärdigade trosföreställningar snarare än grundvalarna för vår kunskap.

Vi kan titta på hur (i)-(iii) kan appliceras på fallet med individen som vet att “Caligula” betyder “den lilla

soldatstöveln”. (i) Det är inte säkert att individen vid första anblick är medveten om grundvalarna för sin

kunskap, men över tid och via reflektion så kan han bli medveten om sina grundvalar, till exempel minnas

att han lärde sig det på en historielektion i skolan. (ii) Det är ofta så att vår kunskap har fler än en källa.

Individen kan till exempel dels fått sin kunskap på en historielektion i skolan och dels genom att han sett

en dokumentär på Discovery om den julisk-claudiska ätten. Poängen här är att han inte behöver ge en

total beskrivning av grundvalarna för sin kunskap, utan endast en del av dessa, till exempel minnas

dokumentären på Discovery då denna ligger närmare i det förgångna. (iii) Det kan vara fördelaktigt att

tala om rättfärdigade trosföreställningar  istället för grundvalarna för vår kunskap, eftersom det på ett5

klarare sätt följer från en rättfärdigade trosföreställningen, varför den är rättfärdigad.

Epistemologisk externalism är den kontrasterande positionen som innebär att det kan existera kunskap

eller rättfärdigade trosföreställningar som saknar denna mentala tillgänglighet som diskuterats här ovan.

George Pappas presenterar externalismen på ett schematiskt sätt, dels med avseende på kunskap och

dels med avseende på rättfärdigade trosföreställningar:

5 I den engelskspråkiga litteraturen används termen justifier. Det råder delade meningar kring vad dessa är,
men tanken är att de på ett naturligt eller självklart sätt länkas samman med trosföreställningen i fråga på så
vis att den blir rättfärdigad. Justifiers hanteras isomorfiskt likt knowledge basis.
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Weak AKE:

It is false that, whenever one knows some proposition p, one can become aware by reflection that

some item or other k is a knowledge basis for p.

Strong AKE:

It is false that, whenever one knows some proposition p, one can become aware by reflection of some

essential knowledge basis for p.

Strong AJE:

It is false that, whenever one has a justified belief that p, one can become aware of some justifier or

other for one's belief that p (Pappas, 2013).

Vi kan i Strong AKE se ett förnekande av en internalism som inkorporerar (i), och i Weak AKE ett

förnekande av en internalism som inkorporerar (i) samt (ii). Strong AJE är ett exempel på ett förnekande

av en internalistisk teori kring rättfärdigade trosföreställningar, och alltså bygger på (iii). En viktig poäng

är att epistemologisk externalism inte betyder att vi aldrig har den tillgänglighet som internalismen

förutsätter, externalismen betyder endast att vi inte alltid behöver den .6

För att återknyta till Bernecker och Dretskes fyra motiv till det externalistiska projektet. Följande citat av

Alvin Goldman är direkt talande för åtminstone de två första av dessa fyra motiv:

In this respect it is instructive to test my theory and its rivals against certain metaphorical or analogical

uses of ‘know’. A correct definition should be able to explain extended and figurative uses as well as

literal uses, for it should explain how speakers arrive at the extended uses from the central ones. With

this in mind, consider how tempting it is to say of an electric-eye door that it ‘knows’ you are coming (at

least that something is coming), or ‘sees’ you coming. The attractiveness of the metaphor is easily

explained on my theory: the door has a reliable mechanism for discriminating between something being

before it and nothing being there. It has a ‘way of telling’ whether or not something is there: this ‘way of

telling’ consists in a mechanism by which objects in certain DOE [distance-orientation-enviroment]7

relations to it have differential effects on its internal state. By contrast, note how artificial it would be to

apply more traditional analyses of ‘know’ to the electric-eye door, or to other mechanical detecting

6 Något förutom ett specifikt mentalt tillstånd behövs för rättfärdigande hos externalistisk kunskap. Har
motsvarighet i systems reply till det Kinesiska Rummet.
7 En automatisk dörröppnare bör endast öppnas för personer som avser gå genom dörrarna. Här kan man
tänka sig grader av mer eller mindre sofistikerade metoder för igenkänning, allt från avstånd och storlek till
form och rörelsemönster.
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devices. How odd it would be to say that the door has ‘good reasons’, ‘adequate evidence’, or

‘complete justification’ for thinking something is there; or that it has ‘the right to be sure’ something is

there. The oddity of these locutions indicates how far from the mark are the analyses of ‘know’ from

which they derive [...] I am trying to fashion an account of knowing that focuses on more primitive and

pervasive aspects of cognitive life, in connection with which, I believe, the term ‘know’ gets its

application. A fundamental facet of animal life, both human and infra-human, is telling things apart,

distinguishing predator from pray, for example, or a protective habitat from a threatening one. The

concept of knowledge has its roots in this kind of cognitive activity. (Goldman, 1976. s. 791)

Goldman verkar alltså argumentera för att hans teori är att föredra framför andra kunskapsteorier, för

det ger en bättre förklaring till alla de olika situationer då vi applicerar kunskapsbegreppet. En korrekt

definition bör alltså kunna innefatta både symboliska och bokstavliga tolkningar. Perifera symboliska

tolkningar har sitt ursprung i centrala bokstavliga tolkningar, enligt Goldman. Om vi utgår ifrån en central

bokstavlig tolkning, borde detta innefatta att vi identifierar något liknande i en perifer symbolisk

tolkning. Vad Goldman pekar mot här är en förmåga att särskilja mellan saker och ting. Vidare, att denna

förmåga har sitt ursprung i en kognitiv aktivitet fundamental för allt djurliv, då det innefattar något så

grundläggande som att skilja mellan till exempel rovdjur och bytesdjur.

Om vi ställde oss frågande till var kunskap kan existera så ser hos både Bernecker och Dretske, samt hos

Goldman ett liberalt kunskapsbegrepp (ibid). Innehavare av kunskap är inte bara vuxna människor (som

sannolikt för internalistiska teorier), utan även barn, högre stående djur, samt viss artificiell utrustning.

