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Förord 

Den här boken är för mig inte endast en bok utan den handlar om det som 
jag i grunden tror är det viktigaste av allt, nämligen sanningen. Denna bok 
handlar dels om att jag tror att vi bör söka hur det är snarare än hur vi tror att 
det är eller hur vi vill att det ska vara. Men framför allt handlar den om den 
förutsättning som sanningen utgör för oss. 

Det finns många personer som på olika sätt bidragit till de tankar jag ut-
vecklar i detta arbete. Det som är bra och fruktbart har jag alla dessa perso-
ner att tacka för. Om det är något i mitt arbete som skulle kunna uppfattas 
som inte fullt så fruktbart eller rent av missvisande eller felaktigt är det dock 
endast jag själv som är ansvarig. Av alla de som hjälpt mig på olika sätt vill 
jag nämna några vid namn. 

Först och främst vill jag tacka min huvudhandledare professor Eberhard 
Herrmann. Genom min studietid från C-uppsatsen till färdig avhandling har 
han stöttat, uppmuntrat och inspirerat mig till att fortsätta att utveckla mina 
filosofiska tankar. Utan honom skulle inte denna avhandling blivit klar, den 
skulle inte ens blivit påbörjad. Att lägga ifrån sig sina egna uppfattningar och 
försöka förstå vad det är någon annan vill göra är inte lätt. Det är dock något 
som min handledare lyckats med. Genom att fokusera på det jag velat göra 
och de filosofiska problem jag velat lösa har Eberhard genom diskussioner 
hjälpt mig se vad av mina tankar som varit fruktbart och vilka som inte varit 
det. Den tid min handledare lagt ner och det engagemang som han visat vet 
jag inte hur jag ska tacka för. Det finns inte ord som kan förklara vilken fan-
tastisk handledare du varit Eberhard! Du är verkligen en handledare i ordets 
rätta bemärkelse. Du har dock inte bara varit en handledare utan är en men-
tor, en förebild och en god vän som lyssnat och gett stöd även när det inte 
varit fråga om akademiskt arbete. Jag kan inte nog tacka dig! 

Min biträdande handledare Karin Johannesson: Din avhandling var det 
som fick mig att vilja doktorera i religionsfilosofi, jag ville skriva en lika bra 
bok som du! Har jag ens kommit i närheten av det arbete du gjort är jag syn-
nerligen nöjd. Som handledare har din nit och dina besvärliga frågor gett mig 
precis vad jag behövt för att utveckla mina filosofiska tankar. 

Vid min sida, som stöd och hjälp, outtröttlig i ansträngningen att förstå 
vad det är jag gör, min make Ronnie Wikström: Du fantastiska och underba-
ra människa, tack för allt stöd även när jag inte gjort annat än att jobba, sova 
och äta! Tack till Tim Wikström och Nellie Wikström: Ni har låtit mig arbe-
ta fast ni helst skulle velat att jag lekt med er, ni har förstått att när dörren till 
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mitt lilla arbetsrum är stängt så ”är Linda på jobbet”. Ni är mitt hjärtas fröjd 
och glädje! 

Min mamma, Kerstin Fromm, som alltid stöttat mig i det jag vill göra och 
alltid tror att jag klarar allt; som också ställt upp med diverse praktiska saker. 
Tack för ditt engagemang! Min pappa, Leif Fromm, som läst min avhandling 
i sin helhet, för att ge innehållsliga kommentarer, trots att han inte tyckt att 
det varit enkelt: Tack för dina hejarop och att jag kunnat ringa när jag känt 
att ingen ork funnits! 

Ulf Zackariasson, opponent på mitt slutseminarium, som vid ett extra till-
fälle efter slutseminariet tog sig tid att diskutera innehållsliga aspekter: Med 
en närmast genomborrande blick såg han genom texten in i idéerna och lyfte 
fram det som är mina filosofiska bidrag och visade på det som behövde för-
bättras. Vilket enormt jobb du gjorde, tack! 

Jag vill också tacka Erica Appelros. Jag hade henne som lärare på B-
kursen i tros- och livsåskådningsvetenskap. Det var hon som från början 
väckte mitt intresse för religionsfilosofi genom sin egen kärlek till ämnet och 
genom en fantastisk kurs! Hennes fantastiska analysförmåga har sporrat mig 
till att alltid försöka leta djupare i resonemang. 

Mitt eget seminarium: högre seminariet i religionsfilosofi: Tack till alla 
gamla som nya! Men framför allt till Anna Ortner, som inte bara är en god 
vän utan en skarpsinnig läsare, Lena Edlund, som kommit med andra infalls-
vinklar genom sitt sätt att filosofera, och Clare Ruth Mellqvist, som kom-
menterat min text både muntligt och skriftligt samt Anders Kraal, Lotta 
Knutsson Bråkenhielm, Maria Klasson Sundin, Francis Jonsson och Peter 
Dahlgren. 

Tack också till alla på det gemensamma seminariet för religionsfilosofi 
och språk- och kulturfilosofi för att jag fått lägga fram flera utkast till kapitel 
i min avhandling! Jag vill särskilt tacka Sharon Rider. Vi har olika filosofisk 
grundsyn, men just genom att Sharon visade sina egna uppfattningar har hon 
fått mig att tydligare se mina egna. 

Petra Carlsson och Joel Halldorf som kom in på forskarutbildningen 
samma år som jag: Det var skönt att ha er vid min sida när den tidiga dokto-
randtiden var förvirrande! Tack också till de studenter som jag haft privilegi-
et att undervisa under min tid som doktorand: Tack för att ni ställt frågor 
som fått mig att se problemen ur nya perspektiv! 

Annika Dahlin som i sista stund tog på sig uppgiften att språkgranska min 
avhandling: Tack för att du trots kort varsel ställde upp! Robert Inglis som 
hjälpt mig att förbättra min engelska sammanfattning, tack! 

Jag vill också tacka Petra Wåhlin på Publicering och Grafisk Service. 
Tack för att du hållit ordning på datum och vad som behövdes! 

 
   Vallentuna, Mars 2010 

Linda Fromm Wikström 
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Inledning 

Hur vi talar 
Dagens samhälle är pluralistiskt, det kan alla hålla med om. Idag stöter vi på 
en mängd sanningsanspråk i alla möjliga frågor, inte minst i religiösa frågor. 
Vi ser dessa anspråk dagligen bl.a. i dagspressen. Vetenskapen och kanske 
allra främst naturvetenskapen är idag den västerländska människans religion 
i den bemärkelsen att det naturvetenskapen säger, kanske särskilt fysiken och 
biologin, uppfattas som sanningen med stort S. Det vi ibland glömmer är att 
även naturvetenskapens sanningsanspråk bygger på teorier. Dessa teorier 
finns för att svara på specifika frågor som rör naturvetenskapen i fråga och 
inte något annat. Det är endast mot bakgrund av de naturvetenskapliga teori-
erna som de naturvetenskapliga påståendena kan bli meningsfulla och möjli-
ga att förstå. Mot bakgrund av de naturvetenskapliga teorierna ställs prövba-
ra hypoteser upp och det är verifierandet eller falsifierandet av dessa hypote-
ser som blir till naturvetenskapliga sanningsanspråk. Men dessa hypoteser är 
uppställda mot bakgrund av de tillgängliga naturvetenskapliga teorierna. Och 
dessa är just teorier, inte sanningar som är omöjliga att ifrågasätta. 

Vi stöter dagligen på en mängd olika typer av sanningsanspråk, däribland 
religiösa och naturvetenskapliga. Olika sanningsanspråk kan vara rivalise-
rande och motsägande. Man kan t.ex. inte både påstå att atomen är den mins-
ta beståndsdelen och att atomen inte är den minsta beståndsdelen. Detta har 
lett till att många uppfattar sanningsanspråk från olika områden eller kontex-
ter som rivaliserande. I USA pågår en livlig debatt om kreationismen. Frågan 
som debatten handlar om är om det är de naturvetenskapliga påståendena om 
t.ex. världens och universums uppkomst som är de riktiga eller om det är de 
religiösa påståendena om det samma som är riktiga. Frågan är dock om det 
måste vara det ena eller det andra. Skulle inte både naturvetenskapen och 
religionen kunna ha rätt på sitt sätt?1 

Dan Browns böcker bl.a. Änglar och demoner (år 2000) och Da Vinciko-
den (år 2003), vilka båda är filmatiserade, och hans senaste bok Den förlo-
rade symbolen (år 2009), som förra året var en mycket uppskattad julklapp, 
handlar just om denna spänning mellan religion och (natur)vetenskap. 

                               
1 Se Herrmann, 1998. 
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Dessa tre böcker handlar alla om Professor Langdon som är symbolfors-
kare och som dras in i förvecklingar med mörka hemligheter relaterade till 
kampen mellan kyrkan och (natur)vetenskapen. Böckerna beskriver en slags 
kamp som pågår utan vanligt folks vetskap, en kamp mellan kyrkan och 
(natur)vetenskapen, där (natur)vetenskapen står som vinnare, i alla fall på så 
sätt att det är (natur)vetenskapens uppfattning om världen som är den norme-
rande. 

Browns böcker har sålts i över 80 miljoner exemplar världen över. Intres-
set för Browns böcker säger något om vår tid och hur vi ser på religion och 
(natur)vetenskap och relationen dessa emellan. 

Det finns också ett annat drag i Browns böcker som är nära kopplat till 
förståelsen av relationen mellan religion och (natur)vetenskap. Detta drag 
har att göra med det jag tagit upp ovan, att dessa två områden konkurrerar 
med varandra om att sitta inne med sanningen, kanske också med hela san-
ningen. Uppfattningen som ligger till grund för detta är den mycket spridda: 
Att dessa, religion och (natur)vetenskap, är rivaliserande och varandra mot-
sägande. Uppfattningen att om man tror att (natur)vetenskapen har rätt eller 
sitter inne med sanningen så kan man inte också tro att religionen har rätt 
eller sitter inne med sanningen. De flesta västerländska människor idag tror 
nog på teorier som t.ex. teorin om The Big Bang och Darwins teori om det 
naturliga urvalet. Man räknar generellt med att (natur)vetenskapliga teorier 
så som dessa är sanna. Om man har uppfattningen att man endast kan till-
skriva en av religion respektive (natur)vetenskap sanningen så finns då ingen 
plats för religiös tro. 

Det som kommer till uttryck i bl.a. Browns böcker, och som jag menar är 
symptomatiskt för vår tid, är att om man bevisar att teorin om t.ex. The Big 
Bang är riktig har man också per automatik bevisat att t.ex. påståendet att 
Gud skapade världen är falskt. 

Problemet med detta är dock att det är ett filosofiskt ohållbart sätt att re-
sonera och dra slutsatser på. Av att det ena är sant kan man nämligen inte dra 
slutsatsen att det andra är falskt. Detta har bl.a. att göra med att det är fråga 
om två olika kontexter med olika utgångspunkter och olika bakgrundsteorier 
och att de vill ge svar på olika typer av frågor. 

Det jag velat visa med att ta upp Browns böcker är inte att just han inte 
ser de filosofiska problemen som gömmer sig bakom dessa antaganden utan 
att det är ett sätt som många idag tänker på. Brown får här endast vara ett 
exempel på hur man idag uppfattar relationen mellan religion och (na-
tur)vetenskap, vad gäller begreppen sanning och verklighet, nämligen att 
naturvetenskapen skulle ha ensamrätt på vad som är sant och verkligt, oav-
sett kontext. 

Den här frågan om relationen mellan (natur)vetenskap och religion, som 
rivaliserande eller inte, aktualiserar en ännu mera grundläggande fråga som 
kan exemplifieras med filmen The Matrix (år 1999). Filmen visar på ett filo-
sofiskt komplex som kanske mera är en fråga om hur vi människor tenderar 
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att tänka generellt oavsett om det är i en pluralistisk tidsålder eller inte. Här 
är det, menar jag, snarare fråga om något mycket grundläggande för hur vi 
människor tänker och hur vårt språk fungerar. The Matrix handlar om hur 
jorden förstörts p.g.a. att människorna tillverkat maskiner som blivit intelli-
genta och ett krig utbrutit mellan människor och maskiner. Människorna 
förlorade och på kuppen förstördes hela jorden då man försökt skymma so-
len, vilkens energi drev maskinerna, i hopp om att maskinerna skulle sluta 
fungera. Människor är dock fulla av energi och odlas nu för att ge energi åt 
maskinerna. För att människorna, som är helt ovetandes om detta, ska fort-
sätta leva och hållas i schack är deras hjärnor kopplade till en superdator som 
gör att de tror att de lever på jorden som den var innan kriget med maskiner-
na. Det finns dock några människor som inte är inkopplade till datorn utan 
som lever i den riktiga världen. Dessa kämpar hela tiden mot maskinerna för 
att någon gång kunna rädda mänskligheten ur dess slaveri. 

Jag ska nu ta upp på vilket sätt denna populärkulturella film kan vara ett 
exempel på filosofiskt intressanta frågor. Det finns bl.a. ett viktigt problem i 
denna tanke som jag kommer att visa att vi bör försöka undvika då detta sätt 
att tänka bygger på filosofiska förutsättningar som vi inte på ett meningsfullt 
sätt kan förstå. Det finns också en viktig aspekt som jag ska visa inte behö-
ver vara problematisk utan snarare är en fråga om förutsättningar vi måste 
räkna med och utgå från. 

Först till de grundläggande förutsättningarna som vi måste utgå från. Des-
sa har att göra med tanken om att det finns en verklighet som är på ett visst 
sätt oavsett vad vi människor tror om den och att det finns objektiv sanning. 
I The Matrix finns den verkliga världen som är förstörd och så finns den 
värld som utgörs av dataprogrammet The Matrix. Tanken är att det är skill-
nad på vad vi tror och upplever och hur det faktiskt är. Detta är en fråga om 
mänskligt tänkande och förutsättningar, som jag kommer att visa i denna 
bok. Vi räknar med att det finns en verklighet som är yttre och oberoende av 
oss människor som vi inte vet allt om och som inte orsakas av våra tankar, 
vad vi tror eller säger. Detta har med de grundläggande förutsättningarna för 
vårt sätt att relatera oss till världen att göra. Det är dessa förutsättningar som 
jag i denna bok kommer att visa att vi inte kan göra oss av med och jag 
kommer att visa att de inte behöver vara problematiska. 

Nu till problemet som filmen The Matrix aktualiserar. Problemet handlar 
om vad som är möjligt och meningsfullt för oss att räkna med. Filmen The 
Matrix kan nämligen, ur ett filosofiskt perspektiv, anklagas för att förutsätta 
en metafysiskt realistisk position som jag i denna bok ska visa är filosofiskt 
problematisk. Vi kan inte på ett meningsfullt sätt föreställa oss hur det skulle 
vara om vi var kopplade till en superdator. Detta är i sak samma problem 
som Hilary Putnam tagit upp med sitt tankeexperiment ”hjärnor i en tank”2,3 

                               
2 ”Brains in a vat”. 
3 Putnam, 1981, s. 5-8. 
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som jag kommer att diskutera i t.ex. kapitel 2. Den aktuella debatten under 
rubriken Problem hos den metafysiska realismen och i kapitel 5. Sanning 
under rubrikerna Sanningsbegreppet och Rationalitet, rättfärdigande och 
accepterbarhet. 

Problemet har att göra med ett kunskapsteoretiskt glapp som uppstår mel-
lan våra begrepp och verkligheten i-sig som vi inte kan veta något om.4 Pro-
blemet är att om vi inte kan veta något om verkligheten i-sig, hur kan vi då 
säga att vi vet att vi inte kan veta något om den? 

Ett sista populärkulturellt exempel, på hur vi relaterar oss till världen och 
att vi är de varelser vi är, med betydligt fler år på nacken än de två jag redan 
tagit upp, är Familjen Addams (1964, som också filmatiserades 1993). Den-
na TV-serie handlade om en familj som inte är som alla andra familjer. 
Mamman i familjen odlar rosor, inget konstigt med det, men hon klipper bort 
själva blomknoppen och behåller bara blad och taggar. Barnen uppfostras att 
vara så elaka mot varandra som möjligt och får i mycket tidig ålder använda 
knivar och andra farliga saker. Att detta program var så populärt har att göra 
med att denna familj säger oss något om oss själva och våra förutsättningar. 
Att det blir kul att se en familj som gör den totala motsatsen och värderar 
totalt motsatta saker mot vad vi vanligtvis gör har att göra med att det just är 
motsatsen till vad vi faktiskt vanligtvis gör. Men det man ändå ser hos famil-
jen Addams är att det finns kärlek där och de värden de har inte är så helt 
annorlunda som vi vid första anblicken upplever, för de uppfostrar t.ex. fak-
tiskt sina barn om än på ett minst sagt okonventionellt sätt. 

Det Familjen Addams säger oss är att även när vi vill bortse från vanliga 
värden och sådant vi tar för givet och förutsätter så kommer vi fortfarande 
vara de varelser vi är med vissa förutsättningar och vissa saker som vi tar för 
givet. Vi förutsätter att det är bra att vara snälla mot varandra, det är därför 
det blir så intressant med tanken på barn som skulle uppmuntras att göra 
varandra illa (förutsatt att det är menat just som ett skämt). 

Vi förutsätter vissa saker och det är bara genom dessa förutsättningar som 
vi kan förstå motsatsen. Vissa saker kommer vi inte undan. Jag kommer i 
denna bok att argumentera för att vi inte kommer undan att vi förutsätter 
vissa grundläggande begrepp, däribland begreppet sanning och begreppet 
verklighet. 

Religionsfilosofi 
När vi religionsfilosofer ska säga vad religionsfilosofi är brukar vi uttrycka 
det som filosofiska frågor aktualiserade av fenomenet religion och dess se-
kulära motsvarigheter.5 Detta innebär alltså frågor som uppkommit i relation 
till eller på grund av religion. Fenomenet religion bör här betraktas i en vid 

                               
4 Jfr Herrmann, 2004, s. 51. 
5 Se Johannesson, 2002, s. 248. 
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bemärkelse. Dessa frågor behöver inte ha aktualiserats direkt av religiösa 
påståenden, utövande eller liknande, de kan också ha aktualiserats av den 
forskning som bedrivs inom religionsvetenskapen. 

Att ha denna syn på religionsfilosofins uppgift och natur betyder att vi re-
ligionsfilosofer måste arbeta probleminriktat.6 Det är huvudproblemställ-
ningen som är i centrum för alla våra arbeten. Den problemställning som styr 
hela arbetet rymmer dock ett antal delproblem som också måste bearbetas. 
Allt som inte är av direkt nödvändighet för att lösa huvudproblemet får vän-
ta. Endast de delproblem och frågor som måste bearbetas ska tas upp. 

En nackdel med detta sätt att arbeta är att man ofta förlorar bredd. Genom 
att problemställningen styr hela arbetet finns det inte utrymme för en bredd 
som ofta är mycket önskvärd. Men det som förloras i bredd vinns i djup. För 
att verkligen kunna säga något om problemet och kunna ge en lösning, om 
än dessa lösningar sällan, eller snarare aldrig, är slutgiltiga eller heltäckande, 
måste vi gå in på djupet. En viss bredd är naturligtvis nödvändig för att kun-
na se ett större perspektiv som kan belysa huvudproblemet och bearbetning-
en av detta problem. 

Av den uppfattning som jag tagit upp ovan, om vad religionsfilosofi kan 
sägas vara, följer att man inte som religionsfilosof kan utgå från eller driva 
en specifik religiös uppfattning eller sekulär motsvarighet eller ideologi. 
Man måste utgå ifrån en möjlighet till intersubjektiv prövbarhet som kräver 
att vem som helst, oberoende av tro eller ideologi, ska kunna kritiskt granska 
resonemanget.7 

P.g.a. detta kan man inte förutsätta några religiösa eller ideologiska 
ståndpunkter. Däremot är det fullt möjligt att ta sin utgångspunkt i ett pro-
blem som uppstått i relation till en viss syn på religiositet eller ideologi.8 

För att sammanfatta så är det alltså filosofi som en religionsfilosof håller 
på med. En religionsfilosof är en filosof med en särskild inriktning i förhål-
lande till sin problemformulering. 

Filosofer och vanligt folk 
Filosofin vill, som vi ovan sett, lösa eller bearbeta filosofiska problem. Pro-
blem som uppstår i vårt vardagliga språk och i relation till de liv vi lever i 
interaktion med varandra och verkligheten. Filosofin måste vara kopplad till 
hur vi faktiskt lever och måste svara på frågor eller lösa problem som är 
verkliga för människor och som inte bara är filosofiska spetsfundigheter. 

Ett av de filosofiska problem som vanligt folk och filosofer funderar över 
är just detta som exemplifieras i filmen The Matrix, en fråga om vad som är 
verkligt och om det finns sanningar som vi inte vet om. Filosofin har då för-

                               
6 Jfr Johannesson, 2002, s. 247-264. 
7 Se Grenholm, 2006, s. 89. 
8 Se Koistinen, 2000, s. 188-190. 
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sökt göra sig av med problemet med föreställningen att det vi säger om verk-
ligheten inte behöver ha någon koppling till verkligheten. Här finns en före-
ställning om en verklighet i-sig som är helt oberoende av oss människor och 
våra begrepp. Denna ståndpunkt, som kallas metafysisk realism, beskriver 
och diskuterar jag i kapitel 2. Den aktuella debatten. 

Många filosofer har då påpekat att vår verklighet alltid är en begrepps-
liggjord verklighet och på så sätt beroende av oss människor.9 Detta är, som 
jag kommer att visa i denna bok, en viktig poäng som inte går att bortse från. 
Problemet blir när dessa filosofiska svar, i relation till ett visst filosofiskt 
problem, som förvisso börjat i det vardagliga men sedan blivit filosofiskt, 
plockas tillbaka till den vardagliga kontexten utan att man ser vad det speci-
fika filosofiska problemet var relaterat till. 

Problemet är att man i de vardagliga sammanhangen dragit för stora väx-
lar på detta konstaterande att verkligheten alltid är begreppsliggjord. Från att 
i ett vardagligt sammanhang utgå från en filosofiskt problematisk metafy-
siskt realistisk ståndpunkt så går man till en annan filosofiskt problematisk 
ståndpunkt, antirealismen. 

Vi sitter alltså fast mellan två viktiga poänger men som om en av dem po-
ängteras för mycket eller får vara den enda lösningen leder till stora problem. 
Vi måste hitta ett sätt att ta tillvara både uppfattningen att det finns en med-
vetandeoberoende verklighet som är som den är oavsett vad vi tror och tän-
ker om den och uppfattningen att verkligheten alltid är begreppsliggjord. Vi 
måste både i filosofin och sedan också när de filosofiska lösningarna förs 
tillbaka till utgångspunkten i vårt vardagsliv hitta ett förhållningssätt till 
verkligheten som inte är filosofiskt problematiskt. 

Intuitivt 
Att jag bearbetar den problemställning jag gör i denna bok har att göra med 
vad jag djupast sett uppfattar som viktigt. I början av ett filosofiskt arbete vet 
man inte vad det är man ska göra, man börjar med en tanke, en fråga, ett 
problem eller en känsla av hur det är eller inte är. Detta är något mycket 
intuitivt. Det enda som finns i början är en intuitiv känsla av att det är fråga 
om något viktigt och problematiskt. (Det är inte ovanligt att just dessa två 
komponenter är med: viktigt och problematiskt). 

Det problem som jag intuitivt ville ha svar på var frågan om på vilket sätt 
vi talar om att saker och ting finns. Å ena sidan ser det ut som att vi talar om 
saker och ting som existerande och att vi menar något specifikt med det. Å 
andra sidan verkar inte saker och ting finnas på exakt samma sätt. Intuitivt 
handskas vi med verkligheten utifrån ett realistiskt synsätt, såtillvida att vi 
räknar med att det finns sätt som det är på och sätt som det inte är på. Därför 

                               
9 Se Herrmann, 2004. Johannesson, 2002. Appelros, 2002. Putnam, 1981. Edlund, 2008. 
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har jag en känsla av att relativismen inte är hållbar och att vi måste kunna 
räkna med en objektiv grund för att kunna förstå vad det är att något finns. 

Filosofisk oro 
Min stora filosofiska oro är därmed relativism. Med relativismen följer, om 
vi drar den till sin spets, att vi inte kan veta något alls. Om allt är relativt 
finns inget fast. Utan något fast börjar vår värld att gunga som en liten jolle 
på öppet hav i storm, vi har inget att hålla oss i och vi kan till sist inte orien-
tera oss. 

Jag vill inte hamna i relativism, av allt jag inte vill så är relativismen det 
värsta tänkbara. Detta kommer att synas genom hela boken. Jag tar avstånd 
från flera saker och visar att vi måste behålla annat, men måste jag välja 
mellan två onda ting så väljer jag alltid det andra om relativism är ett av 
alternativen. Detta kan leda till att någon menar att jag lutar allt för mycket 
åt en metafysisk realism som motvikt mot den relativism som kommer med 
antirealistiska hållningar. Om det är så att jag av denna anledning faktiskt 
lutar för mycket åt det metafysiskt realistiska hållet må det så vara. Jag 
kommer i denna bok att visa varför jag anser att en sådan lutning är det 
mindre onda alternativet. 

Det finns också de som kommer att mena att jag kanske inte kommer 
ända fram till en lösning på de problem jag bearbetar. Om det är så beror det 
på att jag brottas med verkliga problem. Det är inte endast problem som filo-
sofer ”hittat på” för att ha något att göra utan det är verkliga problem som 
människor faktiskt brottats och brottas med. Jag själv är en av dessa männi-
skor och brottas just med dessa problem. Jag står mitt uppe i problematiken, 
jag står inte utanför och ser på, det kan jag inte. Vi människor, som de varel-
ser vi är, är alltid situerade och kan inte stå helt utanför de kontexter vi är i. 
Men på ett annat sätt intar jag också, som filosof, ett betraktarperspektiv ur 
vilket jag med filosofiska verktyg vill undersöka hur detta problem kan för-
stås och lösas. 

I all filosofisk verksamhet får man betala ett visst pris för att behålla nå-
got annat. Min lösning är en realistisk lösning som inte vill ge plats åt relati-
vism. Det kan då hända att den viktiga poängen att vi alltid och oundvikligen 
är språkliga varelser betonas mindre, men det priset betalar jag för jag ser 
ingen annan framkomlig väg. Jag kommer att visa att de andra vägarna leder 
till relativism och skepticism och varför det är filosofiskt ohållbart att inta 
positioner som får relativistiska och skepticistiska konsekvenser. 

I filmen The Matrix får huvudpersonen välja mellan två piller, det blå pill-
ret: att fortsätta att tro något som inte stämmer, kopplad till dataprogrammet 
The Matrix, och det röda pillret: sanningen och verkligheten, som den fak-
tiskt är. 

En vän till mig, som är polis, berättade att han varit i en knarkarkvart för 
att beslagta narkotika. På dörren till lägenheten stod skrivet: ”Take the blue 
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pill”. Jag utgår i denna bok från att vi alltid bör göra tvärt om och ”välja det 
röda pillret”, även om det gör att vi ser sådant vi inte tycker om eller rent av 
avskyr. Att vi bör göra detta beror på, som jag genom boken ska visa, att 
sanning är förutsättningen för hela vårt sätt att möta verkligheten; även när 
vi tänker att vi inte behöver sanningen så förutsätter vi trots allt att det finns 
objektiv sanning. 

Problemet – utgångspunkten 
För att förstå min problemformulering måste man först utgå från vad religi-
onsfilosofi kan sägas vara och vad dess uppgift är. Därför vill jag igen på-
minna om att jag uppfattar religionsfilosofi som en bearbetning av filosofiska 
frågor aktualiserade av fenomenet religion och dess sekulära motsvarighe-
ter.10 Här ger ”fenomenet religion” också utrymme åt själva det religionsfilo-
sofiska arbete som påverkar hur religionen förstås i den religiösa praktiken. 

När troende människor talar om Gud och påstår saker och ting om Gud el-
ler om annat som är viktigt för deras religiösa tro påstår de saker och ting om 
hur det är. De talar om verkligheten. De talar (oftast) inte om att Gud finns 
endast i deras hjärtan eller genom den religiösa traditionen, utan de menar att 
Gud faktiskt finns så att säga ”på riktigt”.11 Naturligtvis finns också de reli-
giösa människor som har en annan typ av religiositet, med en annan syn på 
Gud. De tror på Gud, men inte som något utanför dem själva.12 Men som 
sagt finns också de religiösa människor som menar att Gud finns oberoende 
av oss människor och våra begrepp. 

Det är här jag tar min utgångspunkt för denna bok. Jag väljer att utgå från 
denna uppfattning om religion av framför allt två anledningar. Dels beror det 
på att det är i relation till denna förståelse av religion som de riktigt grund-
läggande filosofiska frågorna aktualiseras. Jag blir, genom att utgå från den-
na uppfattning om vad religiösa människor menar när de påstår att Gud 
finns, tvungen att brottas med de frågor angående vad som kan sägas finnas 
och på vilket sätt saker och ting kan sägas finnas som ställer frågan på sin 
spets. 

Dels beror, att jag väljer denna utgångspunkt, på att jag själv sympatiserar 
med denna specifika typ av religiositet. Jag ser dock filosofiska problem 
med den därmed förknippade uppfattningen om Gud. Dessa problem har att 
göra med det jag kommer att benämna metafysisk realism och dess förutsätt-
ningar. 

Jag vill alltså hitta en filosofiskt hållbar position som gör rättvisa åt denna 
specifika typ av religiositet. Men jag vill samtidigt understryka att trots att 
jag själv sympatiserar med denna typ av religiositet så vill jag inte propagera 

                               
10 Se Johannesson, 2002, s. 248. 
11 Jfr Appelros, 2002, s. 2. 
12 Jfr Cupitt, 1997, s. 57-58; 2001, s. 8. 
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för någon särskild typ av religiositet, varken denna eller någon annan, sådant 
hör inte hemma i forskning på ett statligt universitet. Detta utesluter natur-
ligtvis inte att en bestämd uppfattning fungerar som avstamp eller utgångs-
punkt för ett filosofiskt resonemang. 

Utifrån denna uppfattning om religion menar alltså dessa religiösa männi-
skor, i någon bemärkelse, att Gud finns på samma sätt som berg, träd, katter 
och människor. Å andra sidan är det uppenbart, också utifrån hur dessa reli-
giösa människor talar om Gud, att Gud inte finns på exakt samma sätt som 
berg, träd, katter och människor. Gud påstås t.ex. att inte ha någon kropp, 
vara oändlig, vara kärlek, vara allvetande eller liknande. Vi vet att varken 
berg, träd, katter eller människor är kroppslösa, oändliga, kärlek eller allve-
tande. Om Gud existerar så existerar Gud inte på exakt samma sätt som berg, 
träd, katter och människor. 

Det ser alltså ut som om Gud skulle existera både på samma sätt som 
berg, träd, katter och människor och inte existera på samma sätt som berg, 
träd, katter och människor. Problemet som måste behandlas är då hur vi kan 
förstå hur dessa troende människor talar om Gud som existerande på ett sätt 
som både gör rättvisa åt hur de troende faktiskt talar om Gud och som samti-
digt är filosofiskt hållbart. 

Det filosofiska problemet 
Idag i vårt samhälle hör vi allt oftare uttryck som ”min sanning” och ”hennes 
verklighet”. Dessa sätt att tala hänger ihop med att vi idag lever i ett pluralis-
tiskt samhälle med många olika sanningsanspråk och man vill hitta ett sätt 
att acceptera flera olika sanningsanspråk, en pluralism. Problemet som upp-
står är dock dels att detta sätt att tala leder till att det ser ut som om det skulle 
finnas flera olika sanningar som sådana, alltså att sanningen är relativ, bero-
ende av den som talar. Att det finns olika instantieringar av sanning, alltså 
flera olika sanningar på så sätt att det både är sant att jag är en människa och 
att jorden är rund, är inget konstigt utan en självklarhet. Problemet ligger i 
stället i att man skulle mena att sanning som sådan är relativ.13 Problemet blir 
också att det ser ut som om det skulle finnas flera olika verkligheter i vilka 
olika saker var sanna. Verkligheten skulle då inte vara en och den samma för 
oss alla. Om så vore fallet skulle vi dock få problem med att t.ex. förklara 
hur kommunikation människor emellan är möjlig. 

Det som kan sägas vara den religiösa aspekt som aktualiserat mitt filoso-
fiska problem är alltså att religiösa människor (ofta) talar om Gud på ett visst 
sätt som kan uppfattas som problematiskt genom att begreppet existens, när 
det är fråga om Gud, ser ut att användas både på samma sätt och inte på 
samma sätt, som när det gäller andra saker som vi talar om som existerande. 
Det filosofiska problemet handlar här om hur vi ska förstå vad det är vi me-
                               
13 Jfr Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 524, s. 69e. 
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nar med att något existerar, vad vi menar med att något är sant och vad vi 
menar med att något är verkligt. 

Det grundläggande filosofiska problem jag ska behandla kan därför i 
korthet formuleras så här: Hur kan vi förstå begreppen sanning och verklig-
het på ett sätt som stämmer överens med vad vi vanligtvis menar med att 
något är sant och att något existerar och som samtidigt är filosofiskt hållbart? 

Tillvägagångssätt 
Det som jag tagit upp ovan i problemformuleringen betyder att det i första 
hand är fråga om begreppsanalys när jag ska ge mig i kast med mitt problem. 
Jag kommer också att använda mig av hållbarhetsprövning och transcenden-
tal argumentation för att se hur relationen mellan begreppen sanning och 
verklighet ser ut. 

Transcendental argumentation är ett sätt att filosofera och argumentera 
som bygger på att visa oss hur vi faktiskt tänker och resonerar och vad vi 
förutsätter i dessa resonemang. Denna typ av argumentation visar utifrån 
erfarenhet att vissa antaganden inte kan ifrågasättas för att de är så självkla-
ra.14 Poängen med transcendental argumentation är att visa något med hjälp 
av det vi är en del av och det vi interagerar med.15 Transcendental argumen-
tation har sin utgångspunkt i hur vi faktiskt lever våra liv, talar om och in-
teragerar med verkligheten. 

Det sätt jag arbetar på är att jag för ett resonemang utifrån min problem-
formulering. Jag arbetar i relation till och med hjälp av andra filosofer men 
det är mitt eget arbete och min egen problemformulering som styr på vilket 
sätt jag relaterar mig till dessa filosofer. På detta sätt arbetar jag självständigt 
i relation till de filosofer jag relaterar mig till på olika sätt. Jag måste relatera 
mig till andra filosofer men jag går inte in i en viss filosofisk bildning eller 
skola och anammar dess uppfattningar och sedan argumenterar för eller emot 
dessa utifrån denna skolbildning. Jag har också, som alla andra, ett samman-
hang som jag kommer från som färgar mig och mitt sätt att filosofera, det 
förnekar jag inte. Jag kommer inte undan den tradition som jag själv är sko-
lad i. Men mitt arbetsätt är inte sådant att jag tagit en specifik filosofisk 
skolbildning eller ståndpunkt som utgångspunkt. Vad jag gör är att jag ge-
nom hela arbetet helt och hållet låtit min problemställning styra vilka filoso-
fer och filosofier jag relaterat mig till. Jag arbetar genom hela avhandlingen i 
en slags spiral där jag på olika sätt visar hur man kan lösa det problem jag 
arbetar med. Jag arbetar mig i etapper djupare och djupare in i problemet och 
visar vilka vägar som är oframkomliga, vilka vägar som är bra och vilka 
vägar som måste breddas eller göras smalare eftersom det finns diken som 
jag vill undvika. Det är p.g.a. detta som jag på flera ställen tar upp samma 

                               
14 Taylor, 1995, s. 20. 
15 Taylor, 1995, s. 31. 
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resonemang. Samma resonemang kan förekomma i olika kapitel med lite 
olika fokusering beroende på kapitlets karaktär. P.g.a. mitt arbetes karaktär 
hänger alla delar samman och vissa pusselbitar måste därmed in på flera 
ställen. 

När jag gör detta använder jag mig av de filosofers insikter som jag menar 
kan bidra med något som jag behöver för att lösa mitt problem. Jag diskute-
rar med de filosofer som själva har arbetat med de delfrågor och delproblem 
som jag måste bearbeta för att kunna ta mig an min övergripande problem-
ställning. Jag visar på vilket sätt dessa filosofers lösningar är fruktbara och 
vilka vägar som jag menar leder till ohållbara filosofiska ståndpunkter. 

På grund av detta rekonstruerar jag endast de delar jag helt nödvändigt 
behöver av ett resonemang eller ett tankesätt. Jag gör inga anspråk på att ge 
uttömmande beskrivningar av de olika filosofernas tänkande eller deras filo-
sofier. Om någon uppfattar det som att jag utelämnat viktiga delar av olika 
filosofers uppfattningar eller rent av helt utelämnat vissa filosofer och deras 
tänkanden, som skulle kunna anses intressanta i relation till min problem-
ställning, så är det rätt uppfattat. Det kan mycket väl vara så att jag inte tar 
upp de mest centrala tankarna i en viss filosofs tänkande utan endast tar upp 
vissa delar, därför att jag helt och hållet låtit min övergripande problemfor-
mulering styra vilka delar jag tagit med. De delar som jag valt att ha med är 
endast de som är de mest nödvändiga för att kunna bearbeta min problem-
ställning. 

Viktigt att påpeka är också att jag inte först och främst diskuterar med och 
argumenterar mot de filosofer och de uppfattningar som ligger längst ifrån 
min egen position. Jag diskuterar alltså inte i första hand med dem som lig-
ger väldigt nära den metafysiska realismen eller med dem som ligger väldigt 
nära den metafysiska antirealismen. Jag vill i stället diskutera med de filoso-
fer som arbetar med samma problem som jag och jag vill relatera mig till de 
uppfattningar, ståndpunkter och positioner som kan visa på vilka vägar man 
bör gå för att hitta lösningar på problemen. Jag vill undersöka i vilka avse-
enden dessa positioner är fruktbara och i vilka avseenden som det fortfaran-
de finns filosofiska problem med dessa positioner. P.g.a. detta kommer jag i 
stor utsträckning att diskutera med filosofer som Michael P. Lynch, Eber-
hard Herrmann, Karin Johannesson och Erica Appelros. Dessa är alla filoso-
fer som jag menar på olika sätt hittat lösningar på problem och plockat fram 
viktiga aspekter av problem som blir viktiga för bearbetningen av min pro-
blemställning. Det är med dessa filosofer jag företrädesvis diskuterar, för att 
jag menar att det är deras ståndpunkter som är bäst, men jag menar samtidigt 
att det fattas något. Det finns aspekter i deras filosofier som är problematiska 
och det finns områden där de inte når ända fram. Genom att diskutera med 
de filosofer som jag menar visat på något viktigt kan jag komma framåt i 
fråga om de problem vi har gemensamma. Genom att visa vari dessa filoso-
fer har sina poänger och var det fortfarande finns problem har jag möjlighet 
att bidra med andra lösningsförslag. 
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Detta betyder dock inte att jag inte tar upp filosofiska positioner som lig-
ger långt ifrån min egen eller att jag över huvud taget inte diskuterar filoso-
fer med avsevärt annorlunda utgångspunkter än jag själv. Exempel på sådana 
filosofer är Don Cupitt, John Hick och W. V. Quine. Dessa filosofer och 
positioner måste jag relatera mig till för att kunna utmejsla i vilka avseenden 
de positioner som jag anser vara fruktbara och mitt eget bidrag är ett bättre 
alternativ. Jag kommer således att i första hand visa i vilka avseenden som 
min position är att föredra framför de positioner som ligger nära min egen. 
Men jag kommer också att relatera mig till positioner som har diametralt 
andra infallsvinklar och uppfattningar än min egen. Detta kommer jag att 
göra dels genom att ställa upp renodlade filosofiska positioner som kan sägas 
vara slutpositioner på en glidande skala.16 Dels kommer jag att relatera mig 
till faktiskt existerande filosofer och deras positioner som ligger långt ifrån 
mig själv och min egen position. Det finns dock en mängd, för debatten, 
viktiga filosofer och ståndpunkter som jag inte kommer att beröra.17 

Både val av filosofer att relatera mig till och val av delar i deras arbeten 
beror alltså helt och hållet på i relation till vilken delfråga eller vilket delpro-
blem som jag anser mig behöva denna filosof och delar av hennes/hans arbe-
ten. Jag har inte tagit med alla filosofer eller alla delar av de filosofers arbe-
ten som jag faktiskt använder mig av som kan anses vara av intresse för att 
bearbeta min problemställning. Om jag gjort det skulle jag blivit tvungen att 
ta med näst intill alla filosofer och alla tänkanden som någonsin funnits. 
Detta beroende på att frågan om hur man bör förstå begreppen sanning och 
verklighet och deras relation till hur det faktisk är i verkligheten är en fråga 
som är relaterad till de flesta andra filosofiska frågor. Realismdebatten, den 
debatt i relation till vilken jag skriver denna bok, är en debatt som ligger till 
grund för de flesta andra filosofiska debatter. Om vi inte först reder ut och 
skaffar oss en uppfattning om hur vi ska förstå vår relation till verkligheten 
och på vilket sätt den kan sägas vara oberoende eller beroende av oss männi-
skor kan vi inte heller reda ut andra filosofiska problem. 

Det är inte fråga om att jag här tror att jag ska kunna lösa hela den pro-
blemhärv som realismdebatten består i. Det är inte heller frågan om en slut-
giltig lösning. Det är i stället fråga om att ta små steg i rätt riktning. Lynch, 
Herrmann, Johannesson och Appelros går alla i, vad jag uppfattar som, rätt 
riktning. Men någonstans på vägen menar jag att de har fastnat och blivit 
kvar eller börjat gå fel. Min ambition med denna bok är att visa hur vi ska 
kunna komma förbi vissa hinder på vägen och att peka ut den riktning i vil-
ken vi bör gå. 

Den typ av filosofi som jag, tillsammans med flera av de filosofer jag an-
vänder mig av och diskuterar med i denna bok, bedriver skulle på grund av 
de grundläggande frågor vi arbetar med kunna kallas för ”filosofisk grund-

                               
16 Jfr Herrmann, 2008 b, s. 85. 
17 Se Koistinen, 2000. Runzo, 1993. 
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forskning”. Med ”filosofisk grundforskning” är jag endast ute efter att beto-
na de problemformuleringar och metoder som jag har gemensamt med 
många av de filosofer som jag diskuterar och diskuterar med. Mitt lösnings-
förslag och bidrag till debatten är alldeles för begränsat för att som lösnings-
förslag kallas något sådant som ”filosofisk grundforskning”. Det jag är ute 
efter med att tala om ”filosofisk grundforskning” är att ge en beskrivning av 
det filosofiska arbetssätt som jag delar med t.ex. Herrmann, Johannesson och 
Appelros. Det är förutsättningarna för frågan om realism och antirealism och 
förutsättningarna för själva filosofin som diskuteras. P.g.a. detta är denna typ 
av filosofiska frågor mycket grundläggande och oundvikliga i andra filoso-
fiska frågor och ska därför inte förbli endast outtalade förutsättningar. 

Utifrån det jag sagt ovan blir min uppgift tvådelad och så också mitt lös-
ningsförslag. Den ena delen är att mitt arbete får konsekvenser för hur man 
kan se på filosofins uppgift och natur. Det andra är att mitt arbete får konse-
kvenser för hur man kan se på den problematik som realism- och antirea-
lismdebatten handlar om. 

I ett filosofiskt arbete av det slag jag här gör är det inte möjligt att inte 
också säga något om vad filosofi är och bör vara. När det är fråga om kopp-
lingen mellan sanning, verkligheten och vårt språk blir det inte möjligt att 
förhålla sig indifferent till denna fråga. Genom att arbeta problemorienterat 
och konstruktivt finns redan ett förhållningssätt till filosofi, som kräver en 
analys av vad filosofin som sådan kan sägas vara, inbyggt i arbetet från bör-
jan. 

Genom de lösningsförslag jag presenterar i detta arbete visar jag på vilket 
sätt man kan förhålla sig till realism- och antirealismdebatten utan att för den 
skull gå in i den, såtillvida att endast hitta en alternativ position mellan rea-
lism och antirealism. I stället erbjuder mitt lösningsförslag en inställning till 
dessa frågor och problem, som realism- och antirealismdebatten rör sig 
kring, som visar vilka förutsättningar vi helt enkelt inte kan göra oss av med. 
Detta får konsekvenser för den inställning man har till de frågor och problem 
som denna debatt handskas med. 

Detta ska jag argumentera för 
Allt vi talar om, allt vi tänker, allt vi tror och hoppas gör vi genom vårt var-
dagliga språk. Detta inkluderar t.ex. att laga mat: jag tror att köttbiten jag 
steker kommer att vara god när jag äter den, jag förutsätter att jag kan äta 
den och jag förutsätter att den finns. 

Naturligtvis går jag inte runt i köket och tänker explicit att köttbiten finns 
på samma sätt som jag tänker att den är god. På detta sätt kan man inte säga 
att jag tror att den finns. Men jag tror att den finns såtillvida att jag räknar 
med att den finns och implicit förutsätter det när jag tänker att den kommer 
att vara god. Att tro något uppfattas ofta som något man är medveten om. 
Här är det dock inte fråga om att tro att köttbiten existerar i en direkt medve-
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ten bemärkelse. Att köttbiten existerar är här snarare en implicit förutsättning 
för att kunna tro att köttbiten är god. 

När en student i fysik skriver en uppsats om strängteorin förutsätter hon 
att det finns materia, att det finns objekt och att hon kan veta något om mate-
ria och objekt. När kyrkobesökare en söndag sjunger psalmer räknar de med 
att årstiden sommar finns som man sjunger om i psalm 201. En del av dessa 
människor tror att Gud har skapat jorden man sjunger om och en del tror det 
inte, en del av dem tror att Gud finns och andra tror det inte, men alla tror att 
jorden finns. 

Vi förutsätter i alla dessa aspekter av vårt liv vissa saker, som vi måste 
räkna med i alla områden för att vi ska kunna relatera oss till tillvaron. Inom 
alla dessa områden i livet talar vi och tänker vi utifrån vissa förutsättningar 
som kan sägas vara relaterade till vårt vardagliga språk. T.ex. förutsätter vi 
att saker och ting finns, att de existerar. 

Samtidigt menar vi inte exakt samma sak när vi säger att en köttbit finns 
som när vi säger att Gud finns eller att atomer finns. Vi har olika kontexter 
som vi rör oss i. I dessa kontexter kan samma begrepp betyda olika saker, 
inte helt olika saker, men inte heller exakt samma. Ibland kan samma ord 
användas på helt olika sätt i olika kontexter men då är det fråga om något 
annat, då är det inte längre samma begrepp utan olika begrepp. 

Det finns egentligen en huvudsaklig tes som jag kommer att argumentera 
för, nämligen att vi måste räkna med att det finns objektiv sanning och en 
yttre och av oss oberoende verklighet. Jag är lite ovillig till att använda ter-
men tes, eftersom risken finns att det kan låta som att jag har ett tesdrivande 
arbetssätt, det stämmer dock inte. Jag arbetar problemorienterat utifrån en 
specifik problemformulering som består av en filosofisk del och en aktuali-
serande del, i mitt fall den religiösa. Att jag ändå här talar om tes har att göra 
med att under arbetets gång har ändå något som jag menar att vi måste utgå 
från visat sig. Jag menar att utifrån det jag här kommer fram till finns det 
vissa saker vi inte kommer undan. Det är våra förutsättningar. Detta sätt att 
arbeta och det faktum att jag både börjar och slutar på samma ställe, att det 
som var en problemformulering ledde till en form av tes, har att göra med 
mitt arbetes natur. 

Jag kommer genom hela boken att argumentera för att vi måste utgå från 
ett begrepp om objektiv sanning och ett begrepp om en yttre och oberoende 
verklighet. Jag kommer att visa att begreppet om objektiv sanning och be-
greppet om en yttre och oberoende verklighet är oerhört grundläggande och 
att vi inte kan göra oss av med dem. Jag kommer också att visa att genom att 
dessa begrepp är just de begrepp som de är så säger de också något om hur 
det är, nämligen om den yttre och oberoende verkligheten. När vi väl har 
insett hur grundläggande dessa begrepp är och vad de har för koppling till 
hur vi lever så bör vi inte bortse från det. 
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Upplägg 
Jag ska här säga något om varför jag presenterar kapitlen i den ordning jag 
gör. I kapitel 1. Förutsättningar, är det fråga om de förutsättningar jag utgår 
från och den metod jag har för att bearbeta min problemställning. Min metod 
och de förutsättningar jag har är nära sammankopplade genom att den upp-
fattning jag har om filosofins uppgift och natur ligger till grund för hela det 
sätt jag filosoferar på. De förutsättningar jag utgår från har fått ett eget kapi-
tel för att de är grunden i mitt arbetsätt och är kopplade till min förståelse av 
vad filosofins uppgift och natur är. 

I kapitel 2. Den aktuella debatten, tittar jag på realism- och antirealism-
debatten. Detta kapitel ger en bakgrund till den debatt jag relaterar mig till 
och visar varför vissa begrepp finns med, varför vissa frågor blir viktiga och 
hur man traditionellt har behandlat dessa frågor. Det är helt enkelt fråga om 
att visa i vilken tradition jag står och i relation till vad jag börjar min färd 
mot en lösning på de problem jag behandlar. Det är i något avseende också 
en förklaring till varför min problemställning ser ut som den gör. 

I kapitel 3. Objektivitet, är det begreppet objektivitet som behandlas, detta 
för att förståelsen av vad det betyder att något är objektivt är grundläggande 
för att sedan förstå begreppet sanning. I detta kapitel tar jag också upp frågor 
kring kunskap och evidens vilket till stor del krävs för att sedan förstå de 
följande kapitlen. 

Det andra och tredje kapitlet kan sägas vara förberedande kapitel för de 
tre följande. Dessa är så att säga inledande kapitel till de tre huvudkapitlen i 
boken: 4. Språk, 5. Sanning och 6. Verklighet. 

I kapitel 4. Språk, tar jag upp hur vi kan förstå vad språket är för något 
och dess betydelse för vårt sätt att förstå världen. Det är i vårt vardagliga 
språk som vi kan hitta de sätt vi faktiskt talar om saker och ting på och det är 
där vi kan se hur vi faktiskt förhåller oss till verkligheten. Det är här som de 
mer direkta svaren på min problemställning börjar skönjas och min egen 
position blir tydligare. 

I kapitel 5. Sanning, börjar behandlingen av problemställningen på allvar. 
Här är det centrala begreppet sanning. Eftersom jag argumenterar för att 
begreppet sanning tillsammans med begreppet verklighet är så grundläggan-
de som de är så blir detta kapitel av största vikt. 

Att jag valt denna ordning och inte behandlar begreppet verklighet före 
begreppet sanning har att göra med att om ett påstående är sant eller inte 
avgörs av hur det är i verkligheten. Sanningen säger något om verkligheten. 
Det är sanningen om verkligheten som är det vi är ute efter. 

I kapitel 6. Verklighet, så behandlas alltså begreppet verklighet och hur vi 
kan förstå vår relation till verkligheten. Det är här som hela min lösning på 
mitt huvudproblem och ett försvar för min tes tar form. 

Efter detta, i kapitel 7. Språk, sanning och verklighet, fokuserar jag på re-
lationen dessa begrepp emellan. Här visar jag hur man kan förstå de slutsat-
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ser jag dragit i tidigare kapitel och jag visar på hur dessa kan förstås i rela-
tion till en religiös kontext. 

I avslutningen knyter jag ihop säcken genom att sammanfatta och klargö-
ra de konsekvenser mitt arbete och de lösningar jag presenterat får för hur vi 
kan förhålla oss till religion. Jag visar vad jag gjort och vad jag inte gjort och 
påpekar vad som fortfarande måste göras. 
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1. Förutsättningar 

Grundbultar 
I detta korta kapitel kommer jag att ta upp tre grundbultar i denna bok, förut-
sättningar för att förstå vad jag utgår från och hur jag arbetar. Jag har givit 
dessa tre delar ett eget kapitel och inte låtit dem höra hemma under inled-
ningen för att jag vill lyfta ut dem och framhäva dem eftersom jag menar att 
de är så viktiga. De behövs redan här från början för att kunna förstå resten. 
De kan inte riktigt sägas höra hemma i en inledande del då det är fråga om 
själva det filosofiska arbetet och inte det som aktualiserat det. 

Dessa tre grundbultar är för det första hur jag förstår begreppet förutsätt-
ningar. Detta är inte helt oproblematiskt då grundbultarna genom att de är 
mina förutsättningar redan förutsätts i min förståelse av förutsättningar. För 
att förklara detta kan jag här föregripa min uppfattning om cirklar. Att mina 
förutsättningar förutsätts redan när jag visar på min förståelse av förutsätt-
ningar ser ut att vara en cirkel och det stämmer. Denna cirkel går dock inte 
att göra sig av med för att den är så grundläggande, men det är inget problem 
då det inte blir en ond cirkel. Cirklar är endast onda när det gäller definitio-
ner. Här är det dock fråga om en förståelse, inte om en definition.18 På detta 
sätt, genom att förutsättningar är just förutsättningar som ligger till grund, 
blir det inget problem. 

För det andra tar jag upp ett visst sätt att argumentera, en transcendental 
argumentation som jag använder för att ge ett transcendentalt argument. 
Detta sätt att argumentera och det argument eller snarare den kedja av argu-
ment jag ger är grunden för det sätt på vilket jag menar att vi kan förstå rela-
tionen mellan å ena sidan begreppen sanning och verklighet och å andra 
sidan sanningen och verkligheten, alltså hur det är. 

För det tredje, för att detta mitt transcendentala argument ska ha någon-
stans att börja utgår jag från ett konventionsargument som startar i vårt var-
dagliga sätt att tala, tänka, tro och på andra sätt förhålla oss till verkligheten. 
Det utgår från hur vi faktiskt vanligtvis talar, tänker, tror och gör. Här följer 
nu alltså tre rubriker under vilka jag klargör mina förutsättningar. 

                               
18 Filosofilexikonet, 1988, circulus vitiosus, s. 92. 
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Begreppet förutsättning 
Förutsättningar kan förstås på en mängd olika sätt. Jag vill här visa på vilka 
sätt jag kommer att använda, och på vilka sätt jag inte kommer att använda, 
begreppet förutsättningar genom hela denna bok. 

Först och främst vill jag klargöra att jag har en syn på begrepp som funk-
tionella, där jag följer Michael P. Lynch och Eberhard Herrmann,19 som jag 
kommer att visa längre fram i boken, i kapitel 3. Objektivitet under rubriken 
Kunskap, men utförligast i kapitel 5. Sanning t.ex. under rubriken Sanning 
som funktionell egenskap. Denna syn på begrepp som funktionella gör att ett 
begrepp, i detta fall begreppet förutsättning, kan ha olika funktion i olika 
sammanhang eller kontexter. Begreppet förutsättning behöver således inte 
förstås på exakt samma sätt i alla olika fall där det används. 

Här nedan kommer jag nu att ta upp fyra användningar av begreppet för-
utsättning som jag inte vill använda mig av. Jag kommer också motivera 
varför jag inte använder begreppet på dessa sätt. Jag kommer också att visa 
hur begreppet förutsättning ska förstås utifrån min användning. 

En användning av begreppet förutsättning är att man genom att tala om 
förutsättningar vill definiera ett begrepp. Om man talar om begreppet san-
ning och dess förutsättningar skulle det alltså innebära att man vill definiera 
sanning. Detta är dock inte en användning av begreppet förutsättning som 
jag använder i denna bok. 

Missuppfattningen att det skulle handla om definitioner är något jag vill 
göra mig av med då försök till generella och uttömmande definitioner oftast 
slutar som för snäva eller för vida och därför är oerhört problematiska. En 
definition behöver dock inte alltid vara problematisk, t.ex. i relation till ett 
visst syfte i ett visst sammanhang. Problem uppstår när man vill göra någon 
form av generell definition som alltid skulle gälla oavsett syfte och samman-
hang. Dessutom är det inte heller mitt mål att säga vad t.ex. sanning ”är” 
utan jag menar att vi redan vet vad sanning är, då detta begrepp är mycket 
grundläggande för vår förståelse av språket. Jag vill i stället visa hur vi kan 
förstå relationen mellan olika begrepp. 

En annan användning av begreppet förutsättning är att man ser förutsätt-
ningar som kriterier som måste uppfyllas för att uppnå ett bestämt syfte. Den 
användning av begreppet förutsättningar, som jag använder genomgående i 
hela boken, får inte uppfattas som att den handlar om förutsättningar som 
kriterier som måste uppfyllas för att uppnå ett bestämt syfte. Denna förståel-
se av vad förutsättningar är går ut på att man har ett bestämt syfte, t.ex. ideo-
logiskt eller religiöst, som får styra vad det är man ska komma fram till. Det 
man då gör är att utgå från vissa förutsättningar som ska se till att man 
kommer fram till det man är ute efter. Ett exempel skulle kunna vara att man 
i en vetenskaplig bok utgår från att Jesus är Messias och utifrån detta sedan 

                               
19 Herrmann, 2004, s. 153; 2008 a, s. 63. Lynch, 1998, s. 45. 
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drar specifika slutsatser som man önskar se. Problemet är då att man inte 
utgår från ett problem som man vill lösa utan man arbetar mot ett redan för-
utbestämt svar. 

En tredje användning av begreppet förutsättning är att det är fråga om nå-
got vi väljer och något som vi är medvetna om. Förutsättningarna som t.ex. 
begreppet sanning eller begreppet verklighet utgör är dock inget vi i vardag-
liga sammanhang, i våra vardagliga förehavanden, tänker på, reflekterar över 
eller väljer. Det handlar inte om att vi hela tiden går runt och tänker på att 
begreppet sanning förutsätts i vårt språk. Inte heller väljer vi förutsättningar. 
Vi kan inte bestämma oss för att ha en annan grund i vårt språk. Ett exempel 
skulle här kunna vara att vi förutsätter att marken ska hålla. Vi tänker inte att 
ett stort hål i marken helt plötsligt ska öppna sig när vi är ute och går, vi 
tänker inte heller medvetet att det inte kommer att göra det. Vi räknar på 
detta sätt med att marken ska hålla men vi går inte omkring hela tiden och 
tänker att den ska hålla. Vi förutsätter det implicit. 

En fjärde förståelse av begreppet förutsättning, som hänger ihop med det 
jag tagit upp ovan, är att förutsättningar handlar om något normativt. När 
man använder begreppet förutsättning på detta sätt vill man säga något om 
”bör” och ”måste”. Det är inte detta jag är ute efter. 

Vad jag däremot vill göra är att visa på de kopplingar som finns mellan 
begreppen sanning, verklighet och vårt språk. Jag menar att vi måste förstå 
sanningen som objektiv för att vi inte kan göra annat. Här talar jag om 
”måste” men endast i bemärkelsen att vi inte kan göra annat, då det inte är 
meningsfullt. 

Jag har redan här börjat visa att vi inte kan ha någon annan grund för en 
undersökning av kopplingen mellan begreppen sanning och verklighet än 
vårt språk, det vi dagligen använder, och jag kommer genom hela boken att 
fortsätta visa detta. Samtidigt har vi förmågan att se på våra användningar 
utifrån och att strukturera dem. Vi kan transcendera vår egen användning 
och inta ett betraktarperspektiv. Vi kan således både ha ett användarperspek-
tiv och ett betraktarperspektiv. När vi intar betraktarperspektivet gör vi det 
inte utifrån eller utanför oss själva, vår position och vårt språk, utan det sker 
inifrån språket. Detta tar jag upp i kapitel 4. Språk under rubriken Gränser 
och transcenderande. 

När vi förstår att vi inte kan göra annat, än att räkna med ett grundläggan-
de begrepp om objektiv sanning och ett grundläggande begrepp om obero-
ende verklighet, så bör vi inte bortse från det. Detta blir en typ av negativ 
normativitet. Det är inte fråga om normativitet i betydelsen av vad vi bör, 
utan har snarare med att det är normerande att göra. Jag vill visa på vad vi 
inte bör göra; vi bör inte bortse från att sanningen, utifrån relationen mellan 
sanning och verklighet, måste vara och förstås som objektiv och att verklig-
heten måste vara och förstås som yttre och av oss människor och vårt språk 
oberoende, eftersom detta följer av det faktum att hela vårt sätt att relatera 
oss till verkligheten bygger på och grundar sig i förståelse av sanningen som 
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objektiv och verkligheten som oberoende. Vi räknar med att det finns en 
verklighet oberoende av oss och att det är objektivt sant att det är så det är, 
och det är endast i denna betydelse som jag här talar om förutsättningar. 

Transcendentala argument 
För att det jag ska göra i denna bok ska vara begripligt vill jag börja med att 
ta upp det som kallats transcendentala argument. Transcendental argumenta-
tion är ett sätt att filosofera och argumentera som bygger på att visa oss hur 
vi faktiskt tänker och resonerar och vad vi förutsätter i dessa resonemang. 
Detta sätt att filosofer kan sägas ha börjat hos Immanuel Kant.20 

Charles Taylor använder sig av transcendentala argument och vill också 
visa vad ett sådant argument kan sägas vara. Taylor visar oss att det Kant 
kallar transcendentala villkor eller förutsättningar21 är villkor eller förutsätt-
ningar för intentionalitet. De argument som kommer från Kant och hans 
tänkande kan ses som utforskande av vad dessa villkor eller förutsättningar 
kan sägas vara.22 Med intentionalitet menas här, enligt Taylor, att våra idéer 
är idéer om23 någonting.24 Vad Kant gjorde, menar Taylor, var att i sina ar-
gument utgå från en vädjan till intuitionen. Utgångspunkten är alltid vad vi 
intuitivt tänker om något.25 

Taylor har använt sig av just transcendentala argument för att förstå be-
greppet förkroppsligad agent26 och visar hur vi kan använda oss av denna typ 
av argument och varför de kan sägas vara hållbara. Jag återger hans exempel 
på ett transcendentalt argument, d.v.s. hans argument om den förkroppsliga-
de agenten, med hjälp av Ulf Zackariassons sammanfattning. Taylors argu-
ment är enligt följande: 1. Ett av de ovedersägliga dragen hos erfarenheten är 
att den får formen av ett perceptuellt fält med en viss orienteringsstruktur. 
2. Ett nödvändigt villkor för erfarenheten är att vi har en sådan orienterings-
struktur som har att göra med att vi är förkroppsligade agenter. Om vi inte 
var förkroppsligade agenter skulle erfarenheten inte ha denna struktur. 
3. Viktiga drag i vår erfarenhet visar därigenom att vi i grund och botten är 
förkroppsligade agenter.27 

Vår perception av världen är den hos en förkroppsligad agent som in-
teragerar med världen. Poängen är inte bara att perceptionen kausalt beror på 
vissa kroppsliga tillstånd, som t.ex. att man inte kan se om ens ögon inte är i 
bra skick. Poängen är snarare att vår perception är sådan att den bara kan 
                               
20 Kant, 2004, Kritik av det rena förnuftet, A 50/B 74, s. 155; B 89, A 65, B 90, s. 164; B 125, 
A 93, s. 185. 
21 ”Transcendental conditions”. 
22 Taylor, 1995, s. 10. 
23 ”Of”, ”about”. 
24 Taylor, 1995, s. 10. 
25 Taylor, 1995, s. 10. 
26 ”Embodied agent”. 
27 Zackariasson, 2002, s. 51. Taylor, 1995, s. 25. 
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vara en erfarenhet28 hos en förkroppsligad agent som interagerar med värl-
den.29 Vårt perceptuella fält30 har en struktur som gör att vi kan orientera oss. 
Detta består i bakgrund och förgrund, upp och ner. Och det måste ha denna 
struktur, annars skulle det sluta att vara detta perceptuella fält. Utan denna 
struktur är det inte fullt ut det perceptuella fält vi behöver för att närma oss 
världen.31 

Det är vi människor som är dessa förkroppsligade agenter som interagerar 
med världen. Men denna värld är samma gemensamma verklighet som även 
t.ex. en fluga interagerar med. Flugan kan inte sägas uppleva verkligheten på 
samma sätt som vi (om den över huvud taget kan sägas uppleva, då upple-
velse är ett mänskligt begrepp) men flugan ”upplever” verkligheten på så sätt 
att den måste förhålla sig till verkligheten. 

Denna typ av argument börjar med en erfarenhet som helt enkelt inte kan 
ifrågasättas för att den är så självklar. Sedan dras en starkare slutsats genom 
ett regressivt argument.32 En regress handlar om att man rör sig från något 
tillbaka till något annat. Det handlar t.ex. om att gå från verkan till orsak.33 
Här är det fråga om att röra sig från något grundläggande till något än mer 
grundläggande. Det kan kanske sägas vara en kedja av förutsättningar. 

Eftersom erfarenheten (i argumentet) är så självklar kan man från den se-
dan gå tillbaka till något annat lika självklart men mer grundläggande och 
sedan kan man fortsätta så tills man når något mycket grundläggande som är 
förutsättningen för det självklara man började med. Slutsatsen blir på detta 
sätt ännu starkare än om man endast nöjt sig med den erfarenhet man började 
med och ansåg självklar. 

The argument I want to call “transcendental” starts from some feature of our 
experience which they claim to be indubitable and beyond cavil. They then 
move to a stronger conclusion, one concerning the nature of the subject or 
subject’s position in the world. They make this move by a regressive argu-
ment, to the effect that the stronger conclusion must be so if the indubitable 
fact about experience is to be possible (and being so, it must be possible).34 

This type [of argument] is worth identifying because, I believe, it still plays 
an important role in twentieth-century philosophy. I think that some of the 
arguments adumbrated by the later Wittgenstein, and which have been taken 
up by others from him, can most illuminatingly be spelled out as arguments 
of this mold.35 

                               
28 ”Experience”. 
29 Taylor, 1995, s. 23. 
30 ”Perceptual field”. 
31 Taylor, 1995, s. 23. 
32 Taylor, 1995, s. 20. 
33 Jfr Filosofilexikonet, 1988, regress, s. 463. 
34 Taylor, 1995, s. 20. 
35 Taylor, 1995, s. 21. 
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Taylor menar att det finns tre viktiga delar i denna typ av argument. Först 
och främst innehåller de en rad oumbärlighetspåståenden36. Dessa är hop-
kopplade så att de går från utgångspunkten till slutsatsen genom att visa att 
villkoret eller förutsättningen som finns i slutsatsen är oumbärlig för de 
egenskaper som är utmärkande för utgångspunkten. Det andra är att dessa 
oumbärlighetspåståenden inte ska förstås som empiriskt grundade utan som 
a priori. De är inte bara sannolika utan nödvändiga37, och de antas vara själv-
evidenta. T.ex. så att säga, bara förstår eller vet vi att erfarenheter måste vara 
erfarenheter av något och det kan de bara vara om de är sammanhängande38. 
Det tredje är att genom att det handlar om erfarenhet så får påståendekedjan 
en förankring utan vilken den inte skulle få den vikt som den påstås ha.39 

And so we have a chain of apodictic indispensability claims. The third point 
is that these claims concern experience. This gives the chain an anchor with-
out which it wouldn’t have the significance it does. For an argument that D is 
indispensable for C, which is indispensable for B, which is indispensable for 
A, tells us nothing definitive about the status of D, unless we already know 
the status of A. If the existence of A can be doubted, then so can that of D. 
The significance of the fact that transcendental arguments deploy indispensa-
bility claims about experience is that it gives us an unchangeable starting 
point. For how can we formulate coherently that doubt that we have experi-
ence?40 

Poängen med transcendentala argument är på så vis att visa något med hjälp 
av det vi är en del av och det vi interagerar med.41 Dessa argument utgår från 
våra erfarenheter och upplevelser. Det är en utgångspunkt i hur vi faktiskt 
lever våra liv, talar om och interagerar med verkligheten.42 

Taylor säger att idén om transcendentala argument har sitt ursprung i 
Kant och att det var just denna typ av argument som den senare Wittgenstein 
använde.43 Ludwig Wittgenstein talar ofta om det vardagliga språket och vill 
utgå från hur vi faktiskt talar om saker och ting. Vi behöver inga experter 
och filosofiska teorier för att förstå vad vi menar med saker och ting, vi be-
höver bara gå till det vardagliga språket som vi alla använder.44 

                               
36 ”Indispensability claims”. 
37 ”Apodictic”. 
38 ”Coherent”. 
39 Taylor, 1995, s. 28. 
40 Taylor, 1995, s. 28. 
41 Taylor, 1995, s. 31. 
42 Jfr Filosofilexikonet, 1988, immanent/transcendent, s. 256-257, transcendental, s. 552-553, 
transcendental analytik, s. 553, transcendental deduktion, s. 553. The Cambridge Dictionary 
of Philosophy, 1999, Kant, s. 460-466, transcendence, s. 925, transcendental argument, s. 
925-926. 
43 Taylor, 1995, s. 21. 
44 Wittgenstein, 2001, Philosophical Investigations, § 116, s. 41e; § 120, s. 42e; § 132, s. 44e; 
§ 142, s. 48e. 
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Poängen jag vill göra är i ett visst avseende densamma, men jag vill också 
poängtera att vi behöver filosofiska metoder för att kunna förstå hur det var-
dagliga språket fungerar. Ibland sker det misstag, det uppstår missförstånd, 
eller ett visst sätt att tala leder till problem i språket och vårt sätt att förhålla 
oss till verkligheten. Då måste vi undersöka vad detta beror på och då behö-
ver vi filosofiska metoder och angreppssätt. Det är inte filosofin eller dess 
metoder som det är fel på, det är inte heller fel att använda dessa. Problem 
uppstår när man blandar ihop filosofiska teorier med det vardagliga språket, 
misstar teorierna för att vara det vardagliga språket eller byter ut vårt vardag-
liga sätt att tala på mot dessa teorier, d.v.s. när man, så att säga, gör teorierna 
om hur vi faktiskt talar om och interagerar med verkligheten till själva verk-
ligheten. 

Transcendental argumentation kan vara ett sätt att närma sig de sätt på 
vilka vi faktiskt talar om och interagerar med verkligheten. Det kan vara ett 
sätt att visa på vilka förutsättningar som ligger till grund för hur vi förstår 
verkligheten. Med hjälp av transcendentala argument där man lyfter fram 
vad vi faktiskt räknar med och faktiskt måste räkna med i vår förståelse av 
och interaktion med verkligheten kan vi se de förutsättningar som ligger till 
grund för vårt sätt att tala om och interagera med verkligheten. Taylor skriv-
er: 

Transcendental arguments thus turn out to be quite paradoxical things. I have 
been asking here what arguments of this kind prove, and how they prove it. 
They appear to be rather strange in both dimensions. 

They prove something quite strong about the subject’s place in the world; 
and yet since they are grounded in the nature of experience, there remains an 
ultimate, ontological question they can’t foreclose – for Kant, that of the 
things in themselves; for the thesis of embodied agency, the basic explana-
tory language of human behavior. 

When we ask how they prove what they prove, we see another paradoxical 
mixture. They articulate a grasp of the point of our activity which we cannot 
but have, and their formulations aspire to self-evidence; and yet they must ar-
ticulate what is most difficult for us to articulate, and so are open to endless 
debate. A valid transcendental argument is indubitable; yet it is hard to know 
when you have one, at least one with an interesting conclusion. But then that 
seems true of most arguments in philosophy.45 

Det Taylor visar i citatet ovan är att transcendentala argument inte är helt 
oproblematiska. Det är svårt att säga vad de bevisar och på vilket sätt de 
bevisar det och när de föreligger. Transcendentala argument bygger på så-
dant som är självklart för oss och som är svårt att ifrågasätta och samtidigt så 
använder de en form som ser ut att vara en cirkel. En cirkel behöver dock 
inte vara problematisk eller av ondo. Detta gäller våra grundläggande be-
grepp där en cirkel snarare kan visa på hur våra begrepp är beroende av var-

                               
45 Taylor, 1995, s. 33. 
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andra. Cirkeln visar att begreppen inte kan förklaras annat än genom relation 
dessa begrepp emellan. 

Det transcendentala argumentet tar alltså sin början i erfarenheten. Det är 
utifrån det som vi räknar som självklart som vi kan se vad grunden är för 
vårt språk och hur vi uppfattar verkligheten. 

Konventionsargument 
Jag använder mig alltså av ett transcendentalt argument för att visa på vissa 
förutsättningar som vi inte kommer undan, förutsättningar som har att göra 
med att vi är de varelser vi är och att det finns bestämda sätt som något är på. 
Av samma anledning använder jag mig också av en annan typ av argument 
som kan kallas för ett konventionsargument. 

Som en utgångspunkt för det transcendentala argumentet har vi detta 
konventionsargument som utgår från hur vi vanligtvis talar om, hur vi van-
ligtvis tänker på, vad vi vanligtvis tror om och hur vi vanligtvis förstår verk-
ligheten. Det är genom att gå till vårt vardagliga språk och de vardagliga 
användningarna av begrepp i dess rätta sammanhang som vi kan förstå hur vi 
ser på verkligheten och räknar med att det är. 

Genom att undersöka vad begreppet verklighet betyder, utifrån de sätt vi 
faktiskt använder detta begrepp på i vårt vardagliga språk, kan vi också se att 
begreppet verklighet förutsätter att det också finns något som detta begrepp 
svarar emot, nämligen en yttre och av oss oberoende verklighet. Vi kan inte 
förstå de begrepp vi har om vi inte går till dessa begrepps användning.46 Som 
jag ska visa är det i och genom vårt vardagliga språk som vi relaterar oss till 
verkligheten. Det är utifrån hur vi faktiskt använder begrepp i de praktiska 
sammanhang i de kontexter vi rör oss i som vi kan förstå vad meningen eller 
betydelsen hos ett begrepp är. Det är detta som leder över i det jag ovan be-
nämnt som ett transcendentalt argument. 

Konventionsargumentet och det transcendentala argumentet är, trots att de 
kan ses som olika argument, ändå kopplade till varandra. Vi har endast möj-
lighet att göra den begreppsliga analys och dra den slutsats, som jag menar 
att vi kan genom det transcendentala argumentet, om vi ser till hur vi van-
ligtvis använder språket, i våra olika förehavanden och genom de erfarenhe-
ter vi har av hur det är. 

Det transcendentala argumentet tar alltså sin utgångspunkt i konventions-
argumentet genom de erfarenheter vi har av hur vi faktiskt talar om saker 
och ting och faktiskt lever våra liv. Vissa av dessa erfarenheter ser vi som 
självklara och omöjliga att ifrågasätta. Det är utifrån dessa som vi kan gå 
vidare till vad det begreppsligt är som gör att de är så självklara. Denna 
självklarhet bygger på de grundläggande begrepp som vårt språk bygger på. 

                               
46 Jfr Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 140, s. 21e; § 524, s. 69e; 2001, Philosophical 
Investigations, § 54, s. 23e; § 7, s. 4e-5e. 
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Hur vi faktiskt talar, tänker, tror och hoppas säger oss något om det vi be-
greppsligt och logiskt förutsätter. 

Det är på detta sätt erfarenheten binder samman konventionsargumentet 
och det transcendentala argumentet. Konventionsargumentet är på detta sätt 
startpunkten för det transcendentala argumentet. Genom den erfarenhet vi 
har av vad som är grundläggande och i en viss bemärkelse omöjligt att ifrå-
gasätta kan vi från hur vi vardaglgitvis ser på saker och ting komma till slut-
satser om hur vi måste räkna med att saker och ting är utifrån transcendental 
argumentation. P.g.a. detta är konventionsargumentet av största vikt för den 
bearbetning av min problemställning som jag gör i denna bok. 
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2. Den aktuella debatten 

Realism- och antirealismdebatten 
Vi talar dagligen om saker och ting som finns. Vi talar om kaviar, bilar, sto-
lar, berg och hav. Dessa förutsätts finnas i en verkligheten. När vi talar om 
dessa saker och denna verklighet gör vi det med hjälp av vårt språk och de 
begrepp, de regler och allt det som utgör ramen för vårt tänkande; de är de 
förutsättningar vi har att röra oss med. 

Men vi talar inte bara om sådana medelstora ting som kaviartuber och 
berg, utan vi talar även om kärlek, hat, smärta, lycka, Gud o.s.v. Detta är 
sådant som, till lika stor del som kaviar och berg, utgör den verklighet vi 
lever i och interagerar med. 

De flesta av oss menar att det finns kärlek och alla (vågar jag påstå) me-
nar att det finns berg. Alla är nog också överens om att om det finns kärlek 
så finns den inte på exakt samma sätt som berg. Men liksom berg finns den. 
Det är något som är gemensamt för både berg och kärlek; det finns någon 
form av gemensam nämnare som gör att vi säger att dessa saker finns. 

Den aktuella debatten om realismfrågan förs i huvudsak någonstans mel-
lan två extrema poler: metafysisk realism och metafysisk antirealism. Dessa 
båda sidor menar att de ligger så långt ifrån varandra som tänkas kan. De ser 
varandra som den totala motsatsen till det egna sättet att uppfatta verklighe-
ten. Men jag menar, och andra med mig, att båda räknar med en gemensam, 
avgörande, och grundläggande förutsättning.47 Denna förutsättning är en 
metafysiskt realistisk uppfattning om hur relationen mellan oss människor, 
vårt språk och verkligheten ser ut. Dessa två sidor förutsätter i sak att före-
ställningen om en verklighet i-sig48 som är helt oberoende av oss människor 
och våra begreppsliga distinktioner och som vi inte kan veta något om är en 
meningsfull föreställning. Problemet blir dock att detta leder till ett kun-
skapsteoretiskt glapp mellan å ena sidan oss människor och vårt språk och å 
andra sidan en av oss och vårt språk helt oberoende yttre verklighet i-sig.49 
Denna yttre av oss oberoende verklighet kan vi, enligt den metafysiska rea-
listen, inte veta hur den verkligen är, i-sig. Vi kan bara veta något om hur 

                               
47 Se Johannesson, 2002. Herrmann, 1995; 1996; 2004; 2006. Runzo, 1993. 
48 Jfr ”cats-in-themselves” och ”cherries-in-themselves”. Putnam, 1981, s. 45. 
49 Se Herrmann, 2004, s. 51; 2006, s. 153. 
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den är för oss. Men denna verklighet, som vi inte kan veta något om, menar 
man existerar. Den metafysiska antirealisten, å sin sida, menar att det inte 
finns någon sådan yttre verklighet. Vad de båda är överens om, är att det är 
denna av oss oberoende yttre verklighet som man diskuterar, vars existens 
man påstår respektive förnekar. Alltså förutsätter även den metafysiska anti-
realisten föreställningen om denna verklighet i-sig som vi inte kan veta något 
om. Och på detta sätt ligger dessa uppfattningar närmare varandra än vad 
man vid första anblicken tror. 

Problemet med denna metafysiskt realistiska förutsättning är dock att om 
vi inte kan veta något om denna av oss oberoende yttre verklighet i-sig, hur 
kan vi då på ett meningsfullt sätt påstå något om den? Det finns ett kun-
skapsteoretiskt glapp mellan hur vi uppfattar verkligheten och verkligheten i-
sig, för vi kan inte jämföra verkligheten som vi upplever den med hur den 
faktiskt är i-sig.50 

Problemet med att de båda polerna är grundade på samma problematiska 
förutsättningar har lett till att en del valt en annan typ av antirealism eller 
nonrealism. Denna antirealism tar helt avstånd från frågan om en verklighet 
i-sig och menar att vi inte kan säga varken att den finns eller inte finns och 
att vi därför endast ska tala om den begreppsliggjorda verkligheten. Denna 
ståndpunkt leder också till avsevärda filosofiska problem som jag kommer 
att ta upp nedan. 

Vad som är viktigt att se är att det inte, i första hand, när det gäller den 
metafysiskt realistiska förutsättningen, är ett faktiskt glapp i någon yttre 
verklighet, utan ett begreppsligt glapp som får faktiska konsekvenser för hur 
vi uppfattar verkligheten, hur vi lever och kan leva. Problemet som är in-
byggt i denna metafysiskt realistiska förutsättning är att samtidigt som vi om 
en verklighet i-sig säger att vi inte kan veta hur den är, också säger hur den-
na verklighet i-sig är, nämligen sådan att vi inte kan veta hur den är. Denna 
metafysiskt realistiska uppfattning som förutsätts av både metafysiska realis-
ter och metafysiska antirealister motsäger sig själv och är inte filosofiskt 
hållbar då den inte kan förstås på ett meningsfullt sätt. 

Det finns också andra typer av realister. T.ex. non-metafysiska realister 
som menar att de kan räkna med en (i en viss bemärkelse) yttre verklighet 
men inte räkna med en (i en viss bemärkelse) oberoende verklighet.51 Vi kan 
också tänka oss någon som menar att det finns en oberoende verklighet men 
ingen yttre verklighet, oberoende t.ex. såtillvida att den inte bestäms av vad 
någon enskild person tror eller tycker. Man kan tänka sig att den skulle kun-
na sägas vara oberoende såtillvida att den är intersubjektivt prövbar i relation 
till en överenskommelse som vi människor gemensamt träffat om verklighe-
ten. Det oberoende ligger då i att det inte är beroende av vad vi tror och 

                               
50 Jfr Herrmann, 2004, s. 51. 
51 Se Johannesson, 2002, s. 160-164, 165, 169, 259. 
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tycker när överenskommelsen väl är träffad. Detta är dock inte den typ av 
oberoende som jag, i denna bok, kommer att argumentera för. 

När jag här talar om oberoende respektive yttre verklighet vill jag peka på 
att båda dessa sätt att beskriva verkligheten, dels som oberoende och dels 
som yttre, vill säga något om samma sak. Båda dessa begrepp används för att 
uttrycka olika aspekter av samma faktum, nämligen att det finns en verklig-
het som vi inte kan ändra bara för att vi tror, tänker eller säger vissa saker 
om den. 

Det är denna verklighet, oavsett om den kallas oberoende eller yttre eller 
oberoende och yttre, som jag i denna bok kommer att argumentera för att vi 
förutsätter i allt vi gör, föreställer oss, tror, tänker och säger. Jag kommer 
också att visa att de metafysiskt realistiska problem som jag tar upp i detta 
kapitel inte behöver vara ett hinder för att trots allt räkna med en sådan av 
oss oberoende och yttre verklighet. Jag kommer att visa att det kunskapsteo-
retiska glapp som jag talar om här ovan inte behöver bli ett problem om man 
väljer att förstå relationen mellan språk, sanning och verklighet som en rela-
tion mellan intimt kopplade grundläggande och minimala begrepp som fak-
tiskt är adekvata genom att de säger oss något om hur det faktiskt är i verk-
ligheten. 

Olika ismer 
När man talar om olika ismer är en vanlig kritik att det inte finns någon ”ist” 
att para ihop med en viss ”ism”. Alltså att det inte skulle finns någon person 
som förespråkar en viss ”ism”. I denna debatt är det inte ovanligt att man 
kritiserar dem som kritiserar metafysisk realism för att skapa ett franken-
steinskt monster som man sedan kritiserar. Poängen man vill göra är att det 
man kritiserar, när man kritiserar metafysisk realism eller någon av de två 
typerna av antirealism, är ståndpunkter som ingen faktiskt existerande filosof 
intar. Metafysisk realism och de två antirealismerna, som jag presenterar 
dem här, kan kritiseras för att vara hopplock av bitar som tillsammans blir 
mycket problematiska, men som sedda för sig inte alls är lika problematiska. 

Frågan som då uppstår är varför man ska kritisera något som ingen helt 
och fullt står för. Denna fråga är berättigad och det är viktigt att se att det är 
så att det antagligen inte finns någon totalt hårdkokt metafysisk realist eller 
någon antirealist som inte tror att det finns något oberoende av oss över hu-
vud taget. Men det finns fortfarande en viktigt poäng med att tala om meta-
fysisk realism och metafysiska realister eller metafysisk antirealism och 
metafysiska antirealister. Denna poäng är så viktig att den rättfärdigar att tala 
om metafysisk realism och metafysisk antirealism även om det är så att det 
inte finns några filosofer som kan kallas metafysiska realister eller metafy-
siska antirealister. Poängen är den att vi behöver kunna reda ut de förutsätt-
ningar som olika ståndpunkter eller ”ismer” räknar med. Att ställa upp en 
renodlad ståndpunkt som kanske ingen fullt ut förfäktar är ett sätt att kunna 
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förstå andra ståndpunkter, som filosofer faktiskt har. Den metafysiska rea-
lismen blir en yttersta punkt på ena sidan av en glidande skala och på andra 
sidan har vi den totala metafysiska antirealismen.52 I relation till denna skala 
kan man då förstå de olika ståndpunkter som finns i debatten. 

Metafysisk realism som förutsättning 
Metafysisk realism, som jag här beskriver den, är inte bara en viss stånd-
punkt och en ”ism” utan också en förutsättning som olika ”ismer” har in-
byggd i sina uppfattningar. Metafysisk realism kan både fungera som en hel 
ståndpunkt eller som en ”ism” som skapas för att visa på att de ytterligheter 
som man teoretiskt kan hamna i om man förutsätter vissa saker. Denna ”ism” 
ställs då upp för att visa på vissa filosofiskt problematiska drag som kommer 
av att man förutsätter vissa saker. 

Metafysisk realism kan också ses som en förutsättning eller en uppsätt-
ning förutsättningar för att kunna säga något om en av oss oberoende verk-
lighet i-sig som ligger helt bortom våra mänskliga möjligheter att veta något 
om hur den faktiskt är.53 Jag kommer fortsättningsvis att tala om metafysiskt 
realistiska förutsättningar och det är då de drag i den metafysiska realism jag 
presenterar som jag är ute efter, inte att placera någon enskild filosof i ende-
ra kategorin. 

Metafysisk realism 
Det som är utmärkande för den metafysiska realismen och som gör den filo-
sofiskt problematisk är att den metafysiska realismen förutsätter en uppfatt-
ning om att verkligheten, oberoende av oss och våra begrepp, utgörs av es-
sentiella objekt som är bestämda (både till natur och till antal) och som har 
bestämda egenskaper. Denna verklighet ligger utanför vad vi har möjlighet 
att veta om den. 

Det finns alltså ett enda sant och uttömmande sätt att beskriva verklighe-
ten på oberoende av de sätt på vilka vi kan förstå denna verklighet. Herr-
mann beskriver vad det är för problematiskt hos den metafysiska realismen 
som skiljer den från andra typer av realism: 

[M]etaphysical realism claims that reality is as it is, irrespective of how we 
conceptualise it. However, this is just another conceptualisation of reality. 
Therefore metaphysical realism presupposes in practice what it denies in the-
ory.54 

                               
52 Se Herrmann, 2008 b, s. 85. 
53 Se Herrmann, 2006, s. 153. 
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Som metafysisk realist hävdar man dessutom att verkligheten, oberoende av 
hur vi gör den begriplig för oss, består av bestämda objekt och har sina be-
stämda egenskaper. Vidare hävdar man att det är denna av våra begrepps-
bildningar oberoende verklighets beskaffenhet som avgör vilka av våra påstå-
enden om verkligheten som är sanna eller falska.55 

[T]he metaphysical realist asserts that the description refers to something as if 
it were independent of how we formulate it.56 

Putnam beskriver den metafysiska realismen på ett liknande sätt, där det är 
just tanken att det finns en, och endast en, sann och uttömmande eller full-
ständig beskrivning av hur verkligheten faktiskt är som utgör de centrala 
förutsättningarna i den metafysiska realismen. Putnam beskriver det som en 
fast och bestämd totalitet av medvetandeoberoende objekt som har att göra 
med någon form av korrespondensrelation mellan ord eller begrepp och ex-
terna objekt eller objektsrelationer.57 Putnam skriver: 

On this perspective, the world consists of some fixed totality of mind-
independent objects. There is exactly one true and complete description of 
‘the way the world is’. Truth involves some sort of correspondence relation 
between words or thought-signs and external things and sets of things.58 

In various places I have described metaphysical realism as a bundle of inti-
mately associated philosophical ideas about truth: the ideas that truth is a 
matter of Correspondence and that it exhibits Independence (of what humans 
do or could find out), Bivalence, and Uniqueness (there cannot be more than 
one complete and true description of Reality)[…]59 

[I]f the realist wants to be a metaphysical realist – if he wants to hold on to 
the picture of the reference relation as (1) unique; (2) associated with a 
unique True Theory (note that there are two sorts of uniqueness involved in 
metaphysical realism – uniqueness of the True Theory and uniqueness of the 
reference relation); and (3) radically non-epistemic (in the sense that even an 
ideal theory can be false under the reference relation); then he must insist that 
it is something other than operational and theoretical constrains that singles 
out the right reference relation. But this, I argued, is an incoherent idea.60 

Här kommer det kunskapsteoretiska glapp in som jag nämnt ovan. Det hand-
lar om på vilket sätt man ska förstå kopplingen mellan språket och våra be-
grepp å ena sidan och denna yttre verklighet å andra sidan. Problemet blir 
som jag redan visat att den metafysiska realisten beskriver en verklighet som 
vi inte, enligt den metafysiska realistens förutsättningar, kan beskriva därför 
                               
55 Herrmann, 2006, s. 151. 
56 Herrmann, 2004, s. 81. 
57 Putnam, 1981, s. 49. 
58 Putnam, 1981, s. 49. 
59 Putnam, 1988, s. 107. 
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att den sägs ligga utanför våra beskrivningsmöjligheter.61 Uppfattningen att 
det finns en yttre, av oss helt oberoende, verklighet som vi inte kan veta hur 
den är i-sig och det faktum att den metafysiska realisten säger att vi vet att vi 
inte vet hur den är i-sig är motsägelsefull. 

Detta leder till att den metafysiskt realistiska uppfattningen bygger på 
förutsättningar som är filosofiskt problematiska och som gör uppfattningen 
meningslös. Uppfattningen blir meningslös därför att vi inte kan förstå vad 
det skulle betyda att det finns ett enda sant sätt på vilket verkligheten är i-sig, 
och som vi dessutom inte kan veta något om. Vi kan inte kliva utanför oss 
själva och vårt perspektiv och säga hur verkligheten skulle vara om vi 
beskrev den utan vårt språk, alltså utan våra beskrivningar. Vi kan inte tänka 
oss verkligheten utan våra begreppsliga förutsättningar, för de är ramverket 
innanför vilket vi alltid rör oss. De är gränserna för vad vi kan tänka men 
också förutsättningar för tänkandet.62 

Rekonstruktion av metafysisk realism 
Det är viktigt att förstå att den metafysiska realismen är en bestämd form av 
realism och att det inte är fråga om att all realism ser ut på detta sätt. Alla 
typer av realism har inte de problem som jag menar att den metafysiska rea-
lismen får genom sina förutsättningar. Metafysisk realism är, som jag ovan 
tagit upp, en ytterlighet på en glidande skala mellan metafysisk realism och 
antirealism.63 

Den metafysiska realismen vill rädda och skydda sanningens objektivitet 
och verklighetens oberoende till vilket pris som helst. Den metafysiska rea-
lismen räknar, för att kunna göra detta, med en av oss människor och vårt 
språk totalt oberoende yttre verklighet i-sig som vi egentligen inte kan veta 
något om. Denna verklighet ses som garanten för att vi ska kunna förstå 
verkligheten på ett korrekt sätt. Den är en garanti för att våra beskrivningar, 
om sanna, beskriver hur det verkligen förhåller sig med saker och ting i-sig, 
oberoende av oss människor och de beskrivningar vi använder. 

Det finns alltså, för den metafysiska realisten, en verklighet som ligger 
bortanför våra beskrivningar och som är det vi beskriver på olika sätt i olika 
traditioner, kontexter, teorier o.s.v. Denna verklighet ligger alltså bakom 
dessa våra mänskliga beskrivningar och utgör den verkliga sanningen om 
hur saker och ting ligger till. Denna verklighet kommer vi inte åt då den 
ligger bortom våra beskrivningar, vårt språk och våra begrepp. Men det är 
samtidigt denna verklighet som vi ska jämföra våra beskrivningar mot, efter-
som det är den som säger hur det verkligen är utan vår mänskliga inverkan. 

                               
61 Se Herrmann, 2004; 2006. Putnam, 1981; 1988; 1999. Johannesson, 2002. 
62 Jfr Herrmann, 2004. Johannesson, 2002. Tanesini, 2004. 
63 Jfr Herrmann, 2004, s. 10; 2008 b, s. 85. 
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Det finns en enda korrekta beskrivning av verkligheten och denna enda 
korrekta beskrivning är den beskrivning som vi ska mäta våra teorier och 
uppfattningar mot, samtidigt som denna enda korrekta beskrivning är dold 
för oss p.g.a. att den ligger utanför vårt språks beskrivningsmöjlighet och 
våra begrepps förutsättningsgräns. Det som det här handlar om är en kor-
respondens mellan våra beskrivningar av verkligheten och en av oss männi-
skor oberoende verklighet, i-sig, som vi inte kan veta något om. Denna kor-
respondens är det som utgör själva kärnan i hela den metafysiska realismen. 

Hick är ett exempel på någon som har metafysiskt realistiska förutsätt-
ningar inbyggda i sin uppfattning. Han kanske inte är en rakt igenom hård-
kokt metafysisk realist, men han har de problematiska förutsättningar som 
metafysiskt realistiska uppfattningar rymmer. 

Hicks uppfattning om en yttersta verklighet går ut på att alla religioner 
egentligen beskriver en och samma yttersta religiösa verklighet. Detta vill 
han visa med en liknelse med en elefant. Liknelsen går ut på att en elefant 
leds in till en grupp blinda män som aldrig stött på en elefant förut, de har 
ingen aning om vad en elefant är för något. En känner på ett ben och säger 
att en elefant är en levande pelare. En annan känner på snabeln och säger att 
en elefant är en stor orm. En tredje känner på en bete och säger att en elefant 
är en plogbill. Alla tre diskuterar med varandra om vad en elefant egentligen 
är, och alla menar att deras egen uppfattning är den sanna uppfattningen. 
Vad Hick nu menar är att alla tre har rätt, men att de bara refererar till olika 
delar av eller aspekter av hur det verkligen är i sin helhet. Alla tre talar, så att 
säga, om elefanten, men bara i form av olika aspekter av vad en elefant är. 

An elephant was brought to a group of blind men who had never encountered 
such an animal before. One felt a leg and reported that an elephant is a great 
living pillar. Another felt the trunk and reported that an elephant is a great 
snake. Another felt a tusk and reported that an elephant is like a sharp 
ploughshare. And so on. And then they all quarreled together, each claiming 
that his own account was the truth and therefore all others false. In fact of 
course they were all true, but each referring only to one aspect of the total re-
ality and all expressed in very imperfect analogies.64 

Som vi ska se nedan finns det dock ett inbyggt problem i denna liknelse som 
gör att analogin mellan elefanten och verkligheten inte håller. 

Vad den metafysiska realismen vill värna om 
Det som den metafysiska realismen vill värna om är objektivitet: sanningens 
objektivitet och att det är sant att det finns en verklighet som är helt obero-
ende av oss människor och vårt språk. Detta låter inte som något häpnads-
väckande och inte heller som något farligt eller något man inte vill ha. Sna-
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rare låter det exakt som det vi vanligtvis räknar med. Sanningen om något 
som inte beror på vad vi tror, och verkligheten existerar inte för att vi tror det 
utan för att den faktiskt finns utanför våra huvuden. Jag ska också, längre 
fram, argumentera för att vi måste räkna med just objektiv sanning och en av 
oss yttre och oberoende verklighet, men jag kommer att argumentera för ett 
annat sätt att förstå detta på som inte får de problem som den metafysiska 
realisten får. 

Vad den metafysiska realismen tror sig förlora om det inte finns endast en 
beskrivning av verkligheten som totalitet, är objektiviteten. Det är detta som, 
för den metafysiska realismen, garanterar att vi inte hamnar i total subjekti-
vism och skepticism. Det är denna objektivitet som den metafysiska realis-
men vill värna, en objektivitet som bygger på korrespondens mellan våra 
beskrivningar av verkligheten och hur verkligheten är oberoende av våra 
beskrivningar. Korrespondensen utgör själva det magiska lilla extra för den 
metafysiska realismen och som skiljer den från andra typer av realism som 
t.ex. svag metafysisk realism, pragmatisk realism eller non-metafysisk rea-
lism. Men det är här viktigt att se att det är fråga om en viss typ av kor-
respondens som utgör sanning i alla avseenden. Det är korrespondensen som 
alltid avgör om något är sant eller inte och det kan aldrig finnas något annat 
som gör något sant. Den objektivitet som målats här ovan är den rätta varian-
ten enligt den metafysiska realismen, en objektivitet som antas omöjlig att 
finna på något annat sätt. 

Det är alltså inte den metafysiska realismens ambitioner som det är fel på 
utan sättet på vilket den vill nå dit, och detta leder till att den metafysiska 
realismen får betala ett högt pris för sanningens objektivitet och verklighe-
tens oberoende. Detta höga pris är att den metafysiskt realistiska uppfatt-
ningen inte är begreppsligt meningsfull och att den lider av en inbyggd mot-
sägelse.65 En motsägelse som dessutom gör att själva ambitionen faller, näm-
ligen att kunna säga något om verkligheten i-sig. 

Problem hos den metafysiska realismen 
En av de främsta kritikerna av den metafysiska realismen är Putnam. För att 
förstå problemen med den metafysiska realismen använder sig Putnam av 
tankeexperimentet ”hjärnor i en tank”66 med vilket han vill visa att det vore 
omöjligt för oss att faktiskt vara hjärnor i en tank och samtidigt påstå att vi 
var just hjärnor i en tank.67 

Tankeexperimentet går ut på att vi tänker oss att någon ond vetenskaps-
man opererat ut våra hjärnor och planterat dem i näringslösning. (Det är 
egentligen oväsentligt hur vi hamnat i tanken). I tanken var vi kopplade till 
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67 Putnam, 1981, s. 5-8. 
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en superdator som gjorde att vi trodde att inget hänt utan vi upplevde det 
fortfarande som att vi såg träd, åt mat, pratade med nära och kära. Vi kan 
också tänka oss att även alla andra var kopplade till datorn så att vi trodde att 
vi pratade med varandra. Vi trodde att vi öppnade munnen och att ljud kom 
ut och att våra ögon såg den andra personen. Datorn ordnade det så att im-
pulserna att jag sa något till dig gick över till dig och du upplevde det som 
att jag ”sa” något till dig trots att jag inte använde någon tunga eller att det 
kom några ljud från min mun.68 

Vad som är problemet med detta är att medan vi är dessa hjärnor i tanken 
och upplever äppelträd och åkrar, kan alla äppelträd och alla åkrar ha för-
svunnit. Det behöver inte, om vi faktiskt är hjärnor i en tank, finnas en enda 
åker och inte ett enda äppelträd för att vi ska ”prata” om och ”uppleva” åkrar 
och äppelträd. Naturligtvis pratar vi inte om och upplever vi inte äppelträd 
och åkrar, så som vi (som inte är hjärnor i en tank) upplever äppelträd och 
åkrar. Det är just detta som är poängen. Det finns ingen koppling till faktiska 
äppelträd och faktiska åkrar. Dessa hade inte ens någonsin behövt finnas. 
Problemet är att ordet ”äppelträd”, som hjärnan i tanken ”säger”, inte behö-
ver referera till äppelträd. Äppelträd behöver inte ens finnas. Johannesson 
konstaterar att Putnams tankeexperiment ”hjärnor i en tank” är till för att 
visa hur omöjligt det externa metafysiskt realistiska perspektivet är att inta.69 

Vad Putnam är ute efter är att visa att den metafysiska realismens syn på 
sanning och då också hela dess uppfattning om verkligheten är inkoherent. 
Argumenten mot den metafysiska realismen handlar alltså inte om att den 
metafysiska realismen skulle vara logiskt självmotsägande utan är i stället 
filosofiska argument, menar Johannesson. Poängen blir därför att det är lika 
meningslöst att påstå att det finns en verklighet i-sig som att påstå att det inte 
finns en verklighet i-sig.70 

Utifrån ett metafysiskt realistiskt perspektiv är det möjligt att vi alla skul-
le kunna vara hjärnor i en tank trots att det inte finns något som tyder på 
detta. Om man förutsätter ett metafysiskt realistiskt perspektiv skulle vi kun-
na vara hjärnor i en tank utan att vi kunde upptäcka att det var sant att vi var 
hjärnor i en tank. Utifrån ett utifrånperspektiv skulle den fullständiga be-
skrivningen av en oberoende verklighet kunna innehålla bl.a. påståendet ”Vi 
är hjärnor i en tank”.71 Jag kommer längre fram i kapitel 3. Objektivitet under 
rubriken Rättfärdigande och accepterbarhet, att visa på vilket sätt detta ar-
gument har sina poänger och på vilket sätt det missar vissa aspekter av vår 
relation till verkligheten. 

Putnam hävdar, enligt Johannesson, att den metafysiskt realistiska upp-
fattningen att vi skulle kunna vara hjärnor i en tank utan att veta om det, är 
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självmotsägande. Om detta påstående, att vi är hjärnor i en tank, är sant så är 
detta påstående, att vi är hjärnor i en tank, falskt. Vi kan inte referera till den 
metafysiskt realistiska möjligheten att vi faktiskt skulle vara hjärnor i en 
tank. Visst kan vi som hjärnor i tanken ”säga” (vi har ju ingen mun) orden 
”Vi är hjärnor i en tank” men vi (hjärnorna i tanken) kan inte referera till det 
vi refererar till när vi använder orden ”hjärna” och ”tank”, förutsatt att vi 
inte är hjärnor i en tank. Vi, om vi var hjärnor i en tank, skulle därför inte 
kunna tänka eller säga att vi var hjärnor i en tank i den oberoende verklighe-
ten, även om vi sa eller tänkte: ”Vi är hjärnor i en tank”.72 

Vad ”hjärna” och ”tank” betyder, i den faktiska verkligheten, är inte det 
samma som ”hjärna” och ”tank” kan sägas betyda för hjärnorna i tanken. Det 
finns ingen koppling mellan ”hjärnor-i-tanken-hjärna” och ordet ”hjärna” 
som vi använder det. Om vi ska vara tillåtna (utifrån ett filosofiskt hållbar-
hetskriterium) att tala om referens måste orden också referera till något sorts 
yttre som vi interagerar med, enligt Putnam. Vi, om vi vore hjärnor i en tank, 
skulle inte kunna referera till verkliga äppelträd, eftersom vi var i en tank där 
det inte finns några verkliga äppelträd att interagera med.73 

Enligt den metafysiska realismen kan och ska vi jämföra våra uppfatt-
ningar, upplevelser och beskrivningar av verkligheten med en helt oberoende 
verklighet. Men detta blir uppenbarligen problematiskt då vi bara kan se 
saker och ting utifrån våra begreppsliga distinktioner, upplevelser och be-
skrivningar. Vi måste utgå från vårt språk för att beskriva verkligheten, men 
enligt den metafysiska realismen kan vi inte beskriva verkligheten i-sig med 
vårt språk för den är just oberoende av vårt språk. Vi kan alltså inte, så att 
säga, gå utanför vårt språk och våra begrepp och se på verkligheten som den 
skulle vara i-sig. Men det är just detta som den metafysiska realismen begär 
av oss och påstår att vi kan göra. Den metafysiska realismen kräver att vi 
intar, och menar att vi kan inta, en omöjlig position. Denna position har av 
Putnam kallats för en ”God’s eye point of view”.74 Thomas Nagel talar om 
något liknande men benämner det ”utsikten från ingenstans”, en ”point of 
view from nowhere”.75 Den metafysiska realismen vill mena att det går, me-
dan Putnam visar varför det inte går att inta en sådan. 

Det blir så att säga en lucka mellan å ena sidan oss som talar om verklig-
heten och räknar med att det är möjligt att säga något sant eller falskt om den 
och å andra sidan verkligheten i-sig. Detta leder till att vi inte kan veta hur 
verkligheten verkligen är och detta, i sin tur, leder till skepticism. 

Den metafysiska realismen vill försvara objektiviteten som ska garantera 
att vi kan jämföra våra uppfattningar med den yttersta verkligheten i-sig, 
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men hamnar i skepticism eftersom vi inte kan veta hur denna verklighet vi 
ska jämföra med ser ut. 

Vi ser att denna uppfattning blir inkoherent. Dels blir denna uppfattning 
meningslös, för vi kan helt enkelt inte föreställa oss på ett filosofiskt me-
ningsfullt sätt hur en verklighet skulle beskrivas helt oberoende av våra be-
grepp. Dels lider den av en inbyggd motsägelse på så sätt att vi faktiskt talar 
om den verklighet vi enligt ovan nämnda skeptiska konsekvens inte kan tala 
om. 

För att förtydliga detta återvänder vi till Hicks elefant. Problemet som gör 
att analogin mellan elefanten och verkligheten inte håller är att i elefantlik-
nelsen förutsätts någon som för in de blinda männen till elefanten och som 
ser hela elefanten som den verkligen är. När det handlar om vår relation till 
verkligheten finns det ingen som har denna överblick, denna utifrånposition 
som den som leder in de blinda männen har. Vi alla är, så att säga, blinda 
män och det finns ingen som ser hur det verkligen är. 

Någon påpekar nu att vi kan ta bort den som leder in de blinda männen ur 
liknelsen. Men detta leder inte till någon förbättring av liknelsen för vi (du 
och jag) som hör liknelsen ser ju elefanten i sin helhet. Vi kommer inte un-
dan det faktum att liknelsen förutsätter ett utifrånperspektiv som vi inte har 
tillgång till när det gäller verkligheten i-sig. 

Frågan är också, om en snabel, utplockad från sin kontext (elefanten som 
helhet) verkligen är en aspekt av elefanten? En snabel sedd enskilt utanför 
sin kontext av någon som inte vet vad en elefant är kan inte sägas vara en 
aspekt av en elefant. Elefanten76 utgör en helhet som inte kan plockas isär 
och fortfarande vara en elefant. Det är klart att vi som vet vad en elefant är 
för något, och vet att snabeln är mycket viktig för en elefant och att snabeln 
till mångt och mycket kännetecknar elefanter, uppfattar snabeln som just en 
aspekt av en elefant. Men utanför elefant-kontexten: kan den verkligen sägas 
vara en aspekt av en elefant? 

Det viktiga för den metafysiska realismen är, som jag tagit upp ovan, kor-
respondensen mellan våra beskrivningar av verkligheten och hur verklighe-
ten faktiskt är i-sig. Problemet är att vi inte kan säga i alla sammanhang och i 
alla kontexter att det är korrespondens som gör att något är sant eller inte. 
Det är inte alltid och i alla sammanhang som korrespondens konstituerar 
sanningen. Lynch visar att i vissa fall är det visserligen korrespondens som 
kan sägas vara det som gör något sant, men inte alltid. Vad som fungerar 
som det som gör något sant varierar från kontext till kontext.77 Detta kommer 
jag att ta upp i kapitel 5. Sanning under rubriken Korrespondens och kausali-
tet. Poängen Lynch vill göra är att när vi möter verkligheten och relaterar oss 
till vad som är sant och inte gör vi det på många olika sätt. Korrespondens 

                               
76 Elefanten, d.v.s. det som begreppet elefant betecknar. 
77 Lynch själv talar om domäner men det motsvaras här av begreppet kontext med min termi-
nologi. Se Lynch, 2009, 79-82. 
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kanske inte alltid är det som gör att något kan sägas vara sant eller inte.78 
Detta säger dock inte att det inte också kan sägas vara så att korrespondensen 
kan vara det som gör något sant eller inte.79 Men det kanske då inte alltid är 
samma typ av korrespondens det är fråga om i alla kontexter. Teorier för 
sanning som passar för uppfattningar om den fysiska världen är kanske inte 
alls lika passande för uppfattningar av normativ karaktär. När det gäller des-
sa behövs en annan typ av teori.80 Om den metafysiska realismen vill vara 
konsekvent måste den fortsätta att räkna med detta problematiska att det 
alltid skulle vara korrespondens som är avgörande för sanning. 

Antirealism 
Som jag redan påpekat finns på den andra sidan i debatten den metafysiska 
antirealismen, som delar den metafysiska realismens förutsättningar kring 
uppfattningen om verklighetens koppling till vårt språk och sanningens ob-
jektivitet. Som framkommit, ligger dessa två uppfattningar närmare varandra 
än vad man kan tro vid första anblicken, genom att de båda förutsätter att en 
metafysiskt realistisk verklighet i-sig är meningsfull att tala om. Skillnaden 
är att de är oense i frågan om denna verklighet i-sig finns eller inte. På detta 
sätt är de båda ytterligheter på en glidande skala.81 De är alltså, å ena sidan, 
ytterligheter på var sin sida av en glidande skala, för att den ena menar att 
det finns en verklighet i-sig och den andra menar att det inte finns en verk-
lighet i-sig. Å andra sidan, ligger de nära varandra såtillvida att de delar för-
utsättningar genom att de båda ser det som meningsfullt att tala om en verk-
lighet i-sig (oavsett om man menar att den finns eller inte). 

Den metafysiska antirealismen menar tvärtemot den metafysiska realis-
men att det inte finns någon verklighet i-sig oberoende av oss människor och 
vårt språk. Vad den metafysiska antirealismen gör när den förnekar denna 
verklighets existens är samma sak som den metafysiska realismen gör när 
den menar att denna verklighet existerar, nämligen förutsätter att vi kan veta 
och säga något meningsfullt om en verklighet i-sig som vi inte har tillgång 
till. Den metafysiska antirealismen och den metafysiska realismen delar här 
uppfattningen att de var för sig sitter inne med den enda och hela sanningen 
om verkligheten i-sig. Enligt den metafysiska realismen: det finns en av oss 
människor totalt oberoende verklighet i-sig. Enligt den metafysiska antirea-
lismen: det finns ingen av oss människor totalt oberoende verklighet i-sig. 

Den metafysiska antirealismens uppfattning att det inte finns någon av oss 
människor oberoende verklighet leder, i förlängningen, oundvikligen till att 
det inte skulle finnas någon verklighet utan oss, om vi inte fanns. Att det inte 

                               
78 Se Lynch 1998, s. 125-127; 2009, s. 80-81. 
79 Lynch, 1998, s. 123. 
80 Lynch, 2009, s. 51. 
81 Herrmann, 2008 b, s. 85. 
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finns något oberoende måste betyda att allt är beroende av oss. Verkligheten 
finns alltså bara i relation till och genom våra mänskliga begrepp. Detta är 
inte en verklighet som ligger utanför oss människor och som finns även om 
vi inte skulle finnas. Om antirealismen har rätt faller hela den förutsättning 
som vårt språk och hela vårt sätt att interagera med verkligheten bygger på, 
nämligen att verkligheten är oberoende. 

Som en motpol till den metafysiska realismen (och kanske också till den 
metafysiska antirealismen) finns också en annan typ av antirealism eller non-
realism. Denna uppfattning förnekar inte att det skulle kunna finnas en yttre 
verklighet men menar att det inte är meningsfullt att tala om en sådan i ter-
mer av verklighet i-sig eftersom vi ändå inte kan greppa hur en sådan verk-
lighet oberoende av våra begrepp och omöjlig för oss att nå skulle kunna se 
ut. Frågan om verkligheten som sådan blir en icke-fråga för denna typ av 
antirealism eller non-realism.82 

Rekonstruktion av två antirealismer 
Den metafysiska antirealismen kan förstås precis på samma sätt som den 
metafysiska realismen, med tillägget att den förnekar att det finns någon 
sådan yttre och oberoende verklighet i-sig som den metafysiska realismen 
menar existerar. Den metafysiska antirealismen och den metafysiska realis-
men bygger på samma förutsättningar för diskussionen och är också överens 
om dessa förutsättningar.83 Den metafysiska antirealismen accepterar hela 
det bakomliggande förutsättningssystemet som den metafysiska realismen 
bygger på, men menar att det inte finns någon sådan verklighet. 

Man skulle också kunna säga att den metafysiska antirealismen menar att 
allt är språk, begrepp, beskrivningar och mänskliga teorier. Allt finns i våra 
hjärnor, ingenting är oberoende av oss. Verkligheten är beroende, till skill-
nad från oberoende som den metafysiska realismen menar, av oss människor 
och våra begrepp. Det finns ingenting utanför eller bortanför språket och 
våra reflektioner. Alltså finns det, för den metafysiska antirealismen, ingen 
yttervärld. 

Den andra typen av antirealism eller nonrealism menar i stället att frågan 
om det finns något oberoende är totalt meningslös. Det som finns är det vi 
talar om och relaterar till med, eller snarare i, vårt språk. Att tala om något 
utanför eller innanför språket är nonsens. Om någon uppfattning ska prövas 
eller ifrågasättas gör vi det gentemot den verklighet vi ser. Att fråga hur det 
är egentligen, är inte intressant, för vi kan ju ändå inte förstå vad det skulle 
innebära. Det är alltså inte fråga om att säga att en oberoende verklighet inte 
finns för det är lika meningslöst som att säga att den finns.84 

                               
82 Jfr Herrmann, 2004, s. 52. 
83 Jfr Runzo, 1993, s. 152. 
84 Jfr Herrmann, 2004, s. 10. 
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Den objektivitet som denna typ av antirealism räknar med riskerar att bli 
någon form av överenskommelse eller ett gemensamt beslut som vi männi-
skor har träffat om hur det är, en form av demokratiobjektivitet. Det som kan 
sägas vara ett problem här är inte att vara överens, utan det är när det är fråga 
om en överenskommelse som det blir problematiskt. Att vi människor kan 
vara överens om hur det är utifrån att vi är de varelser vi är, är inget pro-
blem. Det är ofta så vi kan undersöka om vi har rätt om något eller inte. Men 
då är det fråga om att ha rätt om något som ligger utanför oss människor och 
våra föreställningar om det, såtillvida att det inte spelar någon roll vad vi tror 
om det för frågan om det är sant eller inte. Problemet blir när det vi gemen-
samt tror, uppfattas som det samma som hur det är. Distinktionen mellan vad 
vi gemensamt tror och vad som är sant måste upprätthållas för att frågan om 
det vi gemensamt tror över huvud taget ska vara intressant, vilket dock inte 
görs. Att fråga sig vad vi gemensamt tror bygger på att vi i grund och botten 
redan förutsätter ett begrepp om en oberoende verklighet och ett begrepp om 
objektiv sanning. Att denna distinktion inte upprätthålls beror på att man 
menar att frågan om en oberoende verklighet är meningslös. Genom att den 
är meningslös kan vi inte heller lägga någon objektivitet i en sådan verklig-
het. Objektiviteten ligger, på detta sätt, i hur vi uppfattar och förstår verklig-
heten och endast häri. 

På detta sätt får denna andra typ av antirealism eller nonrealism liknande 
problem som den metafysiska antirealismen men utifrån andra förutsättning-
ar. Den semantiska frågan om meningslösheten i att föreställa sig något totalt 
oberoende får konsekvenser för ontologin, som i sin tur bestämmer vilka 
kunskapsteoretiska frågor som blir intressanta. När vi, som den andra typen 
av antirealismen eller nonrealismen förutsätter, inte på ett meningsfullt sätt 
kan föreställa oss en oberoende verklighet får det konsekvenser för vår för-
ståelse av hur det faktiskt är. Det resulterar i att tanken på en av oss obero-
ende verklighet blir meningslös och därför även i att vi inte kan säga något 
om en yttre verklighet. 

Jag kommer att visa att det snarare är meningslöst för oss att inte räkna 
med en av oss oberoende verklighet. Jag kommer att visa att det är just en 
sådan av oss oberoende verklighet som vi förutsätter i allt vi gör. Genom att 
det är en sådan verklighet vi förutsätter får det också konsekvenser för hur vi 
på ett filosofiskt hållbart sätt kan förhålla oss till frågan om en yttre verklig-
het. Jag kommer att visa detta med hjälp av transcendental argumentation. 

Don Cupitt är en antirealistisk religionsfilosof som menar att Gud inte 
finns i någon av oss oberoende verklighet. Gud kan sägas finnas endast i och 
genom våra traditioner. Det är till och från svårt, när man läser Cupitt, att 
avgöra om han tillhör den metafysiska antirealismen eller om han tillhör den 
andra typen av antirealism eller nonrealism. Antagligen tillhör han ingen av 
dessa typer eftersom de är renodlade. Jag uppfattar det dock som att det finns 
drag av båda antirealismerna i Cupitts position. 
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Vad Cupitt försöker göra är att göra det möjligt att vara religiös i en tid 
där det, enligt honom, verkar omöjligt att ha traditionella religiösa sannings-
anspråk. 

[W]e have experienced the disenchantment of the world. For us the world is 
what sciences of nature have shown it to be – morally and religiously neutral 
and without magic.85 

Cupitt tar upp olika argument för Guds existens och vill visa att dessa inte 
håller. I diskussionen kring argumentet från religiösa erfarenheter beskriver 
han kortfattat argumentet på så sätt att vi enligt argumentet kan vara säkra på 
att Gud existerar därför att många människor har direktkontakt med Gud. 
Hans svar på detta är att ett sådant påstående, att det är ett bevis för att Gud 
finns att många människor har kontakt med Gud, är ett märkligt påstående. 
Han frågar sig vilken världslig upplevelse som skulle kunna rättfärdiga oss i 
att göra distinktionen mellan hela vår upplevelsevärld och något som trans-
cenderar denna upplevelsevärld. Frågan han ställer är frågan som den andra 
typen av antirealismen eller nonrealismen ställer: Hur kan vi över huvud 
taget gå utanför våra upplevelser av något och säga hur det är utan våra upp-
levelser? 

The claim made here is very strange, for what worldly experience could there 
be which could justify us in making a distinction between the whole world of 
experience and something which transcends it?86 

The deferral of objectivity, then, allows us to see reality as dialectical. The 
historical process involves an interplay or conflict of individual projects and 
world views, and the so-called real world is gradually evolving consensus 
that results. We truly are historical agents, because through our interactions 
with one another we have among ourselves evolved, and are still shaping, 
every aspect of the “reality” within which we live.87 

Cupitt har ett visst antirealistiskt sätt att tänka och närma sig dessa filosofis-
ka problem gällande relationen mellan vårt språk och verkligheten som blir 
problematiskt. Ett första problem med Cupitts kritik kring argumentet för 
Guds existens utifrån religiösa erfarenheter är frågan om den som argumen-
terar på detta sätt verkligen gör sig skyldig till att försöka tala om något obe-
roende av våra begrepp, som Cupitt påstår. Ett annat problem är frågan om 
denna typ av argument för Guds existens kan sägas vara filosofiskt intressan-
ta över huvud taget.88 Detta är dock en fråga jag väljer att inte vidare gå in på 
här. 

                               
85 Cupitt, 2001, s. 19. 
86 Cupitt, 2001, s. 31. 
87 Cupitt, 1997, s. 66. 
88 Se Phillips, 2004, s. 44. 
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Det jag vill lyfta fram med detta citat från Cupitt är endast hans uppfatt-
ning om relationen mellan en yttre verklighet och våra uppfattningar om en 
sådan verklighet, oavsett om det är fråga om Gud, berg eller atomer. 

Cupitt målar oss en bild av verkligheten som skapad av oss människor 
genom våra olika uppfattningar och utgångspunkter. Den objektiva yttre 
världen är den konsensus som successivt utvecklas som ett resultat av möten 
mellan dessa olika uppfattningar. Det finns ingen yttre verklighet i den meta-
fysiskt realistiska meningen av ordet, och här lutar alltså Cupitt mer åt den 
metafysiska antirealismen än den andra typen av antirealism eller nonrea-
lism.89 

Vad de två antirealismerna vill värna om 
Den metafysiska antirealismen vill trycka på att vi människor bara kan förstå 
verkligheten utifrån vårt eget perspektiv. Det perspektivet är ett perspektiv 
inifrån språket. Men för den metafysiska antirealismen är detta inte ett per-
spektiv, utan ett oberoende faktum, det är så det är. Det finns helt enkelt 
ingen annan verklighet än den verklighet vi uttrycker och upplever. Fokus 
blir så starkt på vårt begreppsberoende att det inte handlar om att vi inte kan 
förstå verkligheten oberoende av våra begrepp utan att det inte finns någon 
verklighet oberoende av våra begrepp. 

Verkligheten är det som vi ser och beskriver och tror och inget mer. Det 
betyder att när vi refererar till något så är det själva referensen i refererandet 
som utgör det vi refererar till. Korrespondensen mellan våra begrepp och 
något yttre finns inte utan det handlar, skulle man kunna säga, om kor-
respondens mellan begrepp och begrepp. Det finns inget yttre som svarar 
mot de begrepp vi använder. 

Den andra typen av antirealism eller nonrealism vill också värna om upp-
fattningen att vi inte kan kliva utanför vårt eget perspektiv. Men slutsatsen 
blir av något annan karaktär. Den andra typen av antirealism eller nonrea-
lism drar slutsatsen att vi inte kan säga något alls om en eventuell av oss 
oberoende verklighet; vi kan varken säga att det finns en sådan av oss obero-
ende verklighet i-sig, som den metafysiska realismen hävdar, eller att det 
inte gör det, som den metafysiska antirealismen hävdar. Båda dessa alterna-
tiv kräver, enligt den andra typen av antirealism eller nonrealism, att vi kan 
ställa oss utanför vårt perspektiv och se verkligheten utan våra begreppsliga 
förutsättningar. 

Den andra typen av antirealism eller nonrealism vill därför inte säga något 
alls om verkligheten som sådan. Sant och falskt ses här i relation till inter-
subjektiv prövbarhet, vad alla människor skulle hålla med om under de rätta 
förutsättningarna. Sanning handlar om en form av rationell prövbarhet, där 
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prövningen sker i relation till vad de flesta av oss kan hålla med om.90 Men 
sanning i betydelsen något som är yttre och oberoende av oss människor är 
det inte fråga om. Denna typ av antirealism menar naturligtvis inte att verk-
ligheten är beroende av varje enskild mänsklig individ. Det handlar snarare 
om människor uppfattade som kollektiv eller princip. Med princip menas att 
det handlar om hur vi människor generellt uppfattar och talar om verklighe-
ten. 

Båda typerna av antirealism kan sägas vara slutpunkter på en glidande 
skala där dessa två finns i ena änden och den metafysiska realismen finns i 
den andra änden. Dessa båda typer av antirealism är just antirealismer som 
vill gå emot den metafysiska realismen och kan därför sägas vara motsatser, 
om än på olika sätt, till den metafysiska realismen. Samtidigt är, som vi sett, 
förutsättningarna för dessa två typer av antirealism helt olika. Den metafy-
siska antirealismen accepterar samma förutsättningar vad gäller verklighe-
tens relation till språket som den metafysiska realismen. Den andra typen av 
antirealism eller nonrealism vill dock inte diskutera på samma villkor. Detta 
gör att den metafysiska antirealismen och den metafysiska realismen har mer 
gemensamt än vad man kan tro vid första anblicken. Den andra typen av 
antirealism eller nonrealism däremot delar inte den metafysiska realismens 
och den metafysiska antirealismens utgångspunkt. 

Problem hos de två antirealismerna 
Samma problem som den metafysiska realismen lider av lider också den 
metafysiska antirealismen av. Visst finns skillnaden att den metafysiska anti-
realismen förnekar att denna av oss oberoende verklighet i-sig finns, men det 
är ändå samma problematiska uppfattning om en verklighet i-sig som förut-
sätts. Den metafysiska antirealismen utgår från att denna verklighet inte 
finns och gör sig därför skyldig till samma fel som den metafysiska realis-
men. Påstår man att en sådan verklighet inte finns så förutsätter man ju i alla 
fall att man kan ta ett utifrånperspektiv och se hur saker och ting ligger till 
oberoende av det språk och de förutsättningar som vi utgår från. 

Verkligheten är för den metafysiska antirealismen inget annat än de före-
ställningar vi människor har om den. Men om vi då föreställer oss att det 
finns en yttre av oss oberoende verklighet är ju detta också en föreställning 
och verkligheten är enligt den metafysiska antirealismen bara våra föreställ-
ningar. Här ser vi hur problematisk den metafysiska antirealismen är. Om 
verkligheten är våra föreställningar och vi föreställer oss en oberoende verk-
lighet så finns det en oberoende verklighet, men det är ju just detta som den 
metafysiska antirealismen förnekar. Samma grundläggande problem som i 
den metafysiska realismen lyser här igenom. 
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Vad som är sant blir, för den metafysiska antirealismen, samma sak som 
det vi tror. Problemet med detta är att distinktionen mellan det vi tror är sant 
och det som är sant inte kan upprätthållas. Problemet med det i sin tur är att 
vi inte kan leva på det sättet och faktiskt inte heller lever på det sättet. Vi kan 
inte relatera oss till verkligheten utan skillnaden mellan vad vi tror är sant 
och vad som är sant som i sin tur bygger på en viss förståelse av begreppet 
sanning. 

Den andra typen av antirealism eller nonrealism däremot förutsätter inte 
detta oberoende utifrånperspektiv, men får andra problem. Denna typ av 
antirealism vill inte över huvud taget tala om någon verklighet oberoende av 
oss människor och vårt språk, eftersom denna typ av antirealism vill undvika 
de problem som den metafysiska realismen och den metafysiska antirealis-
men har inbyggda. 

Problemet här blir i stället att om man bara räknar med verkligheten teore-
tiserad och beskriven i vårt språk och utifrån våra begrepp så ifrågasätts våra 
teorier och beskrivningar endast i relation just till detta inre som bara är be-
roende av våra teorier och begrepp. Det finns inget yttre att relatera teorierna 
och begreppen till. Problemet med denna typ av antirealism eller nonrealism 
är hur man har möjlighet att ifrågasätta uppfattningar och teorier. Naturligt-
vis menar denna typ av antirealism eller nonrealism att man kan ifrågasätta 
uppfattningar och teorier. Detta görs i relation till, utifrån och inom gränser-
na för de uppfattningar och teorier man har. Problemet blir dock att det inte 
finns någon garanti utanför oss människor och vad vi tror. Uppfattningar 
ifrågasätts alltid inom de teorier och uppfattningar vi har, och det som gör att 
vi kan kliva utanför dessa uppfattningar och teorier är nya upptäckter. Men 
dessa upptäckter kan inte sägas vara relaterade till någon yttre eller av oss 
oberoende verklighet. Det är här inte fråga om någon verklighet som är 
gemensam och som bjuder oss motstånd, mot vilken vi kan ifrågasätt våra 
teorier. 

Att denna andra typ av antirealism räknar med att det inte finns något av 
oss oberoende gör också att det inte finns något som gör att vi vill söka vida-
re och ifrågasätta den uppfattning eller de teorier vi just nu utgår från. Vi 
söker inte det med en gemensam yttre verklighet mest överensstämmande, 
utan vi kan bara räkna med de teorier vi har. Men det är inte så vi lever och 
det är inte så våra teorier fungerar. Vi reviderar hela tiden våra teorier och 
uppfattningar och vi ifrågasätter ständigt de förutsättningar vi utgår från.91 
Detta förutsätter att vi räknar med att vi kan hitta sätt att bättre beskriva 
verkligheten på och framför allt förutsätter det att vi kan ha fel. 

Att vi av erfarenhet vet att vi kan hitta bättre sätt att förklara saker och 
ting och att vi kan ha fel visar att den andra typen av antirealism eller nonre-
alism, som utgår från att det enda vi har är våra begrepp, vårt språk, våra 

                               
91 Jfr Kuhns vetenskapsteori och Poppers vetenskapsideal. Kuhn, 1970, s. 51-58. Popper, 
1970, s. 1-23. 
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uppfattningar och våra teorier, inte är hållbar. Detta blir också en skeptisk 
uppfattning om verkligheten och om sanning. Om det inte finns sätt på vilka 
vi kan säga att saker och ting är och sätt på vilka vi inte kan säga att saker 
och ting är så slutar vårt sätt att möta verkligheten på att fungera. Vi utgår 
från att det finns sätt på vilka det är, oberoende av vad vi vet om dessa sätt 
som det är på. Vi kan ha fel om hur saker och ting ligger till och vi kanske, i 
vissa fall, aldrig får veta hur det är, men när verkligheten bjuder oss mot-
stånd är det detta att det finns sätt som det är på som orsakar oss att uppleva 
att verkligheten bjuder oss motstånd.92 Denna upplevelse av att något orsakar 
oss att uppleva något är alltid begreppsliggjord, redan själva upplevelsen är 
begreppsliggjord. Detta har att göra med att vi alltid använder språket och 
möter alltid verkligheten utifrån våra begreppsliga förutsättningar. Dessa 
förutsättningar bygger dock på förutsättningen att det finns en yttre och av 
oss oberoende verklighet och objektiv sanning: Det finns sådant som är sant 
och det finns sådant som är falskt och det spelar ingen roll vad vi tror om 
det. 

Problemet med den demokratiobjektivitet, som jag ovan under rubriken 
Rekonstruktion av två antirealismer tillskrivit den andra typen av antirealism 
eller nonrealismen till följd av att det inte sägas finnas något yttre och obero-
ende, är att begreppet objektivitet och därmed också begreppet sanning blir 
lidande och i och med det också vår möjlighet att räkna med att det finns 
sant och falskt. Notera att jag säger vår möjlighet att räkna med och inte vår 
möjlighet att avgöra vad som är sant eller falskt, rätt eller fel. Vad vi kan 
avgöra som sant och falskt blir naturligtvis också viktigt men det kommer 
logiskt efter möjligheten att räkna med att det faktiskt finns sätt som det är 
på och sätt som det inte är på. 

När jag här talar om att något kommer logiskt före eller logiskt efter något 
annat är det utifrån relationen mellan teoretiskt och praktiskt. Att något 
kommer logiskt före något annat har att göra med att det är en teoretisk 
aspekt jag vill lyfta fram. I praktiken kan det vara svårt att säga vad som 
kommer först och det är heller inte intressant. Men i teorin, när vi ska under-
söka hur vi använder språket, kan det vara av intresse att se vilken aspekt 
eller komponent i språket som logiskt sett ligger till grund för något annat. 
Det logiska handlar alltså om vilka begrepp som är mest grundläggande på 
en teoretisk nivå och på vilket sätt dessa begrepp är grundläggande. Detta tar 
jag upp mer utförligt i kapitel 4. Språk under rubriken Logiskt och begrepps-
ligt. 

Denna typ av antirealism eller nonrealism så att säga rycker på axlarna 
och säger: ”Vaddå, jag bryr mig inte om hur det faktiskt är, vi kan ju ändå 
aldrig veta”. Detta är enligt mig en mycket pessimistisk inställning som inte 
leder någonstans. Den leder också i förlängningen till en syn på filosofins 
uppgift och natur där filosofin inte kan vara en konstruktiv vetenskap utan 
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endast av beskrivande slag, såtillvida att den kan säga något om vad vi upp-
lever. Om vi aldrig egentligen kan veta något kan vi inte heller svara på filo-
sofiska frågor och söka lösningar på filosofiska problem. Vi måste kunna 
räkna med att vi kan ha rätt om saker och ting, detta utesluter dock inte att vi 
också måste räkna med att vi alltid kan ha fel. Att säga att filosofin inte kan 
säga något om en av oss oberoende verklighet blir enligt min mening det 
samma som att vara tvungen att lägga ner allt konstruktivt filosofiskt arbete, 
det som utgör grunden för ett filosofiskt arbete. Visst kan man fortsätta med 
filosofi som någon form av beskrivande aktivitet av vad vi ser här och nu 
men att göra filosofi, i bemärkelsen bidra till på vilket sätt man på ett me-
ningsfullt sätt kan förstå verkligheten, är det då inte fråga om. 

Frågan om hur det verkligen är, är en viktig fråga som vi människor fak-
tiskt ställer oss. Det är inte bara filosofer som intresserar sig för detta utan 
det är en fundamentalt mänsklig fråga som vi inte kan strunta i. Det är inte 
fråga om filosofiska konstruktioner för konstruerandets skull utan det är 
frågan om att försöka lösa problem som vi människor faktiskt brottas med i 
våra vardagliga liv. Att tala om begreppsliga scheman, språkliga nivåer, 
transcendentala argument, att konstruera filosofiska modeller, teoretisera och 
abstrahera är inte en fråga om filosofiska spetsfundigheter. Det är fråga om 
att hitta sätt att närma sig och förstå de problem vi människor handskas med. 
Det är alltså inte fråga om att göra detta för ”görandets skull” utan det hand-
lar om att med hjälp av filosofiska verktyg reflektera över dessa djupt 
mänskliga frågor. Visst är det så att människor vardagligtvis inte går om-
kring och funderar över begreppsliga scheman eller liknande. Det är inte 
detta jag menar med att det är fråga om djupt mänskliga problem som vi 
faktiskt handskas med i våra vardagliga liv. Det jag menar är att det är djupt 
mänskliga frågor som vi inte kommer undan, men sedan behöver vi filosofin 
med dess verktyg för att kunna reda ut de problem som uppkommer i varda-
gen. 

Jag menar att det är viktigt att vi kan räkna med att det finns sätt som det 
är på och att det finns saker vi inte vet något om eller aldrig kommer att 
kunna veta något om. Att räkna med att vi alltid kan ha fel i relation till hur 
verkligheten faktiskt är gör att vi alltid letar vidare. Även om vi i praktiken 
inte kan relatera till hur det ”faktiskt är” oberoende av våra begrepp, så be-
höver vi begreppsligt räkna med att det finns sätt som det är på för att kunna 
räkna med objektiv sanning. När vi relaterar oss till verkligheten i våra var-
dagliga åtaganden så tänker vi inte: att verkligheten skapas av våra begrepp. 
Vi tänker snarare att verkligheten finns där oberoende av oss och vad vi tror 
eller tänker. Till och med när vi ska förstå denna andra typ av antirealism 
eller nonrealism måste vi förhålla oss till ett begrepp om en av oss oberoende 
verklighet, vilket säger något om vad vi faktiskt förutsätter. 
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3. Objektivitet 

När vi säger att någon intar en objektiv position eller ser på något på ett ob-
jektivt sätt menar vi att det är motsatsen till att ha en subjektiv position eller 
att se på något subjektivt. Vi menar att detta perspektiv inte är färgat av någ-
ra subjektiva uppfattningar av t.ex. personligt slag. Ibland, eller snarare of-
tast fuskar vi dock, vi förutsätter att ingen människa kan vara helt objektiv i 
t.ex. frågan om sina barn. En pappa, som menar att hans dotter är otroligt 
duktig på matte, kan t.ex. säga: ”Rent objektivt sett är hon faktiskt bättre än 
de flesta av hennes jämnåriga kamrater”. Han menar då att han vill under-
stryka att han försöker se på sin dotters mattekunskaper utifrån och lägga av 
sig ”stolta papparollen” en stund. 

Samtidigt vet vi att det är nästan omöjligt för en förälder att helt inta det-
ta, från föräldrarollen, frikopplade perspektiv. På samma sätt är vi alla alltid 
mer eller mindre subjektivt färgade på det sättet att vi alltid hör hemma i ett 
inifrånperspektiv, vad det än må vara. Fysikforskaren kan inte ställa sig helt 
utanför de teorier och metoder forskarsamhället använder och förutsätter i 
sin forskning.93 Den ”genomblå” moderaten kan inte helt inta ett partipoli-
tiskt utifrånperspektiv och ännu mindre försöka inta den rödaste vänsterpar-
tistens utgångspunkter. 

Objektivitet i denna vardagliga bemärkelse är därför aldrig helt objektiv. 
Den är en typ av ”slarvig” användning som vi alla förstår på just detta sätt, 
som en betoning och en vilja. Samtidigt förutsätter denna användning en 
annan förståelse av objektivitet som är nära kopplad till begreppet sanning, 
en typ av objektivitet som är helt oberoende av våra teorier, metoder och 
subjektiva uppfattningar. Denna uppfattning av objektivitet ligger hela tiden 
till grund för den mer allmänna ”slarviga” användningen. Denna helt obero-
ende objektivitet är också, i allra högsta grad, en vardaglig uppfattning och 
användning. Den är vardaglig på det sättet att vi alltid förutsätter den och att 
den ligger till grund för alla andra användningar av begreppet objektivitet. 
Denna objektivitet ska ses som just en förutsättning och en grund – även vad 
gäller kunskap. 

                               
93 Kuhn, 1970, s. 2. Popper, 1970, s. 51. 
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Kunskap 
Herrmann diskuterar kunskap utifrån ett kontextperspektiv. Det är alltid så 
att vi frågar oss om något är sant och hur säkra vi kan vara på att det är sant 
inifrån en viss kontext och med utgångspunkt i de teorier och metoder som 
finns inom denna kontext.94 Detta klargörande som Herrmann visar på kan 
beskrivas som liggande på två nivåer, en mer övergripande och en mer speci-
fik. Herrmann själv talar inte om nivåer utan det är i min analys av vad han 
är ute efter som jag talar om nivåer. När jag talar om nivåer vill jag under-
stryka att det inte ligger något hierarkiskt eller värderingsmässigt till grund 
för detta utan att det endast handlar om olika aspekter av vårt sätt att in-
teragera med verkligheten. 

Dels visar Herrmann att vi alltid är de varelser vi är, människor, med de 
förutsättningar vi har i form av sinnen som syn och hörsel, att vi går upprätta 
och att vi tänker på vissa sätt men också att vi har vissa begreppsliga förut-
sättningar som hänger ihop med det föregående. Detta kan sägas vara på en 
mer övergripande nivå. Dels visar han på de specifika kontexter vi rör oss i 
och mellan, som naturvetenskapliga (t.ex. fysik eller biologi), religiösa kon-
texter (t.ex. kyrkan), filosofiska kontexter (t.ex. religionsfilosofi på teologis-
ka institutionen vid Uppsala Universitet), ”vardagliga” kontexter (t.ex. att ta 
en promenad eller städa huset). Detta kan sägas vara på en mer specifik nivå. 

När jag säger ”vardagliga” har jag satt det inom citationstecken för att 
visa på att det inte handlar om att utesluta t.ex. naturvetenskapliga och reli-
giösa kontexter ur det vardagliga. Alla kontexter utgör nämligen den vardag-
liga verklighet vi lever i och tillhör och är del av det vardagliga språk vi 
använder oss av. Kontexterna är flytande och går in i varandra samtidigt som 
de är enskilda kontexter som utgör olika delar av det liv vi lever. Herrmann 
skriver: 

Knowledge-claims are always knowledge-claims made by human beings. 
This means that we can never get rid of a fundamental tension between the 
objective and the subjective aspects of knowledge-claims.95 

We cannot step outside the methodological traditions which are part of the 
world-view with which we live. But neither are we slaves to our traditions.96 

Herrmann understryker att trots att vi är beroende av de traditioner vi har så 
är vi inte slavar under dem. Att vi inte är slavar under våra traditioner bety-
der att vi har möjlighet att ifrågasätta våra traditioner. Vi kan se att vissa 
teorier inte håller när vi undersökt våra hypoteser. Vi kan också se att när 

                               
94 Herrmann, 1995, s. 46; 2006, s. 11, 75, 146. 
95 Herrmann, 1995, s. 45. 
96 Herrmann, 1995, s. 46. 
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våra mänskliga livsförutsättningar förändras kan vi inte alltid hålla fast vid 
de normer vi tidigare utgått från.97 

Herrmann menar att kunskap bara ska gälla empirisk vetenskap och be-
prövad erfarenhet i vardagslivet därför att detta handlar om vad vi med ve-
tenskapliga metoder kan visa. Vi kan visa, utifrån våra teorier, att träd inne-
håller klorofyll. Vi kan däremot inte bevisa att Gud finns eller verifiera utsa-
gan: ”Min frälsare lever, jag vet att han lever”. Kunskap handlar om att man 
tror att det är så, att man har goda skäl att tro att det är så, alltså belägg, och 
att det faktiskt är så. 

Herrmann menar p.g.a. detta, när det gäller relationen mellan religion och 
vetenskap, att religion inte förser oss med kunskap. Därför vill han också 
avsätta begreppet kunskap endast för vetenskap samt beprövad erfarenhet i 
vardagslivet och menar att vi inte bör tala om kunskap i samband med religi-
on. Anledningen till detta är att han menar att i vetenskapen har vi procedu-
rer för experiment som är relaterade till observerbar evidens med vilka vi 
kan testa om våra kunskapspåståenden är rättfärdigade eller inte. Detta me-
nar Herrmann att vi inte har när det handlar om religion.98 Vi kan helt enkelt 
inte pröva99 om religiösa påståenden är sanna eller inte. Det är alltså pröv-
barheten som avgör om det är kunskap det handlar om, för Herrmann. Och 
denna typ av prövbarhet finns inte i den religiösa sfären, enligt Herrmann. I 
stället menar Herrmann att det i fråga om religiösa påståenden snarare hand-
lar om ”insikt”100 än om ”kunskap”. Genom religionen kan vi få insikt om 
vad det är att vara människa.101 

Ett annat sätt som Herrmann uttrycker samma sak på är att när vi talar om 
verkligheten så kan vi göra det på olika sätt. Vi kan antingen referera till 
aspekten kunskap eller så kan vi referera till aspekten som handlar om vad 
det är att vara en människa. Den första aspekten hänger ihop med vetenska-
pen, den andra aspekten hänger ihop med religion och sekulär ideologi102. 
Denna uppfattning har att göra med att Herrmann menar att det finns en ar-
betsfördelning103 mellan vetenskap å ena sidan och religioner och sekulära 
ideologier å andra sidan.104 Vetenskapen å ena sidan och religionen och de 
sekulära ideologerna å andra sidan har olika funktioner i våra liv. Vetenska-
pen ger oss kunskap medan religion och sekulär ideologi ger oss värden och 
förståelse av vad det är att vara människa.105 

Problemet med detta, som jag även tar upp längre fram, t.ex. i kapitel 
5. Sanning under rubriken Sanning som funktionell egenskap, är att det till 
                               
97 Herrmann, 2006, s. 157. 
98 Herrmann, 1996, s. 20; 2004, s. 178. 
99 Ordet pröva används här i betydelsen ”testa”. 
100 ”Insights”. 
101 Herrmann, 1995, s. 23. 
102 ”Views of life”. 
103 ”Division of labour”. 
104 Herrmann, 2004, s. 153, 161-162, 167-169, 171. 
105 Herrmann, 1996, s. 20. 
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viss del inte är på det sättet som vi vanligtvis förstår relationen mellan veten-
skap och religion eller sekulära ideologier. Det är inte heller detta sätt som vi 
vanligtvis förstår begreppet kunskap på. Att vetenskap och religion har olika 
funktioner i människors liv är helt uppenbart och det stämmer också väl 
överens med hur vi vardagligtvis förstår relationen mellan vetenskap och 
religion. Vad som däremot inte stämmer är att religionen inte skulle ge män-
niskor kunskap. Det är inte fråga om exakt samma typ av kunskap som den 
som vetenskapen erbjuder men det är fråga om kunskap då människor menar 
att antingen är religiösa påståenden sanna eller så är de falska på samma sätt 
som vetenskapliga påståenden antingen är sanna eller falska. Vi menar oss 
kunna veta vissa saker i religiösa frågor även om vi inte kan pröva (testa) 
dem. Vi kanske inte alltid kan veta om eller bevisa att ett religiöst påstående 
är sant eller falskt, medan vi i fråga om vetenskapliga påståenden kan pröva 
dem. Men även i fråga om religiösa påståenden så räknar vi med att de är 
sanna eller falska, oberoende av vad vi kan veta om dem eller inte. 

Tage Kurtén tar också upp relationen mellan tro och vetande. Han väljer 
att tala om religiös tro i termer av förvissning, förtröstan och tillit och inte 
endast i termer av kunskap.106 Kurtén utgår från den senare Wittgenstein och 
från D. Z. Phillips när han vill förstå relationen mellan tro och vetande. Han 
tittar på meningsfullhetsaspekten i relation till kontexten eller sammanhang-
et.107 Han menar att när det är fråga om religiös tro är det inte så mycket en 
fråga om att ge uttryck för ett sanningsanspråk som att ge uttryck för en rela-
tion. Vad som kan sägas vara sanning i ett religiöst sammanhang blir härmed 
mångfasetterat, enligt Kurtén.108 Här ser vi likheter med Herrmann och även 
med Lynch, som jag kommer att ta upp framöver, och deras respektive syn 
på sanning som funktionell.109 

Kurtén menar dock inte, som jag uppfattar honom, att man helt och hållet 
bör byta ut kunskap mot begrepp som förvissning, förtröstan och tillit, utan 
för honom är det snarare fråga om ett komplement. Det handlar om att göra 
rättvisa åt hur man ska förstå religiösa påståenden, utifrån den egna kontex-
ten.110 

Här menar jag att det är viktigt att se frågan om kunskap i relation till en 
viss kontext, som också Herrmann och Kurtén påpekar. Om man undersöker 
de begrepp jag menar hänger ihop med kunskap och hur dessa begrepp är 
relaterade till varandra så ser vi att vi inte behöver ta avstånd från begreppet 
kunskap i samband med religiösa frågor, utan att vi snarare behöver det be-
greppet. Jag menar att det handlar om säkerhet, sanning och hur vi kan veta, 
alltså kunskap. Jag kommer genom hela detta kapitel gå djupare in på denna 
relation. 
                               
106 Kurtén, 1987, s. 116. 
107 Kurtén, 1987, s. 30-31. 
108 Kurtén, 2005, s. 113-114, 117; 1987, s. 105-106. Jfr Phillips, 1988, s. 76. 
109 Herrmann, 2004, s. 153; 2008 a, s. 63. Lynch, 1998, s. 45. 
110 Kurtén, 1987, s. 116. 
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Det finns framför allt två anledningar till varför jag menar att vi kan och 
bör räkna med begreppet kunskap även inom t.ex. religiösa kontexter. Den 
första anledningen är att vi i vårt vardagliga språk faktiskt talar på detta sätt, 
nämligen att vi när vi anser oss veta något så menar vi att det är fråga om 
kunskap även här. I alla olika kontexter som vi rör oss i talar vi om att vi vet, 
vad vi kan veta, vad vi inte vet och vad vi inte kan veta. Vi frågar oss vad 
som är sant och i relation till detta frågar vi oss vad vi kan veta och hur vi 
kan ta reda på vad som är sant. Här är både den religiöse och den icke-
religiöse överens. Den icke-religiösa kan mena att hon vet tillräckligt mycket 
om världen för att tro att Gud inte finns, medan den religiöse menar att han 
varit med om tillräckligt mycket för att veta att Gud hjälper honom, vilket i 
förlängningen betyder att han menar att Gud också faktiskt finns. Båda dessa 
personer menar sig veta saker och ting om världen och om Gud. Den ena 
menar att Gud finns och den andra menar att Gud inte finns. 