Just detta är relevant för ett argument mot funktionalistisk holism

[I]f pain is interdefined with certain highly articulated beliefs and desires, then animals who don't have

internal states that play the roles of our articulated beliefs and desires can't share our pains, and

humans without the capacity to feel pain can't share certain (or perhaps any) of our beliefs and desires.

In addition, differences in the ways people reason, the ways their beliefs are fixed, or the ways their

desires affect their beliefs — due either to cultural or individual idiosyncracies — might make it

impossible for them to share the same mental states. These are regarded as serious worries for all

versions of functionalism. (Levin, 2010)

Att Goldman specificerar “högre” stående djur är alltså av vikt, då det verkar nödvändigt att djur

åtminstone har medvetandetillstånd som approximerar vår funktionella teori för att de skall kunna typas

på samma sätt som hos oss. Detta är inte helt oproblematiskt:
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Some functionalists, however [...] have suggested that if a creature has states that approximately realize

our functional theories, or realize some more specific defining subset of the theory particularly relevant

to the specification of those states, then they can qualify as being mental states of the same types as

our own. The problem, of course, is to specify more precisely what it is to be an approximate realization

of a theory, or what exactly a “defining” subset of a theory is intended to include, and these are not

easy questions. (ibid)

Även om språkbruket inte är funktionalistiskt så ser vi hos Goldman en alludering till en kognitiv aktivitet

(se citat ovan). Om en individ innehar kunskap framgår till viss del av ett förfinat sätt att navigera sig

genom världen. Det må här vara möjligt att tala om detta i termer av grader av förfining. Den empiriska

forskningen har givit oss flera insikter och det finns mycket att säga om högre stående djurs beteenden.

Deras beteende visar på flera psykologiska likheter med oss själva. Vi vet till exempel att schimpanser

och delfiner agerar på samma sätt som mänskliga barn vid viss ålder, då de känner igen sin egen

spegelbild. Förklaringen till detta beteende beror med största sannolikhet på att de har

självmedvetenhet, vilket i sin tur förutsätter en “theory of mind”. Insikter om sådana likheter har fått

praktiska konsekvenser, som att vi omvärderat flera djurförsök. Ett sätt att tolka detta förfinade sätt på

vilket högre stående djur navigerar sig genom världen är att de faktiskt har mentala tillstånd som

approximerar våra mentala tillstånd i en övergripande psykologisk teori.

Om det går att formulera Ramseysatser för rättfärdigade trosföreställningar, med utgång i

processreliabilismen, som är strukturellt lika dem för smärta, borde det vara ett starkt skäl att tro att

processreliabilismen är funktionalistisk:

To construct the Ramsey-sentence of this “theory”, the first step is to conjoin these generalizations,

then replace all names of different types of mental states with different variables, and then existentially

quantify those variables [...] Such a statement is free of any mental state terms. It includes only

quantifiers that range over mental states, terms that denote stimulations and behavior, and terms that

specify various causal relations among them. It can thus be regarded as providing implicit definitions of

the mental state terms of the theory. An individual will have those mental states just in case it

possesses a family of first-order states that interact in the ways specified by the theory. (ibid)

Vi tänker oss en situation där en individ använder sina kognitiva förmågor för att navigera genom

trafiken i en stad. Mitt på ett övergångsställe ser han en bil komma mot honom i hög fart, hans pupiller
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utvidgar sig, och han hoppar åt sidan. Om vi substituera ‘smärta’ och istället låter xi stå för ‘rättfärdigad

trosföreställning’ kan vi med några mindre modifikationer skriva ut Ramseysatsen som svarar mot (G1)

samt (OJR).

rättfärdigad trosföreställning = %y∃1∃2[(x1, orsakas av tillförlitliga processer och orsakar x2

pupillerna utvidgar sig & x2 orsakar hoppar åt sidan) & y har x2]

Vi har här att göra med “a belief-independent process that is of a reliable relevant type”, då visuell

perception är oberoende av trosföreställningar, normalt sätt tillförlitlig samt av relevant typ. På samma

sätt kan vi skriva ut en Ramseysats för (G2). I (G2) ändrar vi på exemplet då detta har att göra med

trosföreställningsberoende tillförlitliga processer. Vi använder oss av exemplet: en individ har den

rättfärdigad trosföreställning om att x1 det finns ett äpple i kylskåpet. Då individen tänker på äpplet

orsakar det salivutsöndring och att han går till kylskåpet:

rättfärdigad trosföreställning = %y∃1∃2[(x1, orsakas av trosföreställningsberoende tillförlitliga

processer och orsakar x2 salivutsöndring & x2 går till kylskåpet) & y har x2]

I en förklaring till mänskligt handlande, som i exemplet här ovan, avkräver man oftast en motiverande

kraft till själva handlandet. Trosföreställningar allena brukar inte vara tillräckligt för att motivera

handlande i sådana förklaringar, utan de behöver oftast kombineras med till exempel en önskan eller en

känsla som hunger. Det verkar okontroversiellt att hävda att både önskande och hunger är motiverande.

Vi utgick från (G2) och hämtade där begreppet “trosföreställningsberoende”. Om processreliabilistiska

rättfärdigande är funktionalistiska så ger det (G2) ett ramverk som inte bara beskriver en typ av

rättfärdigande, eller möjligen när vi kan tillskriva en individ ett visst rättfärdigande. Det beskriver också

hur detta rättfärdigande kan användas i en vidare psykologisk teori för att förklara mänskligt handlande

utifrån externalistisk kunskap . Detta då identiteten av en mentalt tillstånd fastställs av dess kausala8

relation till sensorisk stimuli, andra mentala tillstånd som till exempel önskningar och hunger, samt

beteende.