Någon, som är kritiskt till min argumentation, kan nu säga att det faktum 
att man menar att Gud finns eller att man menar att Gud inte finns, inte nöd-
vändigtvis behöver vara ett kunskapsanspråk. Detta är riktigt såtillvida att 
det inte i en direkt bemärkelse behöver vara ett kunskapsanspråk, såtillvida 
att man inte direkt hävdar att man vet något, alltså har kunskap om något. 
Däremot betyder det att man gör ett kunskapsanspråk i en mera indirekt be-
märkelse, såtillvida att det är ett sanningsanspråk, man gör anspråk på att 
säga hur något är. När man gör anspråk på att ha sanningen gör man också 
anspråk på att veta något om sanningen, vilket blir ett kunskapsanspråk. När 
man vidare ger uttryck för, påstår eller gör gällande att man tror på någon 
eller litar på någon förutsätter man samtidigt att den man tror på eller litar på 
faktiskt också existerar. Man kan inte lita på någon som inte finns. På detta 
sätt är det fråga om ett kunskapsanspråk även när det är fråga om (religiös) 
tro, även om det inte är fråga om exakt samma typ av kunskap som t.ex. den 
typ av kunskap som har att göra med (natur)vetenskap. 

Om vi mer direkt tittar på en religiös kontext kan vi ta exemplet att någon 
säger: ”Jag vet att han lever, min frälsare lever”. Här är det frågan om att 
personen som säger detta faktiskt anser sig veta. I en kristen kontext, i t.ex. 
bibeln och psalmboken, ser vi också att man räknar med att man kan veta 
saker och ting om Gud och himmelriket. Man menar att vi kan veta hur det 
ligger till med vissa saker. Vi kan inte veta allt och vi kan inte veta exakt hur 
allt är, men det är helt klart så att man i dessa kontexter räknar med att man 
kan veta saker och ting och att man kan ha fel. (Som troende tror man natur-
ligtvis inte att man har fel, men man räknar ändå med att så skulle kunna 
vara fallet). Att utifrån en kristen kontext säga att Jesus aldrig uppstod vore, 
enligt dem som räknar sig som kristna (i en viss bemärkelse), att ha fel. Det 
vore ett uttryck för att inte tro. Men det är också ett uttryck för ett påstående 
om och ett anspråk på att veta hur det faktiskt är. 

Man menar att man inom denna kontext kan ha kunskap om hur något är. 
Man kan säga sig veta att Jesus kände människors tankar, att han uppstod på 
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tredje dagen, att han är Guds son o.s.v. Allt detta är fråga om kunskap; man 
kan ha rätt eller fel i fråga om dessa påståenden. Vi kommer aldrig i prakti-
ken att kunna veta om dessa påståenden är sanna eller inte men det är fortfa-
rande fråga om sådant man påstår sig veta, alltså ha kunskap om. 

Någon kan nu säga att det finns en skillnad mellan att påstå något och att 
påstå sig veta något. Detta är fullkomligt riktigt. Vid första anblicken är det 
en klar skillnad mellan att å ena sidan endast påstå något utan att göra an-
språk på att veta och att å andra sidan påstå sig veta något. När man närmare 
tittar på förutsättningarna ser man dock att detta att påstå något också förut-
sätter att man menar sig veta något. Att påstå t.ex. att Gud är god eller att 
Gud finns förutsätter indirekt att man menar att man vet något om Gud. För 
att kunna påstå att Gud är god måste man också förutsätta att man vet något 
om hur Gud är, vad Gud har för egenskaper. Man förutsätter också att Gud 
finns. Om man menar att Gud finns, alltså påstår att Gud finns, påstår man 
också att man vet något om Gud. Detta är, som jag påpekat ovan, inte nöd-
vändigtvis fråga om exakt samma typ av kunskap som i fråga om t.ex. (na-
tur)vetenskapliga påståenden, men det är likväl fråga om att förutsätta be-
greppet kunskap. 

Den andra anledningen till varför vi kan och bör räkna med kunskap i re-
ligiösa kontexter, är något som jag redan börjat komma in på ovan, nämligen 
relationen mellan säkerhet, sanning och kunskap. 

Kunskap är något som är nära sammankopplat med sanning och säkerhet, 
och dessa begrepp förutsätter och förklarar varandra. Vi kan inte förstå det 
ena utan de andra två. Om vi därför vill kunna tala om sanning i fråga om 
religiösa påståenden måste vi också räkna med att vi kan ha kunskap i dessa 
frågor. Naturligtvis, och här har Herrmann en mycket viktig poäng, kan vi 
inte mäta all kunskap, i alla kontexter, på samma sätt. Som Herrmann har 
visat bör vi förstå olika kontexter just utifrån dessa kontexters teorier och 
metoder. En kontext kan inte förstås i termer av en annan kontext. Detta 
menar jag även kan sägas gälla frågan om kunskap. I detta avseende skiljer 
jag och Herrmann oss åt. Den kunskap vi kan sägas ha i frågan om fysik är 
inte den samma som den kunskap vi kan sägas ha om matlagning. Detta för 
att vi utgår från olika frågor, teorier och metoder, det är olika saker som av-
gör vad svaret blir i de olika kontexterna. 

Vi får antagligen aldrig (i alla fall inte i detta liv) reda på om det vi tror i 
religiösa frågor är sant eller inte och därför vet vi inte om den kunskap vi 
tror oss besitta i dessa frågor är kunskap eller inte. Men detta skiljer sig inte 
från vårt förfaringssätt i andra frågor, i andra kontexter. I andra kontexter 
kanske vi kan göra mätningar och verifiera eller falsifiera prövbara hypote-
ser men det kan i framtiden visa sig att vi har fel, att det inte var sant. I alla 
kontexter finns alltså möjligheten att vi har fel. 

Vi räknar alltid med att vi kan tro på något eller veta något i relation till 
en viss kontext. Till denna kontext hör teorier och hypoteser och även mer 
övergripande bakgrundsteorier. Vi har teorier inom fysik, biologi, psykologi, 
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etnologi, ergonomi, gastronomi o.s.v. Vi kan på detta sätt även sägas ha reli-
giösa teorier och bakgrundsteorier. Dessa olika typer av teorier är naturligt-
vis olika och fungerar på olika sätt. T.ex. är religiösa bakgrundsteorier natur-
ligtvis mycket olika naturvetenskapliga teorier, eftersom naturvetenskapliga 
teorier indirekt kan falsifieras och då bytas ut genom att prövbara hypoteser 
som ställs upp falsifieras. Religiösa påståenden kan inte falsifieras eller veri-
fieras som vetenskapliga påståenden kan. De vetenskapliga bakgrundsteorier 
som man ställer upp prövbara hypoteser mot fungerar alltså på ett annat sätt 
än religiösa bakgrundsteorier. 

Begreppet teori får här en vid betydelse. Teori utifrån mitt sätt att använda 
begreppet blir alltså en fråga om hela den samlade uppfattningen om ett visst 
område och de förutsättningar man utgår från inom detta område. Att jag 
väljer att tala om just teorier har att göra med att teorier och kunskap hänger 
ihop och jag menar att vi måste kunna tala om kunskap (och faktiskt också 
talar om kunskap) i alla olika kontexter i vårt vardagliga liv, i allt från veten-
skap till religion och köttbullsbak. Det handlar om kontextens förutsättningar 
och om vad som kan räknas som rationellt och rättfärdigande inom en kon-
text utifrån förhärskande bilder, av hur saker och ting hänger ihop. Samma 
sak gäller för begreppet bakgrundsteori som jag också använder i en vid 
bemärkelse. Bakgrundsteorin formas av de olika teorierna man räknar med 
inom en viss kontext och kan bestå i vad ett objekt är, hur man uppfattar att 
relationer bör se ut eller vad som är bra barnuppfostran. I detta kapitel under 
rubriken Teorier och hypoteser tar jag upp begreppet teori ytterligare och i 
kapitel 4. Språk, tar jag, under rubriken Bakgrundsteorier, upp på vilket sätt 
jag använder begreppet bakgrundsteori. 

Precis på samma sätt som vi skulle kunna ha fel i våra vetenskapliga an-
taganden, skulle det kunna visa sig att vi har fel i våra religiösa antaganden 
(även om det inte är troligt att vi någonsin får veta hur det ligger till i dessa 
frågor). Det jag här vill peka på är att vi alltid kan ha fel, för vi är de varelser 
vi är. Begreppet sanning förutsätter att vi alltid kan ha fel, i alla våra anta-
ganden.111 Det handlar här inte så mycket om hur vi faktiskt avgör om vi vet 
något eller inte, utan om att vi har den begreppsliga möjligheten, de be-
greppsliga förutsättningarna för sanning, säkerhet och att veta. I praktiken 
kan vi kanske aldrig veta hur det ligger till när det gäller frågan om Gud 
finns eller inte, medan vi i fråga om antagandet om det finns atomer eller 
inte kan ge svar: ”Ja, det finns atomer”. Detta går att pröva mot bakgrund av 
de tillgängliga teorierna för fysiska undersökningar. Samtidigt, och detta är 
viktigt, kan det visa sig att vi har fel även om sådant som vi vid ett tillfälle 
tror oss ha visat. Nya hypoteser verifieras eller falsifieras och bakgrundsteo-
rierna måste revideras och så ser vi att vi hade fel på samma sätt som man 
hade fel om att jorden var platt (om det nu var så att man förr trodde att jor-

                               
111 Jfr Moore, 1959, s. 55. Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 195, s. 27e. 
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den var platt).112 Det är inte fråga om huruvida vi någonsin kommer att veta 
eller kunna veta utan det är fråga om förutsättningar. (Jag tar mer utförligt 
upp förutsättningen att vi alltid kan ha fel i kapitel 5. Sanning under rubri-
kerna Sanningsbegreppet, Sanningar och Ha fel om allt och ha rätt om de 
mesta). Jag och Herrmann skiljer oss åt genom att min förståelse av kun-
skapsbegreppet inte står och faller med prövningsmöjligheten vilket Herr-
manns förståelse av kunskapsbegreppet gör. 

Det Herrmann vill göra är att visa att vi inte kan uppfatta religiösa utsagor 
på samma sätt som t.ex. naturvetenskapliga utsagor och detta är något som 
jag menar är mycket viktigt att inse. Vad det betyder att veta något i olika 
kontexter varierar. Men samtidigt menar jag att det är viktigt att se att det 
finns likheter mellan hur vi talar om att veta något i olika kontexter. Därför 
menar jag att vi fortfarande kan och bör tala om kunskap när det handlar om 
religiösa påståenden. 

För att belysa och klargöra detta är Lynchs diskussion kring minimala be-
grepp användbar. Lynch tar upp engelskans ”mind”. Dels har vi ett fysiskt 
begrepp ”mind” där vi talar om hjärnan. Dels finns ett dualistiskt ”mind”-
begrepp som kommer från en del religiösa och filosofiska uppfattningar där 
”mind” är ett icke-fysiskt andligt objekt av något slag. Dessa båda ”mind”-
begrepp är olika begrepp. Samtidigt kan två personer som använder dessa 
olika begrepp förstå varandra.113 

En neurolog och en dualistiskt lagd medvetandefilosof kan båda tala om 
”mind” och kommunicera om ”minds”. När neurologen och den dualistiskt 
lagde medvetandefilosofen diskuterar ”mind” så diskuterar de inte helt olika 
begrepp och tror inte heller själva att de gör det. De diskuterar alltså inte 
bara hur ordet ska förstås, utan de diskuterar även runt själva begreppet 
”mind”. De har olika, robusta ”mind”-begrepp och samtidigt är båda begrep-
pen helt klart ”mind”-begrepp. Att båda ”mind”-begreppen kan sägas vara 
just ”mind”-begrepp, menar Lynch beror på att de båda är robusta utvidg-
ningar av ett och samma minimala ”mind”-begrepp. Ett minimalt begrepp är 
enligt Lynch ett begrepp som är fritt från metafysiska konnotationer, metafy-
siska i en substantiell påståendebemärkelse. Det är ett begrepp som är neut-
ralt i relation till frågan om begreppets ontologiska natur. I kontexter där 
minimala begrepp får en utvidgad betydelse är det fråga om robusta be-
grepp.114 

What makes all of our epistemologist’s individual concepts of justification 
worth calling “concepts of justification” or both our neuroscientific and dual-
ist concepts of mind “concepts of mind” is that they are all extensions of 
what I would call a minimal concept of epistemic justification or mind. A 

                               
112 Se Russell, 1991. 
113 Lynch, 1998, s. 68. 
114 Lynch, 1998, s. 69. 
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minimal concept of F is a concept whose ordinary use “floats free” of meta-
physical questions (or most metaphysical questions) surrounding Fs.115 

Ett minimalt begrepp är, enligt Lynch, ett begrepp som finns i alla olika kon-
texter och som är det samma i alla dessa kontexter men som i dessa kontex-
ter utvidgas och expanderar till olika robusta begrepp. Lynchs syn på be-
grepp är sådan att han menar att begrepp inte är rigida, fasta, klart avgränsa-
de och transparenta, utan snarare är de flytande, töjbara och möjliga att ut-
vidga. Samtidigt finns där en minimal kärna som gör att begreppet är just det 
minimala begreppet och inte något annat begrepp. På så sätt är inte begrepp 
helt flytande och kan inte utvidgas eller reduceras för mycket och samtidigt 
vara samma begrepp.116 

Begrepp är alltså inte vaga utan bör snarare beskrivas som att de inte är 
helt stängda eller determinerade: De har inte en bestämd användning i alla 
möjliga situationer. Men detta betyder inte att inget begrepp har en bestämd 
användning i någon faktisk situation. Vissa begrepp kan vara helt bestämda i 
faktiska situationer men inte i alla möjliga situationer.117 Att ett och samma 
minimala begrepp kan utvidgas i olika kontexter och på så sätt få en annan 
innebörd eller användning gör att vi kan se att ett visst begrepp inte kan för-
stås på exakt samma sätt i alla kontexter. Det är fortfarande samma begrepp 
det handlar om, men det har fått en något annan användning än i ett annat 
sammanhang. 

På detta sätt ser vi att begreppet kunskap kanske inte betyder exakt sam-
ma sak i alla kontexter eller sammanhang. Det handlar alltså om olika an-
vändning i olika kontexter. Kunskap kan därför vara ett adekvat begrepp att 
använda i relation till religion och religiösa frågor eller påståenden, för kun-
skap måste inte och kan inte se exakt likadan ut i alla kontexter. Kunskap i 
fråga om fysik är inte det samma som kunskap i fråga om filosofi, och kun-
skap om biologiska frågor är inte det samma som kunskap om religiösa frå-
gor. Vissa kontexter har naturligtvis mer likartade robusta kunskapsbegrepp 
medan andras skiljer sig mer åt. 

Men vad som är viktigt att komma ihåg är, som Lynch visar, att för att 
något ska vara ett visst begrepp, i detta fall kunskap, så måste det innehålla 
vissa delar, t.ex. möjligheten till ifrågasättande och vad vi vanligtvis menar 
när vi menar oss veta något. Detta menar jag måste då föreligga även i reli-
giösa sammanhang. Dessa minimala delar finns även i religiösa samman-
hang, vilket leder till att vi alltså måste tala om kunskap även i religiösa 
sammanhang. Det är dessa delar som gör det till det minimala begrepp det 
är. Utan denna minimala kärna är det inte samma begrepp vi talar om. På 
samma sätt kan inte för mycket läggas till, för då är det inte heller samma 
begrepp. Samtidigt finns det inga skarpa gränser för vad som kan sägas vara 
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ett visst begrepp. Detta eftersom begrepp är flytande och inte rigida.118 Be-
greppet kunskap är således samma (minimala) begrepp i alla kontexter men 
utvidgas så att det inte är exakt samma (robusta) begrepp i de olika kontex-
terna. 

Kunskapsbegreppet kan alltså här ses som ett minimalt begrepp enligt 
Lynch. Därför kan det minimala kunskapsbegreppet byggas ut till olika ro-
busta kunskapsbegrepp i olika kontexter. 

När Platon formulerade kriterier för kunskap var det övertygelse119, att det 
är så, att det är sant120 och giltiga skäl121 som han kom fram till. Detta kun-
skapsbegrepp brukar sammanfattas som rättfärdigad sann trosföreställ-
ning122.123 I dialogen Theaetetos menar Platon att sann tro, kombinerad med 
goda skäl för tron, är kunskap.124 Denna definition diskuteras vidare i hela 
den fortsatta dialogen. Men ett problem som blir synligt i dialogen är att hitta 
en tillfredställande definition på ”skäl”125.126 P.g.a. detta slutar dialogen med 
att de inte hittar någon bra, tillfredsställande definition på kunskap.127 Sokra-
tes kommer till sist i dialogen fram till att kunskap varken är sinnesförnim-
melser eller sann tro, eller sann tro tillsammans med goda ”skäl” för sann 
tro.128 I andra dialoger klargör dock Platon att han menar att vi inte över hu-
vud taget kan ha kunskap om förnimbara ting utan endast om idéerna och 
deras egenskaper.129 

Edmund L. Gettier menar sig ha visat att dessa Platons kriterier inte var 
tillräckliga. Men Gettier visar detta bara i relation till satser.130 Gettier visar 
detta genom ett exempel: Vi antar att Jones och Smith har sökt samma jobb. 
Smith har starka skäl att tro att: (d) Jones kommer att få jobbet, och Jones 
har tio mynt i fickan. Skälen att Jones tror detta kan vara att vd:n för företa-
get har sagt att det kommer att vara Jones som får jobbet och att Smith hade 
räknat mynten i Jones ficka för bara tio minuter sedan. Proposition (d) med-
för då att: (e) Han som får jobbet har tio mynt i sin ficka.131 Gettier skriver: 

Let us suppose that Smith sees the entailment from (d) to (e), and accepts (e) 
on the grounds of (d), for which he has strong evidence. In this case, Smith is 
clearly justified in believing that (e) is true. 

                               
118 Se Lynch, 1998, s. 127. 
119 ”Belief”, ”opinion”. 
120 ”True”. 
121 ”Justified”. 
122 ”Justified true belief”. 
123 Se Platon, 1984, Theaetetos. 
124 Platon, 1984, Theaetetos, 201 D, s. I.73. 
125 ”Logos”. 
126 Platon, 1984, Theaetetos, s. II.113-116. 
127 Føllesdal, Walløe, Elster, 1993, s. 45. 
128 Platon, 1984, Theaetetos, 210 A-B, s. I.84. 
129 Se Platon, s. 1984. 
130 Gettier, 1963, s. 121-123. 
131 Gettier, 1963, s. 122. 
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But imagine, further, unknown to Smith, he himself, and not Jones, will 
get the job. And, also, unknown to Smith, he himself has ten coins in his 
pocket. Proposition (e) is then true, though proposition (d), from which Smith 
inferred (e), is false. In our example, then, all of the following are true: (i) (e) 
is true, (ii) Smith believes that (e) is true, and (iii) Smith is justified in believ-
ing that (e) is true. But it is equally clear that Smith does not know that (e) is 
true; for (e) is true in virtue of the number of coins in Smith’s pocket, while 
Smith does not know how many coins are in Smith’s pocket, and bases his 
belief in (e) on a count of the coins in Jones’s pocket, whom he falsely be-
lieves to be the man who will get the job.132 

Men att detta går att visa beror på att det är satser Gettier utgår från (även 
om han själv här talar om propositioner). Det är p.g.a. hur satserna ser ut 
som de kan kopplas loss från den exakta företeelse vi talar om och på så sätt 
kan referensen till Jones och referensen till Smith blandas samman. Om vi i 
stället ser på dessa kriterier i relation till faktiska sammanhang där det är 
klart vad det är man refererar till, och inte till satser, har det inte visats att 
dessa kriterier inte räcker. I vardagligt tal och i vardagliga sammanhang för-
står vi vanligtvis vad det är vi refererar till. Förstår vi inte det direkt eller det 
uppstår missuppfattningar så kan dessa problem lösas. När man tittar på lo-
giskt samband mellan satser ser det ut som att referensen refererar till fel 
person, men ser vi det i ett faktiskt sammanhang där vi förstår vad vi talar 
om uppstår inte detta problem med referensen. Det är alltså inte helt säkert 
att Gettiers kritik fäller Platons definition, trots allt. 

När jag nu vill tala om kunskap vill jag snarare, i stället för tro, sanning 
och goda skäl, ta upp säkerhet, sanning och hur vi kan veta. Alla dessa tre, 
säkerhet, sanning och hur vi kan veta, är sammankopplade och beroende av 
varandra. Vi måste förstå vad sanning är, dels förstå vad det betyder att nå-
got är sant, dels förstå vad vi menar med sanning som sådan, för att kunna 
tala om att vi kan veta. Vi måste förstå vad det är att veta något och på vilket 
sätt vi kan ta reda på något för att förstå sanning. Vi måste också förstå vad 
säkerhet är, vad som gör att vi kan vara säkra på något, för att förstå begrep-
pet sanning. Samtidigt är begreppet säkerhet helt beroende av begreppet 
sanning och hur vi i praktiken bestämmer om något är sant. Det är en cirkel 
där alla delar är sammankopplade och relaterade till varandra. 

I våra praktiska förfaranden i de liv vi lever, i relation till verkligheten, 
finns det inte skarpa gränser mellan dessa begrepp. Vi förstår det ena be-
greppet i relation till de två andra. Men när vi på ett filosofiskt sätt tittar på 
dessa begrepp för att klargöra och reda ut, på en logisk nivå, är dessa be-
grepp distinkta: De är olika begrepp. 

Det är inte satser som, i första hand, är av intresse för mig i mitt försök att 
svara på den problemställning jag startade med, utan snarare en fråga om att 
se samband. Kopplingen mellan dessa tre begrepp sker i en praktik, en kon-
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text eller lite vidare i ett sammanhang. När dessa begrepp kopplas till de 
sammanhang i vilka vi talar om saker och ting är det inte den sats med vilken 
vi beskriver ett sakförhållande som, i första hand, är intressant, utan att förstå 
vad det är man säger och menar, alltså det man vill få fram. Det som det är 
fråga om är innehållet. Det finns här två sätt att förstå vad som menas med 
”innehållet”. Det första är det man påstår något om (t.ex. en bil). Det andra 
är tankeinnehållet eller meningsinnehållet, och det är detta senare det är 
fråga om här. Det man hävdar om något kan gälla något, i en bemärkelse, 
icke-språkligt. Poängen är att vi inte går runt hela tiden och formulerar våra 
tankar i satser. Jag kan tänka att grannens dörr är blå utan att formulera det i 
en sats. Det kan vara så att jag ska måla om min dörr och ser grannarnas blå 
dörr och tänker att jag skulle kunna ha den färgen på min dörr. Jag har då 
tänkt att den är blå utan att formulera det i en sats. Men detta betyder inte att 
tankar är, i en annan bemärkelse, icke-språkliga. Det krävs ett språk för möj-
ligheten att tänka en sådan tanke även om den inte formuleras i en sats. Detta 
som skulle kunna formuleras med satsen ”Dörren är blå” är en proposition, 
eller har ett propositionellt innehåll, ett tankeinnehåll eller ett meningsinne-
håll. 

Vi kan formulera samma proposition eller tankeinnehåll med flera olika 
satser. Ett exempel på detta kan vara ord på ”ungdomsspråk” som kan ut-
trycka samma sak som ett annat ord i ”vuxenspråket”. Satsen ”Han dissade 
honom” och satsen ”Han tog på ett nedvärderande sätt avstånd från honom” 
kan vara uttryck för samma ”proposition”. 

Att uttrycka ett tankeinnehåll kan inte förstås i relation endast till satsen 
med vilket tankeinnehållet uttrycks utan måste förstås i en helhet av de ord 
man använder och det man refererar till i relation till och relativt det sam-
manhang man befinner sig i. I vårt vardagliga liv tittar vi inte på isolerade 
satser utan på vad det är vi är ute efter att säga i ett visst sammanhang, och 
vad det är vi refererar till. Detta tar jag också upp i kapitel 5. Sanning under 
rubriken Sats, påstående och propositionellt innehåll. 

När jag här talar om ”relativt till” menar jag endast relativt i bemärkelsen 
att vi förstår ett uttalande just i det sammanhang där vi talar om det vi t.ex. 
refererar till. Alltså det enkla att ”Linda” i sammanhanget en avhandling på 
Uppsala universitet på Teologiska institutionen som handlar om kopplingen 
mellan sanning, verklighet och språk, refererar till mig som just nu skriver: 
Linda Fromm Wikström. Men ”Linda” i sammanhanget stråksolist kanske 
refererar till violinisten Linda Lampenius. 

Det som jag ovan tagit upp och utvecklat leder vidare till hur vi ser på 
sanning. Begreppet sanning kan endast ses i relation till säkerhet och hur vi 
kan veta och det är detta bestämningen vilar på. Men återigen så kan vi inte 
förstå säkerhet och hur vi kan veta något utan att relatera dessa till begreppet 
sanning. Det kan alltså sägas vara en cirkelförklaring av begreppen. Det är 
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dock ingen ond cirkel, ingen ”circulus vitiosus”.133 Denna cirkel är inte av 
ondo utan själva grunden för all vår förståelse av hur vi relaterar oss till 
verkligheten. Vi kan inte bryta oss ur denna cirkel och frikoppla begreppen 
från varandra. Samtidigt måste dessa begrepp, för att vi ska förstå begreppen 
och cirkeln i dess helhet hållas separata på en logisk eller begreppslig nivå. 
För att kunna reda ut relationen mellan dessa begrepp och se hur vi ska för-
stå dem måste vi, när vi håller på med de filosofiska frågorna, kunna titta på 
de olika begreppen som just separata begrepp. Dessa begrepp hänger nära 
ihop med varandra och vi förstår dem genom att förstå de andra begreppen. 
Men när vi ska förstå denna relation behöver vi titta på vad det är som skiljer 
dessa begrepp åt och vad som gör dem till just de begrepp som de är. Vi kan 
inte definiera sanning i termer av vare sig säkerhet eller kunskap men vi 
måste förstå sanning i relation till dessa två andra begrepp. Men för att kun-
na göra det måste vi då se att de är distinkta begrepp även om de inte kan 
förstås utan att ses i relation till varandra. 

Att denna cirkel inte kan sägas vara ond har alltså att göra med att vi inte 
kan förstå dessa begrepp utan att relatera dem till varandra. Detta leder inte 
till att denna cirkel inte skulle säga något om begreppen. Det är just detta att 
själva cirkeln säger oss något om begreppen som gör att den inte kan ses 
som ond. Cirklar blir endast problematiska när det är fråga om att man vill 
definiera något. Det är dock ingen definition jag är ute efter att göra. Som 
jag redan diskuterat i kapitel 1. Förutsättningar under rubriken Begreppet 
förutsättning menar jag att generella definitioner är problematiska. Det jag 
vill göra är i stället att se hur vi kan förstå dessa begrepp och deras relation. 

Sanning kommer här logiskt och begreppsligt före säkerhet och kunskap 
på så sätt att det är sanning vi är ute efter att nå. När vi börjar tänka på dessa 
tre begrepp (sanning, kunskap och säkerhet) utgår vi från sanning, det är 
sanningen vi vill nå. Det är detta jag menar med att säga att sanning kommer 
logiskt före de andra begreppen; trots att vi inte kan förstå sanning utan att 
relatera det till begreppen kunskap och säkerhet så är det sanningen vi är ute 
efter. Det är därför vi intresserar oss för hur vi kan vara säkra och det är där-
för vi vill veta när vi kan sägas ha kunskap. Sanning förutsätts när vi vill 
veta om vi kan vara säkra. Att det finns en distinktion mellan vad vi tror är 
sant och vad som är sant samt mellan sant och falskt, förutsätts när vi vill ta 
reda på vad vi kan sägas veta. 

Att förstå begreppet sanning som det grundläggande för hur vi talar om 
saker och ting som sanna, hur vi kan vara säkra och hur vi kan veta något 
måste, i sin tur, göras just i relation till detta att vi faktiskt vet saker och ting 
och att vi kan vara säkra i vissa frågor. 

Jag vill utgå från vårt vardagliga sätt att tala om saker och ting till skill-
nad från filosofiska konstruktioner. Problemet är inte de filosofiska kon-
struktionerna som sådana, de behövs för att vi ska kunna göra relevanta upp-
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delningar och för att kunna förstå just hur vi faktiskt, vardagligtvis, talar om 
saker och ting. Problemet blir i stället när man missuppfattar dessa filosofis-
ka konstruktioner och tar dem för att vara de vardagliga sätt vi talar på. Filo-
sofiska konstruktioner och teorier behövs således för att förstå hur vi använ-
der vårt vardagliga språk men det är det vardagliga språket, hur vi faktiskt 
talar om och förstår verkligheten, som blir det vi vill undersöka. Vi behöver 
filosofiska konstruktioner för att lyfta fram och klargöra vissa aspekter hos 
verkligheten. Vi kan behöva göra konstruktioner för att se hur relationer 
mellan olika begrepp ser ut och för att klargöra sådant som är problematiskt i 
vårt språk. Genom filosofiska konstruktioner kan vi reda ut missförstånd och 
funktionsfel i vårt språk. Dessa missuppfattningar och funktionsfel kan bestå 
i t.ex. att vi utifrån en viss användning av ett visst begrepp tror att det är den 
enda användningen av det begreppet trots att det snarare är fråga om en 
mycket specifik användning bland andra användningar. Vi kan alltså under-
söka det vardagliga språket med filosofiska verktyg. Frågan som jag då mås-
te ställa mig blir: Hur talar vi om kunskap i religiösa sammanhang? 

Vi talar faktiskt om religiösa utsagor i vårt vardagliga liv och dessa utsa-
gor är del av det vardagliga språket. Vi säger t.ex. ”Min frälsare lever, jag 
vet att han lever”. När det gäller detta svarar Herrmann att detta snarare är ett 
uttryck för tillit än ett uttryck för kunskap eller att veta. Mitt svar på detta 
blir att denna tillit vilar på kunskap. När man litar på någon förutsätter man 
att den man litar på finns och det är också en förutsättning att man vet att 
man kan lita på denna någon i fråga. Att känna tillit är en fråga om att veta 
att objektet för ens tillit går att lita på; att det finns något att lita på. Det kan-
ske inte är en fråga om att veta i bemärkelsen att det är något man uttalat 
eller något som är medvetandegjort för en. Det är snarare en fråga om att 
”bara veta” som t.ex. om någon frågar mig hur jag vet att min mamma älskar 
mig, och jag svarar ”Jag bara vet det”. Jag behöver inte ge några bra anled-
ningar eller bevis för att hon gör det, jag bara vet det. Men trots att det är 
fråga om denna typ av ”att bara veta” så är det ändå fråga om just att veta. 
Det hänger också, trots att det handlar om ”att bara veta”, ihop med frågan 
om goda skäl. När det gäller att veta att ens mamma älskar en, behöver man 
kanske inte så många skäl till det. Om vi tänker efter kan vi säkert hitta skäl 
till varför vi vet denna typ av saker. Jag kan t.ex. säga att min mamma visar 
att hon älskar mig genom att hon gör matlådor åt mig, bjuder på middag, 
hjälper mig att flytta, vaktar min katt när jag åker utomlands o.s.v. Detta kan 
ses som skäl till varför jag vet att hon älskar mig. Men dessa skäl skulle inte 
behövas för att kunna säga att jag vet att hon älskar mig. 

Något liknande kan gälla för tron på Gud. Att tro på Gud handlar t.ex. om 
att veta att Gud finns där och att Gud hör bön. Att tro på Gud är att känna 
tillit till Gud,134 men man kan inte känna tillit till någon man inte vet något 
om. Man måste veta, i bemärkelsen känna eller i bemärkelsen vara förvissad, 
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att Gud finns där och att man kan lita på Gud, annars är det inte fråga om tro. 
Det är alltså fråga om tillit men tilliten förutsätter att vi kan ha kunskap om 
Gud. Detta behöver inte betyda att man kan veta allt eller ens särskilt mycket 
om Gud för att kunna ha tillit, men man måste kunna säga sig veta något. 
Det samma gäller ju för en relation till en annan människa. Jag behöver inte 
veta mycket om en person för att kunna känna tillit till personen i fråga, men 
jag måste t.ex. åtminstone veta att det är en människa. Vi kan sägas veta 
detta i den bemärkelse som vi talar om att veta till vardags. I vårt vardagliga 
språk talar vi faktiskt på detta sätt, nämligen att vi när vi anser oss veta något 
så menar vi att det är fråga om kunskap även här. 

Visst kan vi ha fel om det vi tror oss veta. Jag skulle till och med kunna 
ha fel om att någon jag känner är en människa. I detta fall är det då naturligt-
vis fråga om att jag måste revidera hela min världsbild eller mina bakgrunds-
teorier om så vore fallet.135 Då är det kanske inte heller meningsfullt att, in-
nan jag reviderat min världsbild och mina bakgrundsteorier, ens tala om att 
jag ”har fel” eller att jag ”misstagit mig” om att det var en människa. Innan 
jag reviderat min världsbild, d.v.s. mina bakgrundsteorier är det inte me-
ningsfullt att tala om att jag hade fel i fråga om att det var en människa. Mot 
bakgrund av min nya världsbild och mina nya bakgrundsteorier, i relation till 
min gamla världsbild och mina gamla bakgrundsteorier, är det dock me-
ningsfullt att säga att jag hade fel eller att jag misstog mig. Utifrån den gam-
la världsbilden och de gamla bakgrundsteorierna är det dock inte menings-
fullt att tala om att ”ha fel” eller att ”missta sig” utan det är snarare fråga om 
ett helt nytt perspektiv.136 Detta tar jag upp i kapitel 5. Sanning under rubri-
kerna Sanningsbegreppet, Sanningar och Ha fel om allt och ha rätt om det 
mesta. 

När vi tror på något förutsätter vi att man tror att det är så, som man tror, 
och att man i kontexten (den religiösa kontexten) har goda skäl för att tro 
det. Dessa goda skäl är kanske inte de samma som goda skäl för att tro att 
det finns atomer men det handlar fortfarande om att veta. I likhet med frågan 
om hur jag vet att min mamma älskar mig, så ”bara vet” den troende att 
hon/han kan lita på Gud. Att ”bara veta” att Gud går att lita på kan ha att 
göra med skäl utifrån upplevelse av att Gud har varit med en i svåra stunder. 
Att ”bara veta” i fråga om Gud är inte exakt samma sorts ”veta” som när 
man talar om atomer, men det är lika fullt att veta. 

Sanning hänger alltid ihop med tro och goda skäl – kunskap. Därför måste 
vi kunna räkna med att vi kan ha kunskap i religiösa frågor. Annars kan vi 
inte tala om sanning i dessa frågor och det tror jag att vi måste göra i alla 
kontexter eller sammanhang eftersom hela vårt språk och vårt sätt att leva 
bygger på att vi kan räkna med och faktiskt räknar med objektiv sanning. 
Det är alltså fråga om vad som förutsätts för att kunna tala om tro och tillit. 

                               
135 Jfr Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 4, s. 2e. 
136 Jfr Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 53, s. 9e; § 54, s. 9e; § 55, s. 9e. 
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Jag ser alltså större möjligheter att räkna med att någon har goda skäl, 
alltså är rättfärdigad, att tro i ett visst sammanhang än vad Herrmann gör. Vi 
är inte bara rättfärdigade i att tro saker och ting i och utifrån vetenskapliga 
standarder och teorier utan i och utifrån alla de olika bakgrundsteorier vi har 
inom respektive kontext. 

Bevisning 
Att objektivitet har med evidens och bevisning att göra finns det nog ingen 
som förnekar, det verkar ganska självklart. Frågan är inte om, utan hur. Vis-
sa skulle säga att bevisning är en grund för objektiviteten på så sätt att om 
något är bevisat så vet vi att det är så, om vi har bevis för något kan vi med 
rätta säga att det är så. 

Jag vill här ta upp det faktum att begreppet evidens används på flera olika 
sätt i olika kontexter. I en (natur)vetenskaplig bemärkelse är evidens något 
ganska snävt. Men evidens kan också ses som något vidare i relation till 
andra kontexter, här är det då fråga om belägg, belägg som kan vara av olika 
slag, inte endast (natur)vetenskapliga. Relationen mellan bevisning och evi-
dens är således att en bevisning görs genom olika evidenser, belägg eller 
bevis (i en vardaglig bemärkelse). Bevisningen är helheten medan evidensen 
är det som ligger till grund för bevisningen. När jag talar om evidens i fort-
sättningen är det evidens i den vida bemärkelsen, såsom belägg, som jag 
avser.137 

Enligt Herrmann är evidens138 ett resultat av socialisation och av de erfa-
renheter som är tillgängliga för oss som de varelser vi är. När det gäller på-
ståenden om vad vi vet, både när vi påstår något och när vi rättfärdigar det, 
så gör vi det i relation till det som vi uppfattar som varandes bevis.139 

Enligt Putnams interna realism ligger sanning och idealiserad rationell ac-
cepterbarhet väldigt nära varandra. Vad vi under ideala förhållanden skulle 
vara rättfärdigade att acceptera som sant kan sägas sammanfalla med san-
ningen om hur det är.140 Johannesson skriver om Putnam: 

Jag menar att man ska förstå Putnams reflektioner kring sanning som ett ut-
tryck för uppfattningen att sanning och rationell accepterbarhet måste uppfat-
tas som lika nära sammankopplade och omöjliga att skilja åt som fakta och 
värde.141 

                               
137 Se Filosofilexikonet, 1988, evidens, s. 148. The Cambridge Dictionary of Philosophy, 
1999, evidence, s. 293-294. 
138 ”Evidence”. 
139 Herrmann, 2004, s. 43. 
140 Se Putnam, 1981, s. 102, 123, 129. 
141 Johannesson, 2002, s. 147. 



 72 

För att förstå detta måste vi veta att Putnam menar att fakta och värde inte 
går att skilja åt utan vad vi uppfattar som fakta bestäms alltid utifrån vilka 
värden vi utgår från och uppfattar som viktiga.142 

Här finns dock en risk att bevis antas vara det samma som sanning. Detta 
beror på att Putnam brottas med samma frågor som jag gör, nämligen grund-
läggande frågor om relationen mellan vad vi säger om verkligheten och 
verkligheten.143 Men han väljer att lägga betoningen på något annat än vad 
jag gör. 

Vad vi måste se för att förstå Putnam är att hans fokus, när det gäller för-
ståelsen av realismfrågan, ligger på rättfärdigande144 och referens.145 Han vill 
närma sig förståelsen av sanning med hjälp av dessa begrepp. Det gör också 
jag. Jag vill visa att dessa begrepp är nära kopplade till varandra och att vi 
endast kan förstå dem på detta sätt. Var jag dock skiljer mig från Putnam är 
att jag, p.g.a. att jag inte vill riskera att sanning blir det samma som bevis 
och därigenom hamna i subjektivism och relativism, lägger betoningen på 
det av oss människor oberoende i stället för på vår möjlighet att rättfärdiga 
och referera. När det gäller betoningen på referens har Putnam gott sällskap 
av Johannesson och Appelros som jag kommer att relatera mig till på flera 
ställen i denna bok och ta upp mer djupgående i kapitel 4. Språk under rubri-
ken Olika kontexter. Jag är rädd för att man genom Putnams, och även Jo-
hannessons och Appelros, betoning fastnar i det praktiska och vill därför 
flytta betoningen till något av oss oberoende. 

För att vi ska se varför vi bör undvika att förstå sanning i termer av rätt-
färdigande tar jag nu upp ett exempel. Vi tänker oss att ett brott har begåtts. 
En kvinna har mördats. Hennes man hittas med kniven i handen, blod på 
hela kroppen och en granne kan intyga att det hördes ett gräl från parets hus 
kvällen innan kroppen hittades. All bevisning tyder på att det är maken som 
mördat sin hustru. Vad bevisningen inte visar är att maken har blivit ditsatt 
för ett brott han inte begått. En rival i arbetslivet vill hämnas att det gått så 
bra för honom och har mördat hans fru och satt dit honom. Men rivalen är 
sedan länge ute ur landet och det finns inga spår som kan leda till honom. 
Inte ens den misstänkte mannen vet om att hans rival uppfattar sig just som 
rival.146 

Om sanning och bevisning var samma sak skulle maken vara skyldig och 
fällas för mordet. Men nu är det så att bevisning och sanning inte är det 
samma. Maken kommer också sannolikt att fällas för mordet, men han är 
oskyldig, ingen bevisning i världen kan ändra på det faktum att det inte var 
han som mördade kvinnan utan att det var en annan. 

                               
142 Se Putnam, 1981, s. 154, 201, 215, 180. 
143 Putnam, 1981, s. x. 
144 ”Justification”. 
145 Putnam, 1981, s. 130, 211, 216. 
146 Jfr Herrmann, 2004, s. 157-158. Goldman, 1986, s. 18. 
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Om vi börjar uppfatta sanning och bevisning som samma sak kan det leda 
till fruktansvärda konsekvenser. Så länge vi inte ser sanning och bevisning 
som samma sak kommer vi alltid att sträva mot sanningen, i och för sig med 
hjälp av bevisningen, men sanningen är det viktiga, sanningen är målet, be-
visning är bara ett medel för att försöka nå målet. 

Om vi börjar uppfatta sanning och bevisning som samma sak riskerar vi 
också att inte ifrågasätta de bevis vi får utan tar bara det för sanningen. Men 
så länge sanningen är en objektiv sanning, oberoende av vad vi tror, tänker, 
hoppas, har bevisat o.s.v. så kommer vi att i alla fall vara lite mer benägna 
att fråga en gång till. Om vi inte kunde tala om objektiv sanning, utan t.ex. 
sanning som bevisning, skulle vi inte ha någon säkerhet alls utan vi skulle 
hamna i subjektivitet där vi inte visste någonting. 

Någon kan nu mena att vi skulle kunna tala om en viss säkerhet utan ob-
jektiv sanning. Vi skulle kanske t.ex. kunna tala om säkerhet som var förank-
rad i något annat än objektiv sanning. Men detta stämmer inte eftersom den 
objektiva sanningen är grunden för hela vårt sätt att förhålla oss till verklig-
heten. Den objektiva sanningen är en förutsättning även för den som vill 
argumentera för att det inte finns någon objektiv sanning. När man påstår att 
det inte finns någon objektiv sanning menar man ju att just detta är den ob-
jektiva sanningen. 

Sanning som bevisning måste ju vara bra, kan man tänka sig, för då vet vi 
hur det är, när det är bevisat. Men resultatet blir ett helt annat: subjektivitet 
och relativism, eftersom det är vad vi människor kan bevisa som ses som 
sanningen. Problemet är dock det att vi bara är människor och inte allvetande 
varelser. Vi vet av erfarenhet att vi kan ha fel. Därför är att förstå sanning 
och bevisning som samma sak, inte bara farligt och problematiskt i var-
dagslag, utan även filosofiskt problematiskt, bl.a. för att det är för oss me-
ningslöst att tänka oss att sanning och bevisning inte skulle vara olika saker 
och omöjligt utifrån de språkliga förutsättningar vi faktiskt har; vi skulle inte 
kunna förstå begreppet bevisning om vi inte förutsatte begreppet sanning. Vi 
intresserar oss för bevisning för att vi är ute efter att hitta sanningen och på 
så sätt förutsätts begreppet sanning. Om då inte sanning fanns (skilt från 
bevisning) skulle det inte vara någon mening med att tala om bevisning hel-
ler. 

Även den typ av sanningsbegrepp där sanning uppfattas som det samma 
som bevisning, bygger på ett begrepp om objektivt sanning som är oberoen-
de av vad vi tror, vad vi tänker och vad vi kan bevisa. Vi förutsätter nämli-
gen ett begrepp om objektiv sanning genom att vi inte på ett meningsfullt 
sätt kan föreställa oss hur vi skulle leva om vi inte förutsatte det. Hela vårt 
sätt att tänka på, tala om och relatera oss till verkligheten bygger på ett be-
grepp om objektiv sanning. När vi tänker på saker och ting, när vi talar om 
saker och ting, när vi ska göra saker och ting, räknar vi med att det är på 
vissa sätt och inte på vissa andra sätt, vi räknar med att vi kan ha rätt och att 
vi kan ha fel. Vi utgår hela tiden från dessa möjligheter, och endast dessa 
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möjligheter. Om jag frågar om det finns mjölk i kylen så vill jag veta om det 
verkligen finns mjölk där, jag vill inte veta om min man tror att det finns 
mjölk där, eller om han hoppas att det finns där, jag vill veta om det är så 
eller inte. Visst kan han vara så säker att han inte tittar utan svarar: ”Ja, det 
finns det”. När jag då varit och handlat och kommer hem utan mjölk och ser 
att ingen finns, visar jag honom den tomma platsen där mjölken brukar stå 
och han utbrister: ”Jag var ju säker på att det fanns mjölk, när jag kollade i 
morse fanns en hel liter”. Vad han inte visste var att min mamma som varit 
hos oss gjort pannkakor till barnen. Vi kan också tänka oss ett annat scenario 
där det står kvar ett tomt mjölkpaket i kylen för att den som tog den sista 
mjölken tänkte på något annat och ställde tillbaks det tomma paketet i kylen 
i stället för att slänga det. Min man har tittat in i kylen och sett ett paket där 
och antagit att det fanns mjölk i det. Utifrån att det stod ett paket i kylen 
antog han att det fanns mjölk. 

Någon kan nu säga att detta inte är under ”ideala förhållanden”, men det 
ändrar inget. Vi kan återgå till exemplet, här ovan, med mannen som ankla-
gas för att ha mördat sin hustru. Vi utgår från, och lever utifrån antagandet 
att det som är bevisat är en sak och vad som är sant en annan. 

Hela vårt språk och hela vårt sätt att interagera med verkligheten bygger 
på ett begrepp om objektiv sanning. På detta sätt bygger även det problema-
tiska sanningsbegrepp som anger att sanning är det samma som bevisning på 
ett begrepp om objektiv sanning. Det sanningsbegrepp som anger att sanning 
är det samma som bevisning (oavsett om det är under ideala omständigheter 
eller inte) är på ett sätt motsatsen till ett begrepp om objektiv sanning och 
vill slå ut ett begrepp om objektiv sanning. Men ett sådant bevisningssan-
ningsbegrepp blir självrefuserande därför att det i grund och botten bygger 
på det sanningsbegrepp som det motarbetar, nämligen ett begrepp om objek-
tiv sanning. Det är alltså inte bevisning som är grund för objektivitet, utan 
objektivitet som är grund för bevisning. Bevis blir bara meningsfulla i rela-
tion till att man vill ta reda på vad som är sant i en viss fråga. Hur objektiv 
sanning som en förutsättning kan och bör förstås tar jag även upp i kapitel 
5. Sanning bl.a. under rubriken Sanningsbegreppet. 

Säkerhet 
Säkerhet är ett begrepp som innefattar en gradvishet eller en skala på vilken 
man kan vara mer eller mindre säker på något. Jag är t.ex. väldigt säker på 
att jag har en mamma, en pappa och en lillasyster. Jag är också väldigt säker 
på att solen inte är en planet, att månen styr ebb och flod och att växter inne-
håller klorofyll. Jag är inte lika säker på att jag alltid kommer att bo i Sveri-
ge, även om jag tror det. 

Det finns också olika saker som skulle kunna få mig att bli mindre säker 
på det jag tror mig veta. Om det kom nya rön från alla världens ledande 
forskare om att det inte finns något klorofyll utan att det är fråga om en helt 
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annan substans skulle jag antagligen överge min uppfattning om att växter 
innehåller klorofyll. Om någon däremot kom och sa till mig att jag inte hade 
några föräldrar skulle jag inte ändra uppfattning i första taget. Det är klart att 
om det visade sig att de inte var mina biologiska föräldrar kanske jag efter en 
stunds övervägande av bevisföringen (såsom DNA-prov) ändrade mig, men 
inte i fråga om att mina föräldrar, biologiska eller ej, finns. 

Om något är sant så är det sant. Här finns inget rum för ”ganska sant” el-
ler ”lite sant”, här finns ingen skala så som i fråga om säkerhet. Visst hör vi 
människor säga eller säger själva något i stil med ”lite sant”, men det är en 
lek med ord, ett sätt att säga något annat, att använda språket på ett nytt sätt 
som i sitt sammanhang får en ny betydelse. Man menar kanske att släta över 
när man haft fel. Någon har haft rätt om något jag trott varit fel och jag för-
söker, med huvudet lagt på sned som för att förmildrande övertyga: ”Lite 
sant?” Detta är dock inte ett uttalande om vad sanning är, om begreppet san-
ning, inte heller om vad vi tror är sant, utan en användning av ord som ”van-
ligen” eller konventionellt används på ett visst sätt men används på ett helt 
annat sätt för att säga något nytt. Detta, att utvidga språket genom andra 
användningar av ord, är naturligtvis också, i en viss bemärkelse, vår vanliga 
språkanvändning. Det är vår vanliga språkanvändning såtillvida att det är så 
vi faktiskt använder språket, vi utvidgar och använder det på nya sätt. Vårt 
språk fungerar på ett flexibelt sätt. När det gäller begreppet sanning så är 
alltså något sant eller så är det falskt och det finns inget mellanting. Säkerhet 
fungerar inte på det sättet. 

Säkerhet är temporär. Säkerhet är beroende av i vilket sammanhang vi är 
och vid vilken tid. Vår säkerhet kan ju som sagt förändras över tid. Detta 
gäller också i motsats till sanning, som inte förändras över tid. Vi kan ha fel; 
vi kan tro att något är sant och hålla det för sant som det i filosofiska kretsar 
vanliga exemplet med att man menar att människan länge har trott att jorden 
var platt.147 Om det var så att man trodde att jorden var platt, så trodde man 
också att det var sant. Men man hade faktiskt fel om det. Det var inte sant då 
man trodde det (om man trodde det), lika lite som det är sant nu. Ett annat 
exempel är att man trodde att atomen var den minsta beståndsdelen, nu vet 
man att så inte är fallet. Eller att man förr trodde på uralstring, som gick ut 
på att insekter spontant uppkom i ruttnade kött, som visade sig felaktigt.148 
Det kan också hända att vi har fel om saker vi nu håller för sanna och med 
största sannolikhet är det också så. Säkerhet är rörlig och förändras, ibland 
abrupt. 

För att vara säker på något måste vi ha en övertygelse om att det är så och 
vi blir övertygade när vi har goda skäl. Dessa goda skäl ser olika ut i olika 
sammanhang. Dessa sammanhang kan utgöras av olika områden eller kon-
texter som vi går in i och ut ur dagligen och som är sammanlänkade. Sådana 

                               
147 Se Russell, 1991. 
148 Se Johansson, 2003, s. 49-56. 
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kontexter kan vara naturvetenskapliga, vardagliga ”laga-mat-kontexter”, 
religiösa, humanvetenskapliga o.s.v. Dessa kontexter kan överlappa varandra 
och det går inte alltid att avgöra vilken kontext det är fråga om. Vårt språk 
används i alla dessa kontexter och detta gäller även våra begrepp sanning 
och kunskap och det är samma begrepp som används. Men dessa begrepp 
kan vidgas åt olika håll. Vad som anses vara goda skäl i naturvetenskapen 
anses kanske inte vara goda skäl i ”laga-mat-kontexten”, vad som ses som 
goda skäl i humanvetenskapen är det inte i naturvetenskapen och religiösa 
utsagor kan inte förstås i termer av naturvetenskap. Samtidigt betyder goda 
skäl inte vad som helst, det finns ett minimalt säkerhetsbegrepp och ett mi-
nimalt sanningsbegrepp som är den grund på vilken de olika kontexterna 
förstår dessa begrepp. 

Begreppet goda skäl kan inte vara vad som helst på det sättet att vad goda 
skäl är bestäms i relation till kunskap och sanning. Det minimala begreppet 
goda skäl kan inte vara något som inte har en relation till kunskap och san-
ning. Det är genom denna relation som vi förstår dessa tre begrepp och det är 
utifrån relationen mellan dem som vi kan avgöra vad som är ett begrepp om 
goda skäl och vad som inte är det, vad som är ett begrepp om kunskap och 
vad som inte är det och vad som är ett begrepp om sanning och vad som inte 
är det. Detta måste naturligtvis göras i relation till en viss kontext och ett 
visst sammanhang där det är fråga om en viss användning av dessa begrepp. 

På samma sätt som Herrmann menar att utsagan ”Min frälsare lever, jag 
vet att han lever!” i ett religiöst sammanhang snarare handlar om ett uttryck 
för tillit än om kunskap, menar Alessandra Tanesini, som jag kommer att ta 
upp längre fram särskilt i kapitel 4. Språk under rubriken Gränser och trans-
cenderande, att när vi säger att någon har ont är detta snarare ett uttryck för 
sympati än en fråga om att ha kunskap om hur någon annan känner.149 Men 
på samma sätt som jag argumenterade för att vi bör ha kvar begreppet kun-
skap i fråga om religiösa påståenden så menar jag också att vi kan tala om 
kunskap i fråga om människors smärta. 

Tanesini menar alltså att när vi säger att vi vet att någon har ont handlar 
det snarare om sympati än om kunskap. Hon gör detta för att hon är rädd för 
att hennes motståndare, i detta fall skeptikern, ska kunna säga att vi inte kan 
veta något alls om andra människors känslor, då de är privata. Tanesini anser 
att skeptikern genom att mena att det är fråga om kunskap, hamnar i just de 
skeptiska problemen utifrån det att skeptikern menar att vi inte kan veta nå-
got om andras känslor, eftersom de är privata. Men Tanesini menar att om 
det handlar om sympati, snarare än om kunskap, så handlar det om våra 
skyldigheter mot den andre. Vi behöver då inte hamna i skepticism utan har 
skyldigheter mot den andre.150 

                               
149 Tanesini, 2004, s. 129. 
150 Tanesini, 2004, s. 129. 
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Jag menar dock att vi inte behöver hamna i skepticism bara för att vi upp-
fattar frågan om andras smärta som en fråga om kunskap. Jag framför här 
samma argument för detta som jag gjorde i fråga om Herrmanns kritik mot 
att använda begreppet kunskap i religiösa sammanhang. 

I vårt vardagliga språk talar vi hela tiden om att veta att någon har ont. Jag 
vet när det lilla barnet slår huvudet i bordsskivan, skriker rakt ut, håller sig 
för huvudet och gråter att hon har ont. Vi bortser här från att när det gäller 
barn kan det naturligtvis vara fråga om att bara vilja ha uppmärksamhet och 
att det egentligen inte gjorde så ont. Jag vet att hon har ont, dels utifrån mina 
egna erfarenheter av att slå i huvudet, dels utifrån att jag ser på henne att det 
gör ont. 

Ett annat exempel kan vara min reumatiska mamma, som allt som oftast 
säger att hon inte har ont trots att hon har det. Jag säger till min syster: ”Jag 
vet att mamma har ont”. Jag vet att hon har ont, trots att hon inte erkänner 
det. 

Visst kan detta vara fråga om ett uttryck för sympati. Jag vet att det lilla 
barnet och min mamma har ont och därför tycker jag synd om dem. Men att 
jag kan känna sympati för dem förutsätter att jag tror mig veta om att de har 
ont och detta förutsätter begreppet kunskap. Det är alltså även här fråga om 
kunskap även om det kan vara en annan typ av kunskap än vetenskaplig 
kunskap. I fråga om någons smärta kan vi tala om kunskap, på så sätt att vi 
när vi anser oss veta något så menar vi att det är fråga om kunskap även här. 

Wittgenstein skriver om säkerhet att det finns subjektiv och objektiv så-
dan. Den subjektiva föreligger när vi är helt säkra, det inte finns minsta tvi-
vel och vi vill övertyga andra om. Den objektiva föreligger när vi inte (på ett 
meningsfullt sätt) kan tvivla. Denna objektiva typ av säkerhet har att göra 
med det som jag talar om som förutsättningar. Det är förutsättningarna inom 
en viss bakgrundsteori, sådant som vi bara räknar med. 

With the word “certain” we express complete conviction, the total absence of 
doubt, and thereby we seek to convince other people. That is subjective cer-
tainty. 

But when is something objectively certain? When a mistake is not possi-
ble. But what kind of possibility is that? Mustn’t mistake be logically ex-
cluded?151 

Problemet med detta sätt att tala om säkerhet på är att Wittgenstein inte rik-
tigt skiljer på kunskapsförutsättningar, som vi bara räknar med implicit, och 
specifika saker vi är säkra på. Ett exempel kan vara att jag är säker på att jag 
såg en tant på gatan. För att kunna vara säker på detta måste jag dock impli-
cit förutsätta en mängd saker såsom att det finns tanter, d.v.s. kvinnor, vad 
en kvinna är, att gatan finns och att det finns en yttervärld. Dessa saker som 

                               
151 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 194, s. 27e. 
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jag förutsätter kan jag dock inte sägas vara säker på i en vardaglig bemärkel-
se, dessa saker räknar jag bara med. 

Poängen att det finns mycket grundläggande förutsättningar som vi inte 
kommer undan har Wittgenstein fullständigt rätt i. Dessa är saker vi är säkra 
på i bemärkelsen att vi inte kan tänka oss något annat, t.ex. att det finns ob-
jekt. Detta är snarare förutsättningar för att kunna veta andra saker och för 
att kunna vara säkra på andra saker, än sådant vi kan säga oss vara säkra på 
såsom Wittgenstein talar om det. De är våra kunskapsförutsättningar. 

Teorier och hypoteser 
Det finns olika sätt att förstå teorier och hypoteser på. Herrmann tar upp två 
olika sätt att förstå dessa på och argumenterar för att det ena sättet är att fö-
redra före det andra. Herrmann tar upp Kuhn och Popper och dessa två får 
stå för de olika sätten att förstå teorier på. 

Kuhn menar att teorier inte kan jämföras. Detta beror på att Kuhn menar 
att olika teorier är bundna till olika begreppsliga scheman, eller med Kuhns 
egna termer så är de bundna till olika paradigm.152 Detta betyder att olika 
vetenskaper med olika paradigm inte har samma teorier och därför talar om 
olika saker.153 Den kuhnianska förståelsen av teorier kan också beskrivas 
som en strukturell förståelse av teorier snarare än en förståelse av teorier 
som baserade på påståenden.154 

Poppers uppfattning om teorier vill i stället lägga tyngdvikten på möjlig-
heten till falsifiering.155 Detta implicerar att Popper har en påståendeuppfatt-
ning om teorier. Eftersom endast påståenden kan falsifieras betyder detta att 
för Popper är det bara en skillnad i grad och inte i princip mellan teorier och 
hypoteser.156 Den popperska förståelsen av teorier kan alltså också beskrivas 
som en klassisk påståendeförståelse157.158 

Herrmann förespråkar en mer kuhniansk eller strukturell syn på teorier ef-
tersom han vill poängtera att begrepp är bundna till teorier. Teorier är inte 
påståenden som kan verifieras eller falsifieras, utan en förutsättning för att 
ställa upp hypoteser. Teorierna blir då den bakgrund mot vilken man testar 
de prövbara hypoteserna. De hypoteser som prövas och verifieras eller falsi-
fieras gör det alltid mot bakgrund av en viss teori. Teorin kan sedan omvär-
deras om de testbara hypoteserna påkallar detta, men det är inte teorier som 
verifieras eller falsifieras, utan hypoteser. Teorierna kan behöva ändras och 

                               
152 Kuhn, 1970, s. 16. 
153 Herrmann, 1995, s. 66. 
154 Herrmann, 1995, s. 63-69. 
155 Popper, 1970, s. 55. 
156 Herrmann, 1995, s. 67. 
157 ”Statement view”. 
158 Herrmann, 1995, s. 66-69. 
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bytas ut men de ändras alltid eller byts ut mot bakgrund av de redan befintli-
ga teorierna. 

Det jag är ute efter att lyfta fram är att teorier inte bara byts ut hur som 
helst, i ett vakuum. Det är alltså inte så att när det blir uppenbart att den 
gamla teorin har felaktiga förutsättningar inbyggda i sig och måste bytas ut 
mot en annan, att det blir ett tillfälle då det så att säga inte finns någon teori 
alls. Det är inte fråga om att man kan se den gamla teorin utifrån och obero-
ende av just denna teori. Detta är omöjligt. Det är genom och i relation till 
denna teori själv som man ser att den måste bytas ut. Det är alltså den teori 
som man för tillfället har som hjälper en att se att densamma måste bytas ut. 
Man kliver så att säga genom den gamla teorin in i den nya. Vi kan inte be-
trakta den teori vi har utifrån och oberoende av denna teori utan det är mot 
bakgrund av denna teori som vi ser att teorin inte längre är adekvat. 

Men eftersom vi är de varelser vi är med förmågan att transcendera våra 
egna utgångspunkter och genom att vi har tillgång till olika kontexter, med 
olika teorier och olika begreppsliga scheman så kan vi se att en viss teori inte 
längre är adekvat. På vilket sätt vi har förmågan att transcendera våra egna 
förutsättningar tar jag upp under rubriken Gränser och transcenderande i 
kapitel 4. Språk. 

Utifrån denna uppfattning kan teorier på ett sätt sägas vara möjliga att fal-
sifiera eller verifiera men endast indirekt genom de prövbara hypoteser som 
ställts upp i relation till den teori i relation till vilken hypoteserna ställts upp. 
Teorier kan alltså, i en viss bemärkelse, testas. Man kan genom hypoteserna 
undersöka om den teori man har är adekvat eller inte. Man kan på så sätt 
undersöka om teorin fungerar och stämmer överens med våra erfarenheter av 
verkligheten eller inte.159 Teorierna kan då också ändras eller bytas ut helt 
och hållet mot teorier som är mer adekvata. 

Stenmark menar att en hypotes är ett antagande gjort för att förklara ett 
fenomen eller en händelse.160 Stenmark menar att det finns olika typer av 
hypoteser som skiljer sig åt genom att de är olika trovärdiga. Alltså, de har 
att göra med olika typer eller former av bevisning. Vissa hypoteser är mera 
som arbetshypoteser, som bara accepteras tentativt. Dessa antas vara sanna 
men måste undersökas mer. Andra hypoteser antas vara sanna och man upp-
fattar dem vidare som att de inte behöver undersökas mer. Dessa hypoteser 
har hög grad av säkerhet. Dessa senare hypoteser tar vi för givna i livet gene-
rellt. T.ex. är evolutionsteorin en hypotes, eller snarare en uppsättning hypo-
teser, eftersom de fungerar som ett paradigm för mycket av den forskning 
som görs i samtida biologi.161 Här skiljer sig Herrmann och Stenmark åt ef-
tersom Herrmann skulle mena att det är vilseledande att kalla detta för en 

                               
159 Herrmann, 1995, s. 91-92. 
160 Stenmark skriver: ”An assumption made in order to explain a phenomenon or an event”. 
Stenmark, 2004, s. 75. 
161 Stenmark, 2004, s. 75. 
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hypotes. Han menar, som vi sett, att detta snarare är en teori, eftersom det är 
något man ställer upp hypoteser mot bakgrund av. 

Stenmark menar att tron på Gud kan uppfattas som en hypotes. Oftast be-
handlas inte tron på Gud som en hypotes av den troende, utan som något 
mycket mer. Detta beroende på att tron på Gud, av den troende, mer uppfat-
tas som en relation. Därför kan tron på Gud snarare liknas vid tron på andra 
människor än tron på vetenskapliga hypoteser. Av den som inte är troende 
kan dock tron på Gud uppfattas som en hypotes. Här gör Stenmark jämförel-
sen med hans tro att hans fru älskar honom. Om man skulle behandla tron att 
ens nära och kära älskar en som en hypotes skulle detta snarare skada rela-
tionen. Stenmark använder sig av Keith Ward och liknar tron på Gud som en 
hypotes vid uppfattningen att det bästa sättet att få ett bra äktenskap är att 
hela tiden söka efter bevis för otrohet.162 Att göra detta blir det samma som 
att inte ha tron på att den man är gift med älskar en och skulle antagligen 
totalt motverka önskan om ett bra äktenskap. Stenmark säger att de som å 
andra sidan står utanför och tittar på hans äktenskap kan uppfatta hans tro att 
hans fru älskar honom som en hypotes, de kan söka efter bevis för att det är 
så. Denna uppfattning kan relateras till en uppdelning i användarperspektiv 
eller deltagarperspektiv och betraktarperspektiv. Jag kommer i fortsättningen 
att tala om deltagarperspektiv när det är fråga om ett sammanhang eller en 
kontext och om användarperspektiv när det är fråga om språket. Vi deltar ju i 
kontexter men är användare av språket. Eller så kommer jag att ta upp båda 
perspektiven när det är fråga om att jag inte vill betona varken det ena eller 
det andra utan det endast är fråga om ett perspektiv som ska kontrasteras mot 
ett betraktarperspektiv. Detta klargör jag i kapitel 4. Språk under rubriken 
Användarperspektiv, deltagarperspektiv och betraktarperspektiv. 

Stenmark ser både likheter och skillnader mellan vetenskapliga hypoteser 
och tron på Gud. Ett exempel som han tar upp är hans tro att någon gått förbi 
utanför hans fönster. Detta antagande kan behandlas som en hypotes. En 
skeptiker skulle då kunna säga att det endast är rationellt att tro detta om 
man hittar spår utanför fönstret, som skulle fungera som bevis. Detta kräver 
en kontroll av om det finns fotspår. Vi tänker oss att varken Stenmark själv 
eller skeptikern (som menade att man måste ha bevis för att det ska vara 
rationellt att tro) hittar några spår. Skeptikern menar då att det är irrationellt 
för Stenmark att tro att det gått förbi någon. Men Stenmark vidhåller något i 
stil med ”Men, men, jag såg ju”. Det är på detta sätt som Stenmark menar att 
en religiös person kan ha upplevt Gud. På samma sätt som Stenmark upplev-
de att någon gick förbi fönstret, om än bara i ögonvrån, upplever den religiö-
se sig ha mött Gud i sitt liv. Om det är på detta vis, menar Stenmark att det 
är omöjligt att kräva att den religiöse ska se på sin tro som en hypotes. På 
samma sätt som Stenmarks upplevelse av att någon gick förbi utanför, så är 
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den religiöses upplevelse av Gud grundad på upplevelse163.164 Eftersom det är 
fråga om en trosföreställning som är grundad på en upplevelse som någon 
haft så är det inte rimligt att uppfatta det som en hypotes. 

Stenmark menar att icke-religiösa däremot kan se tron på Gud som en hy-
potes men att detta också kan gälla för religiösa människor. Den som tror på 
Gud skulle kunna se på detta antingen som en hypotes eller som något som 
inte kan förstås som en hypotes, t.ex. en relation. Han menar att vi inte ska 
blanda ihop frågan om religiösa människor måste eller borde se tron på Gud 
som en hypotes med frågan om religiösa människor eller andra kan se tron 
på Gud som en hypotes.165 

Jag uppfattar både Herrmanns syn på teorier och Stenmarks syn på teorier 
som fruktbara. Herrmanns syn är fruktbar då relationen mellan våra kontex-
ter (med de begreppsliga scheman vi har) och de sätt på vilka vi möter verk-
ligheten, genom de bakgrundsteorier vi har att tillgå, är så stark. Stenmarks 
syn blir fruktbar på så sätt att t.ex. tron på Gud eller tron att någon gått förbi 
utanför ens fönster kan betraktas som en hypotes sett i ett betraktarperspek-
tiv. Ur ett deltagarperspektiv (eller när vi talar om ett visst begreppsligt 
schema, användarperspektiv) är det dock kanske inte möjligt att se tron på 
Gud som en hypotes. 

Herrmann visar på att teorier är något grundläggande som vi utgår från 
och till vilka uppfattningar om rationalitet, prövbarhet och rättfärdigande är 
kopplade. På så sätt att det är teorierna, i relation till den kontext de hör 
hemma i, som innehåller förståelser av vad som är rationellt att tro, vad som 
kan sägas vara bevisat och när vi är rättfärdigade att tro något och vad som 
rättfärdigar oss att tro något. Vilken syn man har på bevisning bygger till 
stor del på de uppfattningar om just rationalitet, prövbarhet och rättfärdigan-
de som teorin förutsätter och implicerar. 

Där jag kan sägas skilja mig från Herrmann är i att jag använder begrep-
pet kunskap i en vidare bemärkelse. Vi behöver begreppet kunskap även när 
det gäller religiösa påståenden, även om det kan sägas vara fråga om en an-
nan typ av kunskap. Det kan sägas vara fråga om samma minimala kun-
skapsbegrepp både inom religion och vetenskap men det är olika robusta 
utvidgningar av detta begrepp i de båda kontexterna. 

I alla förehavanden i alla olika områden eller kontexter i livet tar vi alltid 
ställning mot bakgrund av de grunder och förståelser av detta område som vi 
har. Dessa grunder kan se och ser också mycket olika ut i olika kontexter. 
Naturligtvis är det så att de teorier som finns tillgängliga inom psykologin 
inte ser ut som de som finns inom biologin eller medicinen. Ett tillstånd kan 
förklaras och diagnostiseras på olika sätt inom dessa olika områden. Ett ex-
empel skulle kunna vara depression. Inom psykologin kanske man menar att 
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depressionen beror på ens uppväxt medan inom medicinen menar man att det 
beror på brist på något ämne i hjärnan. Dessa två förhållningssätt behöver 
inte vara rivaliserande eller motsägande utan kan båda vara adekvata inom 
respektive område och i relation till respektive teori. Dessa båda sätt att se på 
depression kan kanske till och med tillsammans hjälpa en eventuell patient 
mer än var för sig. Men dessa olika sätt att förstå depressionen på måste ses i 
relation till respektive kontext. Att försöka förstå depression som ett tillstånd 
framkallat av svår uppväxt är endast relevant i relation till psykologin och 
blir inte förståelig mot bakgrund av framför allt den medicinska kontexten. 
Naturligtvis kan också medicinen använda sig av psykologiska teorier och då 
få en vidgad förståelse av en viss problematik men detta görs då i relation till 
en teori hemmahörande i en kontext av psykologi. 

Detta menar jag skulle även kunna sägas gälla för andra kontexter som 
inte är akademiska. Att laga mat, uppfostra barn, bygga hus, träna, leva ett 
gott liv o.s.v. kan sägas ha sina teorier även om de inte är av exakt samma 
typ som t.ex. naturvetenskapliga teorier. Här är Herrmann och jag överens. 
Utifrån en kuhniansk syn på teorier som strukturella, som både jag och 
Herrmann förespråkar, snarare än en påståendeförståelse av teorier, kan teo-
rier förstås inte endast som vetenskapliga, utan det kan även vara fråga om 
teorier inom andra områden som t.ex. religiösa kontexter.166 

Vi är alltid beroende av olika typer av teorier i vårt vardagliga liv. Dessa 
teorier kan komma från naturvetenskapen, religionen, psykologin o.s.v. Alla 
de teorier som vi relaterar oss till, bildar så bakgrundsteorier som är koppla-
de till de kontexter vi rör oss i. Alla de teorier vi har och relaterar oss till 
skulle kunna sägas bilda vår världsbild167, livsform168,169 livssyn170,171 före-
ställningsvärld172 eller bakgrund173. 

Wittgenstein skriver i Filosofiska undersökningar174 om livsformer. Livs-
former kan beskrivas som sätt att leva eller snarare de sätt vi lever på. Detta 
hänger ihop med de förutsättningar och uppfattningar vi människor utgår 
från. Livsformer har vidare att göra med det självklara i vissa sätt vi tänker 
på saker och ting. Wittgenstein vill visa oss att det finns sådant som är så 
självklart för oss att vi inte på ett meningsfullt sätt kan förstå hur det skulle 
vara annars.175 

                               
166 Herrmann, 1995, s. 63-69. 
167 ”World view”. 
168 ”Life-form”, ”form of life”. 
169 Se Wittgenstein, 2001, Philosophical Investigations, § 19, s. 7e; § 23, s. 10e. 
170 ”View of life”. 
171 Brümmer, 1981, s. 136-143. 
172 Stenmark, 2001, s. 64. 
173 ”Background”. 
174 Philosophical Investigations. 
175 Wittgenstein, 2001, Philosophical Investigations, § 19, s. 7e; § 23, s. 10e; § 241, s. 75e; s. 
148; s. 192; 1975, On Certainty, § 94, s. 15e. 
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Stefan Eriksson, som diskuterar Wittgenstein, säger att begreppet livs-
form har att göra med hur ett uttryck faktiskt används i människors liv. Filo-
sofiska problem måste lösas i relation till de livsformer som människor är i 
när vi talar om något som uppfattas just som ett filosofiskt problem.176 Livs-
former handlar alltså om de områden, eller med min terminologi, kontexter, i 
relation till vilka vi talar om saker och ting. 

Wittgenstein tar upp ett exempel med färger och frågar om det är me-
ningsfullt att över huvud taget säga att människor vanligtvis är överens om 
färger. Han frågar retoriskt hur det skulle vara om man inte var överens. Om 
en person skulle säga att en blomma var blå och en annan skulle säga att 
samma blomma var röd o.s.v. Men vad skulle vi då ha för rätt att säga att 
dessa personers ord ”röd” och ”blå” var våra ord ”röd” och ”blå”?177 Witt-
genstein frågar oss hur de personer som använde orden på dessa olika sätt 
skulle ha lärt sig att använda dem från början. Frågan har att göra med att vi 
lär oss använda ord i en praktik, i relation till en livsform.178 Vi kan inte bort-
se från livsformen och på ett meningsfullt sätt tänka hur det skulle vara om 
man använde olika färgord. Det är inte meningsfullt på så sätt att vi endast 
kan föreställa oss att folk använde färgorden på olika sätt mot bakgrund av 
att vi använder dem på samma sätt. Vi kan alltså föreställa oss att det kunde 
vara på detta sätt, det är inte omöjligt, utan det handlar om att vi inte kan 
föreställa oss det utan att ha det sätt vi faktiskt använder orden på som en 
tankeförutsättning i bakgrunden. När vi tänker att vi skulle kunna använda 
färgord på ett annat sätt än vi faktiskt gör, gör vi det utifrån det sätt vi fak-
tiskt använder färgord på. Att tänka sig det annorlunda sättet att tala om fär-
ger på vore omöjligt om vi inte redan hade det sätt vi faktiskt talar om färger 
på. 

Wittgenstein talar också om språkspel179 i relation till livsformer. I rela-
tion till exemplet med färger ovan kan språkspel sägas vara användningen av 
färgord. I det här fallet beroende av vilka färgnyanser som är viktiga för vårt 
sätt att leva, alltså för våra livsformer.180 Det är alltså när det gäller språkspel 
mer fråga om det begreppsliga och i fråga om livsformer är det mera fråga 
om ett visst sammanhang, det som jag kallar kontexten. 

Om vi inte räknar med att vi kan tala om teorier inom t.ex. en religiös 
kontext uppstår problemet att vi inte heller kan tala om kunskap inom dessa 
områden. Herrmann menar inte att vi inte kan tala om teorier i en kuhniansk 
eller strukturell bemärkelse i fråga om religioner. Här är det då fråga om en 
mer strukturell förståelse av vad teorier är och inte fråga om påståendeför-

                               
176 Eriksson, 1998, s. 53. 
177 Wittgenstein, 2001, Philosophical Investigations, s. 192e. 
178 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 140, s. 21e; § 524, s. 69e; 2001, Philosophical investi-
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179 ”Language game”. 
180 Wittgenstein, 2001, Philosophical Investigations, § 50, s. 21e-22e; § 51, s. 22e; § 52, s. 
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ståelse av teorier som är den popperska förståelsen.181 Här är jag, som jag 
tidigare förklarat, överens med Herrmann, att det är den kuhnianska eller 
strukturella förståelsen av teorier som vi bör anamma. Där Herrmann och jag 
skiljer oss åt är i att Herrmann kräver möjlighet till prövning för att tala om 
kunskap, vilket jag inte gör. Herrmann talar om kunskap endast i samband 
med sådana teorier som tillåter oss att utveckla prövbara hypoteser, vilket 
religiösa teorier inte gör. Genom den kuhnianska eller strukturella förståel-
sen av teorier och Herrmanns krav på prövbarhet för att tala om kunskap, 
kan inte religiösa teorier förstås som att man kan ställa upp prövbara hypote-
ser mot dem och därför kan inte heller prövning ske, och det i sin tur betyder 
att Herrmann inte kan tala om kunskap i fråga om religion. Detta ändrar 
dock inte, som vi sett, något för min förståelse av möjligheten att tala om 
kunskap i fråga om religion, då jag inte har kravet på prövbarhet som Herr-
mann har. 

Stenmark menar att man kan se religiösa påståenden (”Gud hjälpt mig”) 
eller vardagliga påståenden (”Det gick förbi någon framför mitt fönster”) 
som hypoteser.182 Detta betyder dock inte som vi sett, enligt Stenmark, att vi 
alltid bör betrakta dessa typer av påståenden som just hypoteser. Ur ett an-
vändarperspektiv eller deltagarperspektiv bör ett visst påstående kanske inte 
uppfattas som en hypotes. Ur ett betraktarperspektiv däremot kan det vara 
möjligt och också användbart att tala om dessa typer av påståenden som 
hypoteser. 

I vissa fall kan det vara viktigt att relatera begreppet kunskap till begrep-
pet teori genom att vi många gånger undersöker saker och ting utifrån pröv-
bara hypoteser som ställs upp mot bakgrund av teorier. Kunskap är ett oer-
hört viktigt begrepp som kan se olika ut i relation till olika begreppsliga 
scheman. I relation till vissa scheman är teoribegreppet centralt också för 
förståelsen av begreppet kunskap. Begreppet kunskap är i sin tur viktigt för 
att förstå begreppet sanning. Det är p.g.a. detta som jag inte vill följa Herr-
mann hela vägen, vilket jag redan tagit upp i detta kapitel under rubriken 
Kunskap. 

Vi talar om kunskap och sanning i alla delar av våra liv och i alla de kon-
texter vi rör oss i, inte bara i vetenskapliga kontexter. I vårt vardagliga språk 
säger vi t.ex. ”Jag vet att det blir köttgryta idag, för det är onsdag”. I religiö-
sa kontexter säger vi ”Jag vet att han lever, min frälsare lever!”. Vi påstår i 
båda dessa fall att vi vet något, vi tror att något är på ett visst sätt, alltså att 
det är sant. Visst kan vi ha fel, mamma gjorde inte köttgryta fast hon de se-
naste 12 åren har gjort köttgryta på onsdagar, vi hade fel om vad vi fick till 
middag. 

Men det handlar inte om frågan om ett visst påstående är sant eller inte el-
ler om vi ens kan få reda på om det är sant. Utan det handlar snarare om 
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möjligheten att tala om t.ex. religiösa sanningar. Antingen är påståendet 
”Min frälsare lever” sant eller inte. Den som påstår ”Min frälsare lever” kan-
ske aldrig får bevis i en vetenskaplig bemärkelse, men kan sägas ha bevis ur 
ett annat perspektiv. Bevisningen i detta fall kanske består i att personen i 
fråga har känt sig hjälpt av sin frälsare i svåra stunder och på så sätt är över-
tygad om att hennes frälsare lever. Dessa bevis kan naturligtvis ifrågasättas 
precis som viken annan bevisning som helst. Någon kan t.ex. påstå att hon 
som vet att hennes frälsare lever var i så stort känslomässigt svall vid tillfäl-
let för upplevelsen, att hon upplevt något som inte var där. Vem som har rätt 
får vi med största sannolikhet aldrig veta, men någon har rätt.183 Denna typ 
av bevisning kan ses som god nog i frågan om man är rättfärdigad att tro på 
att ens frälsare lever, men inte i frågan om vetenskapliga hypoteser. I olika 
kontexter är olika bevisning tillräcklig eller otillräcklig och detta är beroende 
av de teorier i relation till vilka vi ställer frågorna. 

Kunskapen man kan sägas ha om t.ex. vad som är gott till lamm är natur-
ligtvis inte den samma som kunskapen om vad för medicin man bör ge till 
någon med nedsatt leverfunktion. Det är frågan om olika typer av kunskap, 
t.ex. på grund av att frågan om vad som är gott till lamm till viss del är en 
fråga om subjektiva bedömningar, om tycke och smak. Frågan om vilken 
medicin som är bäst för nedsatt leverfunktion kan däremot inte, i samma 
utsträckning, sägas vara en fråga om subjektiv bedömning. Visst kan läkarna 
ha olika uppfattning om vilken medicin som skulle fungera bäst, men de 
bestämmer detta mot bakgrund av den forskning som gjorts på området. 
Visst kan detta också sägas om kockarna, de har fått lära sig att olika saker 
passar olika bra ihop och de kan vara oense om vad som passar bäst ihop 
med lamm. Skillnaden blir kanske tydligare när vi kommer till patienten och 
middagsgästen. Patienten har antagligen ingen egen uppfattning om vilken 
medicin som är bäst och struntar i det så länge hon blir frisk. När det gäller 
middagsgästen däremot är dennes subjektiva bedömningar av mycket större 
betydelse än för patienten med nedsatt leverfunktion. 

Även om jag visat att jag skiljer mig från Herrmann på en viss punkt vill 
jag också visa på att just denna punkt, nämligen att vi ska kunna tala om 
teorier även inom andra kontexter än de vetenskapliga, också är beroende av 
och bygger på just Herrmanns syn på teorier och hypoteser till skillnad från 
t.ex. Stenmarks. Att jag behöver Herrmanns förståelse av teorier och hypote-
ser beror på att han gör en skarp skillnad mellan de teorier som är en bak-
grund och de hypoteser som ställs upp i relation till denna bakgrund. Sten-
mark gör inte denna skarpa åtskillnad och menar att tron på Gud kan ses som 
en hypotes. Mot bakgrund av Herrmanns syn på teorier och hypoteser kan 
tron på Gud snarare ses som en teori än en hypotes. Detta gäller då alltså 
utifrån ett betraktarperspektiv och inte utifrån ett användarperspektiv eller 
deltagarperspektiv. Även om Herrmann inte vill se på religiösa påståenden 
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som hypoteser och inte vill tala om teorier i relation till religiösa kontexter 
och inte heller vill tala om kunskap i religiösa frågor, så är hans syn på teori-
er och hypoteser inte ett problem utan en förutsättning för det jag vill visa. 
Herrmann och jag skiljer oss åt eftersom han inte vill tala om kunskap i reli-
giösa frågor och det menar jag att vi måste. Vi måste kunna tala om kunskap 
i religiösa frågor för att kunna tala om sanning i religiösa frågor. Vi måste 
också kunna tala om sanning, i religiösa frågor, för att kunna tala om kun-
skap. Detta har att göra med att dessa begrepp är så grundläggande och att vi 
inte kan förstå det ena begreppet utan det andra. Men i vissa fall måste vi 
också kunna räkna med att det finns religiösa teorier som utgör den bak-
grund mot vilken vi förstår, prövar och undersöker religiösa påståenden. 

Herrmann menar att religiösa påståenden inte kan förstås i termer av na-
turvetenskap lika lite som naturvetenskap kan förstås i termer av religion. 
Dessa tillhör olika kontexter och måste förstås i relation till just dessa re-
spektive kontexter.184 Men om vi ska förstå religiösa påståenden i relation till 
just denna religiösa kontext måste vi också räkna med att det finns någon 
form av religiös bakgrundsteori. Det är mot bakgrund av denna bakgrundste-
ori man förstår påståendena, och det är i relation till denna bakgrundsteori 
som vi bedömer om det är rationellt att tro på t.ex. påståendet ”Kristus är 
uppstånden” eller något annat påstående. Denna rationalitet kan inte bedö-
mas utifrån naturvetenskapliga teorier eftersom det är fråga om olika kontex-
ter. Om vi tittar på hur vi faktiskt använder språket och relaterar oss till dessa 
frågor så ser vi att det är just så vi handskas med dem. Religiösa människor 
tror inte på Gud för att det är rationellt ur ett naturvetenskapligt perspektiv. 
Religion och naturvetenskap svarar inte på samma frågor. Religionen vill ge 
svar på existentiella frågor inte på frågor om biologiskt ursprung eller fysis-
ka fenomen. 

När jag här talar om bakgrundsteori vill jag alltså inte lägga in någon ve-
tenskaplig värdering utan det handlar mer om att det finns olika förståelser 
och utgångspunkter inom olika kontexter, och det är detta jag vill benämna 
(bakgrunds)teorier. 

Rationalitet 
Dirk-Martin Grube diskuterar William James uppfattning om vad som är 
rationellt att tro där James kritiserar evidentialismen. James har enligt Grube 
kritiserats för att ersätta evidens185 med vilja eller ”passion”186.187 Men Grube 
menar att detta är en missuppfattning av vad James vill göra. Det James gör 
är snarare, enligt Grube, att visa på att när intellektet inte längre räcker till så 
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kan vi vända oss till andra resurser så som vilja eller ”passion”. Intellektuella 
resurser kan inte ersättas av non-intellektuella resurser men kommer in när 
det handlar om sådant som inte kan förklaras. Vi är rättfärdigade att söka 
andra resurser i fall då våra intellektuella resurser är uttömda och det handlar 
om en genuin valsituation.188 James skriver: 

[L]et us call the decision between two hypotheses an option. Options may be 
of several kinds. They may be – 1, living or dead; 2, forced or avoidable; 3, 
momentous or trivial; and for our purposes we may call an option a genuine 
option when it is of the forced, living, and momentous kind.189 

Alltså, ett val är endast genuint om det är ”levande” snarare än ”dött”, 
”tvingande” snarare än ”möjligt att undvika” och ”momentant” snarare än 
”trivialt”.190 

En ”levande” hypotes är en som framstår som en verklig möjlighet för 
den som det gäller. Ett tvingande val är ett i vilket man inte har något annat 
val än att välja en eller annan väg som t.ex. i ett dilemma. Ett ”momentant” 
val handlar om något som man inte kan vänta med, något man måste be-
stämma sig för just nu.191 

När det handlar om ett genuint val och alla intellektuella eller evidensba-
serade resurser är uttömda, då de helt enkelt inte räcker till eller kanske inte 
ens är relevanta, så har vi, enligt Grubes tolkning av James, rätt att vända oss 
till andra resurser som t.ex. viljan eller ”passionen”.192 

James visar också att när det handlar om religion så kan inte val undvikas, 
det handlar alltså om genuina val. James menar att vi inte kan undkomma att 
välja när det handlar om religion, vi kan inte ställa oss skeptiska eller agnos-
tiska tills vi tycker att vi ”vet mer” eller undersökt det hela bättre eller det på 
annat sätt spridits mer ljus över frågan.193 

Att undvika att svara på frågan om det är sant som religionen säger är 
egentligen det samma som att svara nej på frågan. Att vara agnostisk leder 
här till det samma som att inte tro. Detta för att även om vi på det sättet und-
viker att ha fel om vad religionen säger är sant så förlorar vi det goda, om det 
skulle vara sant som religionen säger, på samma sätt som om vi direkt väljer 
att inte tro. P.g.a. vad som står på spel när det handlar om religion så handlar 
det om ett ”tvingande” val. Det går inte att strunta i frågan, att strunta i den 
är det samma som att inte tro.194 

Herrmann har också diskuterat hur vi ska förstå vad som är rationellt att 
tro utifrån olika kontexter. Herrmanns fokus ligger på hur vi ska förstå de 
                               
188 Grube, 2004, s. 316. 
189 James, 1956, s. 3. 
190 James, 1956, s. 3. 
191 James, 1956, s. 3, 4. 
192 Grube, 2004, s. 316. 
193 James, 1956, s. 26. 
194 James, 1956, s. 26. 
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teorier och metoder vi utgår från för att avgöra om något kan sägas vara sant 
eller är rimligt att tro i relation till de sammanhang i vilka dessa teorier och 
metoder hör hemma och används. Han menar t.ex. att vi inte kan värdera 
religiösa utsagor utifrån naturvetenskapliga termer. Religiösa påståenden 
måste förstås i den religiösa kontext i vilken de hör hemma. På samma sätt 
som vi inte kan värdera naturvetenskapliga påståenden ifrån en religiös kon-
text kan vi inte heller värdera religiösa påståenden utifrån en naturvetenskap-
lig kontext, med dess teorier och metoder.195 

Om man ser det James vill göra tillsammans med Herrmanns uppfattning 
att saker måste värderas i den kontext i vilken de hör hemma, så får man en 
helhetssyn på hur vi bör förhålla oss till det vi inte kan bemöta med enbart 
intellektuella resurser. Herrmann menar att vi inte kan värdera påståenden 
från en kontext i termer av en annan kontext, alltså utifrån ett begreppsligt 
schema tillhörande denna kontext. Frågor som hör hemma i en viss kontext 
måste få ett svar utifrån just denna kontext och i relation till de teorier och 
metoder man där använder.196 Herrmann menar att det bör vara en arbetsför-
delning197 mellan vetenskap, å ena sidan och religion och sekulär ideologi198, 
å andra sidan.199 Uppdelningen består i att vetenskapen tar hand om det em-
piriska medan religionen eller uppfattningar om livet tar hand om det exis-
tentiella.200 Om vi inte kan värdera religion i naturvetenskapliga termer och 
alltså inte ”kommer längre” med dessa resurser måste vi vända oss till andra 
resurser, som James menar.201 

Här kan Herrmann och James komplettera varandra. Herrmann ger oss 
redskap för att förstå att vi inte kan värdera alla områden utifrån samma teo-
rier och metoder. Naturvetenskap kan inte värderas i termer av religion och 
lika lite kan religion värderas i termer av naturvetenskap. Naturvetenskapliga 
”resurser” räcker inte när det handlar om sådant som moral eller religion. 

Herrmanns uppfattning om rationalitet och kunskap i relation till kontex-
ter kan i sin tur utvecklas med hjälp av James. Herrmanns uppfattning kan 
med hjälp av James tas ett steg längre och bli mer övergripande genom att vi 
med hjälp av James ser att vi har rätt att tro något eftersom våra naturveten-
skapliga resurser inte kan besvara alla våra frågor. När dessa inte räcker till 
har vi rätt att tro utifrån andra rationalitetsgrunder. 

När vi då står inför ett val där vi inte vet vad som är rätt väg att gå kan vi 
kanske bara förlita oss på vad som är viktigt för oss, vad vi vill. Detta kan 
naturligtvis senare visa sig vara fel val. Vi inser att det vi trodde var rätt inte 
var det. Eller så får vi aldrig veta om valet vi gjorde var rätt. Här blir sanning 

                               
195 Se Herrmann, 1995, s. 61, 94. Jfr Stenmark, 2004, s. 216. 
196 Herrmann, 2009, s. 135. 
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198 ”Views of life”. 
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viktigt på så sätt att även om något verkar vara det rätta eller sanna för mig 
så kan det vara fel. Men i ett val där vi inte vet kan och måste vi förlita oss 
på något annat. 

Jag vill avsluta detta avsnitt med att lyfta fram att rationalitet är ett be-
grepp som är viktigt för vår förståelse av begreppet sanning. Pamela Sue 
Anderson diskuterar rationalitet som något som endast räknats som något 
västerländskt manligt. Hon menar att det finns feminister som vill göra sig 
av med rationaliteten helt och hållet för att den är så tydligt västerländskt 
manlig och har varit det genom historien. Anderson vill dock inte göra sig av 
med rationaliteten utan snarare utvidga den med hjälp av andra begrepp så-
som ”begär”202. Samtidigt menar hon, och det är därför hon inte vill göra sig 
av med rationaliteten helt, att det blir svårt att helt bortse från rationalitet för 
att det verkar som att rationalitet är något mycket mer grundläggande än bara 
kulturella konstruktioner, trots att det tar sig många olika uttryck i olika kul-
turer. Anderson vill alltså kritisera den syn på rationalitet som har varit rå-
dande i västvärlden och hon menar att den behöver kompletteras. Samtidigt 
ser hon att rationalitet är något mycket grundläggande som vi inte kan avva-
ra.203 

Vi behöver begreppet rationalitet för att förstå begreppet sanning. Be-
greppet används på olika sätt i olika kulturer och hur vi förstår rationalitet i 
den kontext vi är i är avgörande för vad vi anser vara sant och inte. Här vill 
jag endast snabbt påpeka att Lynchs syn på begrepp kan hjälpa oss att förstå 
att begreppet rationalitet, som alla begrepp, är funktionellt.204 Begreppet ra-
tionalitet får olika betydelse i olika kontexter beroende på vilken funktion 
eller vilket jobb det ska utföra.205 Det minimala begreppet rationalitet utvid-
gas till mer robusta begrepp i olika kontexter och på så sätt får begreppet inte 
exakt samma betydelse i alla kontexter.206 Jag kommer mer i detalj att ta upp 
Lynchs förståelse av begrepp som funktionella t.ex. i kapitel 5. Sanning un-
der rubriken Sanning som funktionell egenskap. 

Rättfärdigande och accepterbarhet 
Någon som skriver mycket om rationalitet, accepterbarhet, och rättfärdigan-
de är Putnam. Putnam vill förklara sanning i termer av accepterbarhet och 
rättfärdigande och ibland ser det även ut som att han vill definiera begreppet 
sanning i termer av dessa begrepp.207 Han skriver i Representation and Reali-
ty att hans formulering att sanning är idealiserad rationell accepterbarhet i 
Reason, Truth and History har lett till att många uppfattat det som att han har 

                               
202 ”Desire”. 
203 Anderson, 1998, s. 55-56. 
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en reduktionistisk uppfattning om sanning där sanning inte är något mer än 
”rationell accepterbarhet”208 och att det inte alls var det han var ute efter. 
Poängen som Putnam vill göra, menar han själv, är i stället att sanning och 
rationell accepterbarhet är begrepp209 som är beroende210 av varandra.211 

Att Putnam vill tala om rationell accepterbarhet beror på att han menar att 
vi inte kan förstå sanning oberoende av kontext.212 Sanning kan inte ses i 
relation till en värld oberoende av oss människor och våra begrepp. Den 
position han arbetar fram kallar han intern realism213.214 

För att inte hamna i relativism där man sätter likhetstecken mellan san-
ning och rationell accepterbarhet och på så sätt inte kan upprätthålla distink-
tionen mellan å ena sidan vad vi anser vara sant, tror vara sant, har goda skäl 
att tro är sant och å andra sidan vad som faktiskt är sant, talar Putnam om 
idealiserad rationell accepterbarhet215.216 

Jag menar att en distinktion mellan å ena sidan vad vi anser vara sant, tror 
vara sant, har goda skäl att tro är sant och å andra sidan vad som faktiskt är 
sant behövs därför att vårt språk bygger på den. Dels behövs den ur ett var-
dagligt och vardagsspråkligt perspektiv: det är så vi faktiskt talar, och dels 
för att vår relation till verkligheten bygger på den: allt det vi säger, allt det vi 
tänker och allt det vi gör bygger på denna förutsättning, att det finns en reell 
distinktion mellan vad som är sant och vad vi tror är sant. 

Att den rationella accepterbarheten är idealiserad menar Putnam gör att 
den inte är relativistisk då den inte beror direkt på oss människor som en-
skilda individer eller ett kollektiv av individer som bestämmer vad som är 
sant. Idealiserad rationell accepterbarhet handlar snarare, enligt Putnam, om 
hur vi skulle bedöma accepterbarheten under bästa tänkbara förutsättningar 
om vi t.ex. hade tillgång till all möjlig bevisning. Ett exempel kan vara att 
avgöra vilken färg någonting har. Ett idealt förhållande för att avgöra om det 
verkligen är en viss färg är då att det är dagsljus, att man har bra syn, att man 
inte är färgblind, att man inte är påverkad av droger o.s.v. Om färgen under 
dessa förutsättningar kan sägas vara grön, så är den grön. Detta är enligt 
Putnam inte att göra sanning relativ eftersom det handlar om ett idealtillstånd 
som vi inte alltid har tillgång till.217 Putnams fokus och betoning ligger alltså 
på hur vi kan veta om något är på ett visst sätt eller inte och när vi är rättfär-
digade att tro att något är på ett visst sätt. Det är p.g.a. detta som han talar 
om accepterbarhet. 
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Putnam säger att det han vill göra är att visa att sanning inte transcenderar 
användning. Sanningen går inte utöver den användning av sanning vi männi-
skor begagnar oss av. Putnam skriver: 

[T]he suggestion which constitutes the essence of “internal realism” is that 
truth does not transcend use. Different statements – in some cases, even 
statements that are “incompatible” from the standpoint of classical logic and 
classical semantics – can be true in the same situation because of the words – 
in some cases, the logical words themselves – are used differently. But this is 
not to say that talking of “use” instead of “meaning” is going to provide an-
other sort of reductive account of or substitute for “intentionality”.218 

Sanning kan alltså endast förstås utifrån det sätt vi använder sanning på. 
Detta är inget konstigt, jag är överens med Putnam om att vi inte kan förstå 
begreppet sanning om vi inte tittar på hur vi använder begreppet. Genom 
hela denna bok argumenterar jag för att vi måste gå till vårt vardagliga språk 
för att se hur vi kan och bör förstå begreppen sanning och verklighet. 

Problemet ligger inte i detta, att förstå sanning i relation till användning, 
utan i att Putnam menar att sanning inte är någonting utanför sin användning. 
Putnam vill alltså ändå, trots att det är det han säger att han inte vill göra, se 
sanning i termer av något annat, nämligen i termer av ”användning”. 

Jag menar att det är viktigt att kunna räkna med begreppet sanning som 
något mycket grundläggande, som vi endast kan förstå i relation till andra 
begrepp och hur de används, men ändå som något, i logisk mening, oberoen-
de och distinkt. Trots att det i praktiken är fråga om att vi inte kan förstå 
dessa begrepp oberoende av varandra är det lika fullt fråga om olika be-
grepp, det är fråga om olika saker. 

Även om det är idealiserad rationell accepterbarhet så är det fortfarande 
rationell accepterbarhet vi talar om och inte sanning. Att något är rationellt 
accepterbart betyder inte att det är sant. Något kan vara rationellt accepter-
bart utifrån de omständigheter man är i och ändå vara falskt. 

Även om man lägger till ”idealiserad” framför ”rationell accepterbarhet” 
så är det fortfarande rationell accepterbarheten vi talar om, endast under 
perfekta förutsättningar. Chansen att träffa rätt är naturligtvis oändligt myck-
et större under perfekta eller ideala förhållanden men vi kan fortfarande ha 
fel, åtminstone i teorin. Någon kan nu mena att om vi endast skulle kunna ha 
fel i teorin, när det gäller idealiserad rationell accepterbarhet, vad är då pro-
blemet? Vi lever ju ändå i en praktik, inte i teorin. Problemet är att teorin är 
viktig eftersom den säger oss något om förutsättningarna för en praktik. Hur 
något är i teorin säger oss något om de grunder på vilka praktiken vilar. För 
att kunna räkna med ideala förhållanden för rättfärdigande måste vi räkna 
med att det finns sanning. Att det blir intressant att tala om ideala förhållan-
den för rättfärdigande beror endast på att vi är intresserade av vad som är 
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sant. Om distinktionen mellan (idealiserad) rationell accepterbarhet och san-
ning inte gick att upprätthålla vore det inte ens intressant eller meningsfullt 
att tala om (idealiserad) rationell accepterbarhet. 

I relation till rationell accepterbarhet talar Putnam om rättfärdigande219.220 
Det är här fråga om att få fram samma sak men att beskriva det på olika sätt 
och ur olika vinklar. Rationalitet och rättfärdigande är bl.a. kopplade till 
varandra såtillvida att vad som är rationellt att tro måste vara rättfärdigat på 
något sätt. På detta sätt kan rationalitet ses i termer av rationell accepterbar-
het, idealiserad eller inte, som i sin tur förutsätter rättfärdigande.221 

Vi ser här att det är fråga om att träffa rätt och att träffa rätt förutsätter be-
greppet sanning, och just begreppet sanning, som något annat än rationell 
accepterbarhet. Vi kanske alltid skulle ha rätt om alla förhållanden var ideala 
men det spelar ingen roll. Till att börja med så är det ett faktum att de förhål-
landen under vilka vi undersöker om något är sant eller inte, inte är ideala, 
snarare allt annat än ideala. Detta spelar dock ingen som helst roll, de skulle 
kunna vara ideala hela tiden. Våra förhållanden när vi ska avgöra om något 
är sant eller inte skulle alltid kunna vara ideala och det spelar ingen som 
helst roll för diskussionen. Det argument som här spelar någon roll är i stäl-
let att även om det så fort vi skulle avgöra något var under ideala förhållan-
den och även om det som vi kom fram till var rationellt acceptabelt under 
dessa idealiserade förhållanden och det alltid sammanföll med sanningen, så 
kan sanning inte definieras i termer av idealiserad rationell accepterbarhet. 
Begreppsligt är sanning inte det samma som idealiserad rationell accepter-
barhet därför att (idealiserad) rationell accepterbarhet förutsätter sanning. 
Vad vi dock kan säga om idealiserad rationell accepterbarhet är att vi kan 
förstå sanning i relation till idealiserad rationell accepterbarhet men inte som 
idealiserad rationell accepterbarhet. 

På ett ställe i Reason, Truth and History skriver Putnam att i hans interna 
perspektiv är sanning en typ av idealiserad rationell accepterbarhet som skul-
le kunna förklaras som någon sorts ideal koherens mellan sådant vi tror eller 
håller för sant, samt mellan sådant vi tror eller håller för sant och våra upple-
velser, som dessa upplevelser i-sig-själva ”representeras” i våra trossystem 
(system av sådant vi håller för sant).222 Det är detta ställe han själv kritiserar i 
Representation and Reality. 

På ett annat ställe i samma bok vill han göra skillnad mellan vad som är 
rättfärdigat att tro och vad som är sant. Han tar upp ett exempel med guld: 
Vissa objekt är paradigmatiska exempel på guld men det avgör inte hela 
begreppet gulds extension. Vidare säger han att det inte är omöjligt att ett 
paradigmatiskt exempel på guld skulle kunna komma att visa sig inte vara 
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guld, att det vi tror och till och med uppfattar som det perfekta exemplet på 
guld kan visa sig vara något annat. Vi kan alltså ha fel om till och med det vi 
tror är ett perfekt exempel på något. Och han lägger till att detta inte skulle 
kunna visa sig vara fallet om normerna definierade begreppet guld. Det finns 
en distinktion mellan normer och definition, mellan vad vi tror och hur det 
är.223 

’Truth’, in an internalist view, is some sort of (idealized) rational acceptabil-
ity – some sort of ideal coherence of our beliefs with each other and with our 
experience as those experiences are themselves represented in our belief sys-
tem – and not correspondence with mind-independent or discourse-
independent ‘states of affairs’. There is no God’s Eye point of view that we 
can know or usefully imagine; there are only various points of view of actual 
persons reflecting various interests and purposes that their descriptions and 
theories subserve.224 

The norms may determine that certain objects are paradigmatic examples of 
gold; but they do not determine the full extension of the term, nor is it impos-
sible that even a paradigmatic example should turn out not to really be gold, 
as it would be if the norms simply defined what it is to be gold.225 

Här ser vi precis den spänning som Putnam arbetar i och med och som gör 
det så svårt för honom att å ena sidan förklara att begreppet sanning hänger 
ihop med (idealiserad) rationell accepterbarhet men å den andra sidan inte är 
samma sak som det. I det första citatet, här ovan, ser vi att han vill säga att 
sanning är en typ av idealiserad rationell accepterbarhet. I det andra citatet 
visar han att ett paradigmexempel skulle kunna visa sig vara fel. Normerna 
definierar inte vad något är. Här gör han alltså skillnad på vad något är och 
vad vi tror att något är och vill därmed upprätthålla en distinktion mellan vad 
vi tror är sant och vad som är sant, något som han inte gör i det första citatet 
då han säger att sanning är en typ av idealiserad rationell accepterbarhet. 

Vi ser också att han inte lyckas lösa den spänningen på något helt tillfred-
ställande sätt. I relation till att förstå kopplingen mellan begreppen (idealise-
rad) rationell accepterbarhet och sanning är det inte klart hur dessa är relate-
rade till varandra och hur dessa begrepp kan förstås. 

Det som händer är att Putnam försöker balansera mellan att å ena sidan 
visa på att sanning genom fakta är beroende av våra värderingar.226 Detta 
genom att han menar att fakta och värde inte kan skiljas åt i våra liv.227 Och å 
andra sidan att inte definiera sanning i termer av rationell accepterbarhet.228 
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Vad som också är viktigt att se när det gäller att förstå Putnams syn på 
sanning, rationalitet och säkerhet är att för Putnam kommer (idealiserad) 
rationell accepterbarhet före sanning såtillvida att han menar att det är det vi 
lär oss först, d.v.s. att det är genom rationell accepterbarhet vi lär oss vad 
sanning är. För att förstå sanning måste vi först förstå den i relation till vad 
det är vi talar om som sant.229 Fakta och värden kan inte hållas helt isär efter-
som vi alltid ser på något som sant i relation till vad vi värdesätter.230 P.g.a. 
detta menar Putnam att vi alltid måste undersöka vilka värden som finns 
implicita i vetenskapen. 

In short I am saying that the answer to the ‘strawman’ position I considered, 
that the only aim for science is to discover truth (besides pointing out that 
science has additional aims, which is of course true), is that truth is not the 
bottom line: truth itself gets its life from our criteria of rational acceptability, 
and these are what we must look at if we wish to discover the values which 
are really implicit in science.231 

Vad som är kärnan i Putnams interna realism är alltså att vi inte kan skilja på 
fakta och värden och att vi därför inte kan skilja sanning och rationalitet åt. 
Fakta har med påståenden om vad som är sant att göra och värden har att 
göra med på vilket sätt vi avgör om något är rationellt att tro eller inte. På 
detta sätt kan vi se att sanning och rationalitet är beroende av varandra. 

Jag menar att Putnam har många viktiga poänger, som jag visat på ovan. 
Putnam har helt rätt när han visar att vi inte i praktiken kan göra någon skarp 
uppdelning mellan fakta och värden samt mellan sanning och accepterbarhet. 
Dessa begrepp är beroende av varandra och vad de gäller glider in i var-
andra.232 

Problemet är dock att Putnam här säger att det är sanningen som vilar på 
rationell accepterbarhet och inte tvärtom.233 Dessa fyra begrepp, fakta, värde, 
sanning och rationalitet, är beroende av varandra och vi måste förstå det ena 
för att kunna förstå de andra. 

I relation till Putnam vill jag ta upp Richard Rorty vars uppfattning till 
stor del, enligt honom själv, stämmer överens med Putnams. Han säger att 
den viktigaste frågan, för honom själv och Putnam som de pragmatister de 
är, är frågan: Vad är nyttan?234.235 Att jag tar upp Rorty är för att detta tydligt 
visar var jag skiljer mig från sådana som Rorty och Putnam. 

För mig är det sanningen som är viktig, hur det faktiskt är, inte om det är 
nyttigt eller inte, inte heller om det är rationellt acceptabelt eller inte. Visst är 
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det bra att tro det som är sant, det finns en nytta i det, men det är inte det 
primära. Det viktigaste är vad som är sant och inte. Det är p.g.a. detta som 
jag vill göra skillnad mellan idealiserad rationell accepterbarhet och sanning 
och vill sätta sanning som det primära, till skillnad från Putnam. Jag skulle 
inte kunna övertyga Rorty på något sätt om denna ordning och han skulle 
heller inte kunna övertyga mig. Detta beror på att jag och Rorty har funda-
mentalt olika filosofiska inställningar, kanske p.g.a. olika filosofiska tempe-
rament.236 

Där Putnam och jag skiljer oss åt är att Putnam vill betona möjligheten till 
rättfärdigande av sanningsanspråk. Det är vad som är rationellt som då ligger 
i fokus för honom. Vad jag vill undvika är att vi hamnar i relativism och 
subjektivism och därför vill jag inte lägga betoningen på rationell accepter-
barhet och rättfärdigande utan på att det finns sätt som det är på, även om vi 
inte alltid i praktiken kan veta hur det är. 

Vad jag vill poängtera är att sanning är det mest grundläggande av dessa 
begrepp eftersom vi förutsätter sanning i allt vi gör, tänker, säger och förstår. 
När det gäller dessa begrepp är det fråga om olika, distinkta begrepp som 
inte kan bytas ut mot varandra (eller andra för den delen).237 Vi vet ju av 
erfarenhet att vi kan ha oerhört bra bevis för något och att det då också kan 
vara rationellt att tro detta och att vi ändå kan ha fel om detta. Detta har i sin 
tur att göra med att vi alltid har rätt och fel i relation till en bakgrundsteori. 
Det vi tror och har bevis för inom en viss teoretisk ram kan visa sig fel men, 
själva teorin kan, indirekt, också visa sig felaktig och inadekvat. Teorin kan 
då inte längre sägas stämma överens med verkligheten. Ett exempel är att 
man länge trott att kvinnor inte var lika intelligenta och rationella som män. 
Denna bakgrundsuppfattning bestämde de frågor man ställde och färgade så 
också de svar man fick, men uppfattningar om hur verkligheten ser ut, i detta 
fall att kvinnor inte är intelligenta och rationella, är felaktiga och så måste 
hela bakgrundsteorin revideras. Ett annat exempel kan vara när man fick 
revidera teorin om uralstring. Man upptäckte att insekter inte uppstod spon-
tant i kött och liknande. Man förstod att det måste vara något som orsakade 
att det helt plötsligt var larver och insekter i köttet och man utförde experi-
ment som visade att i en burk med kött som var försluten med tyg så uppkom 
inte de insekter som uppkom i en burk som inte var försluten.238 Vår upple-
velse av hur verkligheten är stämde inte överens med bakgrundsteorin. De 
frågor som ställdes och de hypoteser som verifierades eller falsifierades var 
inte längre intressanta eller visade ingenting, och så var teorin tvungen att 
ändras.239 
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William P. Alston ägnar sig i stor utsträckning åt att kritisera Putnam och 
menar att realism är något mycket grundläggande. Han menar att ett idealt 
rättfärdigandebegrepp förutsätter begreppet sanning. P.g.a. detta kan alltså 
inte sanning förklaras eller definieras i termer av rättfärdigande. 

If the notion of an epistemically ideal condition cannot be defined without us-
ing the notion of truth (unless it is rendered defective in other ways), then the 
definition cannot go in the other direction. Is the IJC [Ideal Justifiability 
Conception] entangled in this circularity? I believe that there are several 
points at which we find ourselves driven to use the notion of truth in explain-
ing the notion of an epistemically ideal situation. Recall the formulation of 
the IJC.240 

Ideal Justifiability Conception (IJC). To say of a belief that it is true is to say 
that it would be justifiable in a situation in which all relevant evidence (rea-
son, considerations) is readily available.241 

I själva definitionen av IJC, ett begrepp om idealt rättfärdigande, som Alston 
tillskriver Putnam, ligger alltså begreppet sanning som en grundförutsätt-
ning. Detta trots att Putnam, enligt Alston, ger sken av att så inte är fallet 
genom att Putnam menar att sanning bygger på rättfärdigande. Poängen som 
Alston vill göra är att för att förstå rättfärdigande och idealiserade rättfärdi-
gandeförhållanden måste man redan förstå vad sanning är. 

Samma sak gäller, enligt Alston, för kunskap. Själva begreppet242 att veta 
eller att ha kunskap innefattar eller involverar redan begreppet sanning. Det-
ta eftersom kunskap, säger Alston, är sann tro som även tillfredsställer vissa 
andra villkor.243 Dessa andra villkor skulle kunna vara t.ex. goda skäl. 

Poängen som Alston gör och som jag vill lyfta fram är att begreppet kun-
skap redan förutsätter begreppet sanning. Vi kan inte förstå begreppet kun-
skap eller begreppet rättfärdigande, för den delen, utan att redan veta vad 
begreppet sanning betyder. Samtidigt vill jag också visa på att det även fun-
gerar så åt andra hållet. Sanning kan inte förstås utan begreppet kunskap. 
När vi lär oss begreppet sanning gör vi det alltid, precis som tvärtom, i rela-
tion till begreppet kunskap. 

Vad jag tror att Alston vill visa på genom att lyfta fram just sanning som 
det som förutsätts är att visa att sanning har en särställning. Problemet är då 
att han missar att visa på att relationen går åt båda hållen, att den är ömsesi-
dig. 

Samtidigt har Alston en poäng i att lyfta fram sanning som om den hade 
en särställning. På ett visst sätt kan sanning sägas ha en särställning som gör 
den mer grundläggande än andra begrepp nämligen genom att det är san-
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ningen vi är ute efter.244 Det är sanningen vi söker. Vi försöker ta reda på vad 
som är sant, vi hävdar att vissa sätt att förstå världen på är de rätta, vi menar 
att vissa saker finns och andra inte. Vi utgår alltid från frågan om vad som är 
sant och inte, även om vi inte alltid gör det explicit. Att vi intresserar oss för 
vad vi kan veta, alltså kunskap, beror på att vi vill veta vad som är sant. För 
att ta reda på vad vi kan sägas veta behöver vi begreppet rättfärdigande. Att 
vi talar om bevisning är för att vi vill bevisa att det är på ett visst sätt och då 
är det just sanningen vi är ute efter. Att vi frågar oss vad som är rationellt 
och inte har att göra med om vi är på rätt spår eller inte. Att vi vill veta vad 
som är rättfärdigat att tro har att göra med att vi vill veta om det vi tror kan 
vara sant eller inte. På detta sätt kan begreppet sanning sägas ha en särställ-
ning. Alston far alltså efter något viktigt men drar, i ett visst avseende, fel 
slutsatser när han inte kan se att kopplingen mellan sanning och kunskap går 
åt samma håll. 

Mikael Stenmark diskuterar vad som kan sägas vara rättfärdigat att tro i 
relation till vad som kan sägas vara rationellt i olika sammanhang. Han tar 
upp sätt att förstå när vi bör revidera våra uppfattningar om saker och ting 
och när vi bör stå fast vid de uppfattningar vi har.245 

Stenmarks uppfattning om hur man bör agera i relation till att revidera 
vad man tror kallar han för presumtivism. Stenmark skriver: 

Det är rationellt att tro det jag tror så länge goda skäl inte uppkommer att 
ifrågasätta eller överge denna tro (presumtivism). Om en sådan situation in-
träffar bör jag vara beredd att försöka ändra min tro, även om det kan kosta 
på och vara smärtsamt. Dock gäller att det inte finns någon anledning att för-
ändra tron mer än nödvändigt, det vill säga att om flera olika alternativ före-
ligger bör jag välja det som ligger närmast min ursprungliga trosuppfattning 
(den konservativa revideringsprincipen). Jag bör dessutom kräva starkare skäl 
för att ändra något jag tror som har stort angångsdjup i min föreställnings-
värld än för något som spelar en mindre central roll.246 

Det sätt som Stenmark menar att vi bör agera i en revideringsprocess kom-
mer nära det sätt på vilket vi faktiskt reviderar våra uppfattningar i relation 
till vad som kan anses vara rationellt. Vad som kan anses vara rationellt be-
ror i sin tur på den kontext man befinner sig i.247 Här får Stenmark med den 
viktiga poängen, som Putnam också vill göra, att kontexten bestämmer vad 
som kan sägas vara rationellt att tro och inte. Detta behöver dock inte betyda 
att vad som är rationellt att tro också är riktigt, att det är sant. 

Att inte begreppsligt skilja sanning och vad vi tror åt och att inte skilja 
fakta och värden åt resulterar i att distinktionen som behövs som grund för 
vårt språk och vårt sätt att förhålla oss till verkligheten upphävs. Utan den 
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distinktionen faller språket och vårt sätt att förhålla oss till verkligheten 
samman. Begreppen sanning, vad vi tror, kunskap, fakta och värde är bero-
ende av varandra genom att vi lär oss dessa begrepp i relation till varandra. 
Begreppen kan inte förstås utan de andra begreppen, men det betyder inte att 
de inte är distinkta begrepp. När vi, i vårt vardagliga liv, använder dessa 
begrepp använder vi dem just som distinkta begrepp. Vi förstår dem som 
olika begrepp med olika funktioner. 

För att sammanfatta detta avsnitt menar jag att både Putnam och Alston 
har rätt, trots att de är oense. Detta har att göra med att de är intresserade av 
olika aspekter och att de betonar olika saker. Putnam har sina poänger och 
sina problem och Alston har sina poänger och sina problem, som jag visat 
ovan. Vad vi bör ta tillvara av Putnams insikter är att begreppen sanning och 
rationalitet är nära kopplade till varandra, men vad vi bör akta oss för är att 
dra detta för långt så att vi börjar uppfatta sanning som rationalitet, även om 
det är idealiserad rationell accepterbarhet. Alston, i sin tur, visar oss att san-
ning är ett oerhört grundläggande begrepp som är en förutsättning för att 
över huvud taget kunna tala om rätt och fel. 

Subjektivitet 
För att förstå begreppet objektivitet måste vi ställa det mot begreppet subjek-
tivitet och i relation till begreppet sanning. Vi förstår begreppet objektivitet 
som motsatsen till subjektivitet och dessa två förutsätter varandra. Samtidigt 
kommer begreppet objektivitet logiskt före begreppet subjektivitet på så sätt 
att vi räknar med att det finns sådant som är objektivt sant och är det inte 
objektivt sant så är det inte heller sant. Det finns inget som är subjektivt sant. 
Antingen är det objektivt sant eller så är det objektivt falskt. Det är alltså 
fråga om att objektivitet kommer logiskt före subjektivitet i relation till be-
greppet sanning. 

Ibland talar människor om att något är subjektivt sant, men då handlar det 
snarare om att visa på att detta är något viktigt för den person som talar om 
det. Det blir en förstärkning och en förklaring, ett sätt att säga: ”Jag uppfattar 
det på detta vis, och det är av stor vikt för mig”. Detta är också som jag tog 
upp ovan, under rubriken Säkerhet, en annan användning av ord och att inte 
tala på ett konventionellt248 sätt.249 Det blir en typ av ”lek med ord”, ett sätt 
att framställa en viss sak på ett annat sätt. Det är på detta vis vårt språk fun-
gerar och vi förstår vad den andre är ute efter att säga. Det handlar alltså inte 
om att man använder språket fel utan om ett användningssätt bland andra. 

Här kommer sådant som att säga ”Detta sant för mig” eller ”Detta är min 
sanning” in.250 Men till grund för detta att något kan vara ”sant för mig”, 
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”min sanning” eller ”subjektivt sant” ligger ett minimalt sanningsbegrepp 
som är objektivt. Vi kan tala om ”sant för mig” eller ”subjektivt sant” just 
för att och endast för att vi har detta objektiva sanningsbegrepp som grund. 
Det objektiva sanningsbegreppet är en förutsättning för att kunna tala om 
något som annat än objektivt sant. När vi talar om subjektivitet gör vi det 
mot bakgrund av att vi räknar med att det finns objektiv sanning. Att något 
är ”sant för mig” eller ”subjektivt sant” är endast meningsfullt och möjligt 
att förstå mot bakgrund av att vi förutsätter ett begrepp om objektiv sanning. 

Problem uppstår dock om man får för sig att detta ska förstås bokstavligt. 
Man uppfattar det som att det skulle handla om att relativisera begreppet 
sanning så att något kan vara ”subjektivt sant” eller ”lite sant”. I vår vardag-
liga användning förstår vi att det inte är det vi är ute efter att säga men när 
man tittar på dessa begrepp utifrån, som om det kunde vara frånkopplat från 
dess minimala251 och grundläggande252 betydelse, så kan man lätt förvillas.253 

Ett exempel på detta skulle kunna vara att jag säger: ”Jag är 175 cm lång 
och fotomodell, och det är min sanning”. Det hjälper dock inte att jag tycker 
att det är min sanning, för jag är faktiskt bara 164 cm lång och inte alls fo-
tomodell utan doktorand i religionsfilosofi. Även om det är ”sant för mig” att 
jag är fotomodell är det inte sant och den begreppsliga förutsättningen för 
denna typ av replikskifte är igen att vi inte kan ändra vad vi menar med san-
ning, nämligen att den är objektiv. Skulle vi ändra begreppet skulle vi, enligt 
Lynch, inte längre tala om sanning.254 

Ett värre exempel skulle kunna vara att en rasist säger: ”Man får mörda 
svarta människor, det är min sanning” och sedan menade sig ha rätt att också 
göra det på grundval att detta. Om någon uppfattar uttalandet om ”min san-
ning” på detta sätt har vi riktiga problem. 

Problemet blir också att det ser ut som om det skulle finnas flera olika 
verkligheter i vilka olika saker var sanna. Verkligheten skulle då inte vara en 
och den samma för oss alla. På detta sätt skulle den gemensamma verklighe-
ten som bjuder oss motstånd inte vara den enda och vi skulle inte kunna jäm-
föra upplevelser och erfarenheter, vilket vi dock kan. 

Detta blir dock inget problem så länge man ser att sanningsbegreppet 
måste se ut på ett visst sätt utifrån det faktum att hela vårt språk och vår rela-
tion till verkligheten bygger på detta minimala begrepp. Begreppet sanning 
kan inte ändras till att betyda något som innefattar grader eller skala. Det är 
här objektiviteten kommer in. Vi behöver och har ett begrepp om objektiv 
sanning som vilar på att vi alltid förutsätter objektiv sanning. 

Vi kan på ett ”hjärnor-i-en-tank-sätt” ”föreställa oss” eller ”leka med tan-
ken” att det inte finns någon sanning eller att sanningen skulle kunna vara 
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subjektiv. Om detta gick, vilket det inte gör (annat än på ett lek- och före-
ställningssätt, så det är egentligen inget problem) så skulle vi ligga illa till: 
Hela vårt språk och vår uppfattningsvärld, våra tankar och hur vi möter verk-
ligheten skulle rasa samman. Men vi kan inte föreställa oss subjektiv san-
ning, inte på riktigt, inte fullt ut, utan bara ”leka med tanken” på ett ”hjärnor-
i-en-tank-sätt”. För att kunna föreställa oss subjektiv sanning behöver vi ett 
begrepp om objektiv sanning i botten, som grund och förutsättning. Vi kan 
säga sådant som ”sant för mig” eller ”min sanning” endast för att vi alltid 
som förutsättning i grunden räknar med ett begrepp om objektiv sanning där 
sant är sant oavsett för vem. Sanningen är inte relativ (bortsett från sådan 
relativitet som att om jag har en röd tröja på mig och säger: ”Jag har en röd 
tröja på mig”, så är det sant, men om min syster, som har en blå tröja på sig, 
säger: ”Jag har en röd tröja på mig”, så är det falskt). Begreppen sanning, 
objektivitet och existera eller finnas kommer logiskt före falskhet, subjektivi-
tet och icke-existens. Vi förstår tanken att det inte finns vissa saker, att ”inte 
existera”, t.ex. att vi en dag inte kommer att existera och att det inte finns 
enhörningar, utifrån att vi vet vad det betyder att något finns eller att något 
existerar. Den omvända tankeriktningen däremot förstår vi inte. 

Vårt språk och hela vår relation till verkligheten bygger på ett begrepp om 
objektiv sanning. Vi kan inte föreställa oss hur det skulle vara utan det. 
Herrmann har en liknande tanke som går ut på att i praktiken är alla realister. 
Han skriver: 

Ser man på hur vi faktiskt lever, umgås med varandra och interagerar med 
verkligheten, är vi alla realister. Hur vi handlar och tänker är inriktat mot en 
av medvetande och språk oberoende verklighet som handlandets och tänkan-
dets outtalade och oreflekterade förutsättning.255 

Tanken är att vårt sätt att leva utgår från att vi räknar med att det finns en av 
oss oberoende verklighet. När vi inte sitter på vår kammare och funderar 
över filosofiska frågor kommer vi oavsett filosofisk hållning, om vi är realis-
ter eller antirealister, att leva som realister. En realist och en antirealist upp-
fostrar inte sina barn olika (i alla fall inte av den anledningen). 

De som kritiserar ett begrepp om en av oss och våra begrepp oberoende 
verklighet och objektiv sanning p.g.a. hur vi lever och faktiskt talar om saker 
och ting och menar att allt är beroende av oss, språket och våra begrepp får 
igen med sin egen medicin. Just genom att titta på hur vi faktiskt använder 
språket och hur vi faktiskt lever och interagerar med verkligheten, vill jag 
visa att vi inte kan undgå att räkna med ett begrepp om objektiv sanning och 
ett begrepp om en oberoende verklighet genom att visa att vi och vårt språk 
alltid utgår från och förutsätter detta. På detta sätt menar jag att begreppet 
objektivitet kommer logiskt före begreppet subjektivitet. 

                               
255 Herrmann, 2009, s. 132. 
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Intersubjektivitet 
Intersubjektiv prövbarhet är ett sätt att pröva något, t.ex. ett påstående, ut-
ifrån förutsättningar som i princip vem som helst kan förstå och godta. Inter-
subjektivitet hjälper oss att se om något är riktigt eller inte genom de sam-
fällda reaktioner vi har på verkligheten. 

Problem med intersubjektivitet uppstår dock när man ser intersubjektivitet 
som en typ av objektivitet som inte är grundad i en verklighet som är obero-
ende av oss människor och våra begrepp. Man vill med hjälp av intersubjek-
tiviteten undvika den metafysiska realismens problem med att försöka ställa 
sig utanför alla kontexter, bakgrundsteorier och begreppsliga scheman, alltså 
en absolutistisk realism. Problemet är att man då i stället hamnar i det andra 
diket och blir för relativistisk. Det man försöker göra är att grunda objektivi-
teten i oss människor i stället för i en av oss oberoende och gemensam verk-
lighet. När vi ska pröva något måste vi utgå från vad vi människor tror och 
upplever, i praktiken är det så vi prövar något. Men vi förutsätter objektiv 
sanning som är kopplad till den av oss oberoende verkligheten. 

I Filosofilexikonet skriver man om intersubjektivitet: 

1. Ett varande, t.ex. ett objekt, är i[ntersubjektivt], om det principiellt kan fö-
religga mer eller mindre direkt för flera subjekt. […] 2. En utsaga uttrycker 
i[ntersubjektivt] giltig kunskap, såtillvida den är fastslagen som sann, sanno-
lik eller acceptabel med hjälp av procedurer som principiellt kan följas av 
vem som helst. 3. Ett språkligt uttryck har i[ntersubjektiv] mening, om i prin-
cip alla kan lära sig dess rätta bruk. […] 4. Konsensus, dvs. enlighet mellan 
flera eller alla subjekt, omtalas ibland som i[ntersubjektiv] konsensus.256 

Carl-Henric Grenholm skriver om intersubjektiv prövbarhet: 

Kravet på intersubjektiv prövbarhet innebär att resultaten av den vetenskapli-
ga verksamheten skall vara möjliga att rationellt kontrollera genom kritisk 
diskussion. Att resultaten skall kunna testas intersubjektivt innebär att de i 
princip skall kunna prövas av vilken person som helst, som har erforderlig in-
tellektuell och teknisk utrustning. Att ett påstående är intersubjektivt prövbart 
betyder mer precist att om det utifrån vissa angivna kriterier skulle kontrolle-
ras av ett antal olika personer, så skulle de alla komma till samma slutsats be-
träffande dess giltighet.257 

Det handlar alltså om att det ska vara tillgängligt för vem som helst. Det är 
vissa tillvägagångssätt som gäller för att det ska kunna sägas vara sannolikt 
och acceptabelt, alltså en fråga om rationalitet, och det handlar om att alla i 
princip ska kunna förstå det. 

Herrmann menar att vår möjlighet att värdera och kritisera vetenskapliga 
påståenden har att göra med att ett påstående eller en argumentation ska 
                               
256 Filosofilexikonet, 1988, intersubjektiv(t), s. 266. 
257 Grenholm, 2006, s. 89. 
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kunna värderas av i princip vem som helst oberoende av ideologi. Ideologis-
ka uppfattningar eller religiösa uppfattningar måste hållas utanför vetenska-
pen för att vetenskapen ska kunna sköta sin uppgift. Frågan om vad som är 
sant gällande våra observationserfarenheter är i första hand en fråga för ve-
tenskapen.258 

Stenmark tar upp fyra faser i vetenskaplig forskning: det första är en fas 
där man konstaterar vilka eller vilket problem som ska lösas; det andra är en 
utvecklingsfas, under vilken man utvecklar hypoteser, metoder och begrepp 
för att lösa problemen som formulerades i den första fasen; det tredje är en 
prövningsfas eller rättfärdigandefas259, där forskarna försöker övertala resten 
av forskarsamhället att acceptera de förklaringar, teorier, begrepp eller me-
toder de utvecklat; den fjärde är en applikationsfas i vilken forskningen blir 
ett bidrag till samhället eller specifika grupper i samhället.260 I de två första 
faserna och i den sista fasen är det inget konstigt att ideologi är med och styr 
eller påverkar. När det gäller fasen som innehåller prövning eller rättfärdi-
gande är det dock inte, enligt Stenmark, acceptabelt att religion, ideologi 
eller världsbild261 är med och styr vad som ska uppfattas som ett acceptabelt 
svar eller inte.262 

I argumentationen får alltså inte någon ideologisk uppfattning förutsättas. 
I en religionsvetenskaplig argumentation kan inte t.ex. tron på Jesus som 
Kristus förutsättas. Någon som är muslim ska alltså kunna värdera de argu-
ment som ingår utan att själv behöva bekänna sig som kristen. 

En viktig poäng med att tala om intersubjektivitet, när det är fråga om ob-
jektivitet och sanning, är att vi förstår sanning i relation till vad vi upplever. 
Vi förstår också objektivitet i relation till hur våra upplevelser går ihop med 
andras upplevelser. När vi lär oss att förstå begreppet objektivitet och be-
greppet sanning lär vi oss det i relation till vad människor runt omkring oss 
uppfattar som sant och inte, vad de uppfattar som rationellt att tro och inte 
och vad de uppfattar som objektivt och inte. Genom att andra håller med oss 
eller inte kan vi avgöra om vi har uppfattat något på rätt sätt eller inte. Om 
jag vidhåller att bilen på gatan är turkos och min syster säger att den är grön 
kommer jag fortfarande att vidhålla att den är turkos, då jag har bättre färg-
seende än vad hon har. Om två till skulle kalla den grön skulle jag börja tve-
ka och om min vän Lena sa att den var grön skulle jag få ändra mig, då hon 
är konstnär och har ännu bättre färgseende än jag. Tillsammans med andra 
avgör vi vad som kan sägas vara sant och inte och vad som är rimligt att tro. 

Det finns vissa saker som ingen vettig människa ifrågasätter, t.ex. att träd 
är växter, att Uppsala Domkyrka är större än min penna, att det regnat i 
Flogsta i Uppsala idag när jag skriver detta. Vi tvivlar inte på det därför att 
                               
258 Herrmann, 2006, s. 158. 
259 ”Justification phase”. 
260 Stenmark, 2006, s. 215-216, 229. 
261 ”World view”. 
262 Stenmark, 2004, s. 216-217, 229, 248-249. 
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alla som sett det håller med om det. Vi har samfällda reaktioner på dessa 
saker. 

Det är genom dessa samfällda reaktioner som vi kan se om något är ratio-
nellt acceptabelt eller inte och det är också i relation till dessa samfällda 
reaktioner som vi, från början, som spädbarn, lär oss att förstå vad sanning 
är. Våra gemensamma samfällda reaktioner på verkligheten är det som ger 
oss möjlighet att veta om vi har rätt eller inte. Men det är inte samma sak 
som hur det verkligen är eller vad som är sant. Trots att det är i relation till 
våra samfällda reaktioner som vi kan avgöra vad som är sant och inte, och i 
relation till dessa samfällda reaktioner som vi lär oss att förstå begreppet 
sanning, så kan inte begreppet sanning definieras i termer av samfällda reak-
tioner. Att vi kan pröva saker och ting intersubjektivt eller att alla håller med 
om en viss sak betyder inte omedelbart att det också är sant. Det kan finnas 
sådant som vi alla är överens om men som trots detta är ett felaktigt anta-
gande. Sanningen kan sökas med hjälp av intersubjektiv prövbarhet men är 
inte det samma som intersubjektiv prövbarhet. 

Om intersubjektiv prövbarhet skulle vara det samma som sanning skulle 
det inte vara någon mening att över huvud taget hålla på med att fråga sig 
om något är intersubjektivt prövbart eller inte, då själva begreppet intersub-
jektiv prövbarhet förutsätter begreppet sanning. Meningen med intersubjek-
tivitet är just att söka efter ett sätt att finna objektivitet och när man försöker 
finna objektivitet är det för att kunna säga något om vad som är sant, då kan 
inte intersubjektivitet och sanning vara det samma. Detta kommer jag att gå 
in på djupare i kapitel 5. Sanning. 

Det är inte heller så att intersubjektivitet kan ersätta objektivitet. Intersub-
jektivitet är ett sätt att försöka hitta en objektiv ståndpunkt och på så sätt 
kunna se vad som är sant. Då kan inte intersubjektivitet vara det samma som 
objektivitet. Objektivitet är ett eget begrepp skilt från intersubjektivitet som 
är ett sätt att hitta något objektivt på. 

För att våra samfällda reaktioner ska vara värda något, vara adekvata och 
fungera behöver de inte bara stämma överens subjekt emellan utan de måste 
också stämma överens med hur det faktiskt är, med verkligheten. Om vi går 
runt och tror något som inte stämmer, spelar det ingen roll att alla människor 
gör det, om det verkligen är på ett annat sätt. Verkligheten kommer att bjuda 
oss motstånd. Den för oss gemensamma verkligheten kommer att göra att vi 
ändrar oss. Detta gäller naturligtvis inte i alla enskilda fall. Det finns mycket 
som vi människor har trott länge utan att ändra oss, alla har haft samma reak-
tion på detta, och det har fungerat bra. Av erfarenhet vet vi också att vi an-
tagligen fortfarande har fel om en massa saker, inte minst inom naturveten-
skapen. Ett exempel kan vara att vi länge trott att manaten eller sjökon var en 
typ av säl. Det visade sig dock att denna vattenlevande varelse är närmare 
släkt med elefanten än med sälen. Ett annat exempel på att vi haft fel är att 
många västerlänningar länge trodde att svarta var dummare och mindre vär-
da och mera som djur än som människor. Nästan alla hade denna uppfattning 
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och den var rådande väldigt länge, men till sist var man tvungna att ändra 
sig. Verkligheten bjöd motstånd. Att verkligheten bjöd motstånd märktes 
genom att de samfällda reaktionerna inte var så samfällda längre. Dessa re-
aktioner hade inte ändrats om inte verkligheten, som fått människor att rea-
gera, varit annorlunda än man trodde. 

Vi kan naturligtvis också tänka oss att det finns sådant vi tror som vi alltid 
kommer att ha fel om, där verklighetens motstånd inte blir uppmärksammat 
av oss. Det är just detta som att sanning och intersubjektiv prövbarhet inte är 
det samma. 
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4. Språk 

Vardagsspråket 
Att inget är kontextoberoende i bemärkelsen att våra påståenden är relativa 
en viss tid, plats, talare och liknande är nog de flesta överens om. Detta är på 
ett trivialt sätt. Om jag säger: ”Tröjan jag har på mig är randig” så är detta 
påståendes sanning relativt att jag just nu har en randig tröja på mig, att det 
är jag, som skriver just nu, som påstår det och att tröjan som jag just nu har 
på mig är just randig. Det är inget konstigt att påstå att sanning på detta sätt 
är relativ. Det har många filosofer påpekat såsom Putnam, Johannesson, 
Lynch och Appelros.263 

Vad som är mer problematiskt är hur man ska förstå det faktum att vi all-
tid talar, tänker och påstår saker utifrån en viss kontext, en viss teori och ett 
visst begreppsligt schema. I den bemärkelsen kan vi inte ”kliva utanför” vårt 
språk. Det handlar om på vilket sätt vi kan förstå vad det kan betyda att den 
verklighet till vilken vi relaterar oss och vilken vi interagerar med inte är 
oberoende av just våra kontexter, teorier och begreppsliga scheman. 

Samtidigt menar jag att vi kan tala om och förstå tanken på en av oss och 
vårt språk oberoende verklighet och att vi faktiskt också gör det i vårt var-
dagliga språk: i vardagliga situationer, i naturvetenskapliga undersökningar, 
i religiösa sammanhang o.s.v. Vi förutsätter en av oss och vårt språk obero-
ende verklighet och objektiv sanning om denna; vi förutsätter denna obero-
ende verklighet och objektiv sanning i det mest grundläggande för oss, näm-
ligen vårt vardagliga språk. 

Att utveckla detta om begreppen sanning och verklighet får dock vänta till 
senare kapitel. Just nu intresserar jag mig bara för att visa på varför vardags-
språket ska ses som grunden för en undersökning om sanning och objektivi-
tet och på vilket sätt vardagsspråket och dess olika delar och aspekter kan 
förstås. 

I detta kapitel förutsätter jag en uppfattning om vad vardagligt språk är 
som är vid, i den bemärkelse att i vårt vardagliga språk ingår allt det som vi 
talar, tror och tänker på i alla de olika kontexter vi rör oss i. Vårt vardagliga 
språk är i en aspekt allt det vi talar om, från matlagning till kemiska experi-

                               
263 Se Putnam, 1981; 1988; 1990; 1999. Johannesson, 2002. Lynch, 1998; 2004; 2009. Appel-
ros, 2002. 



 106 

ment, eftersom allt detta ingår i våra mänskliga liv. I en annan aspekt är var-
dagsspråket det som har att göra med ”vardagliga” saker såsom att gå till 
jobbet, tvätta, städa och uppfostra barn. Detta återkommer jag till under ru-
briken Vardagsspråket som två nivåer. 

För att förstå hur sanningens objektivitet och verklighetens oberoende kan 
uppfattas måste vi först titta på det vardagliga språk som är grunden och 
förutsättningen för våra påståenden, tankar, försanthållanden o.s.v. Jag me-
nar att vi alltid måste utgå från vårt vardagliga språk när vi vill försöka förstå 
vad vi menar med saker och ting, när vi vill förstå vad en sats, ett påstående 
betyder. När en filosof vill förstå något om hur våra begrepp hänger ihop 
behöver hon/han ibland göra filosofiska konstruktioner och uppdelningar, 
och detta är inget konstigt, men för att förstå vilka konstruktioner och upp-
delningar som behöver göras måste man som filosof först se på hur vi fak-
tiskt använder språket i alla våra förehavanden.264 Att vi måste vända oss till 
vårt vardagliga språk beror på att det är utifrån och i det som vi talar, tänker, 
tror o.s.v., och det är därför också i relation till det som vi värderar våra på-
ståenden. 

Språk som förmåga och förutsättning 
Språk är den förmåga vi har att kunna förstå varandra, föreställa oss saker 
och hoppas. Det är att kunna hantera språket och förstå språket. Språk är 
vidare än begreppsligt schema i den bemärkelsen att ett begreppsligt schema 
är något som är bundet till en viss kontext och som är ett nätverk av grund-
läggande och specifika begrepp.265 Språk å sin sida är mycket mer övergri-
pande då det inte är bundet till någon kontext på det sätt som begreppsliga 
scheman är. Språk är i stället det övergripande sätt på vilket vi förstår verk-
ligheten, det är förutsättningen för att förstå världen. 

Språket är inget vi har inbyggt i oss när vi föds, det är något vi får och 
som vi lär oss i en praktik.266 När ett barn ska lära sig vad en boll är pekar 
t.ex. pappan på bollen och säger ”boll”. Barnet lyfter upp bollen och pappan 
säger: ”Vilken fin boll du har!”. Barnet lär sig att det är en boll genom att 
lära sig hur man använder ordet och vad en boll används till. Barnet gör kan-
ske också fel och säger ”lampa” och pekar på bollen, pappan rättar barnet 
och säger: ”Nej, det där är ingen lampa, det är en boll”. Samma sak gäller för 
begrepp som sanning och verklighet. Vi lär oss dessa begrepp i relation till 
begrepp som t.ex. kunskap (alltså att veta), existens (vad som finns) och 
andra grundläggande begrepp som t.ex. tid och rum. 

                               
264 Jfr Wittgenstein, 2001, Philosophical Investigations; 1975, On Certainty. 
265 Lynch, 1998, s. 49. 
266 Wittgenstein, 2001, Philosophical Investigations, § 197, s. 68e, § 208, s. 70e; 1975, On 
Certainty, § 601, s. 79e. 
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Språket är en helhet som vi får genom att förstå hur vi använder orden.267 
Vi får på detta sätt inte vissa begrepp före andra. Vi får inte begreppen san-
ning och verklighet före andra begrepp. Det är inte detta jag menar med att 
dessa begrepp är grundläggande, men när vi får språket får vi också med de 
grundläggande begreppen som språket bygger på. Vi får alltså inte dessa 
grundläggande begrepp först, men när språket växer fram sker det i relation 
till de grundläggande begrepp vi lär oss i praktiken. Vi lär oss ord som ”boll” 
och vi förstår begreppet när vi lärt oss att använda det. Samtidigt som vi lär 
oss detta begrepp boll lär vi oss också att det finns, att det är sant att det är en 
boll jag håller i och att bollen är verklig och inte påhittad. 

Detta är inget som våra föräldrar säger, explicit, till oss men vi lär oss det 
genom att möta verkligheten när vi begreppsliggör den. Vi lär oss genom 
språket i en praktik, men vi kan ändå ha fel. Vi lär oss t.ex. om atomer, men 
det skulle kunna visa sig att vi har fel angående atomer, att det inte finns 
något som är det vi idag kallar atomer utan att det snarare är fråga om något 
annat. Vi kan alltid ha fel, eller uttryckt på ett annat sätt så kan vi inte bortse 
från möjligheten av att vi i alla enskilda fall kan behöva revidera det vi trott, 
men vi måste ändå räkna med att vi oftast har rätt. Vi måste räkna med att vi 
oftast har rätt om saker och ting, annars skulle vi inte kunna leva. Men sam-
tidigt är det att vi alltid måste räkna med att vi kan ha fel en garant för objek-
tiviteten. I princip kan vi alltid ha fel, men inte i bemärkelsen ha fel om allt 
samtidigt.268 

Poängen jag vill göra är att det är genom en praktik som vi lär oss att an-
vända språket, vi lär oss vad saker och ting är och hur de fungerar. Samtidigt 
som vi lär oss att använda språket och lär oss vad begrepp betyder, lär vi oss 
också att vi kan ha fel om vissa saker. Alla människor idag vet att ett träd är 
en växt, men vi kan tänka oss att biologerna kommer på att träd inte alls är 
någon växt utan någon blandning mellan växt och däggdjur. Denna sorts 
varelse får en egen kategori och man inser kanske också att det finns andra 
saker som man förut trott vara växter och som man när man fått denna nya 
kategorisering måste kategorisera om. Det handlar då om att man måste änd-
ra stora delar av sin världsbild. 

Logiskt och begreppsligt 
På flera ställen genom denna bok talar jag om att något, t.ex. ett begrepp, 
kommer logiskt före något annat. Jag använder också uttrycket att något 
kommer begreppsligt före något annat. 

Att jag valt att tala om att något kommer logiskt före något annat beror på 
att det finns flera olika aspekter av i vilken ordning något kommer. En 

                               
267 Jfr Wittgenstein, 2001, Philosophical Investigations, § 199, s. 68e. 
268 Jfr Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 32, s. 6e; § 53, s. 9e; § 54, s. 9e; § 55, s. 9e; § 676, 
s. 89e. 
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aspekt är den praktiska aspekten som består i hur det ser ut från ett använ-
darperspektiv. I användarperspektivet är det omöjligt att säga vilket av t.ex. 
begreppen kunskap och sanning som kommer först då båda begreppen förut-
sätter varandra. 

En annan aspekt är en mer teoretisk. När vi vill förstå dessa begrepp kan 
vi vara betjänta av att försöka se om något av begreppen kan sägas ha en mer 
grundläggande roll och i så fall på vilket sätt. Då intar vi ett betraktarper-
spektiv och ser mer teoretiskt på relationen mellan begreppen. När jag ovan 
talade om ett användarperspektiv och en praktisk aspekt gör jag det förstås 
utifrån ett betraktarperspektiv. 

Att jag talar om sanning som kommande logiskt före t.ex. kunskap har att 
göra med att det är sanningen vi är ute efter att hitta, inte i första hand kun-
skapen. Kunskapen är medlet medan sanningen är målet. 

Poängen med att använda denna terminologi är också att lyfta fram inte 
bara teoriaspekten i relation till hur det ser ut i praktiken utan även att lyfta 
fram en viktighetsaspekt. Begrepp måste förstås i relation till andra begrepp i 
en helhet.269 Begrepp måste förstås i relation till motsatser och andra relatio-
ner begrepp emellan. Begreppet objektivitet måste förstås i relation till be-
greppet subjektivitet, och tvärtom. Men när vi lär oss dessa begrepp är det 
begreppet objektivitet som är det mer grundläggande av dessa två såtillvida 
att språket bygger på att vi förutsätter ett begrepp om objektiv sanning i allt 
vi gör. Det är inte ett begrepp om subjektiv sanning som förutsätts, sådana 
sanningsbegrepp förutsätter också ett begrepp om objektiv sanning. Varför 
ett begrepp om objektiv sanning förutsätts i allt vi gör, tänker, tror och säger 
argumenterar jag för genom hela denna bok, men särskilt i t.ex. kapitel 
5. Sanning under rubriken Sanningsbegreppet. 

Det är på detta sätt som jag menar att begreppet objektiv kan sägas kom-
ma logiskt före begreppet subjektiv. Det handlar om en tyngdvikt i relatio-
nen som understryks av hur språket är uppbyggt och hur vi förstår verklighe-
ten. 