Vi lägger i (G3) till villkoret o, det är tillräckligt ljust för att se annalkande bilar i området p:

8 1. Vad är kunskap? 2. När kan vi tillskriva kunskap? 3. Hur kan vi agera utifrån kunskap? 1 samt 2 är vida
diskuterade i den reliabilistiska litteraturen. 3 verkar i stort sett obesvarad i samma litteratur.
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rättfärdigad trosföreställning = %y∃1∃2∃3[(((x1, orsakas av tillförlitliga processer och orsakar x2

pupillerna utvidgar sig & x2 orsakar hoppar åt sidan) omm o3 det är tillräckligt ljust för att se

annalkande bilar) & p har o3) & y har x2]

Då fler villkor kan vara relevanta, som till exempel y:s goda syn, eller brist där av, skymd sikt och så

vidare, går det att expandera Ramseysatsen att innefatta även sådana villkor. För den som har svårt att

se parallellen mellan denna utvecklade Ramseysatsen gällande rättfärdigade trosföreställningar och den

initiala Ramseysatsen gällande smärta, kan det nämnas att den senare går att utveckla så att även den

innefattar relevanta villkor. Här kan vi till exempel tänka oss villkorat att individen i fråga inte är påverkad

av analgetika eller lider av universell analgesi.

Att det är möjligt att skriva ut Ramseysatser för rättfärdigade trosföreställningar i processreliabilistisk

mening, vilar lika mycket på dess epistemologiska externalism (variabler i högerledet av

Ramseysatserna) som på att tillförlitligheten hos våra mentala processer vilar på kausala samband,

mellan sensorisk input, andra mentala tillstånd, och beteendemässig output. För att återgå till vad som

sades inledningsvis i kapitlet som behandlade funktionalismen. Mentala tillstånd identifieras inte utifrån

dess inre konstitution, utan på dess funktionella roll i det kognitiva systemet som det tillhör. Identiteten

av en mentalt tillstånd fastställs på så vis av dess kausala relation till sensorisk stimuli, andra mentala

tillstånd, och beteende. Den strukturella implikationen av detta innebär att om två mentala tillstånd är

funktionellt lika, är de också samma mentala tillstånd. Sammantaget talar detta plausibelt för ett nära

släktskap mellan processreliabilism och funktionalism.

Vi noterade två variabler i ett flöde för en implicit definition av rättfärdigade trosföreställningar. Lägger

vi ihop dessa två variabler och de rättfärdigade trosföreställningarna har vi sammantaget tre stycken

noder. Om vår psykologiska teori gäller över systemet som helhet så kan manipulering av dessa noder

ge nya insikter. Vi börjar med den första noden som hittills stått för nålstick i Ramseysatsen för smärta,

och en annalkande bil i Ramseysatsen för en rättfärdigad trosföreställning. Då vi talar om kunskap i

termer av processer, så ställs vi inför följande problem: Olika processer kan till synes ge kunskap om

samma sak. En individ studerar en karta noggrant, en annan individ följer anvisningarna från en GPS. Båda

individerna når med hjälp av olika processer samma resultat, det vill säga de når sin destination, och har

såldes kunskap om var de befinner sig. För en processreliabilist är detta inget konstigt då både studiet

av kartor och att följa GPS-anvisningar är tillförlitliga processer. Motsvarande strukturella likhet står att

finna hos en funktionalistisk teori för smärta. Vi kan tänka oss en byggarbetare som slår sig på tummen
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med en hammare, och en annan byggarbetare som bränner sig på tummen med en värmepistol. Detta

exemplet är analogt det föregående exemplet, då två olika processer båda leder till smärta. Dessa

smärttillstånd kan vidare individueras att gälla för just tummen, på samma sätt som kunskapen i det

föregående exemplet kunde individueras att gälla geografisk kunskap om en specifik plats. Vi kan också

vid en analys av den första noden se att både processreliabilism och funktionalism stöter på ett likartat

problem, vilket illustreras i problemet med den elake demonen. Alvin Goldmans föreslagna lösning

förutsätter en mer komplex psykologi som tar hänsyn till representativt innehåll. En funktionalistisk teori

verkar tillika teoretiskt oförmögen att förklara hur till exempel studiet av en karta och en utförlig text

kan ge kunskap om samma sak, att lokalisera en specifik geografisk plats . Luis Bermúdez skriver:9

Representations are not just objects like any other. They are things that bear a special semantic relation

to the world. They posses a content that stands for objects or state of affairs extrinsic to them. And it is

here that the puzzle lies. The puzzle is not just how representations can have causal effects within the

world – but rather how representations can have causal effects within the world as a function of their

semantic properties […] the puzzle of causation by content. (Bermúdez, 2005. s. 73)

Representativt innehåll utgör alltså både ett problem för både processreliabilism och funktionalism på

grund av dess semantiska relation till vår omvärld. Vi kan se en utveckling av både processreliabilism och

funktionalism i en riktning som inkorporerar representativt innehåll. Ett sätt att tolka denna likhet på är

att det existerar ett nära släktskap mellan dessa två teorier.

Vi tittar här näst på den andra noden, vilket är den rättfärdigade trosföreställningen. Här är det möjligt

att se funktionella likheter mellan olika rättfärdigade trosföreställningar. En individ har den rättfärdigade

trosföreställningen att det är en synd att äta griskött; en annan individ har den rättfärdigade

trosföreställningen att griskött måste upphettas till minst +68C innan förtäring. Båda dessa rättfärdigade

trosföreställningar är funktionellt lika i följande avseende: de förhindra individen att drabbas av trikonos.

Det råder alltså Nashjämvikt  mellan två olika strategier i ett och samma relevanta avseende. Genom en10

vidare JTB-analys av dessa två rättfärdigade trosföreställningar ser vi dock att den första inte bygger på

kunskap, utan snarare religiös övertygelse, emedan den andra bygger på kunskap. Nashjämvikten vilar

9 Behöver kombineras med åtminstone The Language of Thought Hypothesis.
10 Ett spelteoretiskt begrepp som kan förklaras genom att titta på trafikregler. Vissa länder har högertrafik
och andra länder har vänstertrafik. Förutsatt att alla följer en regel som specificerar vilken sida av vägen man
ska köra på är det ovidkommande om det är höger eller vänstersidan. Spelteoretiskt säger man då att det
råder en Nashjämvikt mellan höger och vänstertrafik.
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på bakgrundsvillkor, som till exempel tillgång till alternativa proteinkällor. Det är därför centralt att tala

om den funktionella likheten i termer av relevans. Detta är därför inte ett problem. Om det däremot går

att finna ett exempel med två olika rättfärdigade trosföreställningar som visar på funktionella likheter i

samtliga avseende, där endast den ena lever upp till kunskapskravet vore det ett problem. För att

hantera falskpositiva fall, det vill säga fall där vi har en rättfärdigad trosföreställning som inte lever upp

till kraven på kunskap, kan vi skriva:

externalistisk kunskap = %y∃1∃2[(x1, orsakas av tillförlitliga processer och orsakar x2) & y har x2]

& sant

Till sist tittar vi på den tredje noden. Den som har stått för beteendemässig output. Det som kan vara

problematiskt är prima facie att en och samma kunskap kan ligga till grund för olika beteenden. En

funktionalistisk teori har inga problem att tillgodose detta krav då till exempel kunskap baserad på

sensorisk input i kombination med andra mentala tillstånd kan sägas genererar våra beteenden. Hur kan

en teori som processreliabilism med en externalistisk syn på kunskap hantera problem med att tillskriva

samma kunskap till olika beteende? Vi utgår från Ramseysatsen baserad på (G1) och tänker oss att detta

är normalfallet. Vi tänker oss sedan en grupp som står kvar, här ligger planerade försäkringsbedrägerier

till grund för beteendet. Modus operandi för bedragarna är att de inväntar att en bil kör mot dem och i

sista sekunden hoppar de upp på motorhuven för att inte ådra sig allt för allvarliga skador. Vidare tänker

vi oss att endast 1/1000 trafikolyckor av denna typ är försäkringsbedrägerier. 5% av olyckorna sker

inom ett tidsintervall som leder till att individen hoppar upp på motorhuven för att undvika skada. Hur ska

vi resonera om vi vill differentiera mellan två olika beteenden? Kan vi avgöra om vi har att göra med ett

bedrägeri eller en olycka? Vi kan åtminstone tilldela dem olika sannolikheter. Om vi utgår från Bayes

formel, kan vi ta reda på sannolikheten för om vi har att göra med en bedragare:

p(bedrägeri|D)

Där “p” står för en sannolikhet och “D” för en händelse som slutar med att en individ hamnar på

motorhuven av en bil. Bayes formel säger då följande:

p(bedrägeri|D) = p(D|bedrägeri) p(bedrägeri)/p(D)

Vi vet sedan tidigare:
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p(bedrägeri) = 0,001

p(olycka) = 0,999

p(D|bedrägeri) = 1,00

p(D|olycka) = 0,05

För att ta reda på p(D):

p(D) = p(D|bedrägeri) p(bedrägeri) + p(D|olycka) p(olycka)

Vilket ger oss:

p(D) = 0,05095

Sannolikheten enligt Bayes formel för att vi har att göra med en bedragare blir då:

p(bedrägeri|D) = 0,019627

Vilket avrundat uppåt motsvarar en risk på 2% att händelsen i fråga var ett försäkringsbedrägeri.

Följaktligen kan vi åtminstone säga något om problematiska fall där samma externalistiska kunskap ligger

till grund för olika beteende över tillförlitliga processer.
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7. Ett återbesök till reliabilismens problem

I det här kapitlet skördas frukten från tidigare kapitel. Om vi förutsätter ett släktskap mellan

processreliabilism och funktionalism, så torde detta innebära nya teoretiska möjligheter i hanterandet av

reliabilismens problem. Vi kommer därför titta på ett funktionalistiskt problem samt tilltänkta lösningar,

och förhoppningsvis kan vi då identifiera viss överlappning till reliabilismens problem samt där ge nya

lösningsförslag.

Det Kinesiska Rummet: Ett återbesök till den elake demonen, klärvoajans samt Mr. Truetemp

För att återknyta till problemet med den elake demonen, så innebar det följande: Man tänker sig en

möjlig värld i vilken en elak demon fixerar förutsättningarna för individer att ha tillförlitliga perceptioner

av fysikaliska objekt. I exemplet stipulerar vi att individerna kvalitativt är lika oss, men att alla deras

perceptuella uppfattningar kommer att vara falska. Eftersom de är kvalitativt lika oss kommer de ha

perceptuella uppfattningar som är rättfärdigade. För en reliabilist innebär det att de kommer av

tillförlitliga mentala processer. Då deras perceptuella uppfattningar är falska så måste det enligt kritiken

innebära att tillförlitlighet inte är en nödvändighet för rättfärdigande.

Om processreliabilistiska rättfärdiganden är funktionalistiska så skulle det ge oss teoretiska möjligheter

att lösa detta problem inom ramverket för funktionalismen. Graden av rättfärdigande beror på graden

av tillförlitlighet hos relevanta mentala processer av rätt typ över sensorisk input, andra mentala

tillstånd, och beteendemässig output. Mot denna teoretiska bakgrund så får vi alltså nya analytiska

möjligheter. Exemplet förutsätter nämligen att individer i den elaka demonvärlden är kvalitativt likt oss,

utan att de besitter något som spelar kunskapsrollen. Detta är problematiskt. Vi kan tänka oss ett

liknande fall som på ett starkt sätt visar denna poäng. Man kan tänka sig en möjlig värld i vilken en elak

demon fixerar förutsättningarna för studsbollar så att de inte studsar. I exemplet stipulerar vi att

studsbollarna som inte studsar i den möjliga demonvärlden är kvalitativt lika studsbollar som studsar i vår

värld. Eftersom studsbollarna i demonvärlden är kvalitativt lika våra studsbollar kommer de ha en

inneboende studsförmåga. Då demonvärldens studsbollar har studsförmåga men inte studsar innebär

det att studsförmåga inte är nödvändigt för att stutsa. Vi kan se en isomorfi då studsförmåga genererar

studs på samma sätt som tillförlitliga mentala processer genererar rättfärdigade trosföreställningar i en

funktionalistisk teori.
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Studsförmåga är ett metafysiskt begrepp som vi här ovan identifierade utifrån en funktionalistisk teori.