Begrepp 
Herrmann tar upp två sätt att förstå begrepp på, det ena är namnmodellen270, 
det andra är verktygsmodellen271. Enligt namnmodellen reflekterar begreppen 
en naturlig uppdelning av verkligheten. Här förstås begrepp som mentala 
representationer av en uppdelning av verkligheten som vi bara läser av från 
en metafysiskt realistiskt förstådd verklighet i-sig. Problemet med denna 
modell är dock att det inte är klart hur denna relation mellan begrepp och en 
metafysiskt realistisk verklighet i-sig, som mentala bilder, på ett menings-

                               
269 Se Davidson, 1984. Quine, 1975. 
270 ”Names model”. 
271 ”Tools model”. 
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fullt sätt kan förstås.272 Om verkligheten i-sig, som en metafysiskt realistisk 
uppfattning förutsätter, ligger helt utanför de begrepp vi har för att närma oss 
denna verklighet, hur kan vi då veta något om den och hur kan vi då få några 
mentala bilder av den?273 

Enligt verktygsmodellen är begrepp varken det samma som mentala bil-
der eller ord. I stället är de tankeformer eller mentala färdigheter. Därför kan 
vi säga att någon har fattat ett begrepp om hon/han kan använda det relevan-
ta ordet, uttrycket eller liknande på ett korrekt sätt. Eftersom det är en fär-
dighet måste vi tillskansa oss den på något sätt. När ett barn lärt sig att an-
vända ordet ”äpple” på ett korrekt sätt så kan hon sägas ha greppat begreppet 
äpple, till skillnad från exempelvis begreppet päron. Vad som bestämmer 
vad som är ett korrekt användande av ett begrepp bestäms i relation till den 
kontext274 eller praxis i vilken man är.275 Det är denna senare syn på begrepp 
som jag, precis som Herrmann, uppfattar som mest överensstämmande med 
hur vi vanligtvis uppfattar hur vårt språk fungerar. 

Lynch visar oss också två sätt att förstå begrepp på. Det ena är begrepp 
som rigida, skarpt avgränsade och transparenta. Enligt denna uppfattning 
måste alla begrepp, av naturen, ha en absolut och förutbestämd användning i 
alla möjliga fall där de kan användas. Lynch menar att begrepp enligt denna 
uppfattning kan liknas vid kristall276. Kristall är genomskinligt, har hårda 
kanter och går lätt sönder.277 Jag kommer att fortsättningsvis referera till 
denna som uppfattningen att begrepp är rigida (detta för att kristalluppfatt-
ningen inte riktigt gör sig på svenska och för att man direkt förstår vad jag är 
ute efter när jag talar om begrepp som rigida). 

Det andra sättet är att se begrepp som flytande, elastiska, flexibla och utan 
skarpa gränser. I denna uppfattning om begrepp kan begrepp snarare liknas 
vid lera. Till skillnad från kristall, som lätt går sönder, kan lera formas och 
sträckas ut åt olika håll.278 Här använder jag Lynchs egen formulering och 
refererar till denna syn på begrepp som uppfattningen att begrepp är flytan-
de279. Det är denna andra förståelse av begrepp som flytande som Lynch 
räknar med och utgår från när han utvecklar sin förståelse av begreppet san-
ning.280 Det är också denna senare uppfattning som jag, liksom Lynch, före-
språkar av samma anledning som jag förespråkar verktygsmodellen framför 
namnmodellen. 

Samma sak som Lynch vill få fram med sin syn på begrepp som flytande 
kan också beskrivas genom att han menar att begrepp är både minimala och 
                               
272 Herrmann, 2008 a, s. 63-64. 
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274 Här talar Herrmann om ”domän”. 
275 Herrmann, 2008 a, s. 64. 
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277 Lynch, 1998, s. 56-59. 
278 Lynch, 1998, s. 59. 
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robusta.281 Det minimala hos ett begrepp är den kärna som gör ett visst be-
grepp till just det begreppet och inte till ett annat begrepp. Dessa minimala 
begrepp har olika utvidgningar i olika begreppsliga scheman och kan därför 
se olika ut i olika scheman. När dessa minimala begrepp utvidgas i olika 
scheman blir de mer robusta. Dessa robusta begrepp ser p.g.a. sina olika 
utvidgningar olika ut i olika begreppsliga scheman men är fortfarande sam-
ma begrepp, samma minimala begrepp.282 

Begrepp är också, enligt Lynch, mer grundläggande283 eller mer specifi-
ka284.285 Ett begrepp är grundläggande i den mån det är en förutsättning för 
oss människor och de riktigt grundläggande begreppen måste finnas med i 
alla våra begreppsliga scheman.286 Ett specifikt begrepp är ett begrepp som är 
specifikt för ett visst begreppsligt schema.287 Det som jag här har sagt om 
Lynchs syn på begrepp kan sammanfattas som hans syn på begrepp som 
funktionella.288 

Om vi parar ihop Herrmanns uppfattning om hur man bör förstå begrepp i 
enlighet med verktygsmodellen, och inte i enlighet med namnmodellen, med 
Lynchs uppfattning om begrepp som funktionella, som töjbara och flexibla, 
så får vi en helhetssyn på hur begrepp kan fungera och förstås i olika kontex-
ter. 

Lynch menar att begrepp alltid är bundna till den kontext i vilken de an-
vänds och att den funktion eller det jobb de utför där är det avgörande för 
hur begreppet bör förstås. Begrepp utvidgas åt olika håll i olika kontexter för 
att kunna utföra olika jobb och därför har samma begrepp inte exakt samma 
betydelse i alla kontexter.289 

Det är ingen verklighet i-sig som vi människor inte kan nå som bestäm-
mer ett begrepps mening. Det finns ingen manual någonstans i en metafy-
siskt realistisk verklighet i-sig där det finns pilar mellan begrepp och bilder 
av en av våra begrepp helt oberoende verklighet i-sig. Om det fanns en sådan 
skulle vi ju ändå inte förstå den eftersom vi alltid begreppsliggör det vi rea-
gerar på och redan reaktionen är begreppsliggjord. Om denna tänkta pil pe-
kade på en tänkt bild skulle den vara begreppsliggjord så fort vi tittade på 
den. 

Detta betyder dock inte, som både Lynch och Herrmann visar, att vi kan 
göra hur som helst med begreppen bara för att deras betydelse bestäms av en 
viss kontext och inte av någon metafysiskt realistisk verklighet i-sig, som vi 
människor inte kan nå. Herrmann visar detta genom att tala om vad som är 
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283 ”Basic concepts”. 
284 ”Specific concepts”. 
285 Lynch, 1998, s. 45-47, 67. 
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lämpligt eller vettigt290 i relation till en viss kontext.291 Bara för att vi tycker 
eller tror att ett visst begrepp betyder en viss sak gör det inte också nödvän-
digtvis det. Vi måste undersöka, i relation till kontexten, vad som är lämpli-
gast. 

Lynch visar också på detta genom att konstatera att begrepp inte är skarpt 
avgränsade men heller inte vaga292.293 Begrepp har, enligt Lynch, en minimal 
kärna som inte kan tas bort. Om den skulle tas bort är det helt enkelt inte 
samma begrepp längre.294 Det är denna kärna som sedan i olika kontexter 
utvidgas till olika robusta begrepp. 

Vad jag här vill göra är att trycka på att vi inte kan göra hur som helst 
med de begrepp vi har. Dessa begrepp är våra och de tillhör vårt språk som 
är som det är beroende på att vi är de varelser vi är med de begränsningar 
och förutsättningar vi har. Vi tycker att vissa saker är viktigare än andra be-
roende på att vi är de varelser vi är och vi begreppsliggör våra reaktioner på 
verkligheten som vi gör därför att vi är de varelser vi är. Men vi kan inte 
bara bestämma vad ett begrepp ska betyda bara för att vi vill det. Bara för att 
jag hellre vill att ordet ”banan” ska hänga ihop med det som vi idag be-
greppsliggör som äpple så fungerar inte det. Vi kan inte ”stoppa in” vad som 
helst i ett begrepp eller ta bort vad som helst ur ett begrepp och samtidigt 
påstå att det fortfarande är samma begrepp. Om vi gör för stora justeringar 
slutar begreppet att vara det som det var och blir ett annat, och vi talar inte 
längre om samma sak. Vi kan t.ex. inte ta bort den del av eller betydelse i 
begreppet existens som har att göra med det vi vardagligtvis menar när vi 
menar att något finns. Däremot kan vad som kan sägas göra att vi i en viss 
kontext talar om att något finns i en annan kontext är något annat som gör att 
det är fråga om existens. Olika saker finns helt enkelt på olika sätt t.ex. kär-
lek, fobier, berg, himlen och träd. 

Det handlar alltså om någon typ av överensstämmelse eller korrespondens 
mellan våra begrepp och verkligheten. Men denna korrespondens är inte 
mellan våra begrepp och en för oss meningslös verklighet, såtillvida att vi 
inte kan förstå hur verkligheten skulle kunna vara helt oberoende av oss och 
våra begrepp, d.v.s. en metafysiskt realistisk verklighet i-sig, utan mellan de 
begrepp vi använder när vi talar om och begreppsliggör något och det vi 
reagerar på och därigenom begreppsliggör. Till detta måste vi foga att redan 
reaktionen, på detta något, som sådan är begreppsliggjord. Vi kommer alltså 
inte undan det faktum att allt vi talar om och tänker på redan är begreppslig-
gjort men det är ändå något som vi begreppsliggör och något som vi reagerar 
på. Vi reagerar inte bara på begrepp eller föreställningar eller något vi hittat 
på utan vi reagerar på något som finns. Visst finns det gånger då vi reagerar 
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på något som inte finns, vi kan missta oss, se fel. Jag är t.ex. väldigt rädd för 
ormar. På sommaren tror jag att allt jag ser är en orm, jag reagerar på pinnar, 
slangar, skosnören som om de vore ormar, men jag har fel. Vi har inte alltid 
rätt, men vi reagerar ofta gemensamt på verkligheten. Genom gemensamma 
erfarenheter vet vi att vi ofta uppfattar verkligheten på ett gemensamt sätt. 
Detta kan vara på mycket grundläggande sätt, t.ex. att vi alla ser himlen och 
märker att det finns mark under våra fötter. Vi vet att vi kan ha meningsfulla 
diskussioner om saker och ting och vi vet att det finns gränser för vad vi kan 
göra, t.ex. gå genom väggar, flyga helt av oss själva, se i totalt mörker o.s.v. 
Detta som vi kan sägas reagera på är den gemensamma av oss oberoende 
verkligheten som bjuder oss motstånd.295 

Vi kan alltså inte ändra begreppen hur som helst, detta gäller alla begrepp 
men i allra högsta grad de grundläggande begrepp som vi alltid förutsätter i 
alla våra begreppsliga scheman. Dessa grundläggande begrepp har en mini-
mal kärna som utgör det minimala begreppet och detta begrepp utvidgas till 
olika robusta begrepp i olika begreppsliga scheman. Detta gör att det är 
samma begrepp som hör hemma i olika kontexter men som får lite olika 
betydelse beroende på funktionen begreppet har i en viss kontext. Samma 
begrepp kan se olika ut i olika kontexter men det betyder inte att vi kan göra 
vad vi vill med dem. Tar vi bort för mycket är det inte längre samma be-
grepp som innan.296 

Begreppen verklighet och sanning är, som jag argumenterar för, oerhört 
grundläggande, kanske rent av de två mest grundläggande. De kan inte änd-
ras hur mycket vi än med gemensamma medel och gemensam tankeverk-
samhet skulle vilja att det gick. Dessa två begrepp skulle bara kunna ändras 
eller försvinna om vi människor, som de varelser vi är, eller den verklighet 
vi reagerar på, ändrades radikalt. Dessa begrepp är så grundläggande att vi 
inte kan göra oss av med dem ens om vi försöker. Om så hela mänskligheten 
gick ihop för att ändra dessa grundläggande minimala begrepp, sanning som 
objektiv och verklighet som oberoende skulle vi inte kunna det med mindre 
än att hela språket kollapsade. 

Begrepp som minimala 
Begrepp kan som sagts under rubriken ovan inte vara vad som helst, de kan 
inte utvidgas hur som helst och de kan inte göras om hur som helst. Vi kan 
inte bara bestämma att ett visst begrepp ska stå för något annat än det van-
ligtvis gör. Begreppet hund kan inte ändras så att det i stället betyder det vi 
vanligen kallar äppelträd. Detta har med begreppens och språkets funktion 
att göra. 
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Vi kan också ha fel om våra begrepp, t.ex. kan vi ha problematiska och 
inadekvata uppfattningar om ett visst begrepp. Begreppet kropp kan t.ex. 
sägas, utifrån en ganska allmän (robust) användning, implicera någon form 
av dualism mellan kropp och själ, där kroppen är en behållare för själen. Ur 
ett feministiskt perspektiv är detta dock mycket problematiskt.297 Denna dua-
lism har oftast kopplats ihop med tanken att det är det mentala eller själen 
som utgör det mänskliga. Problemen som uppstår är att kvinnor oftast setts 
som att de har med kroppen att göra. De har utfört t.ex. arbetsuppgifter som 
fokuserar på kroppen, som att tvätta kläder som ska skyla och värma krop-
pen, ta hand om sjuka och dessutom föder de barn. Om man då ser kroppen 
som något skiljt från själen blir problemet att kvinnan inte uppfattas som en 
fullständig människa till skillnad från mannen.298 

Begrepp kan alltså förstås på sätt som är problematiska och inadekvata, 
vidare kan vi ha missuppfattat eller inte förstått ett begrepp. Små barn gör 
ofta fel i inlärningsprocessen, och då förklarar föräldrarna eller andra vuxna 
att de har tagit miste. Även vuxna gör dessa typer av fel. Har jag inte, sär-
skilt som filosof, förstått att det finns en skillnad mellan begreppen proposi-
tion och preposition så ligger jag illa till, för det är en skillnad, en väsentlig 
sådan. Denna skillnad beror inte bara på att vi människor har bestämt att det 
ska vara skillnad. I någon bemärkelse är det så att det är vi människor, efter-
som det är vårt språk och våra begrepp, som bestämt det. I en annan bemär-
kelse är det dock inte så att vi har bestämt det. Dessa begrepp säger oss nå-
got om vår verklighet, nämligen att det finns vissa grammatiska sätt som 
språket är uppbyggt på och det finns påståenden, påståendeinnehåll och pro-
propositionella innehåll. Dessa begrepp bestäms heller inte bara rakt upp och 
ner utan de växer fram i relation till språket som helhet, i relation till vad 
som är viktigt för oss och i relation till hur verkligheten ser ut. Vi behöver 
kunna tala om olika saker och detta beror på att vi är relaterade till en av oss 
och våra begrepp yttre, oberoende och gemensam verklighet som är som den 
är oavsett vad vi tror, tycker eller tänker om den. Detta märker vi genom 
erfarenheten av att verkligheten bjuder oss motstånd.299 Detta betyder inte att 
den inte är beroende av våra begrepp såtillvida att det är vi som talar om, 
tänker på och tror saker om den och därför är den, när vi interagerar med 
den, aldrig i detta avseende oberoende av oss och våra begrepp. Begreppen 
är den utgångspunkt vi har och vi kan aldrig komma ifrån det. 

Ändrar vi för mycket i begreppen kommer språket som helhet att föränd-
ras. Detta betyder att våra förutsättningar förändras. Ändrar vi för mycket 
kommer vi då att märka att vårt språk inte längre stämmer med verkligheten 
som vi erfar den. I detta avseende ändras inte verkligheten av våra begrepp. 
Samtidigt påverkas verkligheten av våra begrepp såtillvida att det är genom 
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och med begreppen vi ser verkligheten. Vi kan få nya sätt att förstå verklig-
heten genom att nya begrepp skapas eller genom att begrepp ändras. Här är 
återigen den feministiska teoribildningen ett bra exempel. Feministteoreti-
kerna märkte att det sätt man förstod t.ex. kroppen på inte stämde överens 
med hur vi faktiskt lever och hur vi människor, med våra grundläggande 
värden, är. Man märkte då att det behövdes nya begrepp. Bland dessa femi-
nistteoretiker finns t.ex. Åsa Carlsson, som i sin tur tar upp t.ex. Toril Moi 
och Elisabeth Grosz, och också Grace M. Jantzen.300 

När dessa nya begrepp sedan fanns gick det att se misogyna mönster och 
man fick möjlighet att göra något åt dessa. Med hjälp av nya begrepp eller 
nya utvidgningar av begrepp kan vi se nya saker i verkligheten, men änd-
ringarna i begreppen måste alltid göras i relation till hur det ser ut, hur det 
faktiskt är. Att språket ser ut som det gör och att vi har de begrepp vi har är 
ingen tillfällighet, utan har att göra med att vi är de varelser vi är, med de 
begränsningar och förutsättningar vi har, vad som är viktigt för oss och hur 
verkligheten faktiskt ser ut. Begrepp och begreppsliga scheman uppstår inte i 
ett språkligt vakuum utan i relation till verkligheten, en verklighet som är 
gemensam för alla varelser på så sätt att verkligheten bjuder motstånd.301 

Verkligheten ter sig naturligtvis väldigt olika beroende på om man bor i 
Sverige, i Latinamerika eller på nordpolen, om man är jude, kristen eller 
muslim, om man är barn, vuxen eller gammal, om man är människa, katt 
eller mask. 

Vi kan dock inte veta hur verkligheten ter sig för en mask eller greppa hur 
en mask ”känner sig”, vi kan föreställa oss, fantisera eller snarare leka med 
tanken utifrån vad vi som människor vet om maskar, men vi kan inte på ett 
meningsfullt sätt förstå vad det är att vara en mask, då vi alltid gör det ut-
ifrån de begreppsliga förutsättningar och begränsningar vi som människor 
har. 

Men det är dock en gemensam av oss och våra begrepp oberoende verk-
lighet såtillvida att både masken och jag måste relatera oss till att det finns 
mark, jord, regn, gräs o.s.v. Och det är i relation till denna gemensamma 
verklighet som våra begrepp blir viktiga och användbara och det är i relation 
till den som begreppen uppkommer och används. Det är också i relation till 
den som vi inte kan göra hur som helst med begreppen. De betyder något 
och vi kan inte bara ändra dem för att vi känner för det. 

Ord och begrepp 
Skillnaden mellan ord och begrepp är, som vi sett ovan under rubriken Be-
grepp, att ord används för att uttrycka begrepp. Olika uttryck kan användas 
för samma begrepp och samma ord kan ge uttryck åt olika begrepp. 
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Ett begrepp är innehållet, vad något betyder och det som skiljer ut ett be-
grepp från ett annat. Som jag tog upp ovan är språket en färdighet som vi 
måste tillskansa oss på något sätt. Ett begrepp, till skillnad från ett ord, kan 
förklaras som att kunna skilja en sak från en annan. När vi kan använda ordet 
”äpple” på ett korrekt sätt så kan vi sägas ha greppat begreppet äpple. När vi 
har begreppet äpple kan vi också skilja ut äpplen från annat, t.ex. från pä-
ron.302 Vad som bestämmer vad som är ett korrekt användande av ett begrepp 
bestäms i relation till den kontext303 eller praxis i vilken man är.304 

För att tydligare förstå vad ett begrepp är vill jag ta upp Herrmanns di-
stinktion mellan begrepp eller ”concept” och ”conception”. Våra ”concep-
tions” är våra uppfattningar eller förståelser av ett visst begrepp. Våra upp-
fattningar om t.ex. guld är våra olika förståelser vi får när vi hör ordet ”guld” 
medan begreppet305 består i de vetenskapliga bestämningarna av vad guld är. 
När vi förstått och greppat begreppet guld kan vi avgöra vilka uppfattningar 
som är uppfattningar om guld och vilka som inte är det. 

Att jag här använder det engelska ordet ”conception” är för att det inte 
finns någon riktigt bra svensk översättning. De ord som på svenska kommer 
närmast är ”uppfattningar” om eller ”förståelser” av något. Att ordet ”förstå-
elser” inte fungerar är för att vi kan ha förståelser av något som inte kan 
sägas vara ”conceptions” av detta något. Samma sak gäller för ordet ”upp-
fattningar”. Vi har en mängd uppfattningar hela tiden, men dessa är inte 
”conceptions” för det. 

För att klargöra lite i den terminologiska djungeln kan man säga att ”con-
cept”, med Herrmanns begreppsapparat, kan sägas motsvaras av minimalt 
begrepp, med Lynchs begreppsapparat, och ”conception”, med Herrmanns 
begreppsapparat, kan sägas motsvaras av robust begrepp, med Lynchs be-
greppsapparat. Jag kommer i fortsättningen genomgående i denna bok att 
tala om minimala begrepp och robusta begrepp och därigenom anamma 
Lynchs terminologi, i stället för Herrmanns. Att jag gör detta är inte endast 
för att ”conception” på svenska inte fungerar särskilt bra utan det beror på att 
genom att tala om robusta respektive minimala begrepp blir kopplingen till 
en viss kontext och ett visst begreppsligt schema tydligare än, när man an-
vänder distinktionen mellan ”concept” och ”conception”. 

Språk och begreppsliga scheman 
Vad vårt språk respektive våra begreppsliga scheman kan sägas vara, och 
hur dessa begrepp ska förstås är något som är mycket omdiskuterat och som 
det finns många uppfattningar om. Vissa, såsom Donald Davidson, menar att 
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det är meningslöst att tala om olika begreppsliga scheman eftersom det mås-
te finnas, och vi måste räkna med, ett grundläggande språk som alla delar.306 
Vissa, såsom Michael P. Lynch, menar att vi bör räkna med olika begrepps-
liga scheman men att de kan flyta in i varandra.307 

Det är inte alltid klart vilken relation begreppet om begreppsligt schema 
kan sägas ha i relation till begreppet språk. Davidson talar om både språk 
och begreppsliga scheman. Men han talar egentligen endast om begreppsliga 
scheman när han ska visa varför han menar att man inte bör räkna med att 
det finns olika begreppsliga scheman och att man då inte heller kan räkna 
med ett enda begreppsligt schema då det blir meningslöst. Detta har att göra 
med att Davidson likställer begreppsligt schema med språk, som han uppfat-
tar som en uppsättning av påståendesatser308.309 

Lynch å sin sida talar om begreppsliga scheman på ett annat sätt, där han 
ser begreppsliga scheman som nätverk av grundläggande och specifika be-
grepp.310 Begreppsliga scheman är alltså, enligt Lynch, olika uppsättningar 
av begrepp. Relationen mellan begreppsliga scheman och språk är enligt 
Lynch att allt språk förmedlas genom begreppsliga scheman.311 Jag kommer 
utifrån min egen problemställning att klargöra dessa båda filosofers positio-
ner i relation till varandra. 

Jag kommer här att visa att både Davidson och Lynch har viktiga poäng-
er. Jag kommer också att visa hur jag kan ta tillvara både Davidsons insikter 
och Lynchs insikter angående språk respektive begreppsliga scheman. Innan 
jag börjar visa detta vill jag klargöra att Davidson och Lynch är ute efter att 
svara på olika frågor och att de därför har olika ingångar till förståelsen av 
vad språk respektive begreppsliga scheman är. Davidson är först och främst 
ute efter att svara på frågan om vad mening är för något.312 Lynch vill i stället 
svara på hur man kan ha en uppfattning om sanning som objektiv och samti-
digt vara pluralist.313 

Någon kan nu mena att det p.g.a. att de svarar på olika frågor inte går att 
jämföra deras uppfattningar. Man skulle kunna mena att jag inte kan diskute-
ra deras respektive uppfattningar angående begreppsliga scheman i relation 
till varandra. Jag menar dock att jag utifrån min problemformulering har 
möjlighet att precisera vad Davidson respektive Lynch är ute efter och att jag 
genom att jag vill svara på en annan fråga än de båda har möjlighet att visa 
på vad vi bör ta tillvara i båda dessa filosofers respektive uppfattningar. 
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I relation till Davidson diskuteras nästan alltid även Quine. Jag tar här upp 
Quine för att visa på det som är specifikt hos Davidson genom att dessa två 
filosofer har stora likheter i sitt tänkande, då Davidson inspirerats mycket av 
Quine.314 

Quine ser på begreppsliga scheman som ramar av satser i stället för bestå-
ende av begrepp. Begreppsliga scheman är enligt Quine språk på så sätt att 
begreppsliga scheman utgörs av påståendesatser315.316 Quine vill förstå vad 
mening är och talar om radikal översättning317.318 Davidson, som är intresse-
rad av mening i relation till radikal tolkning319, vill komma åt mening genom 
att visa satsens sanningsbetingelser.320 Quine talar här alltså om översättning 
medan Davidson i första hand talar om tolkning. I övrigt, på just den här 
punkten, är de två överens. Detta hänger ihop med att både Quine och Da-
vidson har en holistisk syn på språket. Vi kan inte förstå ett enskilt ord utan 
att redan förstå meningen hos hela satsen och vi kan inte förstå en sats om vi 
inte förstår språket, som helhet. 

[The Duhem-Quine holism thesis] says that scientific statements are not sepa-
rately vulnerable to adverse observations, because it is only jointly as a the-
ory that they imply their observable consequences. Any one of the statements 
can be adhered to in the face of adverse observations, by revising others of 
the statements.321 

För Davidson handlar det om att förstå meningen hos ord och satser.322 Da-
vidson identifierar också begreppsliga scheman med språk och detta är förut-
sättningen för hela hans sanningsuppfattning.323 Detta hänger ihop med att 
han ifrågasätter om det går att upprätthålla en distinktion mellan schema324 
och innehåll325.326 Han menar att en distinktion mellan det som organiserar 
och det som ska organiseras inte är meningsfull och möjlig för oss att förstå 
och att den därför måste avfärdas. 

Om Davidson menade att man kan göra en distinktion mellan schema och 
innehåll skulle han också göra skillnad mellan schema och språk, men det 
gör han inte och därför kan han inte heller räkna med en pluralitet av be-
greppsliga scheman, detta utifrån att han ser språk som något övergripande 
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som är samma för alla människor. Att distinktionen mellan schema och in-
nehåll blir viktig för Lynch har att göra med att han vill räkna med flera be-
greppsliga scheman bestående av begrepp, vilket dock inte Davidson vill. 
Davidson skriver: 

I want to urge that this […] dualism of scheme and content, of organizing 
system and something waiting to be organized, cannot be made intelligible 
and defensible.327 

Som jag uppfattar Davidson handlar problemet med en distinktion mellan 
schema och innehåll om att själva organiseringen är, så att säga, redan en del 
av det innehåll man påstår sig organisera. Och innehållet vore ingenting om 
det inte var organiserat. 

Här har Davidson en viktig poäng. Vi kan inte hålla isär och göra skarpa 
uppdelningar mellan schemat och innehållet. Men samtidigt menar jag att det 
inte behöver leda till det som Davidson menar att det gör. Poängen att vi 
alltid förstår strukturen och innehållet i relation till varandra är viktig, men 
samtidigt ser vi att vi faktiskt kan göra distinktionen även om den inte alltid 
är skarp. Vi talar t.ex. om samma saker på olika sätt i olika kontexter. Det är 
då fråga om att det är samma sak man talar om (alltså innehållet) men man 
talar om det på olika sätt i olika scheman mot bakgrund av olika kontexter. 

Davidson har också en viktig poäng när han beskriver sin holistiska syn 
på språket. Detta såtillvida att vi alltid måste förstå språkets delar mot bak-
grund av en helhet. Där jag skiljer mig från Davidson är i att jag, i likhet 
med Lynch, vill se språket och våra begreppsliga scheman som bestående av 
begrepp snarare än av satser. Helheten består då i att vi måste förstå språkets 
struktur i sin helhet för att förstå begreppen och vi måste förstå begreppen 
för att kunna ha en språklig helhet. 

Davidson argumenterar alltså mot förekomsten av olika begreppssche-
man. Han menar att vi inte på ett meningsfullt sätt kan föreställa oss hur 
olika begreppsliga scheman skulle se ut. I och med uppfattningen att det inte 
finns en pluralitet av begreppsscheman så faller hela föreställningen om be-
greppsliga scheman som sådan. Utan att räkna med mer än ett begreppsligt 
schema blir det inte någon poäng med att tala om begreppsliga scheman över 
huvud taget. Att Davidson förnekar en pluralitet av begreppsliga scheman 
beror på att han inte accepterar idén om ett (för oss människor) helt annat 
och främmande begreppsligt schema, ett schema som är helt ”oöversätt-
bart”328. För att ett begreppsschema ska kallas alternativt måste det skilja sig 
avsevärt från vårt, de begreppsliga skillnaderna måste vara grundläggande 
annorlunda. Om vi skulle föreställa oss ett alternativt begreppsschema (ett 
alternativt språk utifrån Davidsons förståelse) så skulle det behöva vara så 
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annorlunda mot vårt att vi inte skulle förstå att det var ett begreppsschema 
(ett språk); därigenom blir det meningslöst och ogrundat att tala om alterna-
tiva begreppsscheman och om begreppsscheman över huvud taget.329 Om 
skillnaderna var mindre och inte lika övergripande så är det inte, menar Da-
vidson, ett alternativt begreppsschema (språk), utan samma.330 

Han räknar inte heller med möjligheten av ett delvis översättbart schema. 
Denna uppfattning vilar på det faktum att Davidson utgår från radikal inter-
pretation eller radikal tolkning som i sin tur har att göra med att Davidsons 
främsta intresse ligger i att förstå mening.331 Radikal tolkning är att tolka ett 
språk som aldrig tidigare blivit tolkat.332 När man ska hålla på med radikal 
tolkning måste man enligt Davidson utgå från att det till stor del finns en 
enighet mellan den som tolkar och den vars språk tolkas. Man måste alltså 
utgå från att man menar och är ute efter samma saker. Denna princip kallar 
han ”generositetsprincipen”333.334 Man måste anta att den andre talar sanning, 
alltså att talaren tror att det den håller för sant faktiskt är sant. Det är att tala 
sanning i betydelsen mena vad man säger. Enligt Davidson är alltså försant-
hållande (vad man tror)335 och mening sammanflätade. 

We must conclude, I think, that the attempt to give a solid meaning to the 
idea of conceptual relativism, and hence to the idea of a conceptual scheme, 
fares no better when based on partial failure of translation than when based 
on total failure. Given the understanding methodology of interpretation, we 
could not be in a position to judge that others had concepts or beliefs radi-
cally different from our own.336 

Här vill jag lyfta fram Davidsons poäng att vi alltid måste räkna med (utgå 
från) att den talare vi ska tolka talar sanning, i bemärkelsen menar det talaren 
säger, alltså är ärlig. Om vi tvivlade på allt som talaren sa eller räknade med 
att talaren ljög skulle vi inte kunna ta reda på vad det är talaren vill säga.337 
Vi skulle inte kunna tolka talaren. Poängen med det är att vi måste förutsätta 
att det vi hör och ser stämmer och att vi kan lita på det. Vi kan helt enkelt 
inte gå runt och misstro den vi talar med. 

Även om Davidson har sina poänger som inte får eller kan undvaras finns 
det problem med hans sätt att handskas med begreppsliga scheman och 
språk. Ett problem är det faktum att vi vet att begrepp, har olika mening, 
innehåll eller betydelse i olika kontexter och att ett påstående, alltså ett ut-
tryckt tankeinnehåll, kan vara sant i en viss kontext och falskt i en annan. Jag 
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ska visa hur detta kan lösas med hjälp av Lynchs förståelse av begreppsliga 
scheman. 

Lynch menar att begreppsliga scheman är scheman av begrepp, inte en to-
talitet av satser man accepterar som sanna. Han vill alltså inte identifiera 
begreppsliga scheman med språk i den bemärkelse som Davidson gör.338 Ett 
begreppsligt schema är snarare ett nätverk av grundläggande och specifika 
begrepp som används i de påståenden som människor som använder språket 
uttrycker i språk och tankar.339 

Lynchs syn på begreppsliga scheman, att de består av eller utgörs av be-
grepp, gör att vi för att förstå Lynchs syn på begreppsliga scheman behöver 
förstå hans syn på begrepp. Begrepp för Lynch är både minimala och robus-
ta.340 Minimalt är ett begrepp på så sätt att det har en kärna som gör detta 
begrepp till just det begreppet. Ett minimalt begrepp kan ha olika utvidg-
ningar i olika begreppsliga scheman. På detta sätt kan ett och samma be-
grepp få lite olika betydelse i olika begreppsliga scheman. När dessa mini-
mala begrepp utvidgas i olika scheman blir de mer robusta. Dessa robusta 
begrepp kan se ganska olika ut i olika begreppsliga scheman men är fortfa-
rande samma minimala begrepp.341 

För att förstå Lynchs syn på sanning och begreppsliga scheman måste vi 
också förstå betydelsen av grundläggande begrepp342. Dessa grundläggande 
begrepp är en förutsättning för de andra begreppen i ett begreppsschema. 
Utan dessa grundläggande begrepp kan vi inte orientera oss i tillvaron, och 
språket bygger på dessa grundläggande begrepp. Två av dessa, och jag ar-
gumenterar för att de är de viktigaste, är sanning och verklighet, beroende på 
att vi förutsätter dessa begrepp i allt vi gör, säger, tänker och tror. Två andra 
viktiga begrepp är existens och objekt. 

I relation till grundläggande begrepp har vi sedan mer specifika be-
grepp343. Dessa specifika begrepp förutsätter de grundläggande begreppen.344 
Precis som det finns delar av kroppen som inte är essentiella för kroppens 
överlevnad och det finns regler i vissa spel som inte är essentiella för att det 
ska vara just det spelet, menar Lynch att det finns många begrepp i ett be-
greppsligt schema som inte är så grundläggande345. T.ex. säger Lynch att i 
hans begreppsschema är inte plastlaminat särskilt essentiellt.346 

Lynch räknar med att det finns en pluralitet av begreppsliga scheman och 
här skiljer han sig alltså från Davidson. Dessa scheman är olika i den grad 
som de inte delar begrepp. Skillnader i mer grundläggande begrepp ger mer 
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grundläggande skillnader mellan scheman och mer specifika begreppsskill-
nader ger mindre skillnader.347 

[T]he idea is that basic concepts are those whose grasp are presupposed in 
our employing a large extent of our other, more specific concepts.348 

Oavsett om det är fråga om mer grundläggande eller mer specifika begrepp, 
så är begrepp det som ingår i det propositionella innehållet i våra påståenden 
och trosföreställningar eller övertygelser349. Att greppa ett begrepps mening, 
vad ett begrepp betyder eller innehåller, handlar bland annat om att kunna 
använda begreppet i våra påståenden och när vi tror något.350 

Att ha begreppet träd handlar om att kunna skilja träd från sådant som inte 
är träd, att fälla omdömen om träd och att förstå åtminstone vissa av konse-
kvenserna av dessa påståenden. Genom att se begreppsliga scheman som 
scheman av begrepp och genom att ha en syn på begrepp351 som funktionella 
där ett och samma begrepp har olika roller eller utför olika jobb i olika 
scheman kan Lynch räkna med ett sanningsbegrepp som samtidigt kan ha 
olika funktion i olika domäner352 eller kontexter.353 354 

Men, säger Lynch, detta funktionella begrepp om begrepp implicerar inte 
(i sig självt) någon särskild ontologisk uppfattning om vad som kan sägas ha 
rollen, jobbet eller funktionen av ett begrepp.355 

What makes all of our epistemologists’s individual concepts of justification 
worth calling “concepts of justification” or both our neuroscientific and dual-
ist concepts of mind “concepts of mind” is that they are all extensions of 
what I would call a minimal concept of epistemic justification or mind. A mi-
nimal concept of F is a concept whose ordinary use “floats free” of meta-
physical questions (or most metaphysical questions) surrounding Fs.356 

Har man denna syn på begrepp kan man, enligt Lynch, räkna med att varje 
schema har t.ex. det minimala begreppet objekt även om detta avskalade 
funktionella begrepp kommer att vidgas i radikalt olika riktningar i olika 
begreppsliga scheman.357 
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Begrepp är alltså grundläggande eller (mer) specifika och minimala eller 
(mer) robusta.358 Ett grundläggande minimalt begrepp är ett begrepp som är 
en förutsättning för vårt sätt att förhålla oss till världen.359 När vi stöter på 
begrepp i en viss kontext i en praktik är det som utvidgade och mer robusta 
användningar i dessa olika kontexter. Samtidigt är dock alltid det minimala 
begreppet med som kärnan som sedan utvidgats. Vi måste alltid räkna med 
detta minimala begrepp för att det är förutsättningen för ett robust begrepp i 
ett visst begreppsligt schema i en viss kontext. Detta minimala begrepp an-
vänds naturligtvis också i praktiken på så sätt att det just är en förutsättning 
för det robusta begreppet. Men i vardagliga situationer av samtal, tankar 
o.s.v. så är det de robusta begreppen vi handskas med. 

Lynch menar att det finns begrepp som finns med i alla begreppsliga 
scheman; de är så att säga grundläggande begrepp som förutsätts i alla be-
greppsliga scheman. Här vill Lynch undvika tanken att det skulle vara frågan 
om att dessa grundläggande begrepp fanns med i alla scheman oberoende av 
dessa scheman, alltså att dessa begrepp på något sätt skulle finnas utanför 
våra scheman. 

Här gör Lynch en distinktion mellan verkliga absoluter360 och fungerande 
absoluter361. Lynch menar att vissa begrepp måste finnas med för att vi ska 
kunna förstå ett visst schema, och löser på så sätt det Davidson är ute efter 
att visa, nämligen att vi inte kan förstå ett språk som är totalt annorlunda mot 
vårt eget. Dessa begrepp som finns med i alla begreppsliga scheman kallar 
Lynch fungerande absoluta begrepp.362 Denna översättning är inte riktigt 
tillfredsställande men är den översättning som jag uppfattar som mest över-
ensstämmande med vad Lynch vill säga. Själva valet av ord är inte av så stor 
vikt då det är Lynchs poäng jag är ute efter och inget annat. Poängen är att 
om vissa begrepp finns med i alla begreppsliga scheman blir inte dessa 
scheman totalt olika och de kan på så sätt alla sägas vara begreppsliga sche-
man. 

Lynch vill alltså inte räkna med att något är absolut på det sättet att det är 
kontextoberoende eller schemaoberoende. När det gäller denna typ av sätt 
som något är absolut på talar Lynch om verkliga absoluter. Ibland talar 
Lynch också endast om att något är absolut363 och ibland talar han om att det 
är fråga om verkliga absoluter. Det är samma sak han är ute efter men när 
han talar om verkliga absoluter är det för att kontrastera det mot fungerande 
absoluter. Att Lynch talar om verkliga absoluter kan missuppfattas som att 
det är denna syn på begrepp som han vill förespråka. Det är det dock inte. 
Att han använder begreppet verkliga absoluter är för att visa att de skulle 
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vara absoluta på ett metafysiskt realistiskt problematiskt sätt. En annan ter-
minologi som kanske skulle vara bättre är absoluta absoluter. Vilken termi-
nologi man väljer att använda är dock, som i fallet med fungerande absolu-
ter, inte det viktiga då det är poängen som jag är ute efter att lyfta fram. Jag 
väljer dock att tala om verkliga absoluter då den översättningen mera stäm-
mer överens med originalet. 

Lynch väljer att tala om verkliga absoluter364 just för att betona det kon-
textoberoende eller schemaoberoende. Denna uppfattning om på vilket sätt 
något kan vara absolut tar Lynch alltså avstånd från. Han vill dock samtidigt 
räkna med att alla scheman bygger på någon gemensam grund som är abso-
lut, i ett visst avseende, för att vi annars hamnar i relativism, på det sättet att 
denna grund finns i alla olika scheman, men inte oberoende av alla scheman. 
Här talar han om fungerande absoluter365.366 Detta gör att Lynch kan räkna 
med en objektivitet som gör att vi kan räkna med samma sanningsbegrepp i 
alla olika begreppsliga scheman. Det är dessa fungerande absoluter som 
Lynch menar att vi kan räkna med. 

Lynch använder fungerande absoluter för att komma undan problemet hos 
pluralismen som har med självreferens att göra. Ett exempel på självreferens 
är ”Alla satser finns i ett språk”, naturligtvis inkluderande den satsen. Sådana 
påståenden måste gälla dem själva om de ska vara sanna. På samma sätt 
räknar pluralismen (den uppfattning om sanning som Lynch förespråkar) 
med innehållslig relativism367, att alla påståenden är relativa ett begreppsligt 
schema. Detta gäller då också pluralismen själv och påståendet att alla påstå-
enden är relativa ett begreppsligt schema. Om den innehållsliga relativismen 
själv är relativ ett begreppsligt schema så skulle det kunna finnas ett schema 
där det inte är relativt. Detta p.g.a. att om det inte finns något som inte är 
relativt så kan allt vara relativt, även påståendet om att det inte finns något 
objektivt. Detta motsäger sig självt, är alltså självrefuserande. Och i så fall är 
pluralismen falsk, eftersom ett visst påstående i sådana fall inte är relativ 
begreppsliga scheman. Om i stället påståendet om innehållslig relativism var 
undantaget att vara relativt, leder det till samma problem: Det finns i så fall 
påståenden som inte är relativa begreppsliga scheman, och påståendet om 
innehållslig relativism är falskt.368 

Lynch vill nu lösa detta problem med hjälp av att mena att vissa begrepp 
är så grundläggande att de finns med i alla begreppsliga scheman såtillvida 
att de är relativa alla scheman men inte oberoende av scheman över huvud 
taget. Det är här som han visar på distinktionen mellan, å ena sidan, verkliga 
absoluta fakta och verkligt absoluta påståenden och, å andra sidan, funge-
rande absoluta fakta och fungerande absoluta påståenden. Ett verkligt abso-
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lut faktum eller ett verkligt absolut påstående är ett sådant som gäller obero-
ende av något begreppsligt schema. Lynchs pluralism måste förneka att det 
finns sådana fakta eller sådana påståenden och därför måste han räkna med 
en annan typ av fakta och påståenden. Fungerande absoluta fakta eller funge-
rande absoluta påståenden, å andra sidan, är förenliga med Lynchs pluralism. 
Fungerande absoluta fakta är fakta som gäller inte oberoende av begreppsli-
ga scheman men som gäller inom alla begreppsliga scheman.369 Och rivalise-
rande påståenden som vore inkonsistenta inom samma schema kan alla vara 
sanna inom dessa olika scheman.370 Men, säger Lynch, bara för att pluralis-
men tillåter vissa fungerande absoluter så är fortfarande många påståenden 
inte relativa alla scheman. 

Detta är mycket viktigt för Lynch då det han vill visa är att två påståenden 
som kan se ut att motsäga varandra inte behöver göra det om de hör hemma i 
olika scheman. Om dessa två påståenden skulle höra hemma i samma sche-
ma så skulle de motsäga varandra och endast den ena skulle kunna vara 
sann,371 men om de hör hemma i olika scheman kan de vara konsistenta. Ett 
exempel skulle kunna vara ”Gud skapade världen på sex dagar” och ”Värl-
den skapades av Big Bang”. Dessa två påståenden ser vid första anblicken ut 
att motsäga varandra. Men om man ser dessa påståenden som hemmahöran-
de i olika begreppsliga scheman så behöver de inte motsäga varandra, utan 
båda påståendena om vad som är sant kan vara sanna inom respektive kon-
text. Det kan alltså finnas flera olika sanna uppfattningar om hur det är inom 
olika kontexter. Vid första anblicken kan man här frestas att tala om ”lika” 
sanna, vilket Lynch gör i Truth in Context.372 Men det skulle antyda att det 
skulle vara fråga om en gradering av sanning, vilket det inte är eller kan 
vara. I Truth as One and Many har Lynch ändrat detta till att olika påståen-
den kan vara kapabla att vara korrekta eller inkorrekta.373 

To the objection that our minimal concept of an object is defined by the con-
cept of existence, I have argued that the concept of existence is itself flexible, 
like the concept of a game. To take the concept of existence in this way is to 
admit that because of the availability of more than one legitimate paradigm, it 
is possible to be confronted with two inconsistent but equally legitimate ap-
plications of that concept. The implication of both points is that one can reach 
different but equally true answers to questions about objects and existence 
without employing different concepts.374 

Yet despite obvious differences in subject matter, we ordinarily assume that 
these kinds of propositions – ranging from morality to the sundries of every-
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day life – are equally capable of being correct or incorrect, that they can get 
things right, or get them wrong.375 

Det både jag och Lynch är ute efter här är att säga att det kan vara fråga om 
att flera olika sanningar är sanna och att ingen av dessa uppfattningar då är 
mer sann än någon annan. Vi kan i stället uttrycka det som att de är olika 
uppfattningar som icke desto mindre är sanna. Det är då inte fråga om någon 
gradering av sanning, ingen av dessa sanna uppfattningar är i så fall ”mer” 
sann än någon annan. Om alla dessa olika uppfattningar är sanna så är de 
sanna. På detta sätt kan flera konkurrerande beskrivningar av verkligheten 
vara sanna.376 Det är detta som Lynch vill mena i sin uppfattning om sanning. 
Han vill tillåta möjligheten av flera olika sanningar, alltså partikulära san-
ningspåståenden, men inte flera olika minimala sanningsbegrepp, alltså inte 
att hamna i en nihilistisk position som består i att det inte finns någon san-
ning alls.377 

Att jag här har visat på både Davidsons och Lynchs uppfattningar angå-
ende begreppsliga scheman har, som jag tidigare nämnt, att göra med att de 
båda tar upp viktiga aspekter av hur man kan förstå begreppsliga scheman. 
Vad som är viktigt att påminna oss om är att Davidson och Lynch inte försö-
ker lösa samma problem och att de därför inte heller har samma syn på be-
greppsliga scheman. Deras förutsättningar ser olika ut. 

Davidson, å ena sidan, vill svara på frågan vad mening är. Han försöker 
komma åt mening genom uppvisandet av sanningsbetingelser. Hans syn på 
språk är att det bör uppfattas som påståendensatser.378 Vad jag dock vill visa 
är att språket är så mycket mer än endast information. Vi gör så mycket mer 
med språket än att bara informera. Här delar jag språksyn med Wittgenstein 
som menar att det är viktigt att utgå från användning.379 

Lynch, å sin sida, ställer sig frågan hur vi kan ha en uppfattning om san-
ning som objektiv och samtidigt vara pluralister. Lynch kopplar inte språket 
till frågan om mening, som Davidson gör, utan till begreppsliga scheman.380 

Jag menar, trots dessa skillnader i förutsättningar och utgångspunkter, att 
jag kan dra nytta av både Davidsons och Lynchs insikter. Genom att jag 
utgår från min problemformulering kan jag genom att klargöra vad Davidson 
respektive Lynch vill göra också visa hur jag kan använda mig av deras re-
spektive uppfattningar. 

Det jag vill lyfta fram är att vi måste ta vara på Davidsons insikt att det 
måste finnas något gemensamt begreppsligt för oss människor som gör att vi 
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kan kommunicera med varandra utifrån gemensamma grunder.381 Vi måste 
räkna med en grundläggande språklig struktur som vi inte kommer undan 
och som gäller oavsett kontext. 

Samtidigt är det viktigt att se, såsom Lynch visar oss, att vi rör oss i olika 
kontexter där begrepp får olika betydelser beroende på vad de ska utföra för 
jobb. Jag menar att vi bör räkna med en pluralitet av begreppsliga scheman, i 
linje med Lynch. Detta för att förstå hur till synes exakt samma (minimala) 
begrepp kan betyda olika saker och användas på olika sätt i olika kontexter. 
Detta är då förstås endast i en, med Lynchs terminologi, robust bemärkelse 
av begrepp. Om vi ska kunna göra detta måste vi räkna med förekomsten av 
olika begreppsliga scheman, fast då i en annan betydelse än den Davidson 
talar om. Det blir då fråga om begreppsscheman i den betydelse som Lynch 
förutsätter. Det är viktigt att se att de begreppsliga scheman som vi stöter på 
i relation till olika kontexter som t.ex. vetenskapliga, religiösa, filosofiska 
och mer vardagliga är kopplade till varandra och flyter in i varandra. Det är 
också viktigt att se att dessa begreppsliga scheman i olika stor utsträckning 
bygger på samma grundläggande begrepp och delar samma minimala be-
grepp som får olika utvidgningar i de olika kontexternas scheman. Här blir 
Lynchs sätt att förstå begreppsliga scheman en viktig byggsten i mitt sätt att 
se på begreppsliga scheman.382 

Olika kontexter 
När vi refererar gör vi det alltid i ett visst sammanhang i relation till en viss 
språklig, fysisk, social och personlig kontext. Visst kan vi tala om ett objekt 
som oberoende av vårt språk men när vi gör det refererar vi fortfarande till 
objektet som begreppsliggjort383 oundvikligen i relation till en viss kontext.384 
Vi kommer helt enkelt inte undan att vi alltid ser saker, även som oberoende, 
i relation till att vi är beroende av en kontext som förutsätter språket. Detta är 
viktiga poänger som Appelros gör. 

Whenever we refer to an object, we refer to it in a particular linguistic, physi-
cal, social, and personal context, and the referent is constituted by that very 
context. And whenever we want to talk about an object we have already re-
ferred to, we unavoidably thereby refer to it again, and again, constantly sin-
gling it out in the context where it is spoken about. We can of course go 
through the motions of talking about an object as independent of language 
and context of utterance, but in the very act of doing this we refer to the ob-
ject as conceptualized within a certain context.385 
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Appelros vill visa oss att det finns flera aspekter av och kontexter i den verk-
lighet vi lever i och interagerar med. Hon kritiserar att vi ofta ser den fysiska 
verkligheten som norm för vad som är verkligt. Vad vi gör är att vi tenderar 
att se allting i relation till en ontologi i relation till fysiska objekt. Hon kriti-
serar t.ex. Quine för att räkna med de fysiska objektens ontologi som den 
mest fundamentala. Appelros menar att visst kan de fysiska objektens onto-
logi ses som mer grundläggande på det sättet att det är den första ontologin 
vi lär oss och som vår ”common sense-uppfattning” om världen till stor del 
bygger på. Men, menar hon, detta betyder inte att andra ontologier som hör 
ihop med andra teorier kan eller bör värderas utifrån dessa ontologier, även 
om det är det vi ofta försöker oss på.386 

Appelros har ett exempel med begreppet professor. Detta begrepp be-
greppsliggörs387 i relation till både fysiska och icke-fysiska eller sociala be-
greppsliggöranden388. Fysiska sådana kan vara: kropp, hjärna och mänsklig. 
Sådant som är delvis reducerbart till fysiska termer kan vara: vetenskaplig 
uppsats och examination. Icke-fysiska och sociala sådana kan vara: rätt att 
examinera, föreläsningsplikt, att ha en titel och en viss social status. Alla 
dessa begreppsliggöranden389, d.v.s. fysiska, delvis fysiska och icke-fysiska 
begreppsliggöranden, behövs för att det ska vara en professor.390 

[T]he conceptualization of a professor is a combination of our conceptualiza-
tions of the professor in physical terms (body, brain, human), or partly re-
ducible to physical terms (scientific paper, exam), together with our concep-
tualizations of non-physical and socially constructed aspects of what a pro-
fessor is (authority to give exams, duty to give lectures, endowed with a title 
and a social status).391 

Vad gäller begreppsliga scheman går Appelros på samma linje som David-
son. Hon menar att för att något ska vara ett alternativt begreppsligt schema 
måste de begreppsliga skillnaderna vara väldigt stora, det måste vara en ra-
dikal skillnad. I så fall kan vi inte uppfatta det som ett annat begreppsligt 
schema eller språk, och i så fall är det meningslöst att tala om det som ett 
annat begreppsligt schema. Om de begreppsliga skillnaderna är små kan vi 
fortfarande förstå detta schema, men i så fall är det egentligen inget alterna-
tivt begreppsligt schema. Hon menar att logiskt kanske vi kan räkna med ett 
alternativt begreppsligt schema men om vi skulle stöta på ett sådant skulle vi 
inte veta om det. Det skulle vara så annorlunda att vi inte skulle uppfatta det 
som ett språk.392 
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Appelros vill titta på hur vi refererar till saker och ting i olika kontexter. 
En sådan kontext är lek. Hon visar detta genom ett exempel med barn som 
leker att de bakar. Här jämför hon begreppet mjöl som det är begreppslig-
gjort i barnens lek med begreppet mjöl som det används begreppsliggjort i 
vanligt bakande. Eftersom de två orden ser likadana ut, låter likadant, tillhör 
samma naturliga språk och ser ut att betyda det samma så finns frestelsen att 
uppfatta dem på samma sätt. Men de är inte, menar Appelros, det samma för 
det. De två begreppen tillhör olika konceptuella strukturer393 eller begrepps-
liga scheman, med min och Lynchs terminologi.394 Här är det alltså fråga om 
begreppsliga scheman i den betydelse som Lynch använder. Det som orden 
refererar till är konstituerat genom olika begreppsliga relationer och funktio-
ner och olika typer av kontextuella orsaker. Vad som konstituerar det som 
det refereras till som verkligt eller inte beror på olika saker i de olika fallen. 
Vanligt mjöl är begreppsliggjort med ett starkt beroende av fysiska karakte-
ristika395. Vad som begreppsliggör det inkluderar att det har den fysiska ka-
rakteriseringen eller egenskapen att t.ex. vara av malt vete. Det inkluderar 
även att vi kan handskas med det på ett visst sätt, t.ex. röra det, göra det till 
en deg, baka en kaka och äta den.396 

Även Phillips, som till stor del bygger sin filosofi på Wittgenstein, kan 
hänvisas till för att förstå hur begreppens relation till kontexten ser ut. Han 
menar att ett begrepp får en mening i en praktik. Phillips utgångspunkt är att 
förstå hur vi kan tala om kunskap och verklighet inom religionen. Han vill 
mena att det finns en skillnad mellan hur vi talar om stolar och bord och hur 
vi talar om religiösa ting. För att visa detta vill han gå tillbaka till vår var-
dagliga användning av språket och här blir Wittgenstein viktig för honom. 
Phillips säger att när en person säger ”Duken är röd” och en annan säger 
”Duken är inte röd” så ändras inte meningen hos ”röd”.397 Även om duken 
inte är röd så finns meningen kvar, men var? Här finns en frestelse, menar 
Phillips, att tänka på mening som självständigt existerande, i-sig-självt, som 
något som transcenderar bedömningen av färgen på duken. Men bedömning-
en av färgen på duken finns inte oberoende av denna duk som har denna 
färg. Det är på detta sätt, att färgen skulle finnas i-sig-själv, som den metafy-
siska realismen ser på Gud, enligt Phillips. I stället är vår uppgift när det 
gäller ordet ”Gud”, precis som med alla andra ord, att ta det tillbaka till sin 
vardagliga användning, en användning som är kopplad till det sammanhang 
det används i.398 
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Phillips tar fasta på Wittgensteins uppfattning att man inte kan säga mer 
än man kan säga399, att man måste lämna allt som det är400. Detta har att göra 
med de begreppsliga begränsningar vi har, vi kan inte säga mer än vi kan 
p.g.a. att vi inget annat kan göra än att utgå från de begreppsliga distinktio-
ner vi har.401 Filosofin kan bara tala om sådant som den kan tala om och mås-
te därför hålla sig till det språk som vi använder när vi talar, det språk som 
utgör en begränsning (i en bemärkelse) men framför allt en förutsättning för 
vad vi kan veta och hur vi förstår verkligheten.402 Poängen som Wittgenstein 
vill göra, när han inte vill säga mer än vi kan säga och när han vill lämna allt 
som det är, är att säga att vi redan kan använda språket och att filosofin inte 
behöver säga vad vi borde eller ska. Filosofins uppgift blir endast deskriptiv. 
Däremot kan sägas, påpekar Phillips, att Wittgenstein vill göra något åt för-
virring i språket och på så sätt inte lämnar allt som det är.403 Jag kommer 
längre fram att visa i vilka avseenden jag håller med Wittgenstein och i vilka 
avseenden jag menar att filosofins uppgift trots allt måste vara något mer än 
endast deskriptiv. 

När det gäller Phillips är det i stället, som jag uppfattar honom, så att han 
vill lämna religionen som han menar att den är. Religion som kan sägas vara 
metafysiskt realistisk skulle i Phillips fall, som jag uppfattar honom, alltså 
inte vara religion som den är, utan snarare skulle han se den typen av religi-
on som en avart, sprungen ur fel sorts filosoferande, ett filosoferande där 
man inte lämnar saker ”som de är”. Han vill inte säga mer än han menar att 
vi kan, men han vill inte heller säga mindre. Han menar att religiösa utsagor 
måste ses i den kontext de finns i och de måste ses i det sammanhang som de 
tillhör och är en del av.404 

Inga utsagor kan ses lösryckta ur sitt sammanhang, då förlorar de sin be-
tydelse.405 En utsaga har nämligen bara mening eller betydelse i relation till 
den måttstock som föreligger inom just det sammanhanget.406 Enligt Phillips 
kan inget vara rätt eller fel om vi inte har en viss kontext, en viss ram inom 
vilken vi talar, som mätinstrument. Vi kan inte förstå något helt oberoende 
av en sådan måttstock utan den är en förutsättning. Det är på detta sätt som 
den metafysiska realismen blir problematisk, genom att försöka inta en 
”God’s eye point of view”.407 Wittgenstein kritiserar denna metafysiskt rea-
listiska syn på verkligheten för att försöka tala om det vi inte kan tala om.408 
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Det är därför vi alltid måste ha språket att utgå från och det är här Phillips 
har nytta av honom. 

Phillips tittar också på tanken om regler som finns hos Wittgenstein. I det-
ta ser man tydligt uppfattningen om att vi inte kan tala om något utan att se 
det i relation till en måttstock.409 Ingenting kan mätas utan en måttstock, och 
olika måttstockar kan utgå från olika skalor. Phillips menar att en regel ald-
rig kan ses skiljd från de exempel som regeln är avsedd att appliceras på.410 

Ett exempel som har att göra med Phillips syn på verklighetens relation 
till språket är när han talar om färger, så som vi såg ovan angående den röda 
duken. Färgexemplet lånar han från Wittgenstein. Han menar att vi kan ha 
fel i bedömningen av en viss färg på en viss sak, men det är meningslöst att 
fråga om hela vårt sätt att göra färgbedömningar är fel. Vi kan inte fråga om 
hela vårt sätt att göra färgbedömningar stämmer överens med fakta.411 

Här har Phillips något som skiljer honom från andra filosofer som håller 
på med frågan om hur verkligheten och språket hänger ihop. Många har varit 
inne på denna relation412 men Phillips handskas med detta ur en annan vin-
kel. Den uppfattning som han har beror på att han ser fakta som något som 
finns inom vårt språk. Fakta kan inte förstås oberoende av de måttstockar vi 
har och kan inte förstås separat från språket. På detta sätt kan fakta sägas 
finnas inom språket.413 Verkligheten finns alltid där och orsakar vissa sensa-
tioner i oss. Det finns naturligtvis kausalitet men fakta är beroende av vårt 
språk.414 Kausaliteten blir här mellan vad vi i vårt språk uppfattar som fakta 
utifrån de sätt vi lever på.415 

Phillips har flera belysande exempel som gör klart för oss vad problemet 
är. Och här syns hans användning av Wittgenstein tydligt. Phillips säger att 
han kan vara oense med sin bror om trädet i deras mors trädgård står kvar 
och de kan åka dit och titta efter. Här handlar det om att se vems uppfattning 
som stämmer överens med fakta, men om Phillips står framför trädet i sin 
mors trädgård och funderar på hur han kan veta att ett träd är ett träd så är 
det inte fråga om att något ska stämma överens med fakta. Poängen han vill 
göra är att om han frågar hur han ska kunna veta att detta är ett träd, hur ska 
han då ta reda på det? Om han svarar ”För att jag ser det” så blir problemet 
att om han inte kan lita på att det är ett träd, varför då lita på sina ögon? Han 
kan fråga någon annan, men om han inte kan veta att ett träd är ett träd, hur 
ska han då kunna lita på någon annan eller veta något alls? Phillips menar att 
han vet att påståendet ”Detta är ett träd” är sant, men problemet är att man 
inte kan säga hur man vet detta. Vad man än gör för att försöka förklara detta 
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så blir förklaringen mindre grundläggande än att man vet att det är ett träd.416 
Här har vi den wittgensteinianska tanken att man inte ska tro att man kan 
säga mer än man kan. 

Nu kan vi komma tillbaka till vad Phillips menar är skillnaderna och lik-
heterna mellan religiösa utsagor och andra utsagor. Även om, eller rättare 
sagt, just för att han menar att man bör göra med ordet ”Gud” precis som 
med alla andra ord, att ta dem tillbaka till sin vardagliga betydelse, så menar 
han att det är skillnad mellan religiösa utsagor och utsagor om t.ex. stolar 
och bord. Det är en skillnad mellan att säga ”Jesus var en bra snickare” och 
att säga ”Jesus är Guds son”.417 

Phillips tar upp ett exempel med aritmetik för att visa vad han är ute efter. 
Om två personer är oense om svaret på ett aritmetiskt problem så är de inte 
oense om vad räkning är utan om huruvida denna uträkning är rätt. Om nå-
gon säger att hon/han vill räkna på ett annat sätt så ställs den personen utan-
för aritmetiken. När det däremot gäller andliga418 frågor så finns det inget 
som motsvarar aritmetik för att avgöra dem.419 

För att kunna svara på vad begrepp betyder, t.ex. vad begreppet oberoen-
de i relation till Gud betyder, måste vi, också enligt Phillips, se saker och 
ting i relation till den kontext i vilken man talar om det. Han tar ett exempel 
från geometrin, där man säger att två parallella linjer möts i oändligheten. 
Om vi lämnar geometrin verkar detta väldigt konstigt. Och om man säger att 
platsen där dessa linjer möts är oändlighet så antar vi antagligen att detta inte 
är någon plats alls. Vi tänker kanske att språket har ”tänjts ut” så att det inte 
längre håller och att detta sätt att tala är nonsens. Men det är meningsfullt att 
tala på detta sätt inom geometrin. Det är meningsfullt på så sätt att det är 
användbart utifrån geometrins bakgrundsteorier. Detta sätt att tala inom 
geometrin ger svar på vissa frågor inom geometrin och är på så sätt använd-
bart. På samma sätt är det med t.ex. uppfattningen att Gud finns utanför 
världen. Om vi lämnar religionens område blir det meningslöst.420 

Phillips menar på ett sätt att det inte är någon skillnad mellan religiösa ut-
sagor och andra utsagor men, på ett annat sätt menar han att det just finns en 
sådan skillnad mellan religiösa utsagor och andra utsagor. Skillnaden ligger i 
kontexten. Att religiösa utsagor inte kan ställas mot fakta är en skillnad. Hela 
frågan, menar han, vilar på en felaktig förutsättning, nämligen den metafy-
siska realismen. Detta är samma problem som även finns i andra typer av 
utsagor. Detta problem är att man vill hålla kvar tanken på det oberoende 
verkliga som finns i-sig och som vi inte kan veta något om. Om Jesus var en 
bra snickare eller om Jesus är Guds son, är oberoende av vad vi säger eller 
tänker om det, och om det inte är oberoende är inte Jesu möjliga gudomlig-
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het eller vad Jesus hade för yrke viktigt, menar man, och det är detta som 
Phillips ifrågasätter.421 Phillips säger att han inte vill argumentera mot ”det 
oberoende verkliga”422, för utan det skulle det inte spela någon roll om vi sa 
en sak eller en annan.423 Men denna föreställning424 om ”det oberoende verk-
liga” är inte lättare att förstå än den om fakta (att ett träd är ett träd). Man 
kan säga att han menar att det är inkoherent att tala om en verklighet som är 
oberoende av vår praxis eller hur vi lever.425 

Phillips talar om moraliska frågor och jämför dem med frågor om t.ex. 
vilken färg det är på duken i hans mammas vardagsrum. Han menar att om 
moraliska värden hade samma typ av oberoende av vad individer tycker som 
gäller för färgen på duken så skulle de inte ha så stor vikt i mänskliga liv, 
och han menar att samma sak gäller för religiösa frågor.426 Han säger att när 
det handlar om religiösa frågor, precis som i moraliska frågor, så handlar det 
inte om att stämma överens med fakta. Det är lika liten mening med att fråga 
efter en icke-religiös förklaring till frågor om religiös verklighet som att 
fråga efter en icke-moralisk förklaring till frågor om moralisk verklighet.427 

Phillips håller dock inte med dem som menar att religiösa trosföreställ-
ningar är meningslösa.428 Phillips säger att tro på Gud är en tro på något som 
en sanning och ett bekräftande av Gud.429 Här vill han, som jag tagit upp 
tidigare, använda sig av Wittgensteins sätt att tänka och inte säga mer men 
inte heller mindre än man kan.430 Han vill i wittgensteiniansk anda inte säga 
mer än man kan utan lämna religionen som han menar att den är. Observera 
att jag här skriver ”som han menar att den är”. Detta är ett av problemen 
med Phillips filosofi, att den bygger på en viss uppfattning om religion som 
han inte gjort klart, han antar endast att det är denna uppfattning om religion 
som är den meningsfulla och den som religiösa människor utgår från. Pro-
blemet är inte att han utgår från en viss uppfattning om religion, det gör ock-
så jag. Problemet är att han inte gör klart att det är det han gör. Här använder 
Phillips Wittgenstein för att tolka hur man bör förstå religion så som Phillips 
gör. Han menar att om vi ska följa Wittgenstein och inte säga mer än vi kan 
utan lämna religionen som den är så måste vi se på religionen som sägande 
något om Guds existens som inte har med en konventionell användning av 
begreppet att göra.431 Och han menar att det inte kan vara fråga om att reli-
giösa människor menar att Gud finns i en vardaglig eller konventionell be-

                               
421 Phillips, 2004 a, s. 93. 
422 ”The independently real”. 
423 Phillips, 2004 a, s. 94. 
424 ”Notion”. 
425 Phillips, 2004 a, s. 94. 
426 Phillips, 2004 a, s. 82. 
427 Jfr Herrmann, 2004, s. 153, 161-162, 167-169, 171. 
428 Phillips, 2004 a, s. 85. 
429 Phillips, 2004 a, s. 85. 
430 Se Phillips, 2004 a, kap. 8-9. 
431 Phillips, 2005, s. 280. 
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märkelse, så att säga ”på riktigt”. Hans uppfattning är att detta inte är en 
möjlig tolkning av vad religion innebär. Detta har att göra med att Phillips 
menar att vi måste utgå från den religiösa praktiken och inte från doktriner, 
alltså religiösa trossatser eller religiösa försanthållanden.432 

Problemet är att vi inte endast kan fokusera på praktiken lika lite som vi 
bara kan se till trossatser. Vi måste också se till de försanthållanden som 
religiösa människor faktiskt håller för sanna. Och religiösa människor (i alla 
fall en del) håller faktiskt för sant att Gud finns på ett mer konventionellt 
sätt, så att säga ”på riktigt”. 

Phillips stora och viktiga poäng är att olika begrepp hör hemma i olika 
kontexter och att det är utifrån dessa respektive kontexter som vi måste se på 
begreppets betydelse. Vi måste se på begreppets vardagliga betydelse i den 
kontext det används. För att förstå ett begrepp måste vi titta på hur det fak-
tiskt används i dess naturliga och faktiska miljö. 

Det finns dock problem med hans ståndpunkt. Dessa bottnar i att han läg-
ger mest fokus på skillnaderna mellan olika kontexter. Det finns också likhe-
ter i fråga om olika kontexter. Här kan vi återigen få hjälp av Lynch. Han 
visar på att vissa mycket grundläggande begrepp finns i alla olika begrepps-
liga scheman.433 Dessa begrepp utgör en stomme för vårt sätt att förhålla oss 
till världen. Jag menar att två mycket grundläggande (de mest grundläggan-
de) är begreppen sanning och verklighet. Genom dessa begrepp förstår vi 
hela vårt språk och hela den verklighet vi lever i och interagerar med. Efter-
som dessa och andra begrepp såsom t.ex. existens och objekt är grundläg-
gande och finns med i alla begreppsliga scheman finns det likheter mellan 
olika kontexter. Det finns sätt på vilka vi förstår vad det är att något finns. 
Att något finns kan betyda lite olika saker i dessa olika kontexter. Att det 
finns atomer, att det finns grisar och att Pippi Långstrump finns är olika sa-
ker, alla är sanna i respektive kontext,434 som Appelros påpekar. Men samti-
digt finns det någon form av gemensam nämnare för alla dessa saker som 
finns och för alla dessa sätt som dessa saker finns på. Detta minimala exi-
stensbegrepp finns med i alla olika kontexter och har i sina respektive kon-
texter olika utvidgningar. Det finns alltså likheter kontexter emellan vilket 
både Phillips och Appelros inte betonar tillräckligt mycket. 

Johannesson påpekar att vi vet att det finns stora begreppsliga skillnader 
mellan olika naturliga språk. Vi vet också att det finns stora begreppsliga 
olikheter inom samma naturliga språk. Begreppet kraft har inte exakt samma 
betydelse i alla olika sammanhang, trots att det rör sig om svenskspråkliga 
sammanhang. Begreppet kraft betyder t.ex. inte (exakt) samma sak inom 

                               
432 Phillips, 2005, s. 280. 
433 Lynch, 1998, s. 49. 
434 Eventuellt också sanna i samma kontext beroende på vad det är man talar om. 
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religion som inom vetenskapen och inte heller (exakt) samma sak i alla olika 
religiösa sammanhang eller inom alla vetenskapliga teoribildningar.435 

Mot bakgrund av detta ser vi hur man kan förstå begreppet kontext. Hur 
jag vill förstå relationen mellan begreppsligt schema, kontext och språk tar 
jag upp lite längre fram i detta kapitel under rubriken Språk, begreppsligt 
schema, kontext och bakgrundsteori. 

Bakgrundsteorier 
Genom boken talar jag på flera ställen om bakgrundsteorier. Ett förenklat 
sätt att beskriva vad jag är ute efter när jag talar om bakgrundsteorier är som 
en blandning av det som kan beskrivas som världsbild och det jag ovan, i 
kapitel 3. Objektivitet under rubriken Teorier och hypoteser, har kallat teori. 
En bakgrundsteori är en mängd olika teorier som är sammanflätade till en 
bakgrund mot vilken man förstår allt annat. 

Johannesson understryker sin uppfattning, att inget är oberoende av våra 
kategoriseringar, med att visa att hur vi kommer att se på saker och ting i 
stor utsträckning beror på vilka teorier vi väljer. Det finns även teorier om 
hur man ska förstå teorier. Johannesson skriver: 

Möjligheten av olika uppfattningar om vari en teori och ett köksbord består 
understryker ännu tydligare att vi inte oberoende av teori kan avgöra vad som 
är verkligt och vad som är sant.436 

Hur man förstår teorier är alltså viktigt för de teorier man sedan använder i 
andra sammanhang. Att vi väljer vissa teorier har alltså med de teorier vi har, 
att göra. Vi kommer inte undan att det alltid finns teorier som vi utgår från. 
Vi kan inte, så att säga, börja från noll och sedan välja om alla våra teorier. 
Att en viss teori verkar mer adekvat avgörs av de andra teoretiska ställnings-
tagandena vi utgår från och som bildar våra bakgrundsteorier. Till stor del är 
det inte heller fråga om att välja teorier, det gör vi väldigt sällan, oftast, så att 
säga, bara har vi de teorier vi har. Men det händer att vi faktiskt också väljer 
teorier. Vetenskapare väljer teorier när de ska förstå nya fenomen som de 
undersöker. I vardagslag kanske vi väljer teori i ett vägskäl i livet, vi väljer 
att se verkligheten i relation till en religiös bakgrundsteori där Gud har en 
viktig plats eller så väljer vi att ha en viss människosyn. 

Denna senare typ av val av teori är dock inget val i den meningen att när 
man väl valt att tro på Gud eller att se på människor på ett visst sätt, man inte 
kan välja något annat. En tro på Gud eller en viss människosyn föranleds 
alltid av något som gjort att man ändrat sig. På detta sätt är det därför inte 
fråga om ett aktivt val på samma sätt som när vetenskaparen väljer teori.437 
                               
435 Johannesson, 2002, s. 226. 
436 Johannesson, 2002, s. 136. 
437 Jfr Stenmark, 2006, s. 229. Kuhn, 1970, s. 13. 
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Dessa bakgrundsteorier är en teoretisk bakgrund såtillvida att när vi tittar 
på språket ur detta perspektiv, snarare än ur perspektivet begreppsligt sche-
ma, är det mera fråga om att se hur de uppfattningar vi har om hur världen 
hänger ihop ser ut. När det är fråga om begreppsliga scheman är det begrep-
pen vi fokuserar på. Det är då fråga om relationen mellan begreppen och i 
vilken mån de är minimala eller robusta och i vilken mån de är grundläggan-
de eller specifika.438 

När det är fråga om bakgrundsteorier är det intressanta vilka antaganden 
vi utgår från i olika områden av livet (eller om man så vill i olika kontexter). 
Dessa antaganden kan ha att göra med t.ex. att jag vet att det finns gravita-
tion eller att det finns klorofyll. Dessa kan ha att göra med att jag räknar med 
att det finns tid och rum eller att vi är biologiska varelser. Dessa kan också 
ha att göra med att det finns de som tror att Gud är god och alltid vill deras 
bästa och att vissa tror att allt har en mening. 

När jag tog upp teorier i kapitel 3. Objektivitet under rubriken Teorier och 
hypoteser visade jag på varför jag vill tala om teorier i en vid bemärkelse. 
Jag menar att det behövs en vidare förståelse av begreppet teori för att kunna 
tala om kunskap även när det gäller religiösa påståenden. Det samma gäller 
för bakgrundsteorier som ska förstås i en vid bemärkelse, såtillvida att det 
kan innefatta allt från fysiska, biologiska, psykologiska, moraliska till reli-
giösa uppfattningar och föreställningar som man räknar med eller antagan-
den som man håller för sanna. 

Sant och verkligt i vardagsspråket 
Som jag redan argumenterat för måste vi utgå från vardagsspråket och våra 
vardagliga användningar. Detta för att det är våra vardagliga förehavanden 
som vi utgår från, i dessa utgår vi i sin tur från vårt vardagliga språk. I var-
dagsspråket utgår vi från vad som är sant och vad som är verkligt. Dessa 
begrepp är grundläggande för vardagsspråket. I vardagsspråket talar vi kan-
ske mest naturligt om vad som är sant och verkligt. När vi talar om hur saker 
och ting ligger till talar vi om att det är sant. Det lilla barnet säger kanske 
”Jag har faktiskt ätit två portioner, det är sant”. Detta kan vara ett uttryck för 
att det kanske faktiskt inte var sant att hon ätit två portioner. Hon kanske 
försökte luras. Trots detta visar det att vi människor (i detta fall barnet) utgår 
från vad som är sant och falskt. 

På samma sätt talar vi om vad som är verkligt. Vi lär oss från början, när 
vi är mycket små, att göra distinktioner mellan vad som är verkligt och vad 
som inte är verkligt.439 Återigen kan ett exempel vara hur barn tänker och 
talar. I sagan Vem spökar, Alfons Åberg? säger Alfons ”Stick du dumma 

                               
438 Lynch, 1998, s. 68-73. 
439 Vi lär oss också begreppet overkligt, men då är det snarare fråga om att vi kanske är förvå-
nade över något t.ex. ”jag kom in på forskarutbildningen, det är helt overkligt!”. 
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spöke för du finns inte”. För barn är inte gränserna mellan vad som finns och 
inte finns klara, de måste lära sig vilka saker som finns och vilka saker som 
inte finns. Vad som dock redan förutsätts är att det finns sådant som är verk-
ligt, t.ex. brunbjörnar, och sådant som inte är verkligt, t.ex. lakanspöken. 
Sant och verkligt är på detta sätt grundläggande i vårt språkbruk och när vi 
lär oss att använda språket. När vi lär oss att använda språket lär vi oss det i 
relation till en praktik.440 I denna praktik lär vi oss när vi använder språket 
rätt och när vi använder det fel. Vi lär oss också vad som är rätt och vad som 
är fel. 

Här kan alltså sant och verkligt sägas vara grundläggande i vårt vardagli-
ga språk, i den praktik vi utgår från. Praktiken har därför implicita begrepps-
liga förutsättningar, nämligen begreppen sanning och verklighet. 

Vardagsspråket som två nivåer 
När jag nu kommer att införa en kategorisering av vardagsspråket som två 
nivåer vill jag understryka att det inte handlar om någon hierarkisk uppdel-
ning eller värdemässig indelning utan endast om en begreppslig och förut-
sättningsmässig indelning och karakterisering. Det handlar alltså inte om att 
säga att det ena eller det andra är viktigare utan snarare om att måla upp en 
bild av hur vi kan förstå språket och kopplingarna mellan olika delar av och 
områden i språket. 

Att jag väljer att tala om vardagsspråket och inte om endast språket har att 
göra med att jag vill betona att det är fråga om det språk vi faktiskt använder, 
hela tiden. Det är vårt vardagliga språk, oavsett nivå, i bemärkelsen att det är 
det språk vi utgår från, förutsätter och använder i alla tankar, allt tal och i allt 
vi gör. 

Jag vill inledningsvis tala om att jag här använder mig både av Lynchs 
uppfattning om begreppsliga scheman och språk och av Davidsons uppfatt-
ning om begreppsliga scheman och språk. Lynchs uppfattning om flera olika 
begreppsliga scheman är grunden för min förståelse av vardagsspråket på det 
jag kallar nivå 2, medan Davidsons uppfattning om ett enda övergripande 
språk kommer in i min förståelse av vardagsspråket på det jag kallar nivå 1. 

Jag vill påminna den som menar att dessa två uppfattningar om begrepps-
liga scheman eller språk är oförenliga, eftersom Davidson endast vill tala om 
ett enda språk medan Lynch menar att vi måste räkna med flera olika be-
greppsliga scheman där samma minimala begrepp utvidgas till olika robusta 
begrepp, om att så inte behöver vara fallet.441 Jag menar att dessa två upp-
fattningar inte behöver motsäga varandra genom att Lynch respektive David-
son har olika utgångspunkter och att de var för sig har viktiga poänger att 
bidra med. 

                               
440 Jfr Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 120, s. 18e; § 140, s. 21e; § 524, s. 69e. 
441 Lynch, 1998, s. 68-73. 
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Jag vill nu börja med att reda ut skillnaderna och likheterna i användning-
en av begreppet språk och begreppet begreppsligt schema. Davidson talar 
både om begreppsliga scheman och om språk. Vad som dock är viktigt att se 
är att han egentligen endast talar om begreppsliga scheman för att visa varför 
han inte vill räkna med en pluralitet av begreppsliga scheman och därigenom 
inte vill tala om begreppsliga scheman över huvud taget. Detta har att göra 
med att Davidson likställer begreppsligt schema och språk, som enligt ho-
nom består av påståendesatser442, och han menar att det inte är meningsfullt 
att tala om mer än ett enda gemensamt och grundläggande språk.443 På grund 
av detta kommer jag i fortsättningen när det gäller Davidsons egen position 
att tala om språk och inte om begreppsliga scheman. Det är dock viktigt att 
se att det då är fråga om språk just i bemärkelsen påståendesatser och inte 
språk i den bemärkelse som jag utvecklar i detta kapitel. 

Lynch talar i stället om begreppsliga scheman och vill räkna med en plu-
ralitet av dessa. Detta har att göra med att han vill fokusera på att vi använ-
der begrepp på olika sätt i olika kontexter. Hur man kan förstå relationen 
mellan Davidson och Lynch och deras respektive förståelse av språk och 
begreppsliga scheman tog jag upp i detta kapitel under rubriken Språk och 
begreppsliga scheman. 

Vardagsspråket är dels det övergripande språk vi förutsätter och använder 
i alla våra tankar, frågor, trosföreställningar och allt vi gör. Som övergripan-
de kan vardagsspråket kontrasteras mot att inte ha något språk alls, att inte 
ha de begreppsliga förutsättningar som vi räknar med i allt det vi gör. Jag 
kommer i fortsättningen att kalla den aspekten av vardagsspråket för var-
dagsspråket på nivå 1. Det är här fråga om en språkförmåga och förutsätt-
ningar och inte fråga om olika språk. 

Det är denna aspekt av vardagsspråket som Davidson fokuserar på och det 
är därför han inte vill räkna med mer än ett begreppsligt schema, och därmed 
avfärdar tanken på begreppsliga scheman helt och hållet och i stället väljer 
att tala om språk, kort och gott. Här har Davidson i ett avseende också rätt. 
Vi kan, på denna nivå, inte räkna med något annat än ett språk, i den david-
sonianska bemärkelsen, på så sätt att det ligger till grund för hela vår språk-
användning. Vi kan inte föreställa oss något annat sätt att närma oss verklig-
heten än med vårt språk, de begreppsliga förutsättningar vi har. Att vi inte 
kan föreställa oss betyder här att vi inte på ett meningsfullt sätt kan förstå 
hur ett helt annat språk skulle vara. I detta avseende är jag överens med Da-
vidson, och menar att han har en mycket viktig poäng. Var vi dock skiljer 
oss åt är att jag inte ser språk som försanthållna satser eller påståendesat-
ser444.445 Jag ser i stället språk som en förmåga eller förutsättning. Det är i 
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avseendet förmåga eller förutsättning som jag menar att språket är grundläg-
gande. Jag menar att vi måste, på en mer grundläggande och övergripande 
nivå, förstå språk på så vis att det endast finns ett, utifrån att vi är de varelser 
vi är med de förutsättningar och begränsningar vi har. Det är på detta sätt 
som nivå 1 av vardagsspråket kan kontrasteras mot att inte ha något språk 
alls. 

Språket på denna nivå, detta övergripande språk, går inte att på ett ut-
tömmande sätt, med nödvändiga och tillräckliga kriterier, definiera. Men vi 
kan säga vad som måste finnas med i språket för att det över huvud taget ska 
kunna fungera. Några exempel på vad som måste finnas med är begreppen 
sanning, verklighet, objektivitet, objekt, tid, rum. 

Nu kommer vi till vardagsspråket på nivå 2. Här talar vi om språk i en 
annan bemärkelse, både vardagligtvis och i filosofiska sammanhang, nämli-
gen som det vi kallar t.ex. fackspråk (t.ex. naturvetenskapligt fackspråk), 
religiöst språk eller moraliskt språk. Här finns en aspekt av vardagsspråket 
på nivå 2 som kontrasteras mot dessa andra typer av språk. Det är i relation 
till dessa olika språk som vi har vardagsspråket i betydelsen det sätt på vilket 
vi talar när vi håller på med vardagliga göromål och talar om vardagliga, 
medelstora objekt. I fortsättningen kallar jag denna nivå av vardagsspråket 
för vardagsspråket på nivå 2. 

För att kunna klargöra vari skillnaderna mellan nivå 1, som jag beskrivit 
ovan, och nivå 2, som jag ska beskriva här nedan, ligger, och för att jag ska 
kunna klargöra skillnaderna mellan Davidsons förståelse av språk och be-
greppsliga scheman respektive Lynchs förståelse av språk och begreppsliga 
scheman, kommer jag, trots att vi ibland talar om olika språk, t.ex. fack-
språk, att på nivå 2 tala om olika begreppsliga scheman i stället för att tala 
om olika språk. Att jag gör detta har att göra med möjligheterna till att bena 
ut vari skillnaderna ligger mellan de olika nivåerna, och för att förstå det sätt 
vi använder språket på. 

Vardagsspråket på nivå 2 är alla de begreppsliga scheman som vi har och 
använder oss av. Här har vi också vårt vardagliga begreppsschema. Detta är 
det begreppsliga schema som är kopplat till våra vardagliga förehavanden 
som t.ex. att laga mat, se på TV, ta en promenad o.s.v. Detta vardagsbe-
greppsschema är på samma nivå som andra begreppsscheman, t.ex. kärnfy-
siska begreppsscheman, religiösa begreppsscheman, moraliska begrepps-
scheman o.s.v. 

Dessa olika begreppsliga scheman på nivå 2 är kopplade till olika kontex-
ter och i relation till dessa olika kontexter utvecklas olika språkanvändning-
ar. Mot dessa olika begreppsliga scheman kan vardagsbegreppsschemat, på 
nivå 2 av vardagsspråket, kontrasteras. Här följer jag Lynchs förståelse av 
begreppsliga scheman. Det är alltså på vardagsspråkets nivå 2 fråga om olika 
begreppsliga scheman t.ex. naturvetenskapliga begreppsscheman, religiösa 
begreppsscheman, moraliska begreppsscheman och vardagliga begrepps-
scheman. 
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Jag vill här klargöra att det, trots att jag ofta talar om ett vardagligt be-
greppsligt schema, i relation till andra begreppsliga scheman, kan finnas 
flera olika vardagliga begreppsscheman eller vardagsbegreppsscheman. Det 
är inte, när det gäller begreppsliga scheman fråga om skarpa gränser eller 
klara uppdelningar, utan det är fråga om att förstå vissa strukturer i relation 
till olika aspekter av språket. Det kan då i vissa fall vara mer klargörande att 
tala om ett vardagligt begreppsligt schema eller ett vardagsbegreppsschema 
och i andra fall kan det vara mer klargörande att tala om flera olika vardagli-
ga begreppsscheman eller olika vardagsbegreppsscheman. 

I de begreppsliga scheman som inte är vardagliga i bemärkelsen laga mat 
eller liknande, såsom vetenskapliga begreppsscheman, religiösa begrepps-
scheman och moraliska begreppsscheman, används begrepp ibland på något 
annorlunda sätt mot i vårt vardagliga begreppsschema. När vi talar om ob-
jekt i vårt vardagliga begreppsschema menar vi oftast en sko, ett bord, ett 
berg eller liknande, men när vi talar om objekt i t.ex. filosofin och utifrån ett 
filosofiskt begreppsligt schema kan vi mena något lite annat. Vi kan i filoso-
fin tala om t.ex. ett begrepp som ett objekt. Vår vardagliga användning har, i 
det filosofiska begreppsschemat, fått den utvidgade betydelse som Lynch 
talar om som robust. Men samtidigt kan vi diskutera de två objektsbegreppen 
i samma sats och vi kan hoppa mellan olika betydelser, vilket beror på att det 
är samma minimala objektsbegrepp som det trots allt är fråga om. 

Vi räknar med att begrepp får olika utvidgningar i olika kontexter och i 
dessa kontexters begreppsscheman. Det är uppenbart utifrån våra upplevelser 
och erfarenheter att vi använder samma begrepp på olika sätt i olika kontex-
ter, vilket kan beskrivas som att vi använder olika begreppsliga scheman. Vi 
räknar, i vårt vardagliga liv, med att det finns olika begreppsliga scheman 
kopplade till olika kontexter och vi vet att våra begrepp används på olika sätt 
i respektive kontext. När jag här talar om att vi i vårt vardagliga liv räknar 
med att det finns olika begreppsliga scheman är det fråga om att vi gör det 
endast implicit, de flesta människor har inte ens hört talas om begreppet 
begreppsligt schema. Vi vet också att våra olika begreppsliga scheman inte 
på ett adekvat sätt kan användas i relation till andra kontexter än i relation 
till vilka de är hemmahörande i. Detta är det sätt som vårt språk på nivå 1 av 
vardagsspråket och våra begreppsliga scheman på nivå 2 av vardagsspråket 
fungerar på. 

Oftast kan vi röra oss mellan olika begreppsliga scheman utan att förvir-
ring uppstår men ibland blir det missuppfattningar. Detta beror på att det har 
varit någon otydlighet i blandningen av kontexter och inte för att vi blandar 
kontexter. En sådan otydlighet kan t.ex. vara att det egentligen är fråga om 
reklam när någon tror att det är fråga om vetenskap.446 Att kontexter och då 
också begreppsliga scheman flyter in i varandra är inget problem, det är så 
språket (nivå 1) fungerar. Våra begreppsliga scheman (nivå 2) överlappar 
                               
446 Jfr Benhabib, 2004, s. 54. 
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varandra och på så sätt blandas de sätt på vilka vi talar om saker och ting. 
Problemen uppstår när vi inte har klart för oss i relation till vilken kontext 
och i vilket begreppsligt schema som ett visst begrepp eller en viss robust 
utvidgning av ett visst begrepp hör hemma. Det kan då se ut som om vi skul-
le behöva reformera språket (nivå 1), såtillvida att vi skulle behöva göra om 
hela språket som sådant, men det behövs inte och kan heller inte göras p.g.a. 
att det är vår förutsättning. Däremot kan vissa terminologiska förändringar 
för att undvika missförstånd behövas i de olika begreppsliga schemana (nivå 
2). Ibland går språket, som Wittgenstein formulerar det, på tomgång.447 Man 
fastnar i vissa tänkanden. Wittgenstein beskriver detta också som att filoso-
fiska problem uppstår när språket åker på semester.448 

Dessa tänkanden kan vara att man hakar upp sig på en viss kontext. Bara 
den specifika kontextens sätt att tala om verklighet, objekt, fakta o.s.v. blir 
då gällande också för alla andra kontexter. Det kan sägas vara det som har 
hänt i vår tid i relation till naturvetenskapen. Det är detta som Appelros visar 
på när hon säger att det existerande är begreppsliggjort i relation till fysiska 
karakteristika449 som får vara normerande för allt som kan sägas finnas och 
att detta är problematiskt. Detta därför att vi även talar om sådant som inte 
alls eller inte endast begreppsliggörs i relation till fysiska karaktärsdrag eller 
karakteristika som verkligt och existerande.450 Även Herrmann menar att det 
är problematiskt att ha en övertro på vetenskapen. När vi tror att vetenska-
pens räckvidd är större än den är så minskas möjligheterna att på ett fruktbart 
sätt diskutera hur vi kan främja möjligheterna för att människor ska kunna 
leva goda liv.451 

I vårt vardagliga begreppsschema på vardagsspråkets nivå 2 använder vi 
också mer specifika begrepp som inte endast är vardagliga i den bemärkelsen 
att de också hör hemma i ett annat begreppsligt schema. Detta har att göra 
med att våra begreppsliga scheman och kontexter inte är tydligt avgränsade 
och fasta utan går in i varandra, töjs och rör sig. Vi kan som sagt byta be-
greppsligt schema flera gånger under ett samtal och vi kan också röra oss i 
flera kontexter samtidigt. Detta visar Seyla Benhabib i en diskussion om hur 
kulturer inte kan ses som avskilda helheter. Hon skriver: 

Om statsregimer och diskursgenrer vore så radikalt heterogena, disparata och 
oöversättliga, skulle det faktiskt vara omöjligt att förklara en av de vanligaste 
förmågorna hos språkbrukare: att vi under loppet av samma konversation kan 
övergå från undervisning till reklam, från information till förförelse, från be-
dömning till ironi.452 

                               
447 Wittgenstein, 2001, Philosophical Investigations, § 132, s. 43e-44e. 
448 Wittgenstein, 2001, Philosophical Investigations, § 38, s. 16e. 
449 ”Characteristics”. 
450 Appelros, 2002, s. 21. 
451 Herrmann, 2006, s. 149. 
452 Benhabib, 2004, s. 54. 
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Det jag vill visa med detta citat är Benhabibs uppfattning om oss som språk-
användare, nämligen att vi kan, och att det är helt normalt att vi kan, flytta 
oss mellan begreppsliga scheman och kontexter. Vi håller oss inte alltid 
snällt inom en enda kontext och till ett enda begreppsligt schema under ett 
helt samtal och vi är oftast inte explicita med att vi byter kontext eller be-
greppsligt schema. Det behövs inte, oftast förstår vi ändå vad det är som 
händer i samtalet. Ibland förstår vi dock inte det och då kan det användas 
som en maktfaktor. Om vi inte inser att personen vi talar med rör sig från en 
kontext av undervisning, med tillhörande begreppsligt schema, till en kon-
text av reklam, med sitt tillhörande begreppsliga schema, så kan detta ses 
som en faktor av makt. Detta är ett exempel på problem i vardagsspråket. Jag 
återkommer till detta nedan i detta kapitel under rubriken Missuppfattningar 
och funktionsfel i vardagsspråket. 

Sammanfattningsvis menar jag att vi utifrån ett övergripande perspektiv 
inte kan räkna med annat än att vi alla delar samma språk, i bemärkelsen 
språkförutsättningar.453 Vad jag är ute efter genom att tala om nivå 1 av var-
dagsspråket är att vi inte kan komma undan att det finns en övergripande och 
grundläggande nivå av vårt språk där vi delar begrepp. Detta kan sägas vara 
ett språk som gäller för oss alla, ett språk som är så grundläggande att vi inte 
kan förstå världen utan det och inte skulle kunna tänka eller kommunicera 
utan det. Vi kan inte föreställa oss hur det skulle kunna vara på något annat 
sätt, hur det skulle vara att ha ett helt annat språk. 

Visst kan vi ”föreställa” oss flera på ett grundläggande sätt olika språk, 
men en sådan lek med tanken förutsätter fortfarande vårt eget språk, det 
språk vi har. Utifrån de förutsättningar vi människor har i form av fysiska, 
psykiska, mentala, begreppsliga o.s.v. kan vi inte förstå hur ett sådant helt 
annat språk skulle vara. Om våra förutsättningar förändrades eller vi fick nya 
fakta angående språk kanske vi skulle bli tvungna att räkna med ett helt an-
nat språk, men i så fall skulle redan vårt eget språk ha förändrats så mycket 
att det antagligen skulle vara det samma som det nya språk vi upptäckt. Det-
ta är alltså bara en tankelek och inget vi kan räkna med på ett meningsfullt 
sätt. 

Samtidigt menar jag att vi i relation till våra olika kontexter måste räkna 
med olika begreppsliga scheman som kan skilja sig avsevärt från varandra 
utom gällande väldigt grundläggande begrepp och strukturer som t.ex. be-
greppet sanning och begreppet verklighet. Dessa mycket grundläggande 
begrepp och strukturer måste alltid finnas med för att vi över huvud taget ska 
kunna tala om begreppsliga scheman. Här är vi återigen på nivå 1, där det är 
fråga om språk, som är övergripande och kan sägas innesluta nivå 2, där det 
är fråga om begreppsliga scheman. Nivå 1 är den grundläggande förutsätt-
ningen för all föreställning. Nivå 2 är den nivå vi rör oss på när vi rör oss i 
en viss kontext och mellan kontexter. 
                               
453 Jag vill påpeka att det inte är fråga om språk i bemärkelsen naturliga språk eller liknande. 
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Jag vill avsluta med att understryka att det inte handlar om två olika var-
dagsspråk utan om ett och samma vardagsspråk. Det jag vill visa på med de 
två nivåerna är snarare de olika aspekterna av vardagsspråket som vi rör oss 
med och i. När vi teoretiserar kring saker och ting är vi ibland tvungna att 
göra avgränsningar och indelningar som i praktiken inte är särskilt skarpa. 
Men för att kunna göra vissa poänger och visa på vissa relationer och 
kopplingar är vi ibland tvungna att göra indelningar och avgränsningar. 
Denna indelning av vardagsspråket i två nivåer är just en sådan indelning. 

Språk, begreppsligt schema, kontext och bakgrundsteori 
Relationen mellan språk, begreppsliga scheman och kontext ska förstås som 
en ständigt pågående process. Denna process gör att vi inte skarpt kan av-
gränsa dessa delar eller komponenter från varandra. Vad vi kan göra är att 
begreppsligt identifiera dessa delar eller komponenter. Genom att begrepps-
ligt kunna identifiera dessa delar eller komponenter kan vi se vilken funktion 
de har i relation till varandra. Vi kan då också se samspelet mellan dessa 
komponenter. Beroende på vilken del eller komponent vi utgår från ser vi 
olika aspekter eller funktioner. Utgår vi från en viss komponent kommer vi 
att se vissa saker och förstå språket som helhet utifrån den aspekten, utgår vi 
från en annan aspekt kommer helheten att belysas utifrån denna aspekt. 
P.g.a. detta blir det meningslöst att principiellt säga vad som är mest väsent-
ligt eller fundamentalt. 

När man undersöker och karakteriserar språket och relationerna mellan de 
olika delar eller komponenter, som jag här tagit upp, handlar det om att inta 
ett betraktarperspektiv. Det är fråga om filosofens betraktarperspektiv med 
de filosofiska verktyg som filosofen har. Perspektivet är således ett analys-
perspektiv. Jag kommer senare i detta kapitel under rubriken Gränser och 
transcenderande och under rubriken Användarperspektiv och betraktarper-
spektiv att ta upp på vilket sätt det är möjligt för oss att transcendera vår egen 
belägenhet och inta ett betraktarperspektiv. I korthet kan detta sägas vara 
möjligt genom att vi är de varelser vi är med förmåga att använda våra erfa-
renheter. Genom att vi i vårt vardagliga liv rör oss i olika kontexter kan vi 
välja att inta ett särskilt perspektiv. Vi vet av erfarenhet att vi kan ändra oss 
och att vi kan inta nya perspektiv. Vi har också möjligheten att förstå andras 
perspektiv, t.ex. gör vi det när vi känner medkänsla med någon som har ont. 

Vad jag ska göra under denna rubrik är att karakterisera dessa olika delar 
eller komponenter som språket, begreppsliga scheman, kontext och bak-
grundsteorier utgör. 

Vardagsspråket – både på nivå 1 som det grundläggande språk vi alltid 
förutsätter i alla våra förehavanden, och på nivå 2 som vardagsbegrepps-
schemat, och här också alla andra begreppsliga scheman, d.v.s. allt språk, är 
det sätt vi möter verkligheten på. Det är vårt verktyg eller snarare som Lena 
Edlund påpekar, inte ett verktyg utan snarare något i stil med våra ögon. Vi 
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ser inte verkligheten genom våra ögon utan med dem. Vi tittar inte ut genom 
våra ögon utan ögonen är en del av oss och så är också språket en del av 
oss.454 Vardagsspråket på nivå 1 är det vi använder, eller snarare, i linje med 
Edlunds reflektioner, har när vi talar, när vi förmedlar oss med andra och 
utvecklar tankebanor. Det är så att säga grunden. Språket i sin helhet är för-
utsättningen för de begreppsliga scheman på så vis att språket är förutsätt-
ningen som de begreppsliga schemana bygger på. Vardagsspråket på nivå 2 
är de begreppsliga scheman som används i praktiken och utåt. När det gäller 
den språkliga aspekten är det vardagsspråket på de två nivåerna som vi tittar 
på. När fokus ligger på situationen är det begreppsliga scheman vi talar om. 
Vardagsspråket på nivå 1 är förutsättningen för hela vår språkförmåga och 
vårt sätt att förhålla oss till verkligheten. Det är vardagsspråket på nivå 1 
som har att göra med sådana grundläggande begrepp som sanning och verk-
lighet. 

När vi nu vänder fokus mot begreppet kontext är vi inte längre på den 
språkliga nivån utan så att säga i det yttre. Det handlar här om det vi använ-
der ett visst begreppsligt schema i relation till. Man kan säga att en kontext 
rymmer ett visst begreppsligt schema och att ett begreppsligt schema tillhör 
en viss kontext. Kontexten är det vi ser, känner, gör; det är fakta, objekt, tid. 
Kontexten är i fråga om kakbak, det faktum att vi står i köket med mjöl, 
socker, smör och ugnar. Orden är de vi använder för att referera till något; 
t.ex. det vita i påsen refereras till som ”mjöl”. Begreppen är de begrepp vi 
använder, t.ex. om mjöl som är begreppsliggjort utifrån bl.a. att det är malt 
vete. Förenklat kan vi säga att utifrån detta exempel så hör mjölet vi använ-
der till kontexten, att vi talar om det som ”mjöl” hör till språket och att vi 
kan skilja ut detta som vi kallar ”mjöl” från det vi kallar ”socker” hör till det 
begreppsliga. Kontexten är praktiken och de fysiska förutsättningarna medan 
det begreppsliga schemat är det sätt vi närmar oss kontexten på. Dessa två 
kan aldrig helt skiljas från varandra utan glider in i varandra och påverkar 
varandra. I fråga om sammanhanget Teologiska institutionen på Uppsala 
universitet, är områdeskollegiets sammanträde en kontext och begreppet 
tjänstgöringsplan är en del av denna kontexts begreppsliga schema. Kontex-
ten och schemat påverkar varandra och hänger ihop men de måste, när vi ska 
försöka förstå hur dessa saker hänger ihop, ändå förstås som distinkta. 

Våra olika kontexter är således inte tydligt avgränsade från varandra utan 
flyter in i varandra och så även de begreppsliga scheman som hör till dessa 
kontexter. Kontexterna glider in i varandra både så att säga i ”sidled” och 
”vertikalt”. Dels flyter kontexterna ihop så att vi t.ex. kan tala om religiösa 
påståenden i en vardaglig situation och om vetenskapliga påståenden i en 
religiös kontext. De flyter också ihop såtillvida att vi förutsätter en viss bak-
grundsteori, kopplad till en viss kontext, även i flera andra kontexter. Vår 
uppfattning om verkligheten som grundläggande och oberoende är t.ex. en 
                               
454 Edlund, 2008, s. 87. 
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förutsättning för alla kontexterna. De begreppsliga scheman som utgör vårt 
vardagsspråk på nivå 2 kan i sin tur sägas ligga på olika nivåer och vissa är 
mer grundläggande än andra. 

Kontexten kan sägas vara det som delar upp världen i olika områden på 
samma sätt som begreppsliga scheman delar upp språket. Kontexten är inte 
icke-språklig och endast fysisk. Inget är icke-språkligt utan allt är beroende 
av hur vi begreppsliggör det såtillvida att det är just vi som begreppsliggör 
det. Däremot är kontexten den yttre praktiken. Det begreppsliga schemat i 
sin tur är det inre språkliga som strukturerar de begrepp vi behöver för att 
kunna relatera oss till en viss kontext. 

Ett schema ändras och utvidgas i relation till de användningar vi har i en 
viss kontext och denna kontext bygger på de begreppsliga förutsättningar 
som schemat innehåller och de förutsättningar som finns i språket som hel-
het. Det går alltså inte att göra någon skarp distinktion mellan kontext och 
schema, men de är distinkta såtillvida att kontexten är, så att säga, den yttre 
förutsättningen och schemat den inre, i denna relation. Vi kommer inte ifrån 
att kontexten formas av begreppsschemat, samtidigt som begreppsschemat är 
som det är, i relation till kontexten, för att kontexten kräver det, t.ex. genom 
att den ändras. 

En bakgrundsteori är den teoretiska bakgrunden till skillnad från den 
språkliga bakgrund som ett begreppsligt schema utgör. Ett begreppsligt 
schema är ett schema av begrepp medan en bakgrundsteori är en samman-
sättning av flera olika teorier som bildar en bakgrund mot vilken man förstår 
hur världen fungerar. Här är det fråga om begreppet teori i en vid bemärkel-
se. Om vi fokuserar på den begreppsliga aspekten av språket är det begrepps-
liga scheman vi tittar på. Vill vi i stället titta på de teoretiska aspekterna är 
det bakgrundsteorier vi talar om. 

Det är dock inte så att begreppsliga scheman kan sägas vara det språkliga 
och bakgrundsteorierna kan sägas vara det teoretiska, såtillvida att bak-
grundsteorier inte skulle vara något språkligt eller skulle kunna skiljas ut 
från det språkliga. Bakgrundsteorier är också något språkligt, men när vi vill 
se vad begreppsliga scheman och bakgrundsteorier har för relation till var-
andra är det olika aspekter av språket som lyfts fram. Begreppsliga scheman 
har med begrepp att göra, alltså vad begreppen betyder, innehåller eller dess 
mening, och hur de förhåller sig till varandra. Bakgrundsteorier har i stället 
med de teoretiska aspekterna att göra, alltså vilka teoretiska antaganden man 
utgår från. Viktigt att se är att inte heller denna distinktion är skarp eller 
alltid går att urskilja ur alla perspektiv. Denna distinktion har att göra med en 
viss aspekt av språket sedd ur ett betraktarperspektiv. 

Begreppsscheman bygger på språket som helhet och kan, mycket förenk-
lat, sägas vara praktiken i denna relation, medan språket (i sin helhet) är 
förutsättningen. Detta stämmer naturligtvis inte fullt ut utan är just en för-
enkling. Språket är förutsättningen för begreppsschemat som används i en 
kontext. Samtidigt påverkar kontexten begreppsschemat som kan ändras 
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utifrån förändringar i kontexten. Detta blir en typ av förklaring i cirkel, men 
det är ingen ond cirkel, ingen ”circulus vitiosus”,455 eftersom alla delarna 
samverkar och förutsätter varandra. En cirkel blir endast problematisk när 
det är fråga om en definition. Att göra en cirkeldefinition är problematiskt, 
men det är inte någon definition jag är ute efter att göra. Jag har redan visat, 
varför jag inte är ute efter att ge någon definition, i kapitel 1. Förutsättningar 
under rubriken Begreppet förutsättning och i kapitel 3. Objektivitet under 
rubriken Kunskap. Det jag vill göra är i stället att se hur vi kan förstå dessa 
begrepp och deras relation. Vi ser här att eftersom det är fråga om en cirkel 
måste begreppen förstås som oerhört grundläggande. 

Trots detta kan vi tala om att språket som sådant kommer logiskt före de 
begreppsliga scheman. Detta för att när vi analyserar hur dessa delar hänger 
ihop måste vi göra distinktioner som inte alltid är så tydliga i praktiken. Utan 
vardagsspråket på nivå 1 finns inget begreppsligt schema. Utan begreppsligt 
schema finns inget vardagsspråk på nivå 2. Utan begreppsschema finns ing-
en struktur av begreppen, alltså inget språk. Språket som helhet och grund-
förutsättning kommer logiskt före de begreppsliga schemana. I praktiken 
samverkar och sammanflätas dessa tre: kontext, begreppsschema och språk. 

Referens 
Appelros visar att det inte finns några av oss och vårt språk oberoende ob-
jekt, såtillvida att vårt språk bestämmer hur vi ser på det vi talar om och ge-
nom att vi inte kan tala om något utan våra begrepp. Alla objekt refereras till 
med hjälp av lingvistiska termer och dessa termer är just termer för att refe-
rera till något.456 Men det finns inget ”enda rätt sätt” att referera till en viss 
sak. Vi kan inte hitta den enda ”Rätta termen”, med stort R, för att referera 
på ett korrekt sätt. Här har Appelros en viktig poäng. Vi kan alltid bara förstå 
saker och ting genom de begrepp vi använder för att tala om saker och 
ting.457 Appelros skriver: 

What I ate for breakfast today was not words; nor was it created by words. 
On the other hand, what makes me consider the müsli and milk that I had for 
breakfast to be proper breakfast food rather than something to feed the ham-
ster, does have to do with conceptual construction.458 

Appelros menar att vad vi refererar till existerar i den grad det refereras till. 
Om något refereras till som existerande i en viss kontext så kan det sägas 
existera i relation till denna kontext. Hon menar att sådant som refereras till 
som huvudsakligen begreppsliggjort med svagt beroende av fysiska karak-

                               
455 Filosofilexikonet, 1988, circulus vitiosus, s. 92. 
456 Appelros, 2002, s. 8. 
457 Appelros, 2002, s. 62-65. 
458 Appelros, 2002, s. 8. 
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tärsdrag eller karakteristika459 kan uppfattas som verkliga utan att behöva 
falla tillbaka på fysisk eller metafysisk existens.460 Appelros menar att det 
inte alltid är de konventionella karakteriseringarna av vad som existerar som 
avgör om något existerar.461 Den konventionella betydelsen har att göra med 
meningen hos ett ord eller en sats som inte är direkt beroende av den direkta 
kontexten utan som har en betydelse som är beroende av en generell kultu-
rell och språklig462 kontext och strukturering av språket och vår omgivning.463 
Den konventionella användningen kan också beskrivas som den typ av an-
vändning som kan sägas vara den ”vanliga” såtillvida att det är den vardagli-
ga användningen i t.ex. en ”göra-köttbullar-kontext”. 

I shall consequently now argue that referents constituted mainly as conceptu-
alized with weak dependence on physical characteristics can be considered to 
be real, without falling back on neither physical nor metaphysical exis-
tence.464 

För att visa detta tar Appelros upp ett exempel med ett barn som blir skrämt 
av ”enhörningen”. De vuxna förstår att det är en person utklädd som en en-
hörning, Mr Green, som skrämt barnet. Refererar då ”enhörningen” egentli-
gen till ”Mr Green”? Nej, menar Appelros. För den konventionella meningen 
hos ”enhörning” spelar en stor roll i referensen till det som skrämt barnet. 
Objektet som barnet talar om är delvis begreppsliggjort i termer av att vara 
just en enhörning. Så det handlar alltså om samma referent (det som ett ut-
tryck refererar till) både i fallet ”Mr Green” och i fallet ”enhörningen”. Ap-
pelros frågar om vi alltså ska säga att både ”Mr Green” och ”enhörningen” 
refererar till Mr Green? Problemet är att i detta fall är också Mr Green en 
lingvistisk konstruktion, i samma utsträckning som ”enhörningen”. För att 
komma fram till den riktiga referenten borde vi då också göra oss av med 
uttrycket ”Mr Green” och i stället plocka in något i stil med ”mannen”, men 
när vi säger att mannen är den riktiga referenten, att både ”Mr Green” och 
”enhörningen” egentligen refererar till mannen, så använder vi också en 
lingvistisk term, ”mannen”, som också tillhör en lingvistisk kontext som 
konstituerar objektet det refererar till, påpekar Applros.465 

Thus we cannot yet claim to have arrived unproblematically at the real refer-
ring term “Mr Green”. In order to arrive at the referent per se, we have to 
discard also Mr Green as the real referent in favor of, say, the man. But in 
saying that the man is the real referent to both “Mr Green” and the “unicorn” 

                               
459 ”Characteristics”. 
460 Appelros, 2002, s. 105. 
461 Appelros, 2002, s. 71, 76, 79, 149. 
462 ”Linguistic”. 
463 Appelros, 2002, s. 71. 
464 Appelros, 2002, s. 105. 
465 Appelros, 2002, s. 90-92. 
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we have to use a linguistic term, “the man”, which also belongs to a linguistic 
context that constitutes the object it refers to.466 

Vad vi refererar till och hur den referensen ser ut är beroende av i vilken 
grad det vi refererar till är beroende av fysiska karakteristika467 eller drag, 
eller inte. Det vi refererar till kan vara beroende av fysiska drag i högre eller 
lägre grad. Det vi refererar till är också beroende av språkliga eller andra 
karakteriseringar i högre eller lägre grad. Om något är beroende av fysiska 
drag i låg grad så är det beroende av språkliga eller andra karakteriseringar i 
högre grad.468 

Ett exempel på detta som Appelros tar upp är jultomten. Appelros tar upp 
satsen, ”Jag fick det här av Tomten”, i olika kontexter. Vad man refererar till 
med dessa ord är olika i olika situationer. Satser tagna ur sina kontexter kan 
inte visa oss vad orden refererar till. Vad den som refererar till något vill 
säga med det, alltså i referensakten, och vad kontexten för referensakten är, 
blir viktigt för att kunna svara på frågan vad ett ord refererar till. 

Appelros ber oss föreställa oss en julafton när jultomten kommer och 
knackar på hos en familj. Han lämnar över klapparna och går. Efter en liten 
stund kommer pappan i familjen hem. Dottern visar för pappan vad hon fått: 
en röd leksaksbil. Hon säger: ”Jag fick det här av Tomten”. Senare visar hon 
sin kusin, som hon inte gillar, bilen och säger skrytsamt: ”Jag fick det här av 
Tomten”. Sedan går dottern fram till mamman och frågar vad hon fick av 
Tomten. Mamman svarar, medan hon sneglar leende på sin man, ”Jag fick 
det här av Tomten” och visar ett armband. 

I dessa olika kontexter refererar naturligtvis ”jag” och ”det här” till olika 
saker, men också ”Tomten” refererar till olika saker. Det som ”Tomten” 
refererar till i dessa exempel är inte bara personen som kan beskrivas som 
pappan i familjen. När man säger ”Jag fick det här av Tomten” så säger man 
inte bara något om att man fått något av någon utan också att det var en jul-
klapp. Utifrån detta måste Tomten delvis tolkas som ”den som ger julklap-
par”. Det ”Tomten” refererar till kan inte bara, rakt upp och ner, vara pappan 
i familjen. För det mesta spelar det inte någon roll om det var pappan eller 
någon annan som var utklädd till Tomten. I exemplet med mammans arm-
band spelar det dock roll att det var pappan som köpt armbandet till sin fru. 
Appelros menar att det ”Tomten” refererar till delvis måste vara Tomten.469 

But Santa Claus does not exist, does he? Well, I would like to turn the ques-
tion the other way round. To the degree that Santa Claus is referred to, he ex-
ists, that is what makes him exist; although now we do not speak exclusively 
of physical existence, as we implicitly did above when wanting to claim that 
Santa Claus does not exist. Santa Claus is constituted as a referent by our acts 

                               
466 Appelros, 2002, s. 91. 
467 ”Characteristics”. 
468 Appelros, 2002, s. 153. 
469 Appelros, 2002, s. 92-95. 



 148 

of reference to him, and that is what makes Santa Claus an object that we 
meaningfully can speak about.470 

Appelros vill alltså visa på både de likheter och de skillnader som finns mel-
lan olika saker vi talar om som existerande. Hon visar på likheten mellan 
dessa olika sätt att finnas genom att det i alla olika fall, i fråga om alla olika 
saker, är fråga om referens. Appelros skulle inte säga att det handlar om 
olika sätt att finnas, på så sätt att det alltid är fråga om att något existerar i 
den grad det refereras till. Appelros utgår alltså från referens för att förstå 
hur vi kan tala om något som existerande. Referens kan sägas vara hennes 
svar på eller lösning på frågorna eller problemen som realismdebatten be-
handlar, samma problem som jag arbetar med. Det är det sätt vi refererar på 
som avgör om något kan sägas finnas eller inte. Likheten mellan saker som 
kan sägas existera är att det är att de refereras till som avgör att de existerar. 

Samtidigt vill hon också visa på skillnaderna mellan olika saker som kan 
sägas existera, att saker kan sägas existera på olika sätt. Dessa skillnader 
ligger i hur dessa olika saker huvudsakligen begreppsliggörs, i relation till en 
referensakt. Om det huvudsakligen är i termer av fysiska karakteristika eller 
karaktärsdrag eller andra typer av, såsom icke-fysiska eller språkliga, karak-
teristika eller karaktärsdrag. Detta kan också uttryckas som att skillnaderna 
ligger i om det är fråga om starkt eller svagt beroende av fysiska karaktärs-
drag eller karakteristika. Jag uppfattar det som att Appelros vill visa på att vi 
ofta missar att existens konstitueras gällande många olika saker. Det är på 
detta sätt som hon vill lyfta fram att det finns skillnader i vad som gör att vi 
menar att olika saker existerar. Saker existerar på olika sätt. 

Jag ser dock vissa problem med detta sätt att bemöta frågan om existens 
på. Dessa problem ligger inte i att vilja visa på skillnader och likheter mellan 
olika saker vi talar om som existerande. Detta är inget problem, det är just 
det som även jag menar måste göras. Problemet ligger i stället i infallsvinkel 
och betoning, en ensidig betoning på referens, som det avgörande. 

Vi börjar med att titta på vari det gemensamma som gör att något existe-
rar ligger, alltså likheterna mellan olika saker som talas om som existerande. 
Detta är alltså referensen. Appelros säger att om något kan sägas finnas eller 
inte finnas endast beror på hur och att vi refererar till detta något. Det är bara 
i en referensakt som det blir meningsfullt att tala om att något existerar. Det 
är vår referens till detta något som gör detta något till ett objekt som existe-
rar. Appelros poäng att det endast blir meningsfullt att tala om att något exi-
sterar i relation till en viss referensakt är viktigt och riktig på så vis att vi 
aldrig förstår något frikopplat från en kontext. Det som jag ser som proble-
matiskt är i stället att det är just referensakten som får den betydelse den får i 
Appelros position. Det är i en kontext som vi förstår vad vi refererar till, men 
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det är inte referensen som avgör om något existerar eller inte. Härvidlag 
uppfattar jag Appelros som för relativistisk. 

Nu till skillnaderna mellan olika saker som kan sägas existera. Skillna-
derna som ligger i på vilket sätt saken i fråga begreppsliggörs, antingen som 
huvudsakligen begreppsliggjort med svagt beroende av fysiska karaktärsdrag 
eller karakteristika eller med starkt beroende av fysiska karaktärsdrag eller 
karakteristika. Trots att det här är fråga om de skillnader som finns mellan 
olika saker som kan sägas existera så vilar denna skillnad på referensen, som 
gav uttryck för likheterna. Vilken sorts karaktärsdrag eller karakteristika som 
avgör skillnaden mellan hur olika saker kan sägas existera, har att göra med 
det sätt som något refereras till på. Detta gör att fokus på likheten mellan 
olika saker, genom betoning på referensen, blir det tydligaste. Vad man då 
missar är att det är stor skillnad på det sätt en levande person existerar och på 
det sätt Pippi Långstrump kan sägas existera. Skillnaden mellan en konven-
tionell betydelse av existens och en icke-konventionell betydelse av existens 
förminskas vilket inte stämmer överens med det sätt vi vanligtvis förstår 
verkligheten på. Vi räknar vanligtvis med att något som existerar i en kon-
ventionell bemärkelse t.ex. Erica Appelros existerar mer ”på riktigt” än vad 
t.ex. en enhörning eller Pippi Långstrump gör. 

Både jag och Appelros diskuterar, som vi sett, liknande problem och frå-
gor, där vi brottas med problemet med att å ena sidan bli för metafysiskt 
realistiska eller för antirealistiska. För att förstå Appelros betoning på refe-
rens måste vi se att fokus för Appelros ligger på det språkliga i begreppspa-
ret språk och (yttre och oberoende) verklighet.471 Appelros rädsla är att vi 
hamnar i en alltför metafysiskt realistisk eller absolutistisk position medan 
min rädsla är att hamna i relativism och antirealism. Det är p.g.a. denna 
skillnad som jag uppfattar Appelros som för relativistisk. Poängerna som vi 
båda vill göra är dock i sak de samma, trots att betoningen är väldigt olika. 

Det finns å ena sidan något gemensamt för allt som finns, å andra sidan 
finns olika saker på väldigt olika sätt. När det gäller att se detta har vi åter-
igen hjälp av Lynch och hans förståelse av begrepp som minimala och ro-
busta.472 Det finns något i ett begrepp som gör att det är fråga om just det 
begreppet. Lynch talar om en minimal kärna när det gäller begrepp. Så är det 
också med existensbegreppet. 

Genom att samma begrepp kan ha olika användningar i olika kontexter 
kan vi även förstå begreppet existens på olika sätt i olika kontexter. Begrep-
pet existens har en minimal betydelse som gäller i alla olika begreppsliga 
scheman, kopplade till olika kontexter. I dessa scheman, i dessa kontexter, 
får begreppet existens lite olika, utvidgade, robusta betydelser. På detta sätt 
kan det alltid när vi talar om existens sägas vara fråga om en viss sak men 
samtidigt inte exakt samma sak. Saker och ting som finns, finns alltså, men 
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kan sägas finnas på olika sätt. Det är beroende på kontexten, på vilket sätt 
något existerar.473 

Lika viktigt som det är att se att det finns skillnader mellan vad som avgör 
vad som kan sägas existera eller inte i olika kontexter, lika viktigt är det att 
se att det finns likheter mellan olika saker som vi menar existerar. Även om 
det inte alltid är de konventionella karakteriseringarna,474 för att använda 
Appelros terminologi, av vad som existerar som avgör om något existerar så 
är dessa ändå just konventionella. Att det är den konventionella användning-
en säger oss något om att det är vårt vardagliga sätt att tala, och det i sin tur 
säger oss något om hur vi ser på saker och ting. Att något är konventionellt 
betyder naturligtvis inte det samma som att det är bra eller att det är så det 
bör vara. Ibland kan rent av ”konventionell” vara ett skällsord. Trots detta 
menar jag att det ligger något i att denna typ av användning av begreppet 
existens just är konventionell.475 Att de är konventionella användningar visar 
att det är ett vardagligt sätt som vi talar om dessa begrepp på. Det handlar 
om ett grundläggande sätt att se på dessa begrepp. 

Att begreppet existens just är ett begrepp om existens har att göra med att 
det finns en minimal betydelse eller ett minimalt innehåll där som avgör att 
det just är fråga om existens. Om det inte alls var fråga om samma sak när vi 
talade om att min bil existerar, att Mount Everest existerar, att Erica Appel-
ros existerar, Pippi Långstrump existerar och att Gud existerar skulle det inte 
finnas någon mening med att använda just detta begrepp. Om det vore olika 
saker att existera i alla dessa olika fall så vore det inte någon mening med att 
tala om just existens över huvud taget. Att det är fråga om just existens och 
inget annat i alla dessa fall säger något om att det finns likheter mellan de 
sätt på vilka Pippi och Erica Appelros sägs existera. Detta något som förenar 
dessa två har att göra med vad som är mest pressande och viktigast för oss. 
De konventionella karakteriseringarna har ofta att göra med fysiska karakte-
ristika. Detta beror på att vad som existerar, så att säga, fysiskt är av stor vikt 
för oss. Det har att göra med t.ex. att vi äter mat för att överleva, vi behöver 
kläder för att inte frysa och vi måste se upp så att vi inte blir överkörda av 
bilar. Vidare är människor, de personer vi möter och allra helst de vi älskar, 
av allra största vikt för oss. Det är i relation till dessa saker och människor 
som vi lever vårt vardagliga liv. Därför kanske vi ofta uppfattar denna typ av 
fysisk existens som den mest vardagliga. Det är utifrån denna vardagliga 
uppfattning om existens som vi också förstår de andra robusta utvidgningar-
na av begreppet existens. 

Som vi sett under denna rubrik talar Appelros om referensen som relativ 
en viss kontext. Vad jag vill uppmärksamma läsaren på är att Appelros en-
dast talar om kontext och relaterar inte detta direkt till begreppsliga sche-
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man. Hon diskuterar begreppsliga scheman indirekt då hon tar upp begrepps-
liga scheman i relation till t.ex. Davidson, men endast för att visa på hur han 
förstår begreppsliga scheman, nämligen på så vis att han inte vill räkna med 
begreppsligs scheman.476 Appelros själv talar alltså inte i termer av begrepps-
liga scheman utan enbart i termer av kontext och ser därmed inte på begrep-
pet kontext på samma sätt som jag gör, som menar att begreppsliga scheman 
är kopplade till en viss kontext. Kontexten kan utifrån min ståndpunkt sägas 
vara praktiken medan det begreppsliga schemat är de begreppsliga förutsätt-
ningarna. Detta har jag tagit upp i detta kapitel under rubriken Språk, be-
greppsligt schema, kontext och bakgrundsteori. 

Missuppfattningar och funktionsfel i vardagsspråket 
Ibland uppstår det problem i vårt vardagsspråk. Dessa problem kan bero på 
olika saker. Jag ska här ta upp tre olika huvudanledningar till varför det upp-
står missuppfattningar eller funktionsfel i vardagsspråket: 1. Något händer 
och det uppstår ett behov att komplettera vardagsspråkets begreppsschema 
(ekonomiska förutsättningar, klimatförändring, könsstrukturer). 2. Man 
blandar ihop olika kontexters begreppsliga scheman på ett oklart sätt, t.ex. 
man tror att det kompletterande begreppsschemat kan ersätta vardagsspråket 
(t.ex. naturvetenskapligt språk). 3. Man anser sig behöva ändra vardagssprå-
ket på ideologiska grunder, ideologiska grunder som dock många gånger 
visar sig vara felaktiga eller ensidiga. 

Vårt vardagliga språk behöver inte och kan inte göras om, det fungerar 
som det gör och som det ska.477 Vardagsspråket fungerar för det mesta allde-
les utmärkt. Vi kan oftast kommunicera vad vi vill till andra människor och 
vi kan göra alla möjliga typer av uttalanden och uttrycka alla möjliga typer 
av tankar. Vi kan t.ex. referera till olika saker i olika sammanhang, skämta, 
vara ironiska och sarkastiska, driva med folk, ljuga, hitta på, använda meta-
forer och liknelser. Alla dessa sätt att använda språket på är vardagliga och 
det är som det ska. Vårt språk fungerar så. Vi kan göra mycket mer än att 
bara påstå fakta som ”Där är ett bord”, ”Det finns väldigt små hundar”, ”Snö 
är vit” o.s.v. ”Där är ett bord” kan också vara ett sätt att säga ”Ställ grytan 
där!”. ”Det finns väldigt små hundar” kan vara ett uttryck för förvåning sna-
rare än att uttrycka ett faktapåstående. 

Vi använder ofta språket på nya sätt, t.ex. kan en poet använda språket på 
ett nytt sätt för att uppmärksamma oss på något specifikt mänskligt. Vi kan 
göra ordvändningar och säga saker som vi vanligtvis förstår på ett visst sätt 
men som om man börjar titta på vad man faktiskt säger med orden och deras 
kombination säger något annat. Ett exempel på det sistnämnda är när jag vid 
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något tillfälle sa att jag fått fotsvamp och att det måste bero på att jag ”Suttit 
i skorna på mitt arbetsrum”. Min make påpekade retsamt att det måste varit 
trångt, underförstått i skorna som jag suttit i. Vad jag menade var naturligtvis 
att jag haft mina skor på mig när jag suttit på arbetsrummet och att detta 
resulterat i fotsvamp, inte att jag suttit inuti skorna. 

Vi säger att solen ”går upp” och att det är ”en annan” himmel i Grekland 
än i Sverige. Det är så vi talar. Vi vet att solen inte går upp utan att jorden 
snurrar runt solen så att det, från vårt perspektiv, ser ut som om solen ”går 
upp”. Det är samma himmel vi ser både i Grekland och i Sverige men den 
har ett annorlunda utseende beroende på klimat och liknande. Det är inga 
konstigheter med det. Vi talar på vissa sätt och vi förstår vad det är vi är ute 
efter. Om någon skulle rätta mig när jag säger att det var en vacker solupp-
gång och säga ”Nej, du har fel, solen går inte upp, jorden snurrar runt solen 
så att det ser ut så”, så skulle jag uppfatta personen som konstig. 

Ett annat exempel är att vi säger: ”Min dator är tokig idag”, ”Jag litar på 
min bil”, ”Vår dammsugare är snäll”, eller svaret på ”Kan du sätta på da-
torn?”, nämligen, ”Jag försöker, men den vill inte starta”. Här antyder sättet 
att tala om datorer och dammsugare, alltså döda ting, att de skulle ha något 
medvetande eller liknande. Man talar här som om datorn hade ett psykiskt 
sammanbrott, att bilen är någon som ställer upp och alltid gör det den lovat 
och då också att den kan lova saker, att dammsugaren är en vänlig typ, och 
att datorn har en fri vilja att göra det ena eller andra. Så här talar vi om dessa 
saker och det är inget konstigt, men ingen tror för den skull att dessa saker 
faktiskt har vilja, kan lova saker, kan vara trevliga eller att man har något 
moraliskt ansvar gentemot dessa saker. Man tror inte att man måste vara 
snäll mot dammsugaren eller att när bilen går sönder och är redo för skrot så 
måste man ta ett ceremoniellt avsked av den. Alla vet att det är fråga om att 
tala om dessa saker på ett metaforiskt sätt eller i termer av liknelser. Det är 
inte fråga om ett bokstavligt sätt att tala. Problem skulle dock uppstå om 
man började tro att personer och maskiner hade samma rättigheter. Att det 
skulle gå åt det hållet att man började ta hand om maskiner på samma sätt 
som människor är nog högst osannolikt och kanske inte heller särskilt farligt 
– vi kanske då i och för sig inte hann med annat som vi anser vara viktigt. 
Men om det skulle gå åt andra hållet, att man börjar tänka att eftersom vi inte 
tar bättre hand om våra maskiner behöver vi heller inte ta hand om våra 
medmänniskor, skulle det vara värre. Inte heller detta är dock särskilt sanno-
likt, men det är inte heller det värsta problemet med att inte hålla isär mora-
liskt språk om personer och metaforiskt språk gällande maskiner. 

Om det inte skulle gå att upprätthålla denna skillnad skulle det kunna leda 
till att dessa moraliska, psykologiska och känslomässiga begrepp urholkades 
till att sluta betyda det de gör. Om de skulle gå från sin vanliga betydelse till 
att endast ha metaforisk betydelse, skulle det kunna leda till att vårt be-
greppsschema om känslor och moral utarmades och vi inte längre hade de 
begrepp vi behöver. Missuppfattningarna och funktionsfelen skulle här bestå 



 153 

i att man missuppfattar den metaforiska användningen som den ursprungliga, 
den konventionella eller den primära användningen och missar att ursprunget 
för detta sätt att tala hör hemma i en kontext av relationer mellan människor. 

Ett exempel på där den ursprungliga användningen byts ut mot en annan 
typ av användning är påståenden som ”min sanning” och ”hennes verklig-
het”. Man använder här utsagor och sätt att tala på så att man tror att det är 
fråga om olika verkligheter som sådana och olika sanningar som sådana, i 
stället för den ursprungliga användningen. Vad man egentligen vill säga är 
t.ex.”Det här är min uppfattning och det är viktigt för mig” och ”Hon vägrar 
att se hur det faktiskt är, hon blundar för de problem som finns”. 

Vad jag här menar är att den starkaste kopplingen och den koppling som 
vi uppfattar som den ”vanliga” eller ”konventionella”478 är den som kommer 
logiskt före de andra användningarna i den bemärkelsen att vi förstår de 
andra användningarna i relation till den ursprungliga.479 

Samtidigt kan det ske missuppfattningar och ibland kan vardagsspråkliga 
användningar vara otillräckliga. När det blir missuppfattningar i vardags-
språket behöver vi undersöka varför. Vi behöver reda ut vad det egentligen 
är vi är ute efter att säga. Vi måste titta på funktionen och meningen hos det 
påstående (eller liknande) vi för tillfället handskas med. Vi måste också titta 
på sammanhanget. Vi måste titta på vad det faktiskt är vi säger med en viss 
kombination av ord och vad vi menar med orden i den aktuella kontexten. 

Ibland kan det vara så att en ny företeelse, en ny upptäckt, ett nytt veten-
skapligt rön, kräver av oss att vi skapar nya begrepp eller att vi börjar förstå 
betydelsen av ett visst begrepp på ett annat sätt. Detta beror t.ex. på att vi 
människor upptäcker saker, att våra levnadsförutsättningar i form av ekono-
mi, relationer eller klimat förändras eller att saker visar sig vara på ett annat 
sätt än vi trodde. Vi kan ha fel. Då är det inte fel på vardagsspråket, men det 
behövs nya begrepp; vardagsspråket behöver utvidgas. Vardagsspråket (nivå 
2) fungerar inte eller så blir det missuppfattningar p.g.a. att vi ibland behöver 
ett utvidgat begreppsligt schema, i t.ex. vetenskapliga sammanhang. När 
vardagsspråket (nivå 2) inte räcker till i en viss kontext behöver vi utvidga 
det. Vi behöver vissa specifika begrepp för att förstå något i en speciell kon-
text och vi utvidgar det vardagliga språket och dess begreppsscheman med 
hjälp av dessa specifika begrepp. Då uppstår andra begreppsliga scheman 
som t.ex. moraliska, vetenskapliga, religiösa o.s.v. När tillräckligt många 
nya begrepp har skapats och de börjar slås fast och ses som hörande ihop är 
det fråga om en ny typ av begreppsschema. Detta är inget fel. Det visar inte 
på någon brist i det vardagliga språket (nivå 2) utan det är så vårt språk fun-
gerar och så våra olika begreppsscheman (nivå 2) hänger ihop. Vardagssprå-
ket på nivå 1 utvidgas och det skapas andra specifika begreppsscheman (re-
ligiösa, vetenskapliga). Det vardagliga språket på nivå 1 påverkas naturligt-
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vis av förändringarna på nivå 2. Vardagsspråket på de olika nivåerna är inte 
olika vardagliga språk utan ett och samma men med olika fokuseringar. 
Denna typ av missuppfattningar som jag talat om ovan kan också uppstå om 
man tror att en gammal och inte längre adekvat användning av ett begrepp 
trots allt fortfarande är användbar. 

Missuppfattningar eller funktionsfel kan också uppstå om man börjar tro 
att det kompletterande begreppsschemat kan ersätta det vardagliga begrepps-
schemat i alla olika kontexter. Det är detta som kan hända t.ex. när vi tende-
rar att värdera alla olika kontexters sanningsanspråk utifrån en naturveten-
skaplig bakgrundsteori. Herrmann visar oss att vissa saker inte kan förstås i 
termer av t.ex. logik eller som ”rationella” (i en viss bemärkelse). Kärlek kan 
t.ex. inte förstås i termer av logik och det är också på detta sätt vi vanligtvis 
ser det, t.ex. när vi säger att ”kärleken är blind”. Många skulle nog uppfatta 
det som att om kärleken var logisk så skulle den inte vara just kärlek utan 
något annat. Att tala om kärlek i termer av mål-medel-rationalitet är, enligt 
Herrmann, en felaktig utgångspunkt på så sätt att kärlek inte kan sägas höra 
hemma i ett vetenskapligt sammanhang, utan det är i stället fråga om det 
som Herrmann kallar ”livets oundvikligheter”480.481 

Här är det alltså fråga om två typer av problem i relation till ett komplette-
rande begreppsschema. Å ena sidan kan det vara fråga om att det komplette-
rande begreppsschemat helt och hållet får ersätta vardagsspråkets begrepps-
schema. Å andra sidan kan det vara fråga om att man tror att gamla använd-
ningar av enskilda begrepp, som ändrats när våra livsförutsättningar blivit 
annorlunda, fortfarande är användbara. 

Något som också är en orsak till missuppfattning är att begrepp ibland fått 
en för ensidig betydelse och vi använder dem på ett sätt som inte fungerar 
och som ställer till problem i vårt sätt att tala. Detta visar bl.a. Appelros när 
hon ifrågasätter och kritiserar att vår förståelse av vad som kan sägas existe-
ra eller vad som är verkligt ofta ses i relation till en fysisk verklighet som 
normerande.482 Vi talar ju faktisk om Pippi Långstrumps egenskaper (hon är 
stark, rik och rödhårig) och vi kan säga sanna och falska saker om henne. Att 
säga att Pippi är en pojke eller att säga att hon är svag är att säga något 
falskt, inte att tala nonsens. I kontexten barnbok av Astrid Lindgren så är det 
sant att Pippi är stark. Hon kan sägas vara på ett visst sätt och hon kan då 
också på något sätt sägas finnas genom att vi refererar till henne. Naturligtvis 
är detta sätt att finnas inte exakt det samma som att Erica Appelros finns 
eller att skrivbordet vid vilket jag sitter och skriver finns, men vi kan säga 
sanna och falska saker om Pippi. Här skulle någon kunna säga att Pippi inte 
finns ”på riktigt” och detta är helt rätt att säga i relation till kontexten där 
Erica Appelros och mitt bord finns. Samtidigt ser vi att det inte är hela san-

                               
480 ”Contingencies of life”. 
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482 Appelros, 2002, s. 21. 
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ningen om Pippi. Att säga att hon inte finns utan att relatera det till någon 
kontext är inte möjligt. Det är inte så vi talar och vi kan inte heller tala så – i 
relation till ingen kontext alls. Detta hänger nära ihop med problem i var-
dagsspråket som har att göra med att vi ibland måste komplettera vardags-
språket, men det är ändå ett annat problem. Det är en sak att språket inte 
räcker till i vissa kontexter. Här handlar det om att det kompletterande språ-
ket tillåts, så att säga, löpa amok och inkräkta på andra kontexter och deras 
respektive begreppsscheman får stryka på foten på så sätt att det komplette-
rande begreppsschemat tar över och uppfattas som det vardagsspråkliga be-
greppsschemat trots att det endast är kompletterande i avseende på någon 
enskild aspekt. 

Ibland kan missuppfattningarna eller funktionsfelen handla om att vi utgår 
från felaktiga grunder för att tro att vardagsspråket inte fungerar. Detta kan 
handla om politiska eller andra ideologiska grunder, filosofiska utgångs-
punkter eller liknande. 

Någon som menar att de starka har rätt att bestämma och att de svaga ska 
underordna sig kommer att ha svårt att röra sig med vårt vanliga språk efter-
som det bygger på en annan människosyn. Denna person kan då mena att det 
är språket det är fel på, när det snarare är personen i frågas inställning som 
inte stämmer överens med verkligheten på så sätt att vi märker att den socia-
la verkligheten bjuder motstånd mot en sådan uppfattning. Någon som menar 
att nazisterna har rätt och att vi bör utrota alla judar kan t.ex. inte formulera 
sina uppfattningar på ett adekvat sätt som stämmer överens med den etiska 
begreppsapparat vi idag har och utgår från i ett demokratiskt rättssamhälle.483 
Ett annat exempel kan vara att om man utgår från metafysiskt realistiska 
eller metafysiskt antirealistiska förutsättningar så kommer det att finnas en 
diskrepans mellan förståelsen av språket och hur vi faktiskt använder det. 
Man tror då att språket måste användas på något annat sätt än det faktiskt 
används. Här kan då missuppfattningar och funktionsfel uppstå. 

Detta är då felaktiga grunder för att tro att det är vårt vardagliga språk det 
är fel på. Denna typ av missuppfattning är nära kopplad till den missuppfatt-
ning som har att göra med att språket inte räcker till. Skillnaden är att man 
här på felaktiga grunder tror att språket inte räcker till medan det i det första 
fallet handlar om att vi faktiskt behöver en utvidgning. 

Jag har här tagit upp tre olika huvudanledningar till varför det uppstår 
missuppfattningar eller funktionsfel i vardagsspråket: 1. Något händer och 
det uppstår ett behov att komplettera vardagsspråkets begreppsschema (eko-
nomiska förutsättningar, klimatförändring, könsstrukturer). 2. Man tror att 
det kompletterande begreppsschemat kan ersätta vardagsspråkets begrepps-
schema (t.ex. naturvetenskapligt språk). 3. Man anser sig behöva ändra var-
dagsspråket på ideologiska grunder, ideologiska grunder som dock många 
gånger visar sig vara felaktiga eller ensidiga. 
                               
483 Jfr Putnam, 1981, s. 212-213. 
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Gränser och transcenderande 
Som jag visat ovan i detta kapitel är vi människor beroende av språket i alla 
våra förehavanden. Vi talar, tänker, tror, erfar och föreställer oss genom 
språket. Utan språket skulle vi inte kunna göra oss en uppfattning om värl-
den. Det är klart att vi på något sätt skulle kunna göra oss en ”uppfattning”; 
det är ju inte så att t.ex. katter inte reagerar på sin omgivning, den gemen-
samma verklighet som vi människor också delar med dem. Det är klart att de 
på något sätt ”uppfattar” saker och ting trots att de inte har något språk. Det 
är naturligtvis så att de har kroppsspråk och utstöter ljud för att visa vad de 
”vill”, men de kan inte sägas ha något språk på nivå 1 i min uppdelning, av 
vilket följer att de inte heller har några begreppsliga scheman på nivå 2. Kat-
ter kan sägas ”uppfatta” och ”vilja”, vi ser det på deras beteenden. Jag vet att 
min katt Plupp vill ha mat när han går kring benen på mig ute i köket och 
jamar. Men det är jag som ser på hans beteende att han ”vill” ha mat. Det är 
endast utifrån våra mänskliga begrepp och våra tolkningar som det kan sägas 
vara meningsfullt att påstå att katten Plupp ”vill” ha mat. Men utifrån dessa 
våra begrepp och kategoriseringar är det uppenbart och dessutom sant att 
Plupp vill ha mat när han går kring benen och jamar. 

Vi kan inte beskriva något utan språket. Att säga att det finns en verklig-
het i-sig som är oberoende av och som ligger utanför vårt språk är också att 
använda vårt språk. Genom att tala om denna av vårt språk och våra begrepp 
oberoende verklighet i-sig har vi visat att vi inte kan tala om en verklighet 
helt oberoende av vårt språk och våra begrepp. Begreppen ”oberoende” och 
”verklighet” är ju begrepp och de tillhör språket. 

Jag har också visat att vårt språk alltid är relaterat till en viss kontext. Oli-
ka kontexter har olika begreppsliga scheman. Våra påståenden måste alltid 
värderas utifrån en viss kontext och dess tillhörande begreppsschema. Påstå-
enden värderas inte i ett begreppsligt vakuum utan alltid i relation till en viss 
bakgrundsteori. 

Man har då menat att detta visar på att vi på intet sätt kan ställa oss utan-
för vår egen kontext och våra begreppsliga begränsningar och förutsättning-
ar. Det skulle betyda att vi är ”fångar” i våra kontexter och begreppsliga 
scheman.484 Eftersom vi alltid måste utgå från de förutsättningar vi har i form 
av kontext, teori och begrepp så menar man att vi inte kan inta andra per-
spektiv. Vi är alltid del av och förutsätter alltid de begreppsliga förutsätt-
ningar vi har och kan därför inte vara betraktare utan endast användare eller 
deltagare. 

Eftersom vi alltid måste utgå från de förutsättningar vi har är det me-
ningslöst, menar man, att försöka undersöka våra begreppsliga förutsättning-
ar och analysera hur kopplingar mellan oss och våra begrepp ser ut. Att göra 
detta, menar man, skulle vara att försöka ta det omöjliga och meningslösa 
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klivet utanför språket. Vissa menar då att detta skulle leda till det som Lynch 
beskriver som uppfattningen att vi endast skulle kunna jämföra tankar med 
tankar. Att det skulle vara på detta sätt förnekar dock Lynch mot bakgrund 
av sin metafysiska pluralism.485 Enligt Tanesini är det just detta som också 
Wittgenstein går emot i sin senare filosofi, men även i Tractatus Logico-
Philosophicus.486 

Enligt Tanesinis tolkning menar Wittgenstein att tanken på att språket är 
en bur skulle betyda att vi då menar att det finns saker vi skulle kunna göra, 
d.v.s. säga, tänka och förstå, som vi faktiskt inte kan göra, d.v.s. säga, tänka 
och förstå. Wittgenstein talar här om en gräns487 för språket och tanken.488 
Problemet han vill visa på är i sak samma problem som jag visat att den me-
tafysiska realismen lider av, nämligen problemet med ett kunskapsteoretiskt 
glapp. 

Att man resonerat på detta sätt, och menat att språket ”burar in oss”, har 
att göra med att man vill visa på att det inte är meningsfullt att tala om en 
verklighet helt oberoende av och utanför oss människor och att man måste 
acceptera att vi inte kan gå utanför språket. Man har då sett att det finns be-
gränsningar för oss människor utifrån att vi är de varelser vi är. Man har då 
tolkat detta som att vi skulle vara instängda i vårt språk, att vi är inburade i 
de begränsningar vi har som de varelser vi är. Om vi skulle sägas vara in-
stängda i vårt språk och våra perspektiv p.g.a. de begrepp, distinktioner och 
kategoriseringar vi har skulle detta betyda att vi inte kan ta oss ur dem.489 

Jag menar att det inte alls är så. Om vi ska uppfatta vårt förhållande till 
världen på detta sätt, som att våra begrepp, distinktioner och kategoriseringar 
begränsar oss så mycket att vi är instängda eller inburade, betyder det i för-
längningen att vi inte över huvud taget kan ändra ståndpunkt, utvecklas, göra 
filosofiska analyser, göra kategoriseringar och undersökningar, därför att vi 
då skulle försöka inta ett omöjligt utifrånperspektiv. Att inte ha någon möj-
lighet att transcendera våra förutsättningar och att vi därigenom skulle vara 
inburade i vårt eget språk och perspektiv faller utifrån de erfarenheter vi har. 
Vi vet, av erfarenhet att vi kan betrakta oss själva och se att vi förutsätter 
vissa saker och vi vet att vi kan ha en åsikt om detta. Även om det verkar 
omöjligt för oss att inta en annan position, kan vi ändå göra det om något 
händer som föranleder oss att ändra åsikt. 

Att påstå att vi inte kan inta ett betraktarperspektiv är lika problematiskt 
som att påstå att vi helt totalt kan ställa oss utanför vårt språk och de förut-
sättningar vi har. Att påstå att vi inte kan inta både ett användarperspektiv 
eller deltagarperspektiv och ett betraktarperspektiv är också en analys och på 

                               
485 Lynch, 1998, s. 145-146. 
486 Tanesini, 2004, s. 63. 
487 ”Limit”. 
488 Wittgenstein, 1974, Tractatus Logico-Philosophicus, § 4.114, s. 30; § 4.115, s. 30. 
489 Se Tanesini, 2004, s. 54. T.ex. de reformerta epistemologerna har menat att det var detta 
Wittgenstein var ute efter att säga. Se Phillips, 2004, s. 42. 
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ett sätt ett betraktarperspektiv. För att över huvud taget kunna uppfatta oss 
som del av och som användare av språket och teorierna, har vi redan förut-
satt ett betraktarperspektiv. Det ligger i vår mänskliga natur, i det faktum att 
vi är de varelser vi är, att betrakta oss själva. 

Vi bör i stället se dessa förutsättningar för vad de är, just förutsättningar. 
De begränsar oss naturligtvis också genom att vi t.ex. inte kan föreställa oss 
vad som helst och vi kan inte helt göra oss av med dem och ställa oss utan-
för. Men de är först och främst förutsättningar genom vilka, utifrån vilka och 
med hjälp av vilka vi kan inta olika positioner. Genom att vi är de varelser vi 
är kan vi titta på oss själva så att säga ”utifrån” och inta ett betraktarperspek-
tiv. 

Vi behöver inte och kan inte ställa oss helt utanför, alltså inta ett helt kon-
textlöst utifrånperspektiv, men vi kan fortfarande inta ett betraktarperspektiv. 
Vi vet av erfarenhet att andra tänker annorlunda, att vi ändrar oss, att vi kan 
inta nya perspektiv och att vi kan se saker i ett ”nytt ljus”. Vi förutsätter och 
räknar t.ex. med att vi kan föreställa oss eller sätta oss in i hur någon annan 
känner. Visst är detta föreställande en tankelek och en konstruktion utifrån 
egna förutsättningar men vi kan ändock, i ett visst avseende, föreställa oss 
detta, inte förutsättningslöst men med hjälp av de förutsättningar vi har. Det 
är inte meningslöst, på det sätt som den metafysiska realismens sätt att förstå 
verkligheten är meningslöst, att helt ställa sig utanför. 

Vi betraktar oss själva ständigt på detta sätt, utifrån ett betraktarperspek-
tiv. Vi kan ifrågasätta varför vi reagerar på ett visst sätt, vi kan se att våra val 
beror på andra förutsättningar i våra liv. En kvinna som blir slagen av sin 
man kan förstå att detta beror på att hennes pappa slog hennes mamma och 
att hon själv nu väljer en relation som påminner henne om hennes föräldrars 
relation. Hon kan förstå att relationen är destruktiv och att hon borde lämna 
den, men samtidigt lämnar hon den inte, av känslomässiga skäl. Hon känner 
inte att hon kan. Här ser hon på ett sätt på sig själv och sin situation i ett 
betaraktarperspektiv samtidigt som hon är en del av den. 