Begreppet är väletablerat och används i dagligt tal. Vi skulle likväl kunna tala om tillförlitliga fysikaliska

processer, då det är möjligt att ge en fullständig fysikalistisk förklaring för hur en studsboll kan studsa. En

sådan förklaring skulle innefatta bollens form och materiella sammanställning, hur rörelseenergi kan

omvandlas till potentiell energi enligt Newtons första lag vid kontakt med till exempel ett golv. Hur

denna potentiella energi i själva verket är en form av kemisk energi och om hur denna kemiska energi

sedan kan omvandlas tillbaka till rörelseenergi. Hur effektiv denna omvandling är, det vill säga, hur

mycket av den totala energin som går förlorad i form av värme. Där vi i fallet med studsbollen kan ge en

fullständig förklaring innefattande kausala lagar för studsförmåga, kan vi inte på samma sätt i fallet med

rättfärdigade trosföreställningar ge en fullständig förklaring innefattande kausala lagar för tillförlitliga

mentala processer. Att vi inte kan ge en grundläggande fysikalisk förklaring för tillförlitliga mentala

processer är snarare talande för det vetenskapliga läget än för dess status som ett fysikaliskt fenomen.

Med denna diskussion om kausalitet är det passande att göra ett insteg i ett funktionalistisk problem,

nämligen John Searls argument om det Kinesiska Rummet (Searle, 1980). Argumentet är baserat på ett

tankeexperiment och riktas mot möjligheten för en digital dator som kör ett program, att ha ett

medvetande på samma sätt som människor har utifrån att kunna köra rätt sorts program. Argumentet

riktas mot funktionalismen.

Tankeexperimentet utgår ifrån följande hypotetiska premiss: antag att AI-forskare lyckas bygga en

dator som beter sig som om den förstår kinesiska. Som dess input tar den kinesiska tecken, och därefter

exekverar den instruktionerna hos ett datorprogram, vilket får den att producera andra kinesiska tecken

som dess output. Antag sedan att den utför detta uppdrag på ett fullgott sätt, så att den övertygande

klarar ett Turingtest. Med andra ord, att programmet övertygar en människa som talar kinesiska att det

själv är en levande person som talar kinesiska. Frågan som Searle vill ha besvarad är om (1) datorn

bokstavligen förstår kinesiska eller om (2) den endast simulerar sin förmågan att förstå kinesiska. Searle

kallar (1) för stark AI och (2) för svag AI (ibid). Vidare tänker sig sedan Searle att han själv är instängd i ett

rum med en engelsk version av samma datorprogram, samt allehanda användbara hjälpmedel, till

exempel pennor och papper. Searle kan då få papper med kinesiska tecken på genom brevinkastet i

rummets dörr som sin input, genom att exekvera instruktionerna i den engelska versionen av

datorprogrammet producera han nya kinesiska tecken, och dessa presenterar han sedan som output i

pappersform genom samma brevinkast. Om datorn klarar Turingtestet på detta viset, följer det enligt
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Searle även att han själv gjort det. Detta i kraft av att ha lyckats köra datorprogrammet manuellt. Då det

inte går att skilja på hans och datorns roller i de båda exemplen, tänker sig Searle följande: människan

som kör datorprogrammet manuellt skulle inte förstå konversationen “I don’t speak a word of Chinese”

(op. cit. s. 3). På samma sätt argumenterar Searle att inte datorn heller skulle förstå konversationen.

Vidare, utan förståelse eller intentionalitet kan vi inte beskriva en dator som tänkande, och eftersom

den inte tänker har den inte ett medvetande, åtminstone inte i normalt hänseende. Därför drar Searle

slutsatsen att stark AI är falsk (ibid).

Searle presenterar en mer formell version av argumentet i “Is the Brain's Mind a Computer Program?”

(Searle, 1990). Searles argument bygger på fyra stycken premisser. De är: (pi) Program är syntaktiska.

Det vill säga, program använder en syntax för symbolmanipulering. Symbolernas semantik är irrelevant i

hänseendet och förbises helt. Programmet vet var det ska placera en symbol och regelmässigt hur det

kan flytta runt samma symbol, men det vet inte vad symbolen står för - meningen bakom symbolen. För

ett program är symboler fysikaliska objekt utan någon speciell innebörd. (pii) Medvetande har mentalt

innehåll, det vill säga en semantik. Till skillnad från symbolanvändning hos ett program har våra tankar ett

semantiskt innehåll - de betyder något för oss, med andra ord, de representerar något och vi vet vad de

representerar. (piii) Syntax i sig självt är inte tillräckligt för att förklara semantik. Det Kinesiska Rummet är

tilltänkt att visa just detta. Enligt argumentet har rummet en syntax - Searle själv använder instruktioner

på engelska för att manipulera kinesiska symboler likt ett program. Men det har ingen semantik, då han

själv inte förstår kinesiska. Därför är syntax inte tillräckligt för att förklara semantik. (piv) Hjärnor orsakar

medvetande. Vilket Searle menar är “trivialt” och behandlar därför axiomatiskt (ibid).

Ur (pi), (pii), och (piii) drar Searle följande slutsats: (si) Program är inte grundläggande för, eller tillräckligt

för medvetande. Om program endast har syntax och saknar semantik, och syntax är inte tillräckligt för

semantik. Då medvetande har semantik, följer att program saknar medvetande. Ur (piv) drar Searle fler

slutsatser, vilka riktas mot funktionalismen. Han menar att (sii) andra system som är kapabla att orsaka

medvetande skulle behöva ha kausala egenskaper som motsvarar hjärnors kausala egenskaper (causal

powers). Hjärnor måste ha något som orsakar att medvetande existerar. Vetenskapen har ännu inte

fastställt vad detta skulle vara, men det måste existera, för medvetande existera. Dessa kausala

egenskaper är vad hjärnor använder sig av för att orsaka medvetande, enligt Searle (ibid). Om något

annat ska lyckas orsaka medvetande så måste det ha motsvarande kausala egenskaper. Vidare ur (si)

och (sii), eftersom inget program kan generera medvetande, och endast motsvarande kausala

egenskaper kan orsaka medvetande, följer (siii) att program saknar motsvarande kausala egenskaper.
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Ur (siii) följer sedan, (siv) att hjärnor inte kan använda program för att generera medvetande. Eftersom,

program saknar motsvarande kausala egenskaper, motsvarande kausala egenskaper genererar

medvetande, och hjärnor orsakar medvetande (ibid).