För att förstå hur detta kan vara möjligt och fungera har jag användning 
av Tanesinis feministiska analys av Wittgensteins filosofi. För Tanesini 
handlar det inte om att vi skulle vara ”inburade” i språket, utan om att se de 
förutsättningar vi faktiskt har och ta på allvar hur vi faktiskt lever och an-
vänder språket, att se vilka varelser vi är och de begränsningar vi har, men 
också våra förutsättningar.490 

Enligt Tanesini, handlar Tractatus egentligen om etik och om problemen 
med meningen med livet. Meningen med hans verk är att få slut på filosofin 
genom att upplösa alla filosofiska frågor. Tanesini menar att det är samma 
impuls som ligger till grund för både frågan om meningen med livet och att 
resa filosofiska frågor. Detta är, menar Tanesini, impulsen att transcendera 
våra mänskliga begränsningar. Wittgensteins diskussion om logik och språk 
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är ett försök att få oss att komma över denna impuls, som visar sig i en ten-
dens att gå emot språkets gränser. Diskussionen ska visa oss att våra be-
gränsningar inte fångar oss i en bur och att det därför inte finns något att 
streta emot.491 

Tanesinin säger att Wittgenstein är ute efter att bota sig själv och andra 
från önskan om att transcendera den mänskliga belägenheten. Att transcen-
dera den mänskliga belägenheten tolkar jag som ett försök att göra sig av 
med sina mänskliga förutsättningar i form av att vi är dödliga, inte kan veta 
allt, inte kan ta bort allt begreppsligt och inte kan se verkligheten som den är 
”i-sig”, oberoende av oss människor.492 Att ta bort begränsningarna betyder 
också att ta bort förutsättningarna. Dessa är två sidor av samma mynt, och 
om vi tar bort våra förutsättningar blir inget kvar. 

Vad Tanesini vill visa på är att vi inte kan kliva utanför vårt språk, precis 
som Wittgenstein vill visa.493 Det finns ingen möjlighet att kliva utanför det 
som utgör vår mänskliga belägenhet och våra mänskliga begränsningar men 
vi är inte fångar för det. Tanesini vill argumentera för en viss tolkning av 
Wittgensteins syn på gränsen för tänkande494. Tanesini säger att Wittgenstein 
vid första anblick ser ut att göra en distinktion mellan gränserna för tänkande 
och gränserna för språket, som uttrycker tänkande. Han skriver först att må-
let med Tractatus är att dra en gräns för tanken495. Men direkt efter detta 
uttalande tar Wittgenstein tillbaka det. I stället skriver han att Tractatus ska 
dra en gräns för tankens uttryck i språket496. För att kunna dra en gräns för 
tanken måste vi på ett meningsfullt sätt kunna se båda sidorna mellan vilka 
gränsen går, mellan det som är innanför gränsen och det som är utanför, 
alltså skulle vi bli tvungna att kunna tänka eller föreställa oss det vi inte kan 
tänka eller föreställa oss.497 Wittgenstein menar att vi inte kan ställa oss utan-
för språket och tänka hur världen skulle vara utan språket. Då kan vi inte 
heller dra någon gräns mellan det vi kan tänka och det vi inte kan tänka, när 
det är just en gräns för tanken det handlar om. Om gränsen går för tanken är 
det inte möjligt att säga något om vad som ligger bortanför tanken, alltså vad 
som inte kan tänkas. En gräns är just en gräns mellan olika saker. Eftersom 
vi inte kan tänka det som ligger bortanför det vi kan tänka blir gränsen omöj-
lig. Det finns helt enkelt inte något att dra gränsen för tanken mot, eftersom 
vi inte kan tänka det som finns på andra sidan av denna gräns. Det vi kan 
tänka kan vi ju tänka, men det vi inte kan tänka kan vi ju inte tänka. På så 
sätt kan detta som vi inte kan tänka sägas vara ingenting. Det finns inget på 
andra sidan om det vi kan tänka och därför kan vi inte dra någon gräns, för 
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gränsen måste dras mellan det som kan tänkas och något annat, d.v.s. det 
som inte kan tänkas, men det kan ju inte tänkas. 

Tanesini säger att eftersom vi inte kan göra detta måste Wittgenstein reti-
rera till språket. Problemet är dock, menar hon, att vid närmare eftertanke får 
denna läsning av Wittgenstein problem. På andra sidan av gränsen ligger så 
att säga nonsens, men nonsens kan inte tänkas eller sägas. Vi kan göra bety-
delselösa ljud som är nonsens, men att utsäga dessa ljud leder inte till att 
man säger något. Detta verkar betyda att vi inte heller kan dra någon gräns 
för språket, eftersom detta skulle betyda att vi måste kunna säga vad som 
ligger på andra sidan, och detta är ju omöjligt, enligt Wittgenstein.498 

[Philosophy] must set limits to what can be thought; and, in doing so, to what 
cannot be thought. 

It must set limits to what cannot be thought by working outwards through 
what can be thought.499 

It will signify what cannot be said, by presenting clearly what can be said.500 

Det vi ser här, menar Tanesini, är att det inte finns någon skillnad mellan 
gränsen för tanken och gränsen för språket. Alltså kan inte reträtten till språ-
ket läsas som att de två gränserna inte sammanfaller. För Wittgenstein finns 
det alltså inga tankar som kan tänkas och förstås som inte är språkliga. 

Vidare menar Tanesini, och detta är själva kärnan i det jag vill lyfta fram 
med hjälp av Tanesini, att Wittgenstein vill visa på att vi inte behöver kunna 
greppa och förstå den andra sidan för att kunna möta en ”gräns” för tanken. I 
stället kan vi arbeta utåt501 genom att tänka allt som kan tänkas.502 Genom att 
göra det visar vi vad som inte kan tänkas, d.v.s. nonsens.503 Vi ser i citaten 
ovan att det är fråga om att kunna skilja mellan vad som kan tänkas och vad 
som inte kan tänkas. Detta motsäger inte den tolkning av Wittgenstein som 
säger att vi inte kan gå utanför språket. Det handlar på detta sätt inte om att 
dra någon omöjlig gräns utan om att vi genom att titta på vad som kan sägas, 
också indirekt ser vad som inte kan sägas. Det handlar alltså inte om att ”dra 
upp” någon ”gräns” utan om att så att säga måla det som kan målas och se-
dan låta resten av papperet vara tomt. Vi ser det som kan sägas men på så 
sätt ser vi också att det finns sådant som inte kan sägas. Det är skillnad på att 
indirekt se, utifrån det som kan sägas, vad som inte kan sägas, och att försö-
ka dra upp en gräns mellan det som kan sägas och det som inte kan sägas. 
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Vi behöver alltså inte ”dra” någon ”gräns” utan den finns där och vi 
trycker på den ut mot det vi inte kan tänka tills det tar stopp.504 Vi kan inte 
göra mer för då blir det nonsens. Här har vi en möjlighet att vidga våra grän-
ser, inta nya perspektiv och se saker och ting från en annan synvinkel. Vi 
kan trycka och pressa mot språkets (och tankens) gränser och på så sätt hela 
tiden utvidga vårt perspektiv. Vi kan vidga våra gränser genom att trycka 
och böka omkring innanför ”gränserna”. 

Detta har kopplingar till Herrmanns tankar kring att verkligheten bjuder 
oss motstånd.505 Herrmann menar att den gemensamma verkligheten bjuder 
oss motstånd och gör att vi inte kan göra hur eller vad som helst. Vi ser att 
inte allt det vi tror är sant men att annat verkar vara sant. Verkligheten sätter 
upp motstånd mot oss när vi agerar på ett sätt som inte går ihop med hur 
verkligheten är. Herrmann poängterar att vi är de varelser vi är, vilket gör att 
vi har olika begränsningar av kommunikationstyp, begreppsliga begräns-
ningar och epistemiska begränsningar. Vi måste använda de lingvistiska 
medel som är tillgängliga, både för oss själva och för dem som vi kommuni-
cerar med, för att kunna kommunicera över huvud taget. Vi är alltid begrän-
sade av våra begreppsliga förutsättningar såtillvida att alla våra upplevelser 
sker med hjälp av, genom och i de begrepp vi har lärt oss. Detta betyder inte, 
understryker Herrmann, att begrepp är fasta och oföränderliga. Missuppfatt-
ningar och liknande kan leda till att begrepp ändras och utvecklas. Samtidigt 
gäller det att om vi inte hade några begrepp från första början skulle vi inte 
kunna påstå att vi vet saker och ting om objekt och deras egenskaper. När det 
gäller påståenden om vad vi vet, både när vi påstår något och när vi rättfär-
digar det, så gör vi det i relation till det som vi uppfattar som bevisning i den 
kontexten. Bevisning är ett resultat av socialisation och av de erfarenheter 
som är tillgängliga för oss som de varelser vi är.506 

Vi räknar dock med att verkligheten bjuder oss motstånd och på så sätt 
orsakar oss att tala om saker och ting. Bevisning och evidens behöver, menar 
jag, inte ha en så snäv användning som begreppet evidens har inom t.ex. 
naturvetenskapen. Vi vet utifrån våra erfarenheter att det är på detta sätt vi 
närmar oss verkligheten. Vi utgår från den bevisning vi har genom att verk-
ligheten bjuder oss motstånd. När vi påstår något, tror något eller tänker 
något utgår vi från hur vi upplever verkligheten när vi interagerar med den. 

Detta betyder att det inte bara är språket som begränsar oss utan även 
verkligheten. Att verkligheten begränsar oss hänger ihop just med språket. 
Språket vore inte adekvat och användbart om det inte sa oss något om verk-
ligheten.507 Detta har även Edlund tagit upp. Hon säger att våra tolkningsra-
mar ibland inte räcker till och det vi, eller i alla fall några av oss, då gör är 
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att frigöra oss från dessa tolkningsramar och börjar hitta nya vägar för för-
ståelse.508 

Vad vi måste komma ihåg är dock att vi alltid frigör oss med utgångs-
punkt i just det som vi ska frigöra oss från. Ett exempel kan vara en dotter 
till en rik affärskvinna som värderat utbildning, status, pengar och trygghet 
väldigt högt. Dottern kanske får helt andra värderingar än sin mor. Dottern 
väljer att värdera familj, fritid, relationer och spontanitet högt. Att dottern 
gör detta beror med största sannolikhet på att hennes mor värderade helt 
andra saker. Dottern kommer från en viss kontext med vissa värden men 
väljer att frigöra sig och värdera andra saker. Dottern kommer inte från något 
värderingsmässigt vakuum utan har sin mammas värderingar som utgångs-
punkt men väljer att gå en annan väg. Detta att hon frigör sig sker naturligt-
vis inte heller i ett vakuum utan i relation till andra värdemässiga kontexter 
som kanske utgörs av vänners familjer. 

Edlund talar också om gränser, där gränser har att göra med den funktion 
som något har. I Edlunds fall är det existentiell mening som ska avgränsas. 
Den existentiella meningen kan inte vara vad som helst och det är inte vad 
som helst som kan sägas vare existentiellt meningsfullt. Det meningsfulla 
kan här avgränsas i relation till relationen till den andre, menar Edlund. Det 
är i denna relation som vi förstår om något är meningsfullt eller inte. 

Det etiska kravet gör att existentiell mening inte kan vara vad som helst som 
vi språkligt kan formulera. Det finns en gräns och den består i relationen till 
den andre. Det etiska krav som i den relationen avgör om något kan sägas 
vara existentiellt meningsfullt eller ej.509 

Verkligheten, i Edlunds fall den moraliska verkligheten, bjuder oss mot-
stånd. Vi ser att det är relationen till den andre som utgör gränsen för vad 
som är moraliskt och vad som inte är det. Det vi erfar i relation till andra är 
det som får avgöra om ett förhållningssätt till en annan är moraliskt eller 
inte. Om någon skadas av mitt beteende är det inte moraliskt och där ser jag 
gränsen för vad jag kan göra. När man möter en annan människa inser man 
sina förpliktelser mot denna människa och det blir gränsen för vad som är 
moraliskt. 

Om vi här plockar in Lynchs syn på begrepp som funktionella kan vi se 
att begreppet existentiell mening inte behöver ha skarpa gränser utan kan 
förstås som möjligt att utvidga men att det samtidigt är så att det finns en 
gräns, som här, enligt Edlund, dras med hjälp av relationen till den andre.  

Edlund tar också upp transcenderande i relation till förändrandet av och 
omformulerandet av någons livsberättelse. Här använder hon sig av Martin 
Holmberg. Under vissa perioder av livet är vi osäkra på vad som är viktigast 
för oss i våra liv. Frågan som Edlund tar upp är vad det är som sker under 
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sådana perioder i ens liv. Holmbergs lösning på denna fråga, menar hon, är 
att man transcenderar och går utöver det liv man just nu har för att kunna 
formulera livsmening.510 Men Edlund vill inte endast mena att transcende-
randet sker när man tvingas omformulera sin livsberättelse. Edlund menar att 
det är frågan om en genomgripande transcendens, för att kunna förklara hur 
stort det är att fundera över, omvärdera och ändra sig i frågan om vad man 
uppfattar som viktigast i livet. 

Här stöter nu Edlund på ett problem som handlar om vilka gränser som är 
möjliga att överskrida och vilka gränser som är möjliga att föreställa sig. Här 
tar även Edlund, precis som jag, hjälp av Tanesini. Även Edlund vill, som 
jag, använda Tanesini för att visa hur vi har möjligheten att tänja gränserna 
mot det vi inte vet något om.511 

Man kan med min terminologi beskriva det Edlund vill visa som att vi i 
olika kontexter med olika begreppsliga scheman inte kan kliva utanför den 
kontext vi är i men vi kan byta kontext eller skapa ett nytt begreppsliga 
scheman för att hitta andra sätt att beskriva det vi upplever. Hon skriver: 

Gränsöverskridandet förutsätter en gräns – eller gör det inte det? Jag skulle 
vilja hävda att det alltid finns någon form av begränsning för vad vi kan ut-
trycka inom ramen för en viss uttrycksform, men vi har förmågan att gå över 
till nästa uttrycksform för att fortsätta uttryckandet.512 

Genom att ”gå över till nästa uttrycksform” har vi möjlighet att få nya di-
mensioner fogade till upplevelsen av existentiell mening.513 

Edlund använder sig också av Edith Wyschogrod för att lyfta fram våra 
mänskliga begränsningar. Wyschogrod talar om ”tiden som återstår”514 för att 
visa på att vi människor är ändliga varelser.515 Edlund konstaterar att Wy-
schogrod visar på att vi har en möjlighet att ta oss ur våra begränsningar och 
den instängdhet som dessa begränsningar utgör, som består i att vi är ändli-
ga, genom relationen till andra. Vi delar med alla andra det faktum att vi alla 
ska dö, att vi har ”tid som återstår”. Vi kan då överskrida vår egen situation 
eller belägenhet genom medkänsla för den andre516. Genom att vi upplever 
andra och omvärlden kommer vi i kontakt med den andre och därigenom det 
annorlunda, på så sätt har vi möjlighet att transcendera våra egna begräns-
ningar.517 

                               
510 Edlund, 2008, s. 35. 
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Vi har alltså sett att vi inte kan kliva utanför några gränser men samtidigt 
har vi sett att vi har förmågan att transcendera våra egna perspektiv och se 
saker och ting från ett annat håll. Vi har också en möjlighet att föreställa oss 
och att fantisera. Vi kan inte föreställa oss något i ett kontextuellt och be-
greppsligt vakuum men vi kan med utgångspunkt i de förutsättningar vi fak-
tiskt redan har utvidga och ändra perspektiv. Vi kan trycka på ”gränsen” för 
vår föreställningsvärld och våra kontexter ut mot något vi ännu inte vet om. 
Vi utvidgar ”gränsen”, vår belägenhet och våra förutsättningar inifrån, från 
de förutsättningar vi har. 

Tanesini visar med hjälp av Wittgenstein att vi människor har en förmåga 
att transcendera våra egna förutsättningar. Vi har förmågan att titta på oss 
själva som om vi gjorde det utifrån.518 Grunden i Wittgensteins bidrag ligger 
enligt Tanesini i hans förståelse av jaget. Han talar om ett subjekt som kan 
ses som ett ramverk för världen. Subjektet är inte en del av världen, snarare 
är det så att världen tillhör subjektet. Om jag försöker föreställa mig världen 
utan mig själv föreställer jag mig att jag inte existerar kroppsligt, men det är 
fortfarande min värld det är frågan om.519 Detta skulle kunna tolkas som att 
det inte finns någon yttre verklighet som vi människor är en del av. Det är 
inte så varken Tanesini eller jag tolkar Wittgenstein. Vad Wittgenstein är ute 
efter är att poängtera att det är vi som upplever verkligheten. Vi kan inte 
tänka oss hur verkligheten skulle vara utan oss själva. Vi kan föreställa oss 
det på så sätt att vi kan ”leka med tanken” men vi kan inte fullt ut på ett me-
ningsfullt sätt förstå det. 

Tanesini säger att vi människor inte är saker i världen utan varelser som 
har en värld, varelser för vilka det finns sådant som är viktigt. Vi har förmå-
gan att titta på oss själva, så att säga, ”utifrån”520.521 Här är hennes exempel 
från författaren Julio Cortazar belysande. Cortazar beskriver hur han sitter 
och äter och tänker på sig själv som en stor ”matbehållare”; han tänker på sin 
magsäck och ser sig själv som en behållare med mat i. Men i samma stund 
som han tänker detta tänker han att han inte bara är det. Han utbrister inom 
sig: ”Nej, jag är inte bara det!” Han ser sig själv som en sak, en matbehålla-
re, men inser samtidigt att han inte bara är en sak. Detta, menar Tanesini, 
säger oss något viktigt, nämligen att vi människor inte bara är objekt.522 

I swallow my soup. Then in the midst of what I am reading, I think: ’The 
soup is in me, I have this pouch which I will never see, my stomach.’ I feel 
with my two fingers and I touch the mass, the motion of the food there inside. 
And I am this, a bag with food inside of it. The soul is born: ‘No I am not 
that.’523 
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Jag använder detta exempel för att jag uppfattar det som belysande för att 
klargöra vari ett betraktarperspektiv respektive ett användarperspektiv eller 
ett deltagarperspektiv ligger och hur vi kan förstå relationen mellan dem. 
Tanesini menar att vi i detta exempel ser att vi är varelser som har möjlighet 
att inta ett perspektiv, så att säga ”utifrån”.524 Exemplet kanske mest naturligt 
ska förstås som ett moraliskt och existentiellt ställningstagande, det är ju 
själen som ”föds”. Men det är fortfarande ett exempel på hur vi har möjlig-
het att ha ett användarperspektiv eller deltagarperspektiv och samtidigt inta 
ett betraktarperspektiv. 

Cortazar både betraktar och är det som betraktas. Att förstå att man inte är 
en sak, d.v.s. ett objekt, som Cortazar ovan, blir som en uppenbarelse. Detta 
blir möjligt för oss människor eftersom vi har förmågan att titta på oss själva 
som om vi stod utanför oss själva. Vi kan på detta sätt betrakta oss själva 
trots att det är oss själva vi betraktar, från vårt eget perspektiv. Vi förstår att 
vi inte bara är objekt, bland andra, i världen, utan vi har en värld och detta 
har i sin tur att göra med att saker och ting spelar roll för oss människor.525 

Tanesini menar att vi, för att förstå Wittgensteins filosofi, måste förstå 
vad han är ute efter att säga om jaget. Om jag försöker tänka på världen utan 
mig själv kommer jag att tänka på det som att jag inte finns rent kroppsligt 
men jag föreställer mig ändå världen som jag ser den, alltså med mig själv 
som en del av den. Jag är den som ser världen och alltså är det min värld. 
Det är på detta sätt subjektet är gränsen, ramen för världen.526 Subjektet är 
inte en del av världen utan snarare tillhör världen subjektet. 

Poängen som Tanesini och Wittgenstein är ute efter, är att visa att vi inte 
kan tänka oss världen utan oss själva. Detta skulle kunna tolkas som att vi 
människor bestämmer vad som är verkligt och inte, att vi skulle vara ramen 
för verkligheten så tillvida att verkligheten inte skulle vara något utan oss. 
Att för att vi inte är en del av världen, utan en ram för världen, så finns den 
heller inte oberoende av oss. Jag menar dock att man inte behöver se det så. I 
stället kan vi se det så att subjektet är en ram för verkligheten såtillvida att 
det är subjekt som tänker på, talar om och förstår verkligheten, men verklig-
heten eller världen, skulle inte försvinna om det inte fanns subjekt, d.v.s. 
människor. Världen är inte beroende av ett subjekt, världen är inte beroende 
av människan, men när människan ser på världen gör hon det utifrån sig 
själv och på så sätt blir hon ramen. Tanesini citerar Wittgenstein:527 

There is no such thing as the subject that thinks or entertains ideas. If I wrote 
a book called The world as I found it, I should have to include a report on my 
body, and should have to say which parts were subordinate to my will, and 
which were not, etc., this being a method of isolating the subject, or rather of 
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 166 

showing that in an important sense there is no subject; for it alone could not 
be mentioned in that book.528 

The subject does not belong to the world: rather, it is a limit of the world.529 

Dessa citat, menar Tanesini, visar tydligt på att det subjekt som Wittgenstein 
skriver om är just ett sådant subjekt som försöker anlägga en transcendent 
synvinkel530 på världen. Vad Wittgenstein är ute efter att säga i dessa citat är 
att vi människor hela tiden försöker inta detta utifrånperspektiv, denna tran-
scendenta synvinkel, fastän den är omöjlig för oss p.g.a. våra förutsättning-
ar.531 

Tanesini visar att det Wittgenstein är ute efter är återigen kopplat till hans 
önskan om att utplåna de filosofiska frågorna och få oss att inse att vi inte 
kan bli av med våra begränsningar532. Vad han är ute efter är att få oss att 
sluta försöka göra oss själva oberoende av världen och i stället se att vi och 
världen är det samma.533 Jag tolkar detta, med hjälp av Tanesini, som att vi 
och världen är det samma på så sätt att vi inte kommer undan de förutsätt-
ningar vi har för att göra distinktioner, karakteriseringar och begreppsliga 
uppdelningar. Vi kommer alltså, med Wittgensteins och Tanesinis ord, alltid 
att vara ramverket för världen genom att det är vi som talar om, tänker på 
och har föreställningar om världen.534 Det är våra begränsningar, som samti-
digt är våra förutsättningar, som blir det avgörande för vad vi kan säga om 
verkligheten och vad vi inte kan säga om den, eftersom det är just vi som 
talar om den. 

Jag har här visat vilka aspekter av Wittgensteins respektive Tanesinis fi-
losofier som jag kan ha hjälp av för att förstå vår relation till språket och 
språkets relation till verkligheten. Jag vill därför avslutningsvis ta upp i vilka 
avseenden jag menar att Wittgenstein har rätt i fråga om kopplingen mellan 
oss, vårt språk och verkligheten och i vilka avseenden han kan ha missat 
vissa perspektiv och viktiga aspekter av vad det är att vara människa. 

Utifrån Tanesinis tolkning av Wittgenstein som viljandes säga oss att vi 
alltid har de förutsättningar och begränsningar vi har och att vi måste utgå 
från dem menar jag att Wittgenstein har helt rätt. Hans poäng är att vi inte 
kan göra något utan språket, det är genom, med och i det som vi möter verk-
ligheten. 

Om man däremot menar att det Wittgenstein är ute efter att säga oss är att 
det inte finns något mer än språket eller att vi inte kan räkna med att det 
finns sådant som vi inte vet om, inte kan veta om, inte någonsin kommer att 
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veta om eller sådant vi inte kan förstå, utifrån de förutsättningar och be-
gränsningar vi har, så menar jag att man har missat en väsentlig del av vad 
det är att vara människa. I så fall har man nämligen missat att vi faktiskt har 
förmågan att föreställa oss och transcendera vår egen belägenhet, såtillvida 
att vi kan inta andra perspektiv än endast ett ”här-och-nu-perspektiv”, alltså 
ett användarperspektiv eller ett betraktarperspektiv.535 Om man med att vi är 
ramen för verkligheten och att vi har en verklighet menar att det inte finns 
någon yttre verklighet, så menar jag att man har fel.536 

Om man alltså tolkar Wittgenstein som att vi människor är det som avgör 
hur världen är genom att det är ”vår värld”537, att vi måste lämna saker och 
ting som de är538, att ingenting kan sägas utom det som kan sägas539 och att vi 
inte kan säga något om det vi inte vet något om540, menar jag att man går för 
långt.541 

Om man däremot tolkar Wittgenstein i enlighet med Tanesini, så ser man 
vad Wittgenstein vill göra, nämligen att visa oss på förutsättningar vi inte 
kommer undan. Wittgenstein vill säga att vi måste se saker för vad de är, å 
ena sidan genom att se att vi människor inte kan göra eller föreställa oss vad 
som helst, å andra sidan genom att se att vi faktiskt har förmåga att till viss 
del transcendera vår egen belägenhet. Uppfattar man Wittgenstein på detta 
sätt, vilket jag med Tanesini menar att man bör göra, då har Wittgenstein 
verkligen visat på hur vår relation till verkligheten ser ut genom vårt språk. 

Tanesini menar att Wittgenstein vill visa att det inte finns några möjlighe-
ter som är stängda för oss bara för att vi har begränsningar.542 Vi har möjlig-
heter att transcendera vår egen belägenhet. Men han visar också att längtan 
efter att transcendera för mycket, och på så sätt ställa oss helt utanför världen 
för att vi tror att det är enda sättet att bli till ett subjekt, är otillfredsställande 
och inte kommer att svara på våra existentiella frågor om meningen med 
livet.543 Om vi kunde bli helt oberoende av världen, den empiriska verklighe-
ten, skulle vi bli isolerade från allt som skulle kunna ge våra liv mening.544 
Vi ser här att verkligheten inte är oberoende av oss, såtillvida att det är vi 
som upplever den, och att vi inte är oberoende av verkligheten, såtillvida att 
vi alltid finns i relation till den. 

Trots att det Wittgenstein vill göra är att få oss att sluta försöka inta detta 
totalt transcendenta perspektiv kan vi med hjälp av Tanesinis tolkning och 
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förståelse av honom få hjälp att se på vilket sätt vi människor ändå har möj-
lighet att transcendera våra egna förutsättningar, utgångspunkter och kontex-
ter. Wittgenstein menar, enligt Tanesini, att vi inte är fångar i språket vilket 
betyder att vi måste ha möjlighet att på något sätt transcendera, inta betrak-
tarperspektiv och vidga våra utgångspunkter.545 

Med hjälp av Tanesinis förståelse av gränser, som något som vi inte kan 
dra men som vi med utgångspunkt i våra förutsättningar kan trycka på och 
böka innanför, kan vi se att vi inte är instängda i våra förutsättningar, eller 
inburade i vårt språk, utan att vi utifrån dem kan inta andra perspektiv. Vi 
kan t.ex. inta ett betraktarperspektiv på språket och vårt sätt att förhålla oss 
till verkligheten trots att vi är användare av språket och inte kan förstå verk-
ligheten oberoende av våra begreppsliga kategoriseringar. 

Att vi kan inta ett betraktarperspektiv är inget konstigt, det vet vi av erfa-
renhet att vi kan. Vi kan göra det och gör det hela tiden. Vi förutsätter det 
också i allt vi gör. Det är inte bara så att vi faktiskt vet att vi kan skjuta på 
gränsen, få nya intryck, röra oss mellan kontexter, utvidga våra begreppsliga 
scheman, vi vet också att vi faktiskt talar om oss själva, verkligheten och 
sanning på detta sätt och räknar med att vi faktiskt kan ändra oss och inta 
nya perspektiv. Vi gör faktiskt detta utifrån ett betraktarperspektiv. När vi 
ska försöka förstå något, t.ex. dessa frågor om kopplingen mellan vårt språk 
och begreppen sanning och verklighet, som jag håller på med i denna bok, 
ser vi att vi tittar på språket utifrån; vi intar ett betraktarperspektiv trots att vi 
är användare. 

Det är alltså inte, för Wittgenstein, fråga om att vi inte skulle kunna trans-
cendera över huvud taget, utan det är fråga om att vi inte helt och hållet kan 
transcendera vår belägenhet. Vi kan inte transcendera våra egna begräns-
ningar och ställa oss utanför eller inta ett utifrånperspektiv, men vi kan 
transcendera vår belägenhet med utgångspunkt i de förutsättningar vi faktiskt 
har. 

Vi intar detta betraktarperspektiv hela tiden i vårt vardagliga liv. Vi kan, 
så att säga, ta ett steg tillbaka från oss själva och betrakta oss själva i en viss 
fråga. Jag kan t.ex. fundera över mina intentioner gällande att låna ut min bil 
till en vän. Vid första anblicken är det för att min vän behöver en bil. Vid 
närmare eftertanke har det att göra med att jag kommer att behöva hjälp att 
bära när jag om några veckor ska flytta. Jag har här betraktat mina intentio-
ner med hjälp av ett betraktarperspektiv. När jag såg på det ”inifrån”, när jag 
var i ett användarperspektiv eller deltagarperspektiv, var det fråga om att 
bara vara hjälpsam. När jag betraktade det ”utifrån”, när jag intog ett betrak-
tarperspektiv, var det fråga om att jag ville ha något tillbaka. 

Att jag väljer att tala om användarperspektiv eller deltagarperspektiv och 
betaraktarperspektiv är för att vi inte kan inta ett utifrånperspektiv där vi inte 
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har språket som förutsättning. Att tala om inifrånperspektiv och utifrånper-
spektiv blir problematiskt, då det har att göra med det som Wittgenstein me-
nar att vi inte kan göra, ställa oss utanför vårt språk. P.g.a. detta har jag här 
ovan satt ”inifrån” och ”utifrån” inom citattecken. Jag vill poängtera att vi 
inte helt kan gå utanför vårt språk men att vi samtidigt kan inta ett betraktar-
perspektiv. 

Användarperspektiv, deltagarperspektiv och betraktarperspektiv 
Vi människor är användare av språket och deltagare i våra kontexter och har 
begreppsliga scheman. Att vi har ett användarperspektiv i relation till språket 
är alltså ganska uppenbart. Samtidigt har vi också möjligheten att se vårt 
språk utifrån. Vi kan undersöka vad vi menar med vissa ord, vi kan undersö-
ka de sätt på vilka vi använder våra begrepp och vi kan se att vi är beroende 
av vårt språk för att orientera oss i verkligheten. Allt detta visar på att vi har 
en förmåga att inta ett betraktarperspektiv i relation till språket. 

Jag kommer här att tala om deltagarperspektiv när det är fråga om ett 
sammanhang eller en kontext och om användarperspektiv när det är fråga om 
språket. Vi deltar ju i kontexter men är användare av språket. Det kan också 
vara så att jag tar upp båda perspektiven. Då det inte är fråga om betoning av 
vare sig det ena eller det andra utan det endast är fråga om ett perspektiv som 
ska kontrasteras mot ett betraktarperspektiv. Jag kommer dock inte att tala 
om innanförperspektiv och utanförperspektiv då detta skulle se ut som att vi 
kunde inta ett perspektiv utanför våra kontexter och utanför vårt språk, obe-
roende av våra begreppsliga uppdelningar. 

Herrmann påpekar att man kan uppfatta människor på två sätt, dels som 
agerande och problemlösande varelser som är en del av verkligheten och 
som är beroende av de förutsättningar vi har som de varelser vi är, t.ex. 
språkliga, dels som åskådare som kan se verkligheten utifrån. Herrmann 
visar på att båda dessa delar behövs för att förstå vad det är att vara männi-
ska. Vi människor har nämligen möjligheten att växla mellan en roll som 
betraktare och en roll som användare eller deltagare. Vilken roll vi intar har 
att göra med vad det är för relationer vi undersöker. Ibland är det mer ade-
kvat att se oss själva som betraktare, t.ex. när vi ska testa hypoteser med 
hjälp av en hypotetiskt-deduktiv metod. Ibland är det mer adekvat att se oss 
som användare eller deltagare.546 

Vi människor är användare av språket, vi förhåller oss till världen med, 
genom och i språket och kan därför inte kliva utanför det och på detta sätt 
inta ett utifrånperspektiv. Vad vi däremot kan göra, som vi sett i avsnittet 
ovan under rubriken Gränser och transcenderande, är att inta ett betraktar-
perspektiv genom att vi har de förutsättningar vi har som de varelser vi är. Vi 
har förmågan att till viss del inta någon annans perspektiv och vi har förmå-
                               
546 Herrmann, 1995, s. 51. 



 170 

gan att föreställa oss hur saker och ting skulle kunna vara. Vi kan inte fullt ut 
förstå vissa saker som vi kan föreställa oss, som t.ex. att universum är oänd-
ligt, men vi kan närma oss det. Vi kan på ett visst sätt föreställa oss vad det 
är att universum är oändligt. På ett annat sätt kan vi inte det, vi kan inte verk-
ligen fullt ut förstå det. Vad vi kan göra är att ”leka med tanken”. Vi kan 
”leka med tanken” på att universum är oändligt genom att vi vet vad det är 
att något är ändligt. Allt vi känner till är ändligt. Samtidigt har vi möjlighe-
ten att ändå, på detta sätt att ”leka med tanken”, föreställa oss hur det är när 
något är oändligt. Detta exempel tar jag även upp i kapitel 5. Sanning under 
rubriken Begreppet sanning på två nivåer och under rubriken Evidenstran-
scendenta sanningar. 

Vi har möjligheten att, samtidigt som vi alltid är deltagare i en kontext 
och användare av ett begreppsligt schema, inta ett betraktarperspektiv där vi 
har möjligheten att analysera på vilket sätt vi är beroende respektive obero-
ende av våra perspektiv. 

Vad vi kan göra är att trycka på språkets och tankens ”gränser” inifrån 
och på så sätt ändra de förutsättningar vi har. Vi behöver inte, och kan inte, 
gå utanför språkets och tankens gränser men vi kan, utifrån de förutsättning-
ar och perspektiv vi har, utvidga vårt perspektiv och på så sätt inta nya posi-
tioner. Vi är därför inte låsta eller inburade i våra perspektiv eller i de förut-
sättningar som språket på ett sätt utgör. Det finns förutsättningar i form av 
vårt språk som vi inte kommer undan och som på detta sätt kan sägas vara 
begränsningar utifrån ett betraktarperspektiv. Vissa förutsättningar kan vi 
kliva utanför och utvidga men vissa förutsättningar kan vi inte komma un-
dan. 

Här kommer alltså betraktarperspektivet in. När jag diskuterar vardags-
språket på två nivåer intar jag ofrånkomligen ett betraktarperspektiv. Jag 
ändrar då fokus från ett användarperspektiv till ett betraktarperspektiv. 
Samma sak gäller uppdelningen mellan kontext, begreppsligt schema och 
bakgrundsteori. Här är det återigen fråga om att jag intar ett betraktarper-
spektiv för att kunna säga något om hur relationen mellan oss, vårt språk, 
vad som är sant och verkligheten ser ut. 

När vi lägger fokus på användarperspektivet eller deltagarperspektivet är 
det inte meningsfullt att tala om bakgrundsteorier, begreppsliga scheman, 
kontexter, språkliga nivåer och liknande. När fokus ligger på användarper-
spektivet eller deltagarperspektivet kan vi inte tala om dessa kategorisering-
ar. Vi funderar då inte på de förutsättningar vi har eller det vi förutsätter utan 
vi bara lever våra liv. Vi tänker inte på att vi förutsätter att golvet håller, att 
det inte börjar ramla grisar från himlen eller att solen fortsätter att lysa även i 
morgon. Vi tänker inte på detta, vi bara räknar högst omedvetet med det. När 
vi däremot intar ett betraktarperspektiv kan vi se att språket kan förstås på 
vissa sätt och att vi har vissa förutsättningar och begränsningar. Detta bety-
der inte att användarperspektivet eller deltagarperspektivet är det riktiga eller 
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vanliga och att vi ibland transcenderar detta och för en stund bli betraktare, 
utan båda sätten är det vanliga, det är så vi faktiskt gör. 

Dessa aspekter eller perspektiv går alltså inte att i praktiken åtskilja. Vi 
använder språket på detta sätt och det är så vi lever. Men när vi i en filoso-
fisk undersökning vill bena ut hur språk, verklighet och sanning hänger ihop 
måste vi göra denna något konstlade och teoretiska uppdelning. På så sätt är 
vi användare av sanningsbegreppet och kan samtidigt se på hur vi behöver 
förstå det utifrån ett betraktarperspektiv. 

Vad som är viktigt att påpeka är också att det inte är fråga om att kunna 
växla helt mellan ett användarperspektiv eller deltagarperspektiv och ett 
betraktarperspektiv utan att vi alltid har båda perspektiven. Vad vi däremot 
kan göra, utifrån betraktarperspektivet, är att lägga fokus vid ett av perspek-
tiven. Oftast är fokus på ett användarperspektiv, det vi är i när vi bara räknar 
med saker och ting helt omedvetet, d.v.s. när vi lever våra liv. Men vi kan 
också lägga fokus på ett betraktarperspektiv och det är då vi har möjligheten 
att se på oss själva och våra förutsättningar och begränsningar på det sätt vi 
här gör. 

Utifrån ett betraktarperspektiv kan vi alltså säga att det på nivå 1 är fråga 
om språklig förmåga, att vi är språkliga varelser. På nivå 2 är det fråga om 
att vi har vissa sätt att uttrycka oss kopplade till olika praktiker eller kontex-
ter. 

Språk – sammanfattning 
Vad jag visat i detta kapitel är hur vi kan förstå språk som en förmåga som vi 
människor har. Vi har också sett hur vardagsspråket kan förstås som två 
olika nivåer på vilka olika aspekter betonas och lyfts fram, samtidigt som det 
är fråga om samma vardagsspråk som i en övergripande och grundläggande 
bemärkelse måste vara avgörande för vad det är vi menar med saker och 
ting. 

Jag har också, med hjälp av Lynch, förklarat på vilket sätt begreppsliga 
scheman kan förstås och visat på hur man kan förstå relationen mellan dessa 
våra begreppsliga scheman, våra kontexter och våra bakgrundsteorier. Jag 
har visat att det först och främst är fråga om betoning av olika aspekter i vårt 
språk beroende bland annat på vilken tyngdpunkt man i ett visst avseende 
lägger vid en av oss oberoende verklighet. 

Jag har utifrån Wittgenstein och Tanesinis tolkning av Wittgenstein visat 
hur vi på ett filosofiskt hållbart sätt kan förstå det faktum att vi människor 
alltid är beroende av våra begrepp, de kontexter vi är i och de bakgrundsteo-
rier vi har, samtidigt som vi också har möjligheten att transcendera vår egen 
belägenhet. De begränsningar vi människor har t.ex. begreppsliga, fysiska, 
biologiska och psykologiska är också de förutsättningar vi har och dessa 
förutsättningar kan vi inte göra oss av med. Men trots att vi är begränsade 
kan vi också utvidga våra perspektiv och inta andra, nya, förhållningssätt. 



 172 

Med hjälp av uppdelningen i användarperspektiv eller deltagarperspektiv 
och betraktarperspektiv kan vi förstå hur detta är möjligt. 
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5. Sanning 

Sanning 
När vi ska förstå vad ett begrepp betyder måste vi gå till vardagsspråket, som 
är vår utgångspunkt och förutsättning i allt vi gör. Detta gäller även för be-
greppet sanning. När vi talar, tänker eller tror något utgår vi alltid från att det 
finns sanning, att det finns sätt det är på. Detta är i sin tur kopplat till att vi 
räknar med att det finns en verklighet som inte bestäms av vad vi tror eller 
tänker om den, som är medvetandeoberoende. Det är denna utgångspunkt jag 
tar i detta kapitel och det är också detta jag kommer att argumentera för. 

Begreppet sanning, kommer jag att visa, är ett mycket grundläggande be-
grepp. Jag kommer också att visa att detta begrepp, för att det är så grund-
läggande som det är, måste ha något med verkligheten att göra. Hur vi ska 
förstå begreppet sanning säger därmed inte endast något begreppsligt utan 
säger också något om hur vi måste räkna med att det faktiskt är. 

Jag vill här börja med att titta på Herrmanns uppfattning om sanning och 
dess relation till verkligheten. Poängen som Herrmann vill göra är viktig och 
en poäng som också jag själv vill göra. Han visar oss, å ena sidan, att verk-
ligheten och sanningen hänger nära ihop med varandra och han visar att 
verkligheten bjuder oss motstånd.547 Han visar, å andra sidan, att hur vi be-
greppsligt identifierar det motstånd som verkligheten bjuder oss, alltså hur vi 
kategoriserar saker och ting, inte kan plockas bort när vi frågar oss vad som 
är sant. Vi kan inte skala bort våra begreppsliga distinktioner och se vad som 
är sant oberoende av dessa distinktioner. 

Dessa poänger är båda oerhört viktiga och klargörande i fråga om vad 
sanning kan sägas vara och dess relation till verkligheten. Vad jag däremot 
uppfattar som problematiskt har att göra med hans ordval i citatet nedan. 
Han skriver att vad som är sant bestäms av hur vi begreppsligt identifierar 
motståndet som verkligheten bjuder. Det är detta ”bestäms” som jag uppfat-
tar som problematiskt. Att något bestäms av något annat låter som att det har 
med orsak att göra, även om Herrmann inte vill se det så. På detta sätt riske-
rar Herrmann att missuppfattas som att han menar att sanningen beror på 
våra begreppsliga distinktioner. Det är dock inte detta han vill säga. Poängen 
som Herrmann vill göra är att visa på kopplingen mellan våra begrepp och 
                               
547 Herrmann, 2006, s. 154. 
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hur vi förstår något som sant. Att vi uppfattar något som sant och att vi kan 
tala om sanning beror på våra begrepp. Utan våra begrepp vore det omöjligt 
att tala om att verkligheten bjuder oss motstånd och vi skulle inte kunna 
identifiera det som vi nu talar om som orsak. 

Vad som är sant bestäms visserligen av hur vi begreppsligt identifierar det 
motstånd som verkligheten så att säga bjuder oss. Däremot orsakas vad som 
är sant inte av våra begrepp.548 

Det som är viktigt att se är att verkligheten kan sägas orsaka oss att säga 
vissa saker om den genom att den bjuder oss motstånd. På så sätt beror vad 
som är sant och vad som inte är sant inte på hur vi begreppsligt identifierar 
detta motstånd eller på våra begreppsliga distinktioner utan det beror på 
verkligheten. Att vi talar om sanning och verklighet beror på att vi upplever 
att det finns sådant som är verkligt och att vi kan säga sanna (och falska) 
saker om verkligheten. Men att vi har möjligheten att tala om detta har med 
våra begreppsliga förutsättningar att göra. 

Korrespondens och kausalitet 
Uppfattningarna om korrespondensteorin om sanning går i filosofiska sam-
manhang mycket isär. Detta beroende på att begreppet korrespondens kan 
sägas vara problematiskt på flera sätt. Samtidigt som vi i vardagslag tänker 
oss att det är fråga om korrespondens när det är fråga om sanning. Vi tänker 
oss vanligtvis att det här är fråga om kausalitet, att något orsakar oss att tala 
om detta något just som detta något.549 Vi tänker oss att det är köksbordet 
som får oss att eller orsakar oss att tala om det som ett köksbord och vi tän-
ker oss att det är sant att det är ett köksbord om det är ett köksbord. Vi tänker 
oss att begreppet köksbord svarar mot eller pekar på det som vi kallar för 
köksbord. 

Jag vill under denna rubrik visa på möjligheten att räkna med korrespon-
dens för att göra rättvisa åt vår intuitiva känsla av att det är fråga om kor-
respondens. Jag har här användning av både Herrmanns och Lynchs förståel-
se av korrespondens. 

I Filosofilexikonet skriver man om korrespondens och koherens: 

[K]orrespondensteorin för sanning […] dvs. överensstämmelseteorin för san-
ning, enl. vilken något är sant om det ”svarar mot” eller ”stämmer överens 
med” det som det utsägs om. [K]oherensteorin för sanning […] dvs. sam-
manhangsteorin för sanning, enl. vilken en utsaga är sann, om den på motsä-
gelsefritt sätt ”hänger samman med” och är förenlig med det mest omfattande 
satssystemet.550 

                               
548 Herrmann, 2006, s. 154. 
549 Jfr Filosofilexikonet, 2004, orsak/verkan, s. 409-410. 
550 Filosofilexikonet, 2004, sanning, s. 485-486. 



 175 

När det gäller korrespondens är något sant om det stämmer överens med 
eller svarar mot verkligheten. Koherensteorin för sanning handlar om sam-
manhang. Något är sant, t.ex. en utsaga, om den på ett motsägelsefritt sätt 
hänger samman med och är förenlig med det övergripande systemet av san-
na utsagor. Detta leder till att det till syvende och sist är systemet av sam-
manhängande utsagor som är sant och inte den enskilda utsagan. 

Peter Vardy skriver i sin bok The Puzzle of God att den som har en korre-
spondenssyn på sanning är realist och att den som har en koherenssyn på 
sanning är antirealist.551 Detta måste, enligt mig, sägas vara en mycket för-
enklad bild av relationen mellan dessa två teorier för sanning som korre-
spondensteorin respektive koherensteorin utgör och dessa två ismer som 
realismen respektive antirealismen utgör. Den är så förenklad att den rent av 
måste sägas vara felaktig. Exempel på varför den är felaktig är att man kan 
vara antirealist och ändå räkna med någon form av korrespondens, t.ex. mel-
lan vad vi säger om våra begrepp och våra begrepp, och man kan vara realist 
och ha en uppfattning om sanning i termer av koherens. Man kan också ha 
båda dessa uppfattningar om hur man kan förstå sanning samtidigt. Att detta 
är en grov förenkling som inte säger särskilt mycket har jag också redan 
visat bl.a. i kapitel 2. Den aktuella debatten under rubriken Rekonstruktion 
av två antirealismer. Här nedan kommer jag dock att utveckla på vilket sätt 
man kan förstå korrespondensteorin, med hjälp av Lynch, genom att visa hur 
man kan förstå sanning i termer av korrespondens. 

Problemen med korrespondensteori har visat sig vara av flera olika typer. 
En typ av kritik har varit den kritik som riktats mot den metafysiska realis-
men. Korrespondensteorin blir då problematisk för att den räknar med att det 
finns någon form av överensstämmelse mellan det vi säger om något och en 
av oss oberoende verklighet i-sig som vi inte kan veta eller säga något om. 
Detta blir problematiskt att påstå då vårt språk, som är beroende av oss, och 
verkligheten i-sig, som är helt oberoende av oss, ska kopplas samman. Om 
nu vårt språk, som är beroende av oss, säger något om en, av oss och vårt 
språk helt oberoende, verklighet så måste ju dessa två delar kunna kopplas 
ihop. Problemet blir att vi säger något om något som vi inte kan säga något 
om. För om verkligheten är helt oberoende av vårt språk så kan vi ju inte 
säga något meningsfullt om denna med det språk som den är oberoende av.552 

Ett annat problem är frågan om vad som korresponderar mot vad. Är det 
satser som korresponderar mot sakförhållanden, är det påståendeinnehåll 
som korresponderar mot fakta eller ord som korresponderar mot saker, eller 
något annat? 

När det gäller korrespondensteorin för sanning gäller den just sanning, det 
handlar om att visa vad sanning är. Man vill, så att säga, definiera sanning i 
termer av korrespondens. Frågan blir dels om begreppet korrespondens är så 
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552 Jfr Putnam, 1981, s. 3, 7; 1990, s. 4-6, 54. 
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mycket mer uttömmande och särskilt mycket mindre problematiskt än själva 
begreppet sanning,553 dels blir problemet att begreppet sanning förutsätts för 
att förstå korrespondens. Detta har att göra med det jag argumenterar för 
genom hela denna bok, nämligen att begreppet sanning är en mycket grund-
läggande förutsättning för hela vårt sätt att förhålla oss till verkligheten. 

Vidare blir den viktigaste frågan, om man lyckas ta sig förbi de andra 
problemen, om sanning verkligen uttömmande kan definieras i termer av 
korrespondens. Om man kommer undan problemet med den metafysiska 
realismen och problemet med frågan om vad det är som korresponderar mot 
vad, och det alltså går att definiera sanning i termer av korrespondens, så 
återstår frågan om det går att uttömmande eller enbart för vissa områden 
definiera sanning i termer av korrespondens. Det finns områden där kor-
respondens verkar vara ett problematiskt sätt att förstå sanning på, t.ex. ma-
tematik. Det är svårt att se vad tal korresponderar emot. 

Herrmann menar att problem med att se sanning som korrespondens upp-
står när man inte bara talar om korrespondens på ett ytterst minimalt sätt och 
i ett formellt avseende, utan när man vill tala om korrespondens som ett kri-
terium för sanning.554 Problemet består då alltså i det metafysiskt realistiska 
problemet att tänka sig korrespondens mellan påståenden och faktiska situa-
tioner i-sig eller mellan ord och saker i-sig, alltså oberoende av oss männi-
skor och icke-begreppsliggjorda. Vi antar då också att denna relation kan 
upptäckas. Problemet blir då att dessa antaganden förutsätter att vi har till-
gång till dessa icke-begreppsliggjorda saker och faktiska situationer i-sig. 
Men som vi vet, av erfarenhet, har vi ofta olika uppfattningar om verklighe-
ten och förstår då korrespondensen på olika sätt utifrån olika uppfattningar 
genom att det är verkligheten som något korresponderar mot. 

Herrmann menar att det finns problem med korrespondensteorin, vilket 
dock inte utesluter att man kan förstå sanning i termer av korrespondens så 
länge man inte ser korrespondens som ett kriterium för sanning.555 Herrmann 
menar också att vi kan tala om en av oss oberoende verklighet som orsakar 
oss att uppleva den. Han skriver: 

Vad som är sant bestäms visserligen av hur vi begreppsligt identifierar det 
motstånd som verkligheten så att säga bjuder oss. Däremot orsakas vad som 
är sant inte av våra begrepp.556 

Det Herrmann vill lyfta fram, som jag tolkar honom, är att vad som är sant 
inte orsakas av våra begrepp, d.v.s. att det orsakas i stället av något annat, 
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554 Herrmann, 2004, s. 80. 
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nämligen det som bjuder oss motstånd.557 Det som bjuder oss motstånd är 
verkligheten som är av oss oberoende och gemensam. 

I sina två böcker Truth in Context och True to Life förklarar Lynch hur 
man kan förstå begrepp utifrån ett funktionsperspektiv. Sanning är ett be-
grepp bland andra och begrepp bör enligt Lynch förstås utifrån vilken funk-
tion de har. Uppfattningen om begrepp som funktionella börjar växa fram 
hos Lynch i hans bok True to Life men utvecklas först ordentligt i den tredje 
boken Truth as One and Many. I olika kontexters begreppsscheman har be-
grepp olika funktion. I olika kontexter ligger fokus på olika aspekter eller 
områden; det är olika saker som anses viktiga i olika kontexter. Detta gör att 
vi inte alltid, i alla kontexter, använder samma begrepp på exakt samma 
sätt.558 

I Truth in Context talar Lynch explicit om hur korrespondensteorin går 
ihop med hans metafysiska pluralism. Man kan utifrån hans minimalistiska 
sanningsbegrepp och hans uppfattning om schemarelativism se korrespon-
dens som att t.ex. ”Gräs är grönt”, relativt ett visst schema, är sant p.g.a. det 
faktum att ”gräs” via våra sinnesförnimmelser kausalt är relaterat till gräs i 
det schemat, och att ”grön” via våra sinnesförnimmelser kausalt är relaterad 
till grönhet i det schemat, och att gräs faktiskt är grönt enligt det schemat.559 

I True to Life tar Lynch också upp korrespondens och visar även här på 
hur begrepp måste förstås som funktionella eller som att de har ett visst jobb 
att utföra i en viss kontext. Att tala om sanning med hjälp av korrespondens 
är enligt Lynch inget problem. Korrespondens kan vara ett bra sätt att förstå 
sanning på, så länge vi förstår att begreppet korrespondens kan få olika bety-
delse i olika kontexter.560 

The idea that truth is objective is sometimes put by saying that true beliefs 
correspond to reality. And that is fine, just as long as we realize that this 
phrase leaves room for disagreement about the nature and extent of what 
“correspondence” and “reality” amount to.561 

Jag menar att genom att se Lynchs position om sanning tillsammans med en 
uppfattning om orsak och verkan kan man förstå vad det är människor gör 
när de tror på något eller tror att något är på ett visst sätt. De begreppsliggör 
både vad de menar har orsakat dem att reagera och de begreppsliggör också 
själva reaktionen, eller snarare så är kanske reaktionen redan begrepps-
liggjord. Inom en viss kontext, med ett begreppsligt schema, menar man att 
man reagerar på något som man menar orsakar en att reagera. 
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Vi kan i det vardagliga livet tala om att något orsakar oss att tala om nå-
got. Om jag säger att det står ett träd där borta så är det trädet som har orsa-
kat mig att tala om det som just ett träd. Vi kan inte säga att det är ett träd i-
sig eller schemaneutralt för då hamnar vi i den metafysiska realismen, men 
inom vårt begreppsliga schema så är det ett träd och inget annat och det skul-
le finnas oberoende av om jag eller någon annan talade om det eller om vi 
över huvud taget hade begreppet träd. 

Kant menar sig visa, med sitt transcendentala argument, att orsak och 
verkan är en förutsättning för vårt sätt att möta världen.562 Han talar här om 
betingelser563 eller villkor, men utifrån min terminologi kan de förstås som 
förutsättningar. Orsak och verkan är begrepp, bland andra begrepp som t.ex. 
tid och rum, som vi måste ha till grund för förståelsen av andra begrepp.564 
Detta kan vi se genom transcendental deduktion. Denna deduktion förklarar 
hur olika begrepp a priori, d.v.s. oberoende av erfarenheten, är relaterade till 
varandra.565 Den transcendentala argumentationen och hur man kan förstå 
den har jag redan tagit upp i Inledningen. 

När vi, i våra vardagliga sammanhang, relaterar oss till saker och ting gör 
vi det ofta med hjälp av en förståelse av sambandet mellan orsak och verkan. 
Vi lever våra liv i relation till att saker och ting orsakas och orsakar. Inget 
händer bara utan att ha en orsak och ingenting kan orsaka något utan att ha 
en verkan. I denna bemärkelse förutsätter vi begreppsparet orsak och verkan. 
Vi förutsätter det inte på det sättet att vi alltid tänker medvetet på det, men 
det finns alltid där som något vi implicit räknar med. Jag tänker t.ex. inte, i 
vanliga fall, att om jag trycker ner tangenterna så orsakar jag någon sorts 
elektrisk impuls i datorn som i sin tur orsakar text. Vi ser redan här att vi kan 
säga både att det är jag som orsakar texten och att det är impulserna. Detta 
beror naturligtvis på ur vilket perspektiv man ser det hela, vad som är viktigt. 
Vi förutsätter alltså inte detta på ett medvetet sätt, men vår begreppsapparat 
bygger på att vi räknar med orsakssamband. 

Det är på detta sätt som även t.ex. en religiös person kan tala om att det är 
något som orsakar henne att tala om det som hon begreppsliggör som Gud 
eller en naturvetenskapare kan säga att det är något som orsakar henne att 
tala om det som hon begreppsliggör som kvarkar. Visst kan vi ha fel om 
saker och ting. Förr trodde man t.ex. att det var demoner som orsakade epi-
lepsianfall men nu vet man att det är en neurologisk sjukdom som orsakar 
dessa anfall. Vi kan ha fel och revidera våra uppfattningar om vad som är 

                               
562 Kant, 2004, Kritik av det rena förnuftet, B 233, s. 275. 
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sant om verkligheten men detta gör vi, som Lynch ser det, alltid utifrån de 
begreppsliga scheman vi har. 

På detta sätt kan även religiösa människor ha fel om vad det är som orsa-
kar dem att reagera på, d.v.s. uppleva eller erfara saker och ting. Religiösa 
människor kan t.ex. mena att det är Gud som orsakar dem att uppleva eller 
erfara Gud i bön eller meditation. De skulle på samma sätt som i andra frå-
gor, t.ex. naturvetenskapliga eller vardagliga, kunna ha fel om vad det är 
som orsakar dem att uppleva eller erfara det som de kallar Gud. De kan na-
turligtvis också ha rätt. I detta fall, när det gäller religiösa frågor, kan vi dock 
inte veta hur det ligger till. Vi har inga bevis och kommer säkerligen aldrig 
att få det heller. 

Det jag vill visa är att vi utifrån vårt vardagliga sätt att använda språket 
utgår från att det är något som får oss att tala om detta något. Detta är dock 
inte helt oproblematiskt. Som vi sett så talar vi om saker och ting på olika 
sätt i olika kontexter, och det sätt som något orsakar oss att tala om något på 
är inte alltid det samma. Begreppet korrespondens, kan i linje med Lynchs 
syn på begrepp som funktionella, förstås olika i olika kontexter.566 Gud för en 
religiös person i en religiös kontext kan sägas vara det som orsakar personen 
i fråga att i denna kontext tala om Gud, i likhet med att det är köksbordet i 
köket som får oss att tala om det som ett köksbord. 

En intressant fråga blir hur man ska förstå det hela om man överför ex-
emplet till etik. Man kan då fråga sig vad det i fall gällande moral är som 
orsakar oss att tala om t.ex. värden. Vad är det för något som får oss att upp-
leva att det är fel att ljuga? Detta är dock inget jag har möjlighet att gå in på 
djupare här men jag ska peka i vilken riktning jag tror att vi bör titta. 

Jag menar att det även i fråga om moral kan sägas handla om korrespon-
dens, men att det i denna kontext är fråga om ett annat robust korrespon-
densbegrepp. Genom att vi människor är de varelser vi är finns det värden 
som vi utgår från och som är viktiga för oss. Värden är del av vår verklighet, 
av den verklighet som bjuder oss motstånd.567 Det kan därför sägas vara det 
vi kallar värden som orsakar oss att tala om detta just som värden. Detta 
betyder dock inte att vi måste förbinda oss till en viss syn på värden som 
t.ex. skulle innefatta att värden skulle finnas på ett metafysiskt realistiskt sätt 
i-sig eller att det finns objektivt riktiga värden, såtillvida att de skulle vara 
oberoende av vad vi människor tycker är viktigt. Ändå kan vi tala om att 
värden finns. 

En annan fråga som heller inte kan få ta särskilt mycket utrymme, men 
som jag ändå vill nämna, är frågan om det alltid måste vara något som orsa-
kar oss att tala om detta något. Frågan är om det måste finns något för att vi 
ska kunna tala om det. Det är t.ex. så att vi ibland tala om sådant som inte 
finns. Enhörningar finns ju inte i någon vardaglig eller konventionell bemär-
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kelse, men vi kan ändå tala om dem. Jag tror trots allt att vi kan tala om kor-
respondens även i detta fall på så sätt att något trots allt orsakar oss att tala 
om enhörningar. Det kan vara en sagobok och från början det faktum att det 
finns hästar, horn och människor med livlig fantasi. Vad vi kan säga är dock 
att det som, från början, orsakat oss att tala om enhörningar och talet om 
enhörningar, inte har samma koppling. Det är inte fråga om samma typ av 
korrespondens som när det är fråga om att tala om matbordet i köket och det 
matbord som står i köket. Det är här fråga om en annan typ av korrespon-
dens.568 Att det inte finns enhörningar, i någon vardaglig eller konventionell 
bemärkelse, kan också sägas vara just för att det inte finns något som korre-
sponderar, i en vardaglig eller konventionell bemärkelse, mot begreppet 
enhörning. Att det inte finns enhörningar blir på detta sätt också en fråga om 
korrespondens, en korrespondens som inte föreligger. 

Vi kan alltså tala om korrespondens på olika sätt i olika kontexter, samti-
digt som det lika fullt är fråga om just korrespondens. Vi kan förstå detta att 
det just är fråga om korrespondens genom att det är fråga om ett minimalt 
korrespondensbegrepp som i olika kontexter får olika robusta utvidgningar. 

Korrespondens på detta sätt som kontextberoende slipper undan proble-
met med frågan om vad som korresponderar mot vad; här handlar det ju om 
att vi utifrån kontexten förstår vad det är vi refererar till och vad det är som 
kan sägas vara det som våra uttryck korresponderar mot. Vidare får vi inte 
heller problem med att korrespondensen skulle vara oberoende av vårt språk. 
Det är ju i en kontext, med ett visst begreppsligt schema, som vi orsakas att 
tala om något som just det vi talar om som detta. Om vi förstår begrepps 
betydelse och användning på detta sätt blir det heller inte längre möjligt eller 
önskvärt att tala om begrepp i termer av uttömmande definitioner. 

Om vi då applicerar denna uppfattning på begreppet sanning kan vi se att 
det i en viss kontext kan vara adekvat att tala om sanning i termer av kor-
respondens men att det i en annan kontext inte alls är lika adekvat. I vissa 
kontexter är det naturligt att tala om sanning i termer av korrespondens, i 
vissa andra kontexter är det mer naturligt att tala om sanning i termer av t.ex. 
koherens. I en kontext är det adekvat att använda sig av ett visst robust kor-
respondensbegrepp och i en annan kontext av ett annat robust korrespon-
densbegrepp. 

Poängen är att vi inte kan säga en gång för alla vad olika begrepp betyder 
därför att de alltid i praktiken är bundna till en viss kontext där de får olika 
robusta betydelser. Begreppet korrespondens behöver alltså inte, precis som 
begreppet sanning och alla andra begrepp, betyda samma sak i alla kontex-
ter. Vi behöver inte heller definiera sanning endast i termer av korrespon-
dens. I stället ser vi att vi i vissa fall kan förstå sanning i termer av kor-
respondens och i andra fall bättre förstå sanning i termer av något annat. 
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Korrespondens är ett sätt på vilket vi kan förstå sanning men inte endast, 
alltid och på samma sätt. 

Detta ger oss en möjlighet att acceptera och göra rättvisa åt en intuitiv 
känsla och upplevelse eller erfarenhet av att sanningens koppling till verk-
ligheten handlar om korrespondens, utan att för den delen behöva säga att 
korrespondens är det enda sättet att tala om sanning eller en uttömmande 
definition av sanning. Vi behöver heller inte säga exakt vad denna kor-
respondens består i. Vi behöver alltså inte hamna i vare sig reduktionism, där 
sanning blir det samma som korrespondens, eller bortse från vårt intuitiva 
sätt att förstå de sätt på vilka vi talar om och handskas med verkligheten. 

I vissa avseenden kan det alltså vara adekvat att tala om korrespondens i 
relation till religiösa sanningsanspråk, t.ex. när man vill mena att Gud finns 
på ett vardagligt eller mera konventionellt sätt, eller så att säga ”på riktigt”. 
Då kan man säga att det är Gud som får oss eller orsakar oss att, tala om 
Gud. I andra avseenden kanske det dock inte är meningsfullt att tala om kor-
respondens när det handlar om religiösa frågor. 

Sanning som en och många 
Lynchs mål är att försvara idén att trosföreställningar569 kan vara sanna på 
olika sätt och att det kan finnas olika, till synes, rivaliserande eller motsatta 
trosföreställningar som kan vara lika acceptabla.570 Lynch skriver: 

In its most general form, pluralism is the idea that there can be more than one 
true story of the world; there can be incompatible, but equally acceptable, ac-
counts of some subject matter.571 

To the objection that our minimal concept of an object is defined by the con-
cept of existence, I have argued that the concept of existence is itself flexible, 
like the concept of a game. To take the concept of existence in this way is to 
admit that because of the availability of more than one legitimate paradigm, it 
is possible to be confronted with two inconsistent but equally legitimate ap-
plications of that concept. The implication of both points is that one can reach 
different but equally true answers to questions about objects and existence 
without employing different concepts.572 

Att Lynch vill tala om lika sanna svar här har att göra med att det är fråga 
om att det inte finns någon skillnad i hur sanna dessa rivaliserande trosföre-
ställningar är, alltså att de inte är rivaliserande. Här ska alltså ”lika” ge ut-
tryck för att det kan finnas flera sanna sätt att förstå något på. Dessa sätt att 
förstå något på behöver då inte vara rivaliserande genom att de just är olika 
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sätt att förstå detta i olika kontexter. Risken med att tal om ”lika” är att det 
ser ut som att det skulle finnas grader av sanning. Vilket jag dock menar att 
det inte gör och det menar inte heller Lynch. Det är alltså endast fråga om att 
Lynch gjort ett olyckligt ordval. Det är inte en fråga om att gradera utan en 
fråga om att säga att det kan finnas fler uppfattningar eller påståenden som 
alla kan vara sanna relativt den kontext i vilken uppfattningen eller påståen-
det hör hemma. Det är fråga om att det kan finnas fler än en sann uppfattning 
om, syn på eller förståelse av världen, och då är det inte fråga om att en av 
dessa är mer eller mindre sann än de andra. Det är alltså inte fråga om att 
något skulle vara mer sant än något annat. Antingen är något sant eller så är 
det inte det, det finns inget lite sant eller mycket sant. P.g.a. av denna risk för 
missuppfattning om att det skulle vara fråga om en gradering av sanning 
kommer jag från och med nu att tala om att det finns flera rivaliserande men 
icke desto mindre sanna sätt att förstå något på. 

Lynch talar här, som vi ser i det första citatet ovan, både om vad som är 
sant och om vad som är acceptabelt. Vad som blir viktigt här är att hålla isär 
accepterbarhet och sanning. Bara för att något är acceptabelt betyder det inte 
att det också är sant. Men accepterbarhet och sanning är nära kopplade till 
varandra och vi förstår dessa begrepp i relation till varandra. Lynch menar 
att det kan finnas mer än en sann uppfattning om världen d.v.s. olika men 
icke desto mindre sanna svar på en viss fråga.573 Det kan finnas inkompatibla 
men lika acceptabla uppfattningar.574 

Lynch vill, i likhet med Appelros och Edlund, visa på att olika påståenden 
kan höra hemma i olika kontexter. Vi kan t.ex. inte förstå vad det innebär att 
det är sant att ”Två plus två är lika med fyra” och ”Tortyr är fel” på samma 
sätt.575 Lynch vill också visa att det kan finnas fler än en egenskap576 som kan 
göra trosföreställningar sanna.577 Han skriver i Truth as One and Many: 

Truth is One: there is a single property named by “truth” that all and only 
true propositions share. [...] Truth is Many: there is more than one way to be 
true.578 

Sanning är alltså en på så sätt att det finns en enda egenskap ”sanning” som 
alla, och endast sanna påståenden delar, och sanning är många på så sätt att 
det finns flera sätt på vilka något kan vara sant. För att visa hur man kan 
förstå sanning på båda dessa sätt talar Lynch om sanning som superveni-
ent.579 Idén börjar i att det finns en egenskap som tar många former beroende 
på vad det är fråga om. Ett exempel är medvetandefilosofi. I medvetandefi-
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losofin, menar Lynch, är tanken att egenskaper580 är multipelt realiserbara581, 
inte något ovanligt.582 Ett exempel från medvetandefilosofin kan vara smärta. 
Att ha ont kan sägas superveniera på vissa fysiska egenskaper, alltså det 
finns fysiska egenskaper som gör att man har ont. Att ha ont är trots allt nå-
got mer än de fysiska egenskaperna som att ha ont supervenierar på.583 

Lynch menar att vi kan förstå sanning, på ett liknande sätt som t.ex. smär-
ta, som en supervenient egenskap.584 Om en trosföreställning585, är sann av-
görs, oftast menar Lynch, av att den har några andra egenskaper. När egen-
skaper supervenierar på andra egenskaper på detta sätt sägs de vara multipelt 
realiserbara.586 Smärta kan sägas superveniera på vissa fysiska egenskaper i 
människor, på helt andra fysiska egenskaper i djur och vidare på något annat 
sätt i marsianer.587 Om en organism har ont beror på om den har någon av 
dessa fysiska egenskaper. Att ha någon av dessa fysiska egenskaper gör se-
dan att organismen har den psykologiska egenskap att ha ont, d.v.s. smärta. 
Att ha smärta är då samtidigt något mer än endast de fysiska egenskaperna 
som gör att vi har ont.588 

Ett sätt att förstå sanning skulle då kunna vara i termer av detta: Om ett 
påstående, alltså något som innehåller en trosföreställning, är sant eller inte 
bestäms av om det finns någon egenskap som gör påståendet sant. Det kan 
då finnas mer än en egenskap som kan göra detta.589 Det kan vara så att om 
en viss sorts påstående har egenskapen M så är påståendet sant, men det är 
möjligt att det finns andra sorters påståenden som inte har egenskapen M 
men som ändå är sanna.590 

Lynch visar oss, som vi sett under rubriken Begrepp, två sätt att förstå be-
grepp på. Det ena är begrepp som rigida, skarpt avgränsade och transparen-
ta.591 Denna uppfattning tar han avstånd från. Det andra sättet är att se be-
grepp som flytande, elastiska, flexibla och utan skarpa gränser.592 Det är den-
na andra förståelse av begrepp som flytande som Lynch räknar med och 
utgår från när han utvecklar sin förståelse av begreppet sanning.593 

När Lynch nu binder samman denna syn på begrepp som flytande med sin 
förståelse av begrepp som minimala ser vi hur bilden tar form. Hans syn på 
begrepp som minimala, där de minimala begreppen är det minimum som gör 
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ett visst begrepp till just det begreppet och som är ett slags vardagligt com-
mon sense-begrepp som inte är beroende av någon viss ontologi, tillsam-
mans med hans uppfattning om begrepp som robusta utvidgningar av dessa 
minimala begrepp i olika kontexter som är beroende av olika ontologier, gör 
att vi kan förstå ett begrepp som ett och samma men samtidigt som olika i 
olika kontexter.594 Med ontologi menar Lynch, i detta fall, särskilda antagan-
den angående verkligheten.595 

Om begrepp är flytande och formbara utan definitivt definierbara gränser 
så kan de också utvidgas om det finns ett minimalt begrepp som är det som 
utvidgas. Att detta minimala begrepp behövs är för att om det inte fanns 
skulle begrepp inte ha någon egen betydelse alls. De skulle inte vara de be-
grepp de är och vi skulle hamna i godtycklighet, subjektivism och relativism 
på så sätt att vi inte kunde göra någon uppdelning alls. Om vi inte kunde 
göra någon uppdelning och säga att det handlar om ett visst begrepp, även 
om det är i olika kontexter och på lite olika sätt, skulle det inte över huvud 
taget vara meningsfullt att tala om t.ex. begreppet existens, som i citatet 
ovan, som just begreppet existens. Om allt endast kan sägas existera på olika 
sätt i olika kontexter vore det inte meningsfullt att använda begreppet exi-
stens i alla dessa olika kontexter. Att tala om existens vore inte meningsfullt 
om det inte handlade om någon minimal kärna av begreppet existens som 
förenade alla dessa olika (robusta) existensbegrepp.596 Vi skulle då inte kun-
na avgöra om vi verkligen använde ett visst begrepp på rätt sätt eller om det 
fenomen vi talade om kunde sägas vara kopplat till det begrepp vi tilldelade 
det. Vi skulle helt enkelt inte kunna veta vad som var vad och vi skulle inte 
kunna fylla orden med det som gjorde dem till uttryck för ett visst begrepp. 
Alla begrepp skulle flyta in i varandra och det skulle inte finnas några grän-
ser alls och därigenom inget språk. 

Det är inte detta Lynch vill med sin förståelse av begrepp. Han menar inte 
att ett begrepp kan innefatta vad som helst, appliceras på vad som helst eller 
betyda vad som helst eller inte ha någon betydelse alls. Vi kan t.ex. inte be-
stämma att begreppet hund ska appliceras på små ludna morotsätare med 
långa öron och långa tänder som skuttar fram, det vi vanligtvis kallar för 
kaniner. Om vi gör det har vi inte begripit begreppet hund och inte heller 
begreppet kanin. Ett begrepp måste ha något som gör det till just det begrepp 
det är, men det behöver inte vara skarpa gränser utan det kan vara ett mini-
malt begrepp som utgör grunden för ett robust begrepp. Visst kan vi männi-
skor välja att använda ordet ”hund” på det vi vanligtvis kallar ”kanin”, men 
begreppet hund kan vi inte bara bestämma oss för att det ska gälla för kani-
ner. 
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Begrepp innehåller det vi menar med något, förståelsen av vad något är. 
Denna förståelse kan vi inte bara ändra hur som helst ens om alla människor 
i hela världen skulle vara med på det. Visst kan begrepp ändras, det ser vi 
prov på ganska ofta i vår vardag. Begreppet äktenskap har ändrats från att 
handla om ett förbund mellan två länder eller familjer (genom att gifta bort 
sin dotter med någon som man ville alliera sig med), till att betyda en före-
ning mellan man och kvinna, till att nu vara ett begrepp som även gäller 
samkönade förhållanden. Begreppet äktenskap har ändrats över tid för att det 
gamla sättet att se på begreppet inte längre var adekvat och stämde överens 
med hur människor uppfattade det. 