Vi kan se att (sii) kan appliceras på analogin här ovan mellan studsförmåga och tillförlitliga processer. Vi

fångar upp den egenskap andra system bör ha för att betecknas som innehavare av medvetenhet,

nämligen den kausala egenskapen. Vi har nu satt fingret på ett funktionalistisk problem. För att återknyta

till analogin så fångar dock det metafysiska begreppet studsförmåga upp den mest relevanta

egenskapen hos en studsboll, och även hos bollar i allmänhet. Om motivet till bollbyten i professionell

tennis är att bollarna ska hålla en så konstant studs som möjligt så behövs inte en fullständig fysikalistisk

förklaring, det räcker att se en förändring i bollarnas studs över tid . På samma sätt fångar tillförlitliga11

mentala processer upp den mest relevanta egenskapen för rättfärdigade trosföreställningar.

Kognitionsforskningen kommer dessutom göra nya landvinningar vilket kommer öka vår förståelse för

tillförlitligheten hos våra mentala processer. Ett annat sätt att bemöta kritiken från Searle är att påpeka

att argumentet missar en essentiell detalj. Det är inte Searles egen förmåga att förstå kinesiska som står

under luppen. Searle själv är bara en del av ett större system - förslagsvis dess beräkningsenhet. Searle

kan alltså vara ytterst omedveten genom hela förfarandet samtidigt som systemet på en annan nivå är

ytterst medvetet. Ray Kurzweil menar att om systemet visar upp en kapacitet av att förstå kinesiska, så

gör det också det "it would have to, indeed, understand Chinese" (Kurzweil, 2001). Kurzweil menar

dessutom att Searle gör sig skyldig till en självemotsägelse i att samtidigt hävda att maskinen talar

kinesiska men att den inte förstår kinesiska (ibid).

Ett ytterligare sätt att bemöta Searles argument är att styra in på hur konceptuella argument kan vara

talande för kontingenta fakta. Daniel Dennett tänker sig en människa som föds muterad på så vis att hans

hjärna saknar de kausala egenskaper Searle talar om (Dennett, 1991. ss. 310-11). Denna mutation agerar

precis som människa, och det går inte att särskilja den åt rent beteendemässigt från andra människor. En

sådan mutation är ett exempel på vad man i medvetandefilosofi vanligtvis kallar en zombie. Denna

zombie skulle föröka sig på samma sätt som andra människor, vilket över tid skulle leda till fler likadana

zombier. Det naturliga urvalet, enligt Darwin, skulle favorisera dem då deras konstitution är enklare. Så

11 Det existerar en vetenskaplig fysikalistisk förklaring till hur en boll studsar. Vetenskapsläget ser
annorlunda ut för en kausal fysikalistisk förklaringen till hur hjärnor orsakar medvetande. Då det Kinesiska
Rummet är utformat som ett argument för att kritisera stark AI har argumentets motståndare i sin tur hävdat
att tekniska landvinningar kommer lösa problemet. Searle kallar denna typ av svar “Wait ‘til next year reply”
(Searle, 2009).
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småningom skulle vanliga människor dö ut. Därför, om Searle har rätt, är det mest troligt att människor

faktiskt är zombier och endast hävdar att de är medvetna . Emellertid, förutsätter detta att sådana12

mutationer är möjliga, vilket i sig är ett kontingent faktum.

Debatten kring det Kinesiska Rummet fångar alltså upp betydelsefulla aspekter av den internalistiska

kritiken emot reliabilismen. Det Kinesiska Rummet kan appliceras på både den elake demonen-,

klärvoajans- och truetempfallet - de två sistnämnda kan behandlas som ett och samma fall. Vi lägger

märke till den strukturella likheten mellan det Kinesiska Rummet, samt den elake demonen-, klärvoajans-

och truetempfallet i att rätt sorts kausalitet är central för kritiken. I fallet med det Kinesiska Rummet

gäller kritiken allmänt för tillskrivande av medvetande hos individer; i den elake demonen-, klärvoajans-

och truetempfallet gäller kritiken mer specifikt svårigheter med tillskrivande av rättfärdigade

trosföreställningar hos individer, och om tillförlitlighet hos dess mentala processer är nödvändig eller

tillräcklig. Sammanfattningsvis kan vi bemöta kritiken i den elake demonen-, klärvoajans- och

truetempfallet med åtminstone tre svar. 1. Vi kan hänvisa till att framsteg inom kognitionsforskningen

kommer reda ut eventuella svårigheter i hänvisandet till tillförlitliga mentala processer för epistemiskt

rättfärdigande. 2. Vi kan hänvisa till att kritiken är missvisande då den inte riktas mot systemet som

helhet, vilket alltså verkar nödvändigt för externalistisk kunskap, och i synnerhet gäller för fallet med

den elaka demonen. 3. Vi kan hänvisa till brister i argumenten, som till exempel, om det ens är möjligt att

tänka sig klärvoajans som bygger på fysikaliska kausala lagar, och att Mr. Truetemps förmåga faktisk

skiljer sig från normal perception då ingen inlärning förutsätts.

Frameproblem: Ett återbesök till generalitetsproblemet

När det gäller det så kallade generalitetsproblemet, så innebär ett funktionalistiskt ramverk nya

möjligheter till insikt. För att först återknyta till själva problemet, så betyder det att för en given

rättfärdigad trosföreställning är det möjligt att identifiera flera olika (samtidigt förekommande)

processer från vilka trosföreställningen härstammar. En individs rättfärdigade trosföreställning att det

står en blå bil utanför sitt fönster kanske härstammar ur en tillförlitlig trosföreställningsformande process

som normal visuell perception, eller normal visuell perception genom ett genomskinligt material i

12  I Consciousness Explained argumenterar Dennett för att vi alla är Zimboes (Dennett, 1991. ss. 310-11). Där
“zimboe” är en “[Z]ombie that is behaviorally complex, thanks to a control system that permits recursive
self-representation” (op. cit. s. 310). Den primära orsaken till detta är att medvetande inte kan mätas kvalitativt,
det vill säga i binära termer av innehavande eller avsaknad, utan ska snarare mätas kvantitativt i termer av grader
(ibid).
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dagsljus, och så vidare, ner till en mångfald av olika mer eller mindre specifika och detaljerade processer.

Det föreligger statistiska skillnader i tillförlitlighet mellan de olika processerna i fråga. Eftersom frågan

om typningen för dessa förekomstprocesser är öppen, är också graden av rättfärdigande obestämd.

Generalitetsproblemet är sannolikt ett frameproblem. Det går att särskilja mellan två separata

iterationer av frameproblemet, där den första är ett ytterst väldefinierat formellt problem i matematisk

logik vilket identifierades av McCarthy och Hayes (McCarthy & Hayes, 1969). Den andra iterationen är

ett epistemologiskt problem, med sin grund i den första iterationen, om hur kognitiva varelser

uppdaterar sina trosföreställningar i en ständig interaktion med sin omvärld.

Problemet som McCarthy och Hayes identifierade handlar om hur man skriver en logisk formel så att den

beskriver effekterna av en handling utan att också behöva skriva ett stort antal tillhörande formler som

beskriver samma handlings triviala icke-effekter. Anledningen till att problemet identifierades var på

grund av framsteg inom den relativt nya forskningsdisciplinen artificiell intelligens. Namnet är taget från

en tidig teknik för animation där stora delar av de teckningarna som används, återanvänds. Ponera att en

animerad handling över två rutor utspelar sig i förgrunden, då bakgrunden är statisk återanvänds denna

och endast de delar som berör handlingen illustreras i animationens nästa ruta - denna process är

tidssparande då alltså stora delar av teckningarna återanvänds och inte behöver tecknas ånyo. Det som

återanvändes i den nya rutan ifrån animationens föregående ruta är det som kallas en “frame”.

Vi kommer här fokusera på den andra iterationen . Daniel Dennett var förmodligen först med att13

presentera insikter om en vidare tolkning av frameproblemet (Dennett, 1978. s. 125). Denna

kunskapsteoretiska tolkning handlar om hur kognitiva varelser kan uppdatera sina trosföreställningar i

samband med utförande av handlingar så att de står i rätt relation till omvärlden. Jerry Fodor är inne på

samma spår i Modularity of Mind “How […] does the machine's program determine which beliefs the

robot ought to re-evaluate given that it has embarked upon some or other course of action?” (Fodor,

1983. s. 114). Vi ser klara likheter mellan de två iterationerna, men också ett par skillnader. Likheterna

handlar om hur relevanta aspekter av kausalitet kan representeras; skillnaderna gör sig gällande i att

problemet inte presenteras i formell mening och icke-effekterna av handlingar inte specificeras. Dennett

menar att AI-forskare har upptäckt  “a new, deep epistemological problem—accessible in principle but

13 För att titta på en möjlig lösning av den första iterationen, se till exempel: Sandewall, E. & Shoham, Y.
1995,”Nonmonotonic Temporal Reasoning,” i D. M. Gabbay, C. J. Hogger och J. A. Robinson eds.,
Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, vol. 4, ch. 7, ss. 439–498, Oxford
University Press.

34



unnoticed by generations of philosophers” (Dennett, 1987. s. 129).

För att illustrera problemet kan vi utgå från exemplet att brygga en kanna kaffe. Om vi tänker oss att en

robot byggd på logikbaserad AI , ska utföra uppgiften, så kanske första handlingen är att ta kannan.14

Kannans nuvarande plats representeras av en sats i dess databas av fakta jämte otaliga andra fakta om

situationen, till exempel kannans utformning, dess volym och färg, diskbänkens och kaffebryggarens

position, hur roboten själv är konfigurerad, dess arms position i förhållande till kannan och så vidare. Om

roboten är i närheten av artificiellt intelligent så kommer databasen dessutom innehålla otaliga andra

fakta som inte har direkt relevans för situationen. Då roboten har tagit kannan så behöver den uppdatera

sin databas. Kannans position har då ändrats, vilket uppenbart är en sats som behöver revideras i

robotens databas. Diskbänkens och kaffebryggarens positioner har inte ändrats, men om kannans lock

råkar sitta i kannan, så har lockets position också ändrats och dess nya position måste också uppdateras.

Denna andra iteration av frameproblemet kan alltså sägas handla om hur kognitiva varelser skall

begränsa omfånget av de propositioner de måste ompröva efter utförandet av deras handlingar. Vi

tänker oss följande process som vårt exempel: Bryggandet av en god kanna kaffe. Om vi först fokuserar

på resultatet, vilket är en god kanna kaffe, och vi vill replikera denna, det vill säga tillverka fler

förekomster av samma typ. Hur ska denna typning ske? Vi kan använda oss av lite bakvänd

ingenjörskonst och skissa på en sådan typning. Vi noterar tryck och temperatur på vattnet, tiden det tar

att brygga, mängden malt kaffe som används, med vilken typ av kvarn vi malde bönorna och hur

finkornigt detta gjordes, samt vilken typ av bönor som använts. Hur vet vi att detta är rätt typning? Det

verkar alltså även existera ett generalitetsproblem för bryggning av kaffe och detta kan uttryckas som

ett frameproblem. Nämnligen: Hur kan kaffebryggande varelser begränsa omfånget av de relevanta

stegen för att brygga en god kanna kaffe? Det är ju trots allt möjligt att tänka sig en mer detaljerad

algoritm för att brygga kaffe, som innefattar allt från plock till rostning av kaffebönorna, att grossisten

inte blandar ut de fina bönorna med billigare dito, att handlaren inte gör det samma, att vattenverket

levererar bra vatten i kranen, att energibolaget levererar el, vilket i sin tur förutsätter att våra politiker

fattar kloka beslut om vår kärnkraft, och så vidare. Gemensamt för dessa är att de alla kan betecknas

som konstanter och på så vis flyter de ihop med bakgrunden - med allt annat som verkar irrelevant för

uppgiften. Levde vi på en annan plats hade det kanske varit annorlunda och vi hade sett en annan typning

för en god kanna kaffe.

14 Shanahan använder ett liknande exempel där en logikbaserad artificiellt intelligent robot brygger te
(Shanahan, 2009).
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Med denna bakgrund kan vi se paralleller till fallet med att typa de tillförlitliga mentala processer som

ligger till grund för en individs rättfärdigade trosföreställning om att de står en blå bil utanför hans

fönster. Om vi tänker oss att visuell perception ligger bakom hans trosföreställning, så är detta i stort

sett oproblematiskt om han har normal synförmåga. Hade han däremot haft nedsatt syn så hade

förmodligen bärandet av glasögon behövts läggas till i typningen av hans rättfärdigade trosföreställning.

Att hitta en formell lösning på detta frameproblem har visat sig mycket svårt, likaså är

generalitetsproblemet fortfarande olöst. Martin Jönsson visade empiriskt att generalitetsproblemet

kringgås under kontrollerade former, då individerna som deltog i undersökningen konvergerade kring

vilka processer som låg till grund för trosföreställningarna i fråga (Jönsson, 2012).

Systemsvaret till det Kinesiska Rummet ger oss en funktionalistisk ingång till villkor för hur

frameproblemet hanteras. Hanterandet av frameproblemet kommer nödvändigtvis innefatta relevanta

aspekter av systemet som helhet.

Luciano Floridi delar upp AI i två delar “[as] a branch of engineering interested in intelligent behaviour

reproduction [and] a branch of cognitive science interested in intelligence production” (Floridi, 2011). Vi

kan säga att området för den första typen av AI approximera området för den första iterationen av

frameproblemet, emedan området för den andra typen av AI approximerar området för den andra

iterationen av frameproblemet. Floridi menar att vi idag ser flera exempel på den första typen, samtidigt

som vi fortfarande inte har sett några exempel på den andra typen av AI (ibid). Förklaringen till att den

första typen har fungerat hänger på vad Floridi kallar “enveloping the world”, vilket kan ses som en

strategi för att hantera frameproblemet (ibid). Termen kommer ifrån ingenjörskonsten där så kallade

envelopes är tredimensionella representationer av omfattningskraven för en rörlig del. Inom robot- och

processteknik får enveloping en utvidgad innebörd. Här handlar det om att bygga rätt sorts infrastruktur

runt begränsade robotar. Om vi till exempel tillverkar kretskort och det finns en stationär robot som kan

utföra själva lödningen, så innebär enveloping att bygga en infrastruktur runt roboten så att den kan

utföra uppgiften. För att begränsa problemet så utgår vi från att infrastrukturen är fabriken som inhyser

roboten, och dess envelope kommer då innefatta dess löpandeband, matning av nya komponenter, ny

löd och så vidare. Att vi idag har bilar som kan köra sig själva är inte en följd av ett

kognitionsvetenskapligt projekt av att producera intelligens, utan ett resultat av att ingenjörer lyckats

reproducera intelligent beteende. Att ingenjörer lyckats med uppgiften beror på att vi idag har

infrastruktur som till exempel GPS, vilken verkar som ett envelope för bilen motsvarande fabriken runt
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lödroboten.

Om vi använder oss av enveloping för att tolka resultatet av Jönssons studier av generalitetsproblemet

(Jönsson, 2012). Om generalitetsproblemet är ett frameproblem, och enveloping kan användas för att

hantera frameproblemet, så kan en för studier kontrollerad miljö verka som ett envelope och möjliggöra

tillskrivande av kunskap. Generalitetsproblemet hanteras då till följd av enveloping. Sammantaget visar

sig reliabilismen vara en stark kandidat för externalistisk kunskap. Generalitetsproblemet är däremot

svårt att hantera vid tillskrivande av kunskap. Orsaken till detta är att det i grunden rör sig om ett djupare

epistemologiskt problem, nämligen ett frameproblem. Enveloping har visat sig vara en fruktsam strategi

för att hantera frameproblemet i andra sammanhang, och står till buds om vi ser på processreliabilistiska

rättfärdigande som funktionalistiska förlopp. Daniel Dennett har uttryckt att vi som kognitiva varelser

inte löser frameproblemet, vi hanterar det på ett sätt som är “good enough for government work”

(Dennett, 1996. s. 6). Detta verkar rimligt.
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8. Slutsats

I de första kapitlen presenterades relevanta avsnitt ur den funktionalistiska och reliabilistiska

litteraturen. Det visade det sig möjligt att skriva ut Ramseysatser för rättfärdigade trosföreställningar i

processreliabilistisk mening som var strukturellt lika Ramseysatser för smärta. Att det förelåg strukturella

likheter tolkades som att det existerar ett nära släktskap mellan processreliabilism och funktionalism.

Med utgång i Ramseysatserna gjordes en vidare analys av detta släktskap utifrån möjliga fall. Det visade

sig problematiskt för både processreliabilismen och funktionalismen att hantera representativt innehåll.

Vi tog hjälp av både spelteori och Bayesiansk analys för att identifiera, differentiera, och placera

trosföreställningar i ett övergripande nätverk av trosföreställningar, utifrån ett externalistiskt

kunskapsbegrepp. Ett funktionalistisk ramverk som ny teoretisk bakgrund gav nya möjliga svar till de

problem kritikerna lyft fram för processreliabilismen. En analys av det Kinesiska Rummet gav nya

möjligheter att bemöta reliabilismens problem. Ett funktionalistiska ramverket gjorde det också möjlig

att se generalitetsproblemet som ett frameproblem. Detta kunde i sin tur förklara varför

generalitetsproblemet har visat sig så svårt att bemöta. Enveloping har visat sig vara en fruktsam

strategi vid hantering av frameproblemet, denna strategi står reliabilister till buds för att hantera

generalitetsproblemet.
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