Att begrepp ändras eller att det uppkommer nya kan bero på att man upp-
lever att det är någon företeelse som man vill kunna urskilja eller förklara 
och man inser att det behövs ett begrepp för att förstå vad det är fråga om. 
Detta kan vara ett nytt begrepp eller ett förändrat begrepp. Ett exempel är här 
begreppet genus som uppkom inom feministteorin.597 Man ville kunna skilja 
ut det biologiska och fysiska könet från hur en person upplevde sig själv och 
vad som anses kvinnligt respektive manligt. Man märkte att det att tala om 
(biologiskt) kön inte längre räckte till för att beskriva vad människor upp-
levde och ett nytt begrepp skapades. Redan befintliga begrepp kan också 
ändras som i exemplet ovan med begreppet äktenskap. Dessa förändringar 
har med värden att göra; hur vi värderar något påverkar hur begreppen ser ut, 
vad som är adekvat. 

Det finns dock begrepp som man inte kan ändra för att de är just dessa 
begrepp. Dessa begrepp är mycket grundläggande för språket och vi relaterar 
oss till dem hela tiden, om än väldigt sällan medvetet. Två av dessa begrepp 
är sanning och verklighet. Att dessa begrepp inte kan ändras har att göra med 
att de behövs för hela språkets uppbyggnad och för hela vårt sätt att leva. 
Dessa begrepp kan inte ändras ens om de skulle upplevas inadekvata. Detta 
är dock inget problem för de kan inte bli inadekvata så länge vi är de varelser 
vi är med de språkliga förmågor vi har och så länge verkligheten är som den 
är och bjuder oss det motstånd den gör. 

Det finns dock tendenser som visar på att det finns uppfattningar om att 
dessa begrepp trots allt skulle vara inadekvata och behöva ändras eller bytas 
ut.598 Dessa visar att vissa, både människor generellt i vardagliga livet och 
filosofer, uppfattar det som att det sätt som vi ibland talar på om sanning 
som ”min sanning”, och verklighet som ”hennes verklighet”, skulle ha att 
göra med en förändring av begreppen sanning och verklighet eller ha att göra 
med hur vi använder dessa begrepp. De menar därför att det skulle behövas 
ett förändrat eller nytt sanningsbegrepp och ett förändrat eller nytt verklig-

                               
597 Se Butler, 2005. Carlson, 2001. de Beauvoir, 2002. Haraway, 1991. Haraway menar att 
alla betydelser av begreppet genus från början har sitt ursprung i de Beauvoirs påstående att 
man ”inte föds till kvinna”. Haraway, 1991, s. 131. 
598 Jfr Herrmann, 2004, s. 43. Lynch, 1998, s. 43. 
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hetsbegrepp, d.v.s. något begrepp om subjektiv sanning och något begrepp 
om beroende verklighet.599 

Problemet är dock att dessa ”nya” sanningsbegrepp och verklighetsbe-
grepp förutsätter just det sanningsbegrepp och det verklighetsbegrepp som 
dessa ”nya” begrepp skulle byta ut eller ersätta, nämligen ett begrepp om 
objektiv sanning och ett begrepp om en yttre och av oss oberoende verklig-
het. Att dessa begrepp, om objektiv sanning och om en yttre och av oss obe-
roende verklighet, förutsätts har att göra med att vi alltid räknar med en av 
oss yttre, oberoende och gemensam verklighet och att det finns sådant som 
är objektivt sant angående den och sådant som är objektivt falskt angående 
den. Eftersom vi räknar med detta kan vi inte räkna med begrepp om subjek-
tiv sanning och begrepp om beroende verklighet. 

Vi ser vidare att sådana begrepp om subjektiv sanning och beroende verk-
lighet är problematiska genom att de leder till filosofiska problem. Ett av 
dessa problem är solipsism. Om vi räknar med att det finns olika verkligheter 
för oss människor betyder det att vi är avgränsade från varandra och inte 
upplever samma saker. Detta vet vi dock av erfarenhet är fel. Vi vet att vi på 
ett meningsfullt sätt kan kommunicera med varandra och att vi kan tala om 
och också talar om samma saker. Visst kan missuppfattningar uppstå så att vi 
inte förstår varandra, men det är en helt annan sak. Vi upplever verkligheten 
tillsammans med andra, det är en för oss gemensam verklighet. Vi vet detta i 
den bemärkelse som vi talar om att veta till vardags. Det är här inte fråga om 
att veta i Herrmanns bemärkelse utifrån hans syn på kunskap, som gäller 
endast för vetenskapliga kontexter eller för beprövad erfarenhet i vardagsli-
vet, utan det är här fråga om att veta i en mycket vardaglig bemärkelse. Detta 
blir alltså inget problem för min förståelse av kunskap då möjligheten till 
prövning inte, enligt min förståelse, är avgörande för kunskapsbegreppet i 
alla olika kontexter. Vad som däremot är avgörande för kunskapsbegreppet 
är möjligheten att ha fel. 

Vi vet av erfarenhet att vi kan ha fel. Med detta vill jag säga två saker. 
Det första är att det är fråga just om att vi kan ha fel och inte att vi faktiskt 
har fel. Det andra är att vi inte kan ha fel om allt samtidigt ur samma per-
spektiv och inom samma begreppsliga schema.600 Dessa två delar visar att vi 
faktiskt kan tala om att vi kan ha fel om allt. Detta tar jag upp i kapitel 
6. Verklighet under rubriken Erfarenhet. 

Sanning som funktionell egenskap 
Lynch har en syn på sanning som funktionell. När en trosföreställning, över-
tygelse eller trosuppfattning är sann så har den ett visst jobb att göra eller en 
viss funktion att fylla. Till detta jobb hör att beskriva verkligheten som den 

                               
599 Jfr Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 524, s. 69e. 
600 Jfr Wittgentein, 2001, Philosophical Investigations, s. 192e. 



 187 

faktiskt är.601 Ett exempel på denna funktion är att sanna påståenden är de 
som är bra att tro på och som utgör ett korrekt sätt att beskriva verkligheten 
på.602 

Hela Lynchs uppfattning att metafysisk pluralism och realism angående 
sanning är förenliga bygger på hans minimalistiska syn på sanningsbegrep-
pet. Minimalt sett så är ett påstående sant när det är som påståendet säger att 
det är. Sanningen hos påståendet hänger på verkligheten själv, inte på vad vi 
tror eller tänker om den. Realism, enligt Lynch, betyder att sanning är en 
egenskap som vissa påståenden har och vissa inte har. På detta sätt blir san-
ning radikalt non-epistemisk. P.g.a. detta kan vi ha fel om saker och ting och 
ändra oss. Vi kan hitta sätt som är bättre för att förklara vissa saker och olika 
typer av förklaringar kan vara olika bra i olika scheman. De scheman som vi 
har att röra oss med kan också överlappa och hänga ihop med varandra. Det 
är också på detta sätt som vi kan ändra våra uppfattningar. En person med ett 
visst begreppsligt schema kan komma i kontakt med andra scheman och 
eftersom de delar vissa begrepp och inte andra så kan personens uppfattning-
ar förändras, men det gör de alltid utifrån de scheman personen startade med, 
de begreppsliga scheman personen har att utgå från. 

Vi rör oss hela tiden med olika begreppsliga scheman. Det är inte så att 
jag bara har ett begreppsligt schema. Vi rör oss dagligen mellan olika kon-
texter och då också mellan olika begreppsliga scheman. Dessa scheman är 
som sagt inte skarpt avgränsade och vi kan inte alltid säga vilket schema 
något sätt att tala på eller ett visst begrepp tillhör. Detta är heller inte viktigt 
då begreppsliga scheman på ett sätt är en filosofisk konstruktion. Det är en 
konstruktion såtillvida att vi delar in i olika begreppsliga scheman för att 
kunna se att vi inte alltid talar om samma saker och inte alltid använder be-
grepp på exakt samma sätt i alla situationer. På ett annat sätt är det dock inte 
fråga om filosofiska konstruktioner när vi delar in i begreppsliga scheman 
för att därigenom bättre kunna beskriva något som vi upplever. Vi använder 
begreppsliga scheman för att komma tillrätta med vissa problem som är fak-
tiska problem och inte konstruktioner. Att tala om begreppsliga scheman 
vore helt ovidkommande om de inte sa oss något om hur språket fungerar. 
Det vi kallar för begreppsliga scheman är inte konstruktioner såtillvida att vi 
faktiskt har olika begreppsliga strukturer som vi använder i olika samman-
hang. 

Vi kan alltså inte alltid säga var gränsen går mellan olika begreppsliga 
scheman men vi kan säga något. Det kan t.ex. vara till hjälp att se att vi den 
ena stunden talar om vardagliga saker och i nästa stund talar om en särskild 
naturvetenskaplig teori. 

För att visa på vilket sätt det handlar om begrepp som funktionella använ-
der sig Lynch som sagt av tanken på superveniens. Lynch menar att eftersom 

                               
601 Lynch, 2004, s. 44; 2009, s. 82. 
602 Lynch, 2004, s. 99. 
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begrepp används olika i olika kontexter och kan utvidgas och formas, vilket 
jag förklarat ovan, så kan vi förstå det genom tanken på att någon egenskap 
supervenierar på en annan. En egenskap kan bygga på eller superveniera på 
andra egenskaper utan att kunna reduceras till dessa egenskaper. 

För att förklara superveniens tar Lynch upp ett exempel med två personer 
som gör varsin skulptur av en känd person. De två skulpturerna går inte efter 
färdigställandet att skilja åt, för de är så lika. Om den ena skulpturen på ett 
bra sätt fångar likheten med personen som avbildats, t.ex. p.g.a. att skulptu-
ren precis visar på personens karakteristiska leende, så måste även den andra 
skulpturen fånga likheten med personen i fråga. Intuitivt, säger Lynch, så är 
den estetiska egenskapen ”på ett bra sätt fånga likhet” inte identisk med nå-
gon särskild fysisk egenskap som skulpturen kan tänkas ha, men den estetis-
ka egenskapen ”på ett bra sätt fånga likhet” beror samtidigt på de fysiska 
egenskaperna. Egenskapen i fråga (”på ett bra sätt fånga likhet”) är inte den 
samma som någon av de fysiska egenskaperna men beror ändå på de fysiska 
egenskaperna. Egenskapen ”på ett bra sätt fånga likhet” kan inte reduceras 
till de fysiska egenskaperna men har ändå med dessa att göra.603 

Ett exempel på supervenines är medvetandet (”mind”). Många forskare 
tror att mentala egenskaper supervenierar på fysiska egenskaper som t.ex. 
neurobiologiska egenskaper i ens hjärna. Den som är fysiskt identisk med 
någon annan kommer alltså också att vara mentalt identisk med denne. Men 
samtidigt är och uppfattar vi mentala egenskaper604, som smärta också är, 
som mer än bara de fysiska egenskaper som i det här fallet smärtan beror 
på.605 

Att Lynch talar om superveniens är endast ett sätt för honom att förklara 
sin syn på begrepp som funktionella. Det är alltså inte fråga om att Lynch 
eller jag vill använda oss av superveniens på något annat sätt än som ett ex-
empel. Tanken på superveniens har alltså som sådan ingen betydelse vare sig 
för Lynch eller mig. Det är endast fråga om ett sätt att visa på hur man kan 
förstå en syn på begrepp som funktionella. Med hjälp av supervenienstanken 
visar Lynch att samma begrepp kan ha olika funktioner i olika kontexter. 
Detta innebär att ett visst begrepp i en kontext kan göra en uppfattning sann 
men inte i en annan. 

Ett exempel på detta kan vara begreppet existens. Om man med existens 
menar att finnas på ett handgripligt sätt så ingår begreppet existens i en sann 
uppfattning om t.ex. bords existens. Men detta robusta existensbegrepp kan 
inte ingå i en sann uppfattning om t.ex. primtal. 

Använder vi nu exemplet med superveniens för att förstå sanning som en 
funktionell egenskap ser vi att den egenskap som sanningen hos en trosföre-
ställning beror på kan ses som det som utför jobbet att vara sann för den 
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604 ”Properties”. 
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sortens trosföreställning. Men bara för att denna egenskap gör sanningsjob-
bet för denna typ av trosföreställningar betyder det inte att den är sannings-
egenskapen själv. Det är den egenskap som gör att denna trosföreställning 
får egenskapen sann, den egenskap som sanningen, i detta fall, ”supervenie-
rar” på. 

As I’ve noted previously, true propositions can be seen as having a certain 
job – or function – to perform in our mental life. True propositions are those 
that are good to believe and that correctly portray the world as it is. This is 
truth’s job description, as it were. Beliefs or propositions are true when they 
do that job. Thus the lower-level property of a given belief on which its truth 
depends can be thought of as what accomplishes the job of being true for that 
type of belief. It does the truth-job for that sort of belief, but it is not the 
property of being true itself.606 

En trosföreställning eller ett påstående är sant när det utför sanningsjobbet 
eller sanningens ”arbetsbeskrivning”607.608 Detta jobb som är sanningsjobbet 
är, enligt Lynch, att beskriva verkligheten som den är. Vidare är de trosföre-
ställningar eller påståenden som faktiskt utför sanningsjobbet sådana som är 
bra att tro på. 

Herrmann tar upp något liknande när han talar om arbetsfördelning609.610 
Det är arbetsfördelningen mellan vetenskap, å ena sidan, och religion och 
sekulär ideologi, å andra sidan, som jag redan tagit upp i kapitel 
3. Objektivitet under rubriken Teorier och hypoteser. Religionens funktion är 
här en annan än vetenskapens funktion. Poängen som Herrmann gör är en 
något annan än den Lynch gör. Lynch är ute efter att visa att samma begrepp 
kan ha olika funktioner i olika kontexter. Herrmann å sin sida vill visa att 
själva kontexterna, om man så vill, har olika funktioner.611 

Att Lynchs förståelse av begrepp som funktionella kan hjälpa oss att för-
stå hur begreppen språk, sanning och verklighet hänger ihop har jag redan 
visat. Herrmanns påpekanden är också viktigt för att ytterligare visa oss att 
funktion är något väsentligt för att förstå denna relation. Herrmann vill visa 
oss att vetenskap och religion inte svarar på samma frågor och därför inte 
heller behöver ses som rivaliserande. Vetenskapliga sanningsanspråk svarar 
på frågor om det empiriska medan religiösa sanningsanspråk svarar på frågor 
om livets oundvikligheter612.613 

Herrmann menar också att en tro på Gud inte behöver förstås som något 
som ska förse oss med sanningar om fakta för att vara meningsfull för män-
                               
606 Lynch, 2004, s. 98-99. 
607 ”Job description”. 
608 Lynch, 2009, s. 71, 131. 
609 ”Division of labour”. 
610 Herrmann, 2004, s. 153, 161-162, 167-169, 171. 
611 Herrmann, 1996, s. 20. 
612 ”Contingencies of life”. 
613 Herrmann, 1995, s. 57, 94. 
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niskor.614 Här uppfattar jag det dock som att Herrmann drar det hela för 
långt. Herrmann har helt klart, som jag redan sagt, sina mycket viktiga po-
änger, t.ex. att religion inte alltid behöver förstås som något som ska ge oss 
sanningar om fakta, men det betyder inte att religion aldrig kan eller ska 
förstås som bidragande med sanningar om fakta. 

Att ha en syn på religion som något vars enda funktion är att ge svar på 
frågor om livets oundvikligheter är problematiskt då det förminskar vad 
människor (i alla fall många) faktiskt menar att religionens funktion är. Jag 
är här inte ute efter att lägga någon värdering i att det vore mindre värt att 
svara på frågor om livets oundvikligheter än att svara på empiriska frågor. 
Dessa är båda lika viktiga för oss. Varför jag kritiserar detta är i stället för att 
det går emot en vardaglig förståelse av religionens funktion och en vardaglig 
förståelse av kunskap. Både religiösa och icke-religiösa människor menar 
vardagligtvis att religiösa påståenden säger något om hur det ligger till i 
verkligheten. P.g.a. detta måste vi nyansera förståelsen av vad som kan sägas 
vara verkligt. 

Herrmanns arbetsuppdelning mellan, å ena sidan, religion och sekulära 
motsvarigheter som ska svara på frågor om livets oundvikligheter, alltså 
teorier om livet615, och, å andra sidan, vetenskap som ska svara på empiriska 
frågor, kan missleda oss att tro att dessa är de två alternativ som finns.616 
Men det finns fler förståelser av vad som kan sägas vara verkligt, t.ex. vad vi 
i en vardaglig bemärkelse räknar med som verkligt. Detta kan vara sådant 
som inte kan sägas röra sig om empiri men som trots detta inte heller rör det 
som Herrmann benämner livets oundvikligheter, som snarare handlar om 
t.ex. moraliska frågor. Det vardagliga har med vad vi menar vara verkligt att 
göra, och under detta vardaglighetsbegrepp hör även empiri och livets ound-
vikligheter hemma på det jag kallat nivå 1 av vardagsspråket. På det jag kal-
lat nivå 2 av vardagsspråket är det dock fråga om något annat än både empiri 
och livets oundvikligheter, det är fråga om något verkligt men som inte nöd-
vändigtvis är vare sig empiriskt eller t.ex. moraliskt. 

Att Jesus uppväckte döda eller gick på vatten är, både för icke-religiösa 
och för religiösa, en fråga om fakta, om hur det faktiskt var och om verklig-
heten. Om det är sant att Jesus gick på vatten och uppväckte döda är dessa 
påståenden mycket mer än bara empiriska, visst är det så, men de är också 
empiriska. Det är en fråga om hur det är. 

Många troende gör också en symbolisk tolkning av berättelser av detta 
slag. I dessa fall är det dock också fråga om sant eller falskt. Dels menar man 
då att det är, utifrån en endast symbolisk tolkning, falskt att Jesus faktiskt 
gick på vattnet och uppväckte döda, och dels menar man då också att det är 
sant att t.ex. Jesus var god, om det är det symboliken ska stå för. Det är då 
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inte alls empiriska påståenden t.ex. ”Jesus gick på vatten” och ”Jesus upp-
väckte döda”. I stället hävdas dessa påståenden, rent symboliskt vara sanna. 
Om man ser påståendena som empiriska är de däremot falska. Det är dock 
fortfarande påståenden om hur det är, även om det är påståenden av symbo-
lisk karaktär. 

Påståendet att Gud finns är också, som påståenden om bord, träd, berg 
och människor, ett påstående om hur det är, det är något som de religiösa 
som tror detta (när de gör detta påstående) kan ha rätt eller fel om och som 
beror på verkligheten. Det är då fråga om att Gud, om det är sant att Gud 
finns på riktigt, finns på riktigt och att Gud är verklig, alltså att det är ett sant 
påstående om verkligheten. 

Även de människor som menar att Gud kan sägas finnas endast i en mer 
icke-konventionell bemärkelse t.ex. ”i religiösa människors hjärtan” eller 
genom traditionen påstår något om hur det är på riktigt. De menar att Gud 
inte finns i någon vardaglig eller konventionell bemärkelse, men de menar 
lika fullt att det är på det sättet som de påstår. Dessa religiösa människor 
menar då att det är på ett visst sätt, nämligen att Gud inte finns i en konven-
tionell bemärkelse utanför oss människor, de menar i stället att det är så att 
Gud existerar endast t.ex. i deras hjärtan. De är alltså inte överens med de 
religiösa människor som menar att Gud finns i en mer konventionell bemär-
kelse, utanför oss människor. Vad båda dessa typer av religiösa människor är 
överens om är dock att det finns sätt som det är på oberoende av vad vi tror 
eller tänker om det. 

Om vi människor inte hade de förutsättningar och begränsningar vi fak-
tiskt har skulle vi kanske kunna undersöka om Gud finns. Detta är dock, 
menar jag, oväsentligt för om påståendet om att Gud finns ska kunna sägas 
vara ett påstående om verkligheten, eftersom jag inte har kravet på prövbar-
het, gällande kunskap, som Herrmann har. Även om vi människor, med de 
begränsningar och förutsättningar vi har, aldrig kan eller kommer kunna 
avgöra eller ens på ett meningsfullt sätt förstå vad som skulle krävas för att 
avgöra om Gud finns eller inte, så är det ändå ett påstående som är sant eller 
falskt. Att dessa påståenden handlar om hur det faktiskt är, i verkligheten, är 
en förutsättning för att det ska ha någon betydelse för frågan om livets ound-
vikligheter över huvud taget. 

Detta hänger ihop med min förståelse av begreppet kunskap som jag me-
nar kan förstås på olika robusta eller utvidgade sätt i olika kontexter men 
som trots allt är samma minimala kunskapsbegrepp. I fråga om påståenden 
som har att göra med livets oundvikligheter eller som har att göra med var-
dagliga påståenden, så behöver vi inte räkna med den prövningsmöjlighet 
som i fråga om vetenskap krävs för att tala om kunskap. I fråga om livets 
oundvikligheter eller i fråga om sådant som har att göra med vardagliga på-
ståenden kan vi tala om kunskap, på så sätt att vi när vi anser oss veta något 
menar att det är fråga om kunskap även här. Herrmann räknar också med att 
kunskap kan gälla för beprövad erfarenhet i vardagslivet, inte endast för 
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vetenskap.617 Men detta räcker inte. Det handlar fortfarande om att vi måste 
ha möjlighet till prövning för att det, för Herrmann, ska vara tillåtet att tala 
om kunskap. 

T.ex. religiösa påståenden handlar om fakta eller sakförhållanden, men 
kanske inte alltid på exakt samma sätt som frågan om det finns atomer eller 
klorofyll. Men det är ändå en fråga också om fakta och vad som är verkligt. 
Vi kan t.ex. inte undersöka om Gud finns och vi kan, om Gud finns, kanske 
aldrig förstå på vilket sätt Gud kan sägas finnas i jämförelse med t.ex. berg, 
hus, människor eller kärlek. Men vi kan trots detta påstå och räkna med så-
dant som att Gud finns. Det är detta, att religiösa människor menar att Gud 
finns, som gör att jag vill tala om kunskap även gällande religiösa påståen-
den. 

Här kommer vi nu tillbaka till Lynch. Med hjälp av honom ser vi att be-
greppet fakta och verkligt i detta fall får lite olika funktion, och därmed lite 
olika betydelse, i vetenskapen respektive i religionen. 

Jag menar alltså att Herrmann och Lynch kompletterar varandra men att 
vi inte får följa Herrmann hela vägen då vi i så fall hamnar i att inte ta hän-
syn till hur både icke-religiösa och religiösa människor vanligtvis ser på 
religionens funktion. Vi hamnar då t.ex. i att vi inte kan tala om kunskap i 
fråga om religiösa påståenden. Vi vet dock att vi vardagligtvis räknar med att 
religion kan ge oss kunskap, om än inte exakt samma sorts kunskap som 
vetenskapen. Att det inte är fråga om exakt samma sorts kunskap har att göra 
med det jag nämnde ovan, att vi inte på vetenskapligt sätt kan pröva om Gud 
finns. På detta sätt är det inte fråga om kunskap i en vetenskaplig bemärkel-
se, men i en annan bemärkelse är det fråga om kunskap. Detta har jag redan 
tagit upp i kapitel 3. Objektivitet under rubriken Kunskap. 

Relativt och absolut 
När det är fråga om relativt och absolut är det fråga om sanningen är relativ 
eller absolut eller att något är relativt eller absolut i relation till sanningen. 
Men sanning har att göra med verkligheten och hur det faktiskt är, på detta 
sätt kan t.ex. en proposition sägas vara relativa ett visst begreppsligt schema 
eller ett faktum kan sägas vara absolut. 

Ur en aspekt är det ganska självklart att propositioner är relativa ett visst 
sammanhang. Sanningen hos påståendet att jag sitter vid datorn och skriver 
är relativt det faktum att jag faktiskt sitter vid datorn och skriver. Ur en an-
nan aspekt vill vi kunna räkna med att det finns sådant som är absolut, för att 
inte hamna i en utpräglad relativism där allt är relativt. Jag ska här visa på 
vilket sätt man kan förstå att något kan sägas vara absolut och på vilket sätt 
något kan sägas vara relativt. 
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Lynch talar om absoluta fakta och relativa fakta samt verkliga absoluta 
fakta och fungerande absoluta fakta. Ett verkligt absolut faktum är ett faktum 
som gäller oberoende av begreppsliga scheman. Ett fungerande absolut618 
faktum är ett faktum som gäller relativt alla begreppsliga scheman.619 Ett 
relativt faktum är ett faktum som inte är förankrat i något utanför det som det 
är relativt till.620 Det är ett faktum som är beroende av sin kontext till skillnad 
från den objektivitet som Lynch menar att fungerande absoluta fakta kan ge, 
vilket dock inte betyder att något faktum kan vara helt oberoende av alla 
begreppsliga scheman över huvud taget. 

Det är inte bara fakta som kan vara fungerande absoluta utan detta gäller 
även för påståenden.621 Detta har jag redan tagit upp och förklarat tidigare i 
boken men nu vill jag använda Lynchs syn på och distinktion mellan verkli-
ga absoluta fakta och fungerande absoluta fakta, för att lyfta fram en viss 
aspekt för att handskas med och förstå problematiken som tas upp och be-
handlas i denna bok, nämligen distinktionen mellan relativt och absolut.622 

Frågan om relativt och absolut är nära sammanhängande med frågan om 
beroende och oberoende. Något, t.ex. ett påstående, kan vara relativt t.ex. en 
viss kontext på olika sätt. Ett sätt är det triviala att påståendet ”Jag har en 
randig tröja på mig” är sant relativt att det är jag, Linda, som påstår det och 
att det är vid ett tillfälle då jag har en randig tröja på mig. Vi kan inte förstå 
detta om tröjan och mig oberoende av vårt språk. Det är beroende av vårt 
språk på så sätt att jag är tvungen att använda språket för att påstå det och 
också för att över huvud taget kunna tänka det. Samtidigt är det så att tröjan 
jag har på mig skulle vara vad vi kallar randig även om vi inte talade om 
kläder eller kategoriserade saker i relation till mönster. 

Detta kan vara ett missledande exempel då tröjor och att kategorisera sa-
ker enligt uppdelningen ränder i allra högsta grad är mänskliga påfund. Ett 
annat exempel kan vara berg. Berg skulle finnas oavsett om vi kallade det 
för berg eller inte och oavsett om vi människor någonsin funnits och oavsett 
om vi någonsin hade utvecklat ett språk. Vi kategoriserar stenformationer 
utifrån höjd över havet och om en stenformation har en viss höjd över havet 
är det ett berg och inte en sten eller en kulle. Detta är våra kategoriseringar 
och de är beroende av att vi är de varelser vi är med det språk vi har. Samti-
digt finns det något som är oberoende av vad vi kallar det och hur vi delar in 
det, nämligen att det vi talar om med våra kategoriseringar finns utanför oss, 
vårt mentala och vårt språk. 

Ett exempel som Johannesson tar upp i relation till detta är att det mot 
bakgrund av en teori om vad ett objekt är, kan vara korrekt att påstå att det 
finns 12 objekt på Johannessons köksbord. En bok kan räknas som ett ob-
                               
618 ”Virtual absolutes”. 
619 Lynch, 1998, s. 142-144. 
620 Lynch, 1998, s. 24. 
621 Lynch, 1998, s. 142. 
622 Lynch, 1998, s. 142-144. 
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jekt, en blomkruka och fatet den står på som ett objekt o.s.v. Mot bakgrund 
av en annan teori om vad som är ett objekt kan det vara korrekt att säga att 
det finns 1458 objekt på hennes köksbord. Här räknas varje sida i boken, 
varje blad på blomman o.s.v. På detta sätt avgör vårt val av teori vad som 
ska anses vara ett faktum och inte.623 

Att något är relativt på de sätt jag tagit upp ovan är inte problematiskt. 
Dessa sätt för något att vara relativt på är vardagliga sätt som inte är några 
problem i en praktik inom en viss kontext. Problematiskt blir det dock när 
man börjar mena att sanningen som sådan är relativ. Det är när man menar 
att det skulle finnas flera sanningar som sådana som problem uppstår genom 
att det då blir fråga om en typ av subjektiv sanning i stället för den objektiva 
sanning vi faktiskt förutsätter. Jag diskuterar detta utförligare t.ex. här i ka-
pitlet under rubriken Sanning som en och många. 

Jag har nu ovan talat om relativt och absolut. Frågan är om sanningen är 
relativ eller absolut. I relation till detta har vi, som vi sett, frågan om beroen-
de och oberoende. Det är om verkligheten som vi frågar om den är beroende 
eller oberoende; och det är oss människor och våra begrepp som vi frågar om 
den är beroende eller oberoende av. Frågan handlar om vad som är viktigt 
för oss människor och hur vi kan visa att det vi tycker är viktigt verkligen är 
viktigt. Det är här sanningen kommer in, eller rättare sagt, den kommer inte 
in här, den har varit här hela tiden, den ligger till grund för denna fråga om 
beroende och oberoende. 

Trots att det i relation till beroende och oberoende är fråga om verklighe-
ten har detta en viktig koppling till hur vi förstår sanning, som detta kapitel 
handlar om. Det är p.g.a. detta som frågan om beroende och oberoende kan 
sägas höra hemma i detta kapitel likväl som i kapitel 6. Verklighet. 

Om något är viktigt måste vi visa varför och om vi vill visa varför det är 
viktigt måste vi visa att det verkligen är det, att vi inte bara hittar på att det är 
viktigt eller liknande. För att något verkligen ska vara på ett visst sätt måste 
det vara sant att det är så. 

Spänningen mellan beroende och oberoende uppstår i det att vi av erfa-
renhet vet att satser, propositioner, påståenden, fakta, sakförhållanden och 
liknande alltid tillhör och är inom vårt språk och en viss kontext som språket 
är kopplat till, samtidigt som dessa satser, propositioner, påståenden, sakför-
hållanden och fakta avser något som vi menar och erfar finns utanför oss och 
detta språk, något som vi skulle kunna tala om i olika kontexter och be-
greppsliga scheman men som ändå skulle tillhöra samma verklighet, inte 
olika verkligheter. 

Olika kontexter och de begreppsliga scheman som är kopplade till dessa 
kontexter tillhör inte olika verkligheter. Det är inte fråga om att vi upplever 
eller erfar olika verklighet utan det är fråga om att vi erfar eller upplever just 
olika kontexter och olika sätt att tala. Det är olika kontexter med olika be-
                               
623 Johannesson, 2002, s. 135. 
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greppsliga scheman i en och samma verklighet. När vi talar om saker och 
ting räknar vi med en av oss oberoende och gemensam verklighet. Denna 
verklighet är den samma oberoende av hur vi talar om, hur vi tänker på eller 
vad vi tror om den. Vi räknar inte med att alla är i, upplever eller interagerar 
med olika verkligheter utan att det är fråga om samma verklighet. Vi tror att 
om vi visar ett träd för en vän så ser vännen samma träd som vi gör, förutsatt 
att vännen kan se, att det är ljust ute och att andra yttre förhållanden är bra. 
Vi förutsätter också att om någon som aldrig sett ett träd, under samma bra 
förhållanden, skulle visas trädet, så skulle den personen också se trädet även 
om personen i fråga inte visste vad det var för något och alltså inte heller 
hade begreppet träd. 

Tarskis sanningsdefinition 
Det problem som Alfred Tarski utgår från är att hitta en tillfredsställande 
definition av sanning. Tarski vill hålla sig till frågan om begreppet sanning 
eller idén om sanning624. Det är alltså detta begrepp625 som han vill definiera 
på ett tillfredställande sätt. För att definitionen ska vara tillfredsställande ska 
den, enligt Tarski, vara materiellt adekvat och formellt korrekt.626 

Tarski utgår från vad han menar är den intuitiva uppfattningen om san-
ning, nämligen att snö är vit om, och endast om, snö är vit.627 Detta tilltalar 
vår intuitiva uppfattning om sanning. Vad man måste tänka på när det gäller 
Tarskis definition är att han talar om satser i ett formellt språk. Satsen ”’Snö 
är vit’ är sann om, och endast om, snö är vit” är inte ett påstående om en 
yttre verklighet, utan har en annan funktion.628 

För satsen ”’Snö är vit’ är sann om, och endast om, snö är vit” gäller att 
det vänstra ledet står inom citationstecken för att det är ett objektspråkligt 
namn på en sats (ett namn i objektspråket eller på objektspråklig nivå) me-
dan det högra ledet anger de metaspråkliga villkor under vilka det vänstra 
ledet är sant (villkor i metaspråket eller på metaspråklig nivå). Detta gäller 
för alla sådana satser och för att göra detta mer generellt ställer Tarski upp 
sitt sanningsschema. Man tar en sats, vilken som helst, och byter ut den mot 
bokstaven ’p’, alltså sanningsvillkoren i metaspråket. Därefter formulerar 
man ett namn på denna sats och byter ut det mot bokstaven ’X’. Den logiska 
relationen, enligt Tarski, mellan de två satserna ”X är sann” och ’p’, i rela-
tion till vår grundläggande förståelse629 av sanning, är att satserna är ekviva-

                               
624 ”Notion”. 
625 ”Notion”. 
626 Tarski, 1944, s. 69. 
627 Tarski, 1944, s. 70. 
628 Jfr Alston, 1996, s. 30-32. 
629 ”Conception”. 
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lenta. Alltså: X är sann om, och endast om, p. Här är alltså ’X’ satsens namn 
och ’p’ är sanningsvillkoret.630 

Vad som är viktigt att lägga märke till hos Tarski är att detta inte är defi-
nitionen som sådan utan en instans av definitionen. Sanningsdefinitionen, i 
sin helhet, blir alla sådana påståenden i en infinit konjunktion.631 

Allt detta gäller inom ett visst formellt språk och har alltså endast att göra 
med hur det är i det formella språket men inte i yttervärlden. Hur det faktiskt 
är i en yttervärld säger det inget om. Vi skulle lika gärna kunna säga att sat-
sen ”Människor är fåglar” är sann om, och endast om, människor är fåglar. 
Detta kan ju också stämma överens med verkligheten, alltså med hur det är, 
för om människor inte är fåglar så är ju människor inte fåglar. 

Vad jag uppfattar som oklart hos Tarski är just om han menar att hans de-
finition av sanning är kopplad till hur det faktiskt är i verkligheten eller inte. 
Poängen med Tarskis definition, och problemet med den samma, är att på-
ståendet ”Snö är vit” är sann om, och endast om snö är vit, inte är sann för 
att verkligheten gör den sann eller att den korresponderar mot verkligheten 
utan för att villkoren i den metaspråkliga satsen stämmer för det objektspråk-
liga namnet.632 Men just här finns problemet: Det måste alltså finnas någon 
koppling till något som garanterar detta ”stämmer med sanningsvillkoren”.633 
För detta räcker det inte med att enbart tala om satser. 

Sats, påstående och propositionellt innehåll 
När vi tittar på vad sanning är måste vi också titta på vad det är vi talar om 
som sant. Vad är det för något som är sant eller inte? Denna fråga kan förstås 
på två sätt, som i och för sig är nära kopplade till varandra. Dels kan den 
förstås som att frågan handlar om partikulära sanningar, vad av det vi talar 
om som sant som också är sant och vad som är falskt. Detta är en fråga som 
jag oundvikligen måste titta på för att bearbeta min huvudproblemställning 
och jag behandlar detta bl.a. i detta kapitel under rubriken Sanningar, men 
det är inte denna aspekt jag vill fokusera på just här. Frågan jag är ute efter 
är om det är satser, påståenden, propositioner eller något annat som är sant 
eller falskt, vad som är de primära sanningsbärarna. Filosofer har försökt 
reda ut det faktum att vi kan ge uttryck för något vi vill säga på olika sätt. 

Vissa menar att när vi försöker förstå vad sanning är måste vi titta på sat-
ser; de menar att det är satser som är de primära sanningsbärarna. Andra 
menar att det är propositioner som är de primära sanningsbärarna.634 Man 

                               
630 Tarski, 1944, s. 71. 
631 Tarski, 1944, s. 71. 
632 Se Davidson, 1984, s. 24. 
633 Jfr Davidson, 1984. Alston, 1996. Dummett, 1993. Dessa tre diskuterar och relaterar sig i 
stor utsträckning till Tarski. 
634 Se Kraal, 2010, under publicering, s. 55. Quine, 1970, s. 13-14. Tarski, 1956, s. 159. Put-
nam, 1971, s. 6, 13. Alston 1996, s. 24. 
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skulle också kunna mena att det är annat som är de primära bärarna av san-
ning, t.ex. yttranden.635 

Alston menar att propositioner är det man påstår eller håller för sant, eller 
innehållet i påståenden636 och försanthållanden637.638 Han menar att det är 
denna uppfattning om vad propositioner är som är den mest grundläggan-
de.639 

Alston väljer, när det gäller vad som kan sägas vara sanningsbärare, en-
dast att tala om påståenden640, försanthållanden641 och propositioner då det är 
dessa vi, enligt honom, tillskriver sanningsvärde. Vi tillskriver inte t.ex. frå-
gor, löften, tvivel, undringar o.s.v. sanningsvärde, menar Alston. Däremot 
menar Alston att det i frågor, löften, tvivel, undringar o.s.v. finns propositio-
ner inbäddade och dessa har sanningsvärde.642 På detta sätt förutsätts även 
begreppet sanning i denna typ av illokutionära handlingar. 

Lynch menar att propositioner är det vi tror643 eller innehållet i det vi tror. 
Han uttrycker det som att propositioner är objekten för våra propositionella 
attityder.644 Han skriver: 

Propositions, as I use the term, are what stand to believing, disbelieving, as-
serting and denying as numbers stand to adding and subtracting. Propositions 
are what we believe, or the content of our beliefs. Propositions are the objects 
of our propositional attitudes.645 

För Lynch är det propositioner646 (påståenden647, försanthållandeinnehåll eller 
trosföreställningsinnehåll648) som är de primära bärarna av sanning och 
falskhet.649 Han menar att den vanliga uppfattningen, att om du tror att något 
är fallet, så tror du också något, kan göras förståelig genom att se propositio-
ner som de primära sanningsbärarna. Det är propositioner, alltså innehållet i 
vad man tror650 eller påstår651, som vi vanligtvis menar vara det som är sant 
eller falskt.652 

                               
635 Lynch, 2009, s. 131. 
636 ”Statements”, ”assertions”. 
637 ”Beliefs”. 
638 Alston, 1996, s. 15, 23-24. 
639 Alston, 1996, s. 15. 
640 ”Statements”, ”assertions”. 
641 ”Beliefs”. 
642 Alston, 1996, s. 24. 
643 ”Beliefs”. 
644 Lynch, 2009, s. 130-131. 
645 Lynch, 2009, s. 129-130. 
646 ”Propositions”. 
647 ”Assertions”. 
648 ”Belief”. 
649 Lynch, 2009, s. 129-131. 
650 ”What is believed”. 
651 ”What is asserted”. 
652 Lynch, 2009, s. 130. 
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Jag ska nu börja reda ut på vilket sätt man kan förstå relationen mellan 
satser, påståenden, propositioner och propositionella innehåll. Jag skall ock-
så visa på vilket sätt propositionella innehåll företrädesvis kan förstås som de 
primära bärarna av sanning. 

En sats är en språklig konstruktion, en sammansättning av ord som säger 
något. En sats är på ett enda sätt i sin form, den går inte att uttrycka på fler 
än ett sätt. Ett exempel på en sats är: ”Snö är vit”. 

Vad en proposition är, är inte alls lika klart. Ibland ses en proposition som 
det samma som ett påstående, ibland något vidare. Detta vidare kan vara 
något man tror men som kanske inte är uttryckt i ett påstående. Jag uppfattar 
det som att t.ex. Lynch har denna något vidare uppfattning. Vad man kan 
säga är i alla fall att en proposition kan uttryckas på flera olika sätt med t.ex. 
flera olika satser. Man kan t.ex. uttrycka att det står ett rött hus där borta 
genom att säga: ”Det står ett rött hus där borta”, ”There is a red house over 
there”, ”Det står ett hus där borta som är rött”. Det handlar här om ett inne-
håll snarare än om utseende, mening snarare än uppbyggnad. 

Ett påståendeinnehåll kan också uttryckas på olika sätt genom t.ex. olika 
satser. Genom ett påstående uttrycker man ett påståendeinnehåll. Ett påstå-
ende är alltid just ett påstående, d.v.s. att man påstår något, t.ex. ”Det finns 
svarta svanar” eller ”Trädet utanför är stort”. Ett påståendeinnehåll är det 
innehåll som finns i ett visst påstående. Propositionellt innehåll och påståen-
deinnehåll sammanfaller i detta fall. 

Ett propositonellt innehåll behöver dock inte vara innehåll i ett påstående 
på detta sätt, utan det är snarare fråga om ett meningsinnehåll som inte be-
höver vara uttryck för ett påstående eller uttryckt som ett påstående.653 Det är 
alltså inte fråga om innehållet i ett påstående utan om det innehåll som kan 
uttryckas som ett påstående eller som något annat t.ex. en fråga, ett löfte, ett 
tvivel, en undring, en förhoppning o.s.v.654 Frågor, löften, tvivel, undringar, 
förhoppningar och liknande talar vi inte om som sanna. Vi tillskriver inte 
dessa typer av illokutionära handlingar, t.ex. att lova, sanningsvärde. Men de 
satser som används för att utföra illokutionära handlingar har propositionella 
innehåll, på detta sätt har denna typ av satser med sanning att göra. Sanning 
förutsätts även i dessa satser även om vi inte direkt tillskriver dessa satser 
sanningsvärde. Det är alltså också på detta sätt som Alston ser på sanning 
hos denna typ av illokutionära handlingar.655 Det är innehållet i det vi menar 
med en viss sats, ett viss påstående, en viss proposition, en viss tanke eller 
liknande. 

När ett meningsinnehåll formuleras får vi en sats. Därför kan det proposi-
tionella innehållet eller meningsinnehållet sägas föreligga utan att en sats 
föreligger, eftersom vi inte alltid behöver formulera satser för att det ska 

                               
653 Jfr Alston, 1996, s. 16. 
654 Jfr Alston, 1996, s. 16, 24. 
655 Alston, 1996, s. 24. 
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finnas ett meningsinnehåll. Propositionellt innehåll kan alltså också sägas 
vara det samma som ett meningsinnehåll. Samma sak skulle också kunna 
uttryckas som ett trosföreställningsinnehåll, ett försanthållandeinnehåll eller 
ett tankeinnehåll. Jag kommer i fortsättningen att företrädesvis tala om pro-
positionellt innehåll då jag är ute efter innehållet i något i den vidaste be-
märkelsen. 

Det är det propositionella innehållet som är avgörande för vad som är 
sant. Satsen är, som jag påpekat ovan, endast ett medel för att få fram ett 
propositionellt innehåll som kan uttryckas på flera olika sätt i olika satser. I 
en tanke är det propositionella innehållet det som är det viktiga, en tanke 
behöver inte vara formulerade i en sats utan kan vara lite löst formulerad. 
Som jag tog upp i kapitel 3. Objektivitet under rubriken Kunskap kan jag 
tänka att grannens dörr är blå utan att formulera det i en sats. Om jag ska 
måla om vår dörr och ser grannarnas blå dörr tänker jag kanske att det skulle 
vara fint med den färgen på vår dörr. Jag har då tänkt att den är blå och fin 
utan att formulera det i en sats. Detta betyder dock inte att tankar är, i en 
bemärkelse, icke-språkliga. Det krävs ett språk, på det jag kallat nivå 1 av 
vardagsspråket, för möjligheten att tänka en sådan tanke, även om den inte 
formuleras i en sats. Detta som skulle kunna formuleras som satsen ”Dörren 
är blå” är ett propositionellt innehåll eller ett tankeinnehåll. Tankeinnehållet 
är också språkligt p.g.a. att vi är det varelser vi är. 

Det jag här menar med språket är alltså inte något naturligt språk, formellt 
språk eller liknande utan språket som förutsättningen för att möta världen 
utifrån att vi är de varelser vi är med de begränsningar och förutsättningar vi 
har, det som jag kallat vardagsspråket på nivå 1. Vi tänker alltid i relation 
till, med och genom de begreppsliga scheman vi har att tillgå. 

Om vi försöker tänka på något utan våra begreppsliga kategoriseringar in-
ser vi snart att det är omöjligt att helt göra oss av med språket. Vi kan ta 
exemplet hund. Vi kan då tänka på den som ett däggdjur tillhörande familjen 
hunddjur. Sedan kan vi kategorisera den som något levande, något hårigt, 
något med rovdjurständer, och som ett husdjur. Vi kan fortsätta hur länge 
som helst med att försöka beskriva en hund på andra sätt, men vi förstår 
poängen redan nu. Det blir endast att byta ut begreppet mot andra begrepp, 
att försöka bryta ner begreppet till andra begrepp. Vi kan inte tala om eller 
tänka på något utan våra begrepp. Om vi försöker tala om eller tänka på 
verkligheten som icke-begreppsliggjord ser vi att vi ändå alltid hamnar i 
begrepp. Att säga att verkligheten är icke-begreppsliggjord är ju att använda 
bl.a. begreppen verklighet och icke-begreppsliggjord, därigenom begrepps-
liggjord, begrepp o.s.v. 

Att vi skulle kunna erfara eller uppleva verkligheten i någon mening även 
om vi inte hade begrepp är självklart såtillvida att verkligheten bjuder mot-
stånd även om man inte har begrepp. Det lilla nyfödda barnet som ännu inte 
har några begrepp erfar trots allt verkligheten. På liknande sätt erfar även 
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djur verkligheten trots att de inte har begrepp.656 Men att det i båda fallen kan 
sägas handla om att erfara verkligheten beror på att det är jag som har be-
grepp som talar om att spädbarnet och t.ex. katten ”erfar” verkligheten. Det 
är klart att det spädbarnet och katten gör när de reagerar på något, t.ex. en 
människa eller mat, är att erfara verkligheten. Men att vi kan tala om att det 
är fråga om att, i kattens eller spädbarnets fall, erfara är beroende av att vi, 
som talar om det, har begrepp. 

Anders Kraal menar också att man bör förstå propositioner som de primä-
ra sanningsbärarna. Varför han väljer att se det så beror på att han menar att 
detta sätt att förstå sanningsbärare på passar bättre ihop med hur vi faktiskt 
ser på sanning och falskhet. Han skriver: 

The philosophical motivation for identifying truth-bearers with propositions 
is that this accords well with how we actually think about truths and false-
hood. To say that this or that particular series of signs on some specific piece 
of paper is true or false seems less in tune with how we actually think than, 
say, that what some particular series of signs on a piece of paper expresses is 
true or false, or that what someone believes, disbelieves, doubts, and suchlike 
– i.e. the object or content of a propositional attitude – is true or false.657 

Jag menar att frågan om man bör se satser eller propositionella innehåll som 
de primära bärarna av sanning inte är så viktig som sådan. Fokus på att hitta 
det som är det som är bärare av sanning beror på vilka problem man är ute 
efter att lösa. Det jag är ute efter att förstå är relationen mellan begreppet 
sanning, begreppet verklighet och språket. 

Det som har lett till att vissa filosofer, såsom Quine, Davidson och Dum-
mett, ägnar så mycket tid åt att undersöka vad som bör ses som de primära 
sanningsbärarna beror på att man tittat på strikt logiska sätt att hitta en defi-
nition av sanning så som t.ex. Tarski gör.658 Satser blir då ofta det primära 
eftersom de är mer lättillgängliga än propositionellt innehåll när man vill 
hantera dem rent logiskt. Quine och Davidson är två av dem som menar att 
det är satser som bör ses som de primära sanningsbärarna.659 

Quine och även Davidson menar att man måste ha en holistisk syn på 
språket och att vi därigenom inte kan förstå en sats delar utan att redan förstå 
hela satsen (eller i alla fall väsentliga delar av den).660 Vi kan inte heller, 
enligt Quine och Davidson, förstå en sats utan att förstå hela språket (eller i 
alla fall väsentliga delar av det). 

Davidson och Quine har en mycket viktig poäng när de menar att vi måste 
förstå språket holistiskt, att vi inte kan förstå språket i små fragment. Att 
förstå meningen hos något bygger på en mängd olika förutsättningar i språ-
                               
656 Jfr Johannesson, 2002, s. 227-228. 
657 Kraal, 2010, under publicering, s. 56. 
658 Se Quine, 1994. Davidson, 1984. Dummett, 1993. Tarski, 2001, s. 70-71. 
659 Kraal, 2010, under publicering, s. 55. 
660 Davidson, 1984, s. 22. Quine, 1975, s. 313. 
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ket som t.ex. grundläggande begrepp. Om vi inte redan visste vad begreppet 
sanning betydde skulle vi inte förstå en sats som t.ex. ”Gräs är grönt”.661 

Vad som dock kan anses otillfredsställande, utifrån min position, med 
Davidsons och Quines uppfattning om språket, är att de vill se språket som 
försanthållna satser.662 Holismen ligger då i relationen mellan ord, satser och 
språket i sin helhet. Jag menar i stället att förstå något är att ha en språklig 
kompetens. P.g.a. detta bör holismen i stället förstås som en helhet på det 
sätt att vi inte kan förstå vad vi menar med något utan att förstå språket i sin 
helhet och den kontext i vilken t.ex. en viss stats finns. Det är därigenom en 
fråga om att förstå de funktioner olika satser har. Frågan är helt enkelt vad 
det är vi är ute efter att säga. Lynchs syn på propositioner är precis som hans 
syn på begrepp funktionalistisk. Han skriver: 

Not surprisingly, the account of propositions I’ve just suggested is function-
alist. The property being a proposition is a property something has in virtue 
of its satisfying a particular functional role, or doing a certain job. The rele-
vant job description is marked out by a set of truisms, some of which I’ve just 
singled out as being at core of our understanding of what a proposition is. 
Namely Contents: Propositions are the objects of our propositional attitudes; 
they are what is believed and disbelieved.663 

Frågan om vad som är de primära sanningsbärarna är därför, som jag vill se 
det, underordnad frågan om hur vi ska förstå relationen mellan sanning, 
språk och verklighet. Genom att funktionen blir det primära uppfattar jag det 
också som det mest självklara att se propositionella innehåll som de primära 
bärarna av sanning.664 Det är inte satsen som sådan med de specifika ord den 
består av som är det intressanta utan vad vi är ute efter att säga med dessa 
ord. Funktionen ligger i det propostionella innehållet, inte i formen som sat-
sen har. 

Någon skulle då kunna säga att om det handlar om funktion så borde det 
väl vara satsen som var den primära bäraren av sanning genom att satsen 
uttrycker ett propositionellt innehåll. Satsens funktion blir på detta sätt att 
uttrycka ett propositionellt innehåll, att bära fram sanning. Lynch skriver att 
det är propositioner (försanthållandeinnehåll eller trosföreställningsinnehåll) 
som är de primära sanningsbärarna. Detta betyder dock inte att de är de enda 
sanningsbärarna.665 

                               
661 Davidson, 1984, s. 134. 
662 Davidson, 1984, s. 267. 
663 Lynch, 2009, s. 131. 
664 Jfr Alston, 1996, s. 15. 
665 Lynch, 2009, s. 130-131. Jfr Alston, 1996, s. 1, 22, 31. 
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I say “primary bearers” because I don’t mean to deny that we can ascribe 
truth to beliefs and utterances in a secondary way. That is, we certainly can 
say that Terry’s belief is true.666 

Oavsett vad som kan vara sanningsbärare, är poängen att sanningen ligger i 
det propositionella innehållet, alltså det man är ute efter att göra gällande. 
Det som man är ute efter att göra gällande kan börja som en tanke som ännu 
inte är formulerad i en sats utan som endast har ett propositionellt innehåll. 
När ett propositionellt innehåll väl är uttryckt i en sats bär satsen naturligtvis 
också på sanning, men det krävs inte en sats för sanning. 

Lynch visar att utifrån det vardagliga sätt vi talar om saker och ting på så 
är propositionella innehåll de primära bärarna av sanning. Han skriver: 

In short, propositions allow us to treat “A believes that S” as being true when 
A stands in a believing relation to that to which “that S” refers. This in turn 
allows us to make sense of our common assumption that when you believe 
something is the case, there is something you believe. 

Understood in this way, it is natural, from an ordinary language point of 
view, to take propositions as the primary bearers of truth and falsity. For 
propositions are what are believed, and (insofar as what I assert is what I be-
lieve) what is asserted.667 

Lynch menar utifrån sin syn på begrepp som funktionella, där begrepp har 
olika jobb att utföra beroende på kontext, att det är försanthållandeinnehåll 
eller trosföreställningsinnehåll, d.v.s. objektet för propositionella aktiviteter, 
som är de primära sanningsbärarna.668 

Jag menar, utifrån min problemställning, precis som Lynch, att vi bör titta 
på funktion. Frågan vi bör ställa oss är vilken funktion en sats eller proposi-
tion har. Jag kommer att visa varför jag dock vill tala om propositionella 
innehåll för att betona att det är den vidaste bemärkelsen jag är ute efter. Att 
tala om propositioner kan uppfattas som att det är fråga om påståenden, att 
påstå något, som t.ex. ”Det finns svarta svanar”. 

Jag menar att satsens funktion är att ge uttryck för något, ett propositio-
nellt innehåll. I en sats är det, det propositionella innehållet som kan sägas 
vara sant eller falskt. Satsen är bara där för att uttrycka ett propositionellt 
innehåll. Det är alltså det propositionella innehållet som är det väsentliga för 
vad som är sant och vad som inte är sant. Det är inte satsen som är avgöran-
de för sanningen utan den är endast ett medium för att få fram ett propositio-
nellt innehåll.669 Det är funktionen och innehållet som är det viktiga, om det 
sedan uttrycks i en viss sats är inte det avgörande. Det väsentliga för om 
något är sant eller falskt är vad man är ute efter att uttrycka (i tanke, tal eller 

                               
666 Lynch, 2009, s. 131. 
667 Lynch, 2009, s. 130. 
668 Lynch, 2009, s. 129-131. 
669 Jfr Alston, 1996, s. 16. 
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skrift) alltså det propositionella innehållet. Satsens funktion är att utgöra en 
form för ett propositionellt innehåll, det propositionella innehållet i sin tur är 
den primära bäraren av sanning. Satsen bär också sanning genom att ge ut-
tryck för ett propositionellt innehåll, men det är i det propositionella innehål-
let som meningen i relation till ett sammanhang finns.670 

En annan fördel med att se propositionella innehåll (meningsinnehåll, 
trosföreställningsinnehåll, försanthållandeinnehåll eller tankeinnehåll) som 
de primära bärarna av sanning är att de ligger mycket närmare fakta än vad 
satser gör. Ett propositionellt innehåll eller ett meningsinnehåll är kopplat till 
hur vi menar att det är, som i sin tur är kopplat till fakta.671 Detta genom att 
ett propositionellt innehåll säger något om hur det är, och antingen stämmer 
detta eller så stämmer det inte, är sant eller falskt. 

Fakta, sakförhållanden, eller ”sätt som det är på” säger, genom att de har 
med hur det är att göra, något om verkligheten. Det finns på så sätt en nära 
koppling mellan verkligheten och propositionella innehåll som skulle kunna 
förklaras i termer av korrespondens. Propositionella innehåll säger något om 
hur man tror att det är, alltså om ”sätt som det är på” eller fakta. Med hjälp 
av Lynch kan sanning förstås i termer av korrespondens mellan hur vi tror att 
det är och verkligheten. Om vi tror något sant om verkligheten så är det som 
vi tror också, som det är, nämligen ett faktum. Korrespondensen är då mellan 
det vi tror om verkligheten och verkligheten. Viktigt att komma ihåg är dock 
att sanning inte endast kan förstås i termer av korrespondens. Sanning kan 
förstås som korrespondens men kan också förstås i termer av annat, t.ex. 
koherens. Jag tar upp detta i detta kapitel under rubriken Korrespondens och 
kausalitet. Detta stämmer väl överens med den uppfattning om hur relatio-
nen mellan sanning, verklighet och språk, som jag utvecklar i denna bok, ser 
ut. 

Att fakta blir viktigt har att göra med att jag menar att sanning avgörs ge-
nom verkligheten. Sanningen kan på ett sätt sägas vara en egenskap hos 
verkligheten snarare än hos språkliga utsagor om den, på så sätt att det är 
verkligheten som avgör vad som är sant. Om något är sant avgörs av verk-
ligheten som bjuder oss motstånd och som på så sätt fungerar som en kon-
trollstation. Det är dock endast genom våra språkliga uttryck som vi kan säga 
något sant (eller falskt) om verkligheten, men det är verkligheten som avgör 
om ett språkligt uttryck är sant eller inte, oavsett om det är i form av ett pro-
positionellt innehåll, ett påstående eller en sats. Propositionella innehåll kan 
på detta sätt sägas vara primära bärare av sanning genom att de är själva 
meningsinnehållet i ett påstående eller en sats. 

Att säga att sanning är en egenskap hos verkligheten är att inta ett annat 
perspektiv och i något avseende mena något annat med egenskap än vad det 
är fråga om när man säger att det är t.ex. propositionella innehåll (eller på-

                               
670 Jfr Lynch, 2009, s. 131. 
671 Jfr Lynch, 1998, s. 24, 125-128, 142. 
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ståenden eller satser om man så vill) som har egenskapen sanning. Jag menar 
att det är rätt att tala om sanning som en egenskap i båda dessa fall och att 
det endast är utgångspunkten som är olika. Om man talar om sanning som en 
egenskap hos verkligheten snarare än hos propositionella innehåll så vill 
man fokusera på att det är den yttre och av oss oberoende gemensamma 
verkligheten som bjuder oss motstånd, fungerar som en kontrollstation och 
som avgör vad som med rätta kan sägas vara sant eller falskt. Om man i stäl-
let påpekar att det är propositionella innehåll som har egenskapen sanning 
vill man visa på att det alltid och endast är i och genom språket som vi kan 
tala om sanning. Sanning är något språkligt, ett begrepp, men det säger något 
om hur det är genom att det är just det begrepp som det är. 

Något liknande gäller för verkligheten. Begreppet verklighet är språkligt. 
Om något är verkligt avgörs hos verkligheten men vi kan endast tala om 
verkligheten genom och i språket. På detta sätt kan egenskapen att vara verk-
lig sägas vara en egenskap hos något språkligt. Men det är också självklart 
att egenskapen att vara verklig är en egenskap hos verkligheten själv. 

I linje med Lynch vill jag alltså se funktionen som det avgörande. Jag vill 
dock tala om propositionella innehåll i stället för propositioner då jag vill 
betona att det är menigsinnehåll i den vidaste bemärkelsen jag är ute efter. 
Jag ser därför propositionella innehåll som de primära bärarna av sanning för 
att sanning är så mycket mer än något som endast kan rymmas i en sats. 

Om man vill se satser som de primära bärarna av sanning hamnar man i 
Tarskis problem att man egentligen inte kan säga något om verkligheten utan 
endast kan säga något om det rent formella och logiska. Problemet är inte att 
man säger något om det formella och det logiska, detta kan var mycket klar-
görande och behövs för att t.ex. visa på problem eller lösa vissa problem 
men för att det skall vara intressant måste det säga något om hur det faktiskt 
är. Genom att se propositionella innehåll som de primära bärarna av sanning 
kan vi göra rättvisa åt den vanliga intuitiva uppfattningen att sanning har 
med hur det är att göra, har med verkligheten att göra. 

Sanningsbegreppet 
För att förstå begreppet sanning måste vi titta på hur vi faktiskt använder oss 
av begreppet sanning i vårt vardagliga språk. Vi måste gå till en common 
sense-uppfattning om vad sanning är för att där börja nysta i begreppets be-
tydelse. 

Det jag här kommer att visa är att vi förutsätter, och därför måste räkna 
med, att vi oftast har rätt, men vi måste samtidigt förutsätta att vi alltid kan 
ha fel. Jag kommer att visa att begreppet sanning är så grundläggande att vi 
alltid förutsätter det i allt vi tänker, säger, tror och gör. Jag kommer att visa 
att även de som argumenterar för att det inte finns objektiv sanning faktiskt 
förutsätter just detta begrepp om objektiv sanning. Jag kommer också att 
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visa att, och på vilket sätt, de begreppsliga förutsättningarna säger oss något 
om hur det faktiskt är, i verkligheten. 

Jag menar att vi måste räkna med att vi kan ha fel om allt men också att vi 
måste räkna med att vi oftast har rätt. Detta är något som G. E. Moore har 
diskuterat mycket. Moore menar att det finns saker som vi helt säkert vet, det 
finns saker som vi helt säkert har kunskap om, t.ex. att det är hans egen hand 
han har framför sig.672 Moores uppfattning har blivit oerhört kritiserad fram-
för allt av Wittgenstein. Wittgenstein håller inte med om att vi kan sägas 
veta eller ha kunskap om något sådant, som att det är ens egen hand, detta 
beroende på att han menar att vi inte på ett meningsfullt sätt skulle kunna 
ifrågasätta något sådant. Om vi inte kan ifrågasätta något sådant är det inte 
heller meningsfullt att säga att vi vet det, menar Wittgenstein. Genom hela 
On Certainty ställer han sig alltså frågan om det är meningsfullt att över 
huvud taget ifrågasätta sådant som detta, att det är min egen hand. Hur skulle 
vi kunna ha fel om en sådan sak? frågar oss Wittgenstein retoriskt. Här vill 
han visa Moore att vi inte är rättfärdigade att tala om att ”ha rätt”, att ”veta” 
eller ”ha kunskap”, lika lite som det är meningsfullt att ”ha fel” eller att 
”begå ett misstag” i fråga om något så självklart som att det är min egen 
hand.673 

Vad jag här tänker göra är att visa att både Moore och Wittgenstein, har 
sina poänger som jag vill lyfta fram. Jag menar att vi inte behöver hålla oss 
antingen till Moore eller till Wittgenstein. Både Moore och Wittgenstein har 
kommit med viktiga poänger angående sanningen, verkligheten och språket 
och det ena behöver inte utesluta det andra. Att dessa två uppfattningar inte 
behöver utesluta varandra har att göra med vilket perspektiv man intar. Det 
beror på vilken poäng man vill göra i relation till vilket filosofiskt problem. 

Poängen Wittgenstein vill göra är att visa att vi förutsätter en del saker på 
ett visst sätt, så att det blir meningslöst att ifrågasätta dessa saker. Förutsätta 
är kanske till och med fel att tala om, i Wittgensteins fall, då han skulle mena 
att det är mycket mer grundläggande än så. Vi kan helt enkelt inte på ett 
meningsfullt sätt vare sig räkna med eller ifrågasätta vissa saker. Om vi ifrå-
gasätter det faller grunden för hur vi tänker. I princip skulle vi kunna ha fel 
om allt men inte i bemärkelsen ha fel om allt samtidigt, alltså alltid.674 

Det är också detta jag vill lyfta fram och visa när det gäller begreppet 
sanning och begreppet verklighet. Dessa begrepp är så grundläggande att om 
vi inte förutsätter dem så faller hela vårt språk. Var jag dock skiljer mig från 
Wittgenstein är i fråga om vad det är som är så fundamentalt. Jag ifrågasätter 
inte hans poäng att det finns sådant som vi inte på ett meningsfullt sätt kan 

                               
672 Moore, 1959, s. 55. 
673 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 17, s. 4e; § 38, s. 20e-21e; § 67, s. 11e; § 70, s. 11e; § 
71, s. 11e; § 72, s. 11e; § 73, s. 11e; § 74, s. 11e; § 75, s. 11e. 
674 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 32, s. 6e; § 53, s. 9e; § 54, s. 9e; § 55, s. 9e; § 676, s. 
89e. 
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göra oss av med men jag ifrågasätter vad det är som är så grundläggande och 
på vilket sätt det är det. 

Det finns saker vi bara inte tvivlar på, sådant som alla vid sina sinnens 
fulla bruk inte skulle komma på tanken att börja ifrågasätta. Att det står ett 
bord i vårt kök är det ingen som varit hemma hos oss som tvivlar på. Hur 
skulle vi kunna ha fel om något sådant?675 Att katter är djur är inte heller 
något vi tvivlar på, eller att alla har en biologisk pappa. Vi vet att det är så, 
alla människor har en biologisk pappa. 

Poängen med att säga att vi alltid kan ha fel är att bordet i vårt kök skulle 
kunna visa sig vara något annat, t.ex. en väl kamouflerad parasit som lever 
på matrester. Det är helt osannolikt, men det skulle kunna vara så. Alla katter 
skulle kunna vara en typ av utomjording som kommit hit och när vi har stött 
på dem har vi kategoriserat dem som djur (katter). Vi kan tänka oss att bio-
loger skulle kunna komma på att katter har någon typ av genuppsättning som 
är så annorlunda att de inte kan kategoriseras som djur. Vi kan också tänka 
oss att det i framtiden inte kommer att behövas någon biologisk pappa ens i 
form av spermadonator utan att man kan framställa sperma på konstgjord 
väg. Vi kan alltså ha fel även om dessa självklara saker. Vi måste räkna med 
att vi kan ha fel om allt såtillvida att vi kan komma på nya saker om hur 
saker och ting ligger till. 

Vad som är viktigt att poängtera är att det här är fråga om att ha fel i rela-
tion till ett visst begreppsligt schema och i relation till ett betraktarperspek-
tiv. När våra bakgrundsteorier förkastas och nya kommer i stället kommer 
också vad som kan sägas vara sant och inte att ändras. Däremot ändras inte 
vad som menas med sanning, nämligen att sanningen är objektiv, för att an-
vända Lynchs terminologi, truismen att sanningen är objektiv.676 

Från ett användarperspektiv eller deltagarperspektiv, just nu, är det inte 
meningsfullt eller möjligt att tala om att vi hade fel om eller misstog oss om 
att bordet var ett bord, att alla har en biologisk pappa, att katter är djur eller 
att det är min egen hand jag har framför mig. Här har Wittgenstein rätt. Men 
utifrån ett betraktarperspektiv, i efterhand, kan vi tala om att vi hade fel eller 
misstog oss. Det skulle kunna vara möjligt att vi i framtiden måste revidera 
våra uppfattningar. När vi då sedan ser tillbaka kan vi tala om att vi hade fel. 

En viktig aspekt i denna diskussion är att någon skulle kunna mena att om 
vi räknar med att vi alltid kan ha fel så behöver vi inte bry oss om något, för 
allt kan ändå vara fel. Att vi kan ha fel om allt betyder dock inte att vi alltid 
och hela tiden faktiskt också har fel om allt. Vi behöver således inte landa i 
skepticism och relativism. Att räkna med att vi alltid kan ha fel är inte att 
lämna ifrån sig allt ansvar för allting, att rycka på axlarna och mena att vi 
ändå inte kan veta något. Det är inte heller att sluta forska eller fråga. Det är 

                               
675 Jfr Moore, 1959, s. 32-33. Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 195, s. 27e. 
676 Lynch, 2004, s. 9-12. 
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inte att inte söka sanningen eller att inte räkna med att det finns sanning, sätt 
det är på. 

Vad det i stället är, är att erkänna att vi inte kan veta allt och att vi kan ha 
fel. Det är att inse att vi är människor, med vissa begränsningar och vissa 
förutsättningar, och att vi människor inte äger sanningen eller sitter inne med 
sanningen bara för att vi tror att vi gör det. Det är att erkänna att allt vi tror 
oss veta kan komma att revideras, inklusive vissa mycket grundläggande sätt 
att tala om sakers och tings tillstånd. 

Att räkna med att vi oftast har rätt är inte att ta allt för givet eller en mot-
sättning mot att vi kan ha fel om allt. Det är inte att räkna med att allt vi tror 
är sant eller att alla teorier är riktiga, utan det har att göra med hur vi lever 
och måste leva, utifrån de förutsättningar vi har. Det har att göra med att om 
vi inte kunde räkna med att vi hade rätt om något, visste något eller var säkra 
på något så skulle vi inte kunna relatera oss till varandra och yttervärlden. 
Vårt sätt att närma oss verkligheten är genom att relatera oss till om något är 
sant eller inte. 

Wittgenstein visar oss att vissa saker inte ens är meningsfulla att föreställa 
sig.677 Vi måste räkna med att vi oftast har rätt och det är i vissa fall inte ens 
meningsfullt att tala om eller tänka att vi inte skulle ha rätt. Det blir inte ens 
en fråga, det är nonsens.678 Wittgenstein visar oss att vissa saker måste vi 
bara räkna med, med min terminologi är dessa grundläggande förutsättning-
ar.679 

Vad Wittgenstein missar är dock att vi också måste räkna med att vi alltid 
kan ha fel och att vi faktiskt också räknar med att vi alltid kan ha fel. Det är 
här jag skiljer mig från Wittgenstein. Att vi alltid kan ha fel är en förutsätt-
ning för det sätt vi förstår världen på. Vi räknar med att det finns en obero-
ende verklighet utanför oss och genom att vi gör det förutsätter vi också att 
vi alltid kan ha fel. Vad han visar oss är att vi inte kan ha fel om allt samti-
digt.680 Härvidlag är jag överens med Wittgenstein. Hans poäng ligger i att vi 
om vi hade fel om allt, samtidigt, inte skulle kunna relatera oss till världen, 
men det kan vi.681 Vårt språk skulle inte fungera, men det gör det. Wittgen-
stein skriver: 

It’s not a matter of Moore’s knowing that there’s a hand there, but rather we 
should not understand him if he were to say “of course I may be wrong about 
this”. We should ask “What is it like to make such a mistake like that?” – e.g. 
what’s it like to discover that it was a mistake?682 

                               
677 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 195, s. 27e. 
678 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 35, s. 6e; § 156, s. 23e; § 159, s. 23e. 
679 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 40, s. 7e. 
680 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 32, s. 6e; § 53, s. 9e; § 54, s. 9e; § 55, s. 9e; § 676, s. 
89e. 
681 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 32, s. 6e; § 53, s. 9e; § 54, s. 9e; § 55, s. 9e; § 676, s. 
89e. 
682 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 32, s. 6e. 
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So one might grant that Moore was right, if he is interpreted like this: a prop-
osition saying that here is a physical object may have the same logical status 
as one saying that here is a red patch.683 

For it is not true that a mistake merely gets more and more improbable as we 
pass from the planet to my own hand. No: at some point it has ceased to be 
conceivable. 

This is already suggested by the following: if it were not so, it would also 
be conceivable that we should be wrong about every statement about physical 
objects; that any we ever make are mistaken.684 

So is the hypothesis possible, that all things around us don’t exist? Would 
that not be like the hypothesis of our having miscalculated in all our calcula-
tions?685 

När Wittgenstein säger att det är meningslöst att ifrågasätta så grundläggan-
de saker som om det är ens egen hand är det dock en sak som han glömmer 
och det är här jag vill förtydliga hur man på ett meningsfullt sätt kan tala om 
att vi skulle kunna ha fel om allt. Det Wittgenstein gör är att han missar att 
det finns en skillnad mellan ett användarperspektiv eller ett deltagarperspek-
tiv och ett betraktarperspektiv. Vi människor har möjligheten att inta ett be-
traktarperspektiv genom att vi har en transcenderande förmåga. Vi har möj-
ligheten att, samtidigt som vi alltid är deltagare i en kontext och användare 
av ett begreppsligt schema, inta ett betraktarperspektiv där vi har möjlighe-
ten att analysera på vilket sätt vi är beroende respektive oberoende av våra 
perspektiv. Relationen mellan användarperspektiv eller deltagarperspektiv 
och betraktarperspektiv tar jag upp utförligare i kapitel 5. Sanning under 
rubriken Gränser och transcenderande. 

Vi kan inte ha fel om allt samtidigt för då är vi i ett användarperspektiv 
eller deltagarperspektiv. I detta perspektiv har vi inte möjligheten att ifråga-
sätta t.ex. om det verkligen är min egen hand jag har framför mig eller om 
katter är djur, då det utifrån detta perspektiv är meningslöst att ifrågasätta. 
Här har alltså Wittgenstein rätt. Men ur ett betraktarperspektiv kan vi, i ef-
terhand, se att stora delar av våra bakgrundsteorier var felaktiga. Vi förutsät-
ter att stora delar av det vi tror också är så som vi tror, och det måste vi göra. 
Vi skulle kunna ha fel om vad som helst men inte om allt samtidigt. Vi utgår 
alltid från ett visst begreppsligt schema inom vilket vi inte kan ha fel om allt 
samtidigt. Om allt vi räknade med i relation till en viss kontext skulle kunna 
visa sig vara fel samtidigt och om alla begrepp inom ett visst begreppsligt 
schema visade sig inadekvata samtidigt, då skulle vårt språk rasa samma och 
vårt sätt att bemöta verkligheten skulle också göra det. 

                               
683 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 53, s. 9e. 
684 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 54, s. 9e. 
685 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 55, s. 9e. 
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Wittgenstein tar också upp om det inte skulle kunna vara så att någon bli-
vit drogad till att tro något eller drömmer. Då måste man väl kunna ha fel, 
frågar Wittgenstein. Men han svarar nej även på detta. Han skriver: 

“But even if in such cases I can’t be mistaken, isn’t it possible that I am 
drugged?” If I am and if the drug has taken away my consciousness, then I 
am not really talking and thinking. I cannot seriously suppose that I am at this 
moment dreaming. Someone who, dreaming, says “I am dreaming”, even if 
he speaks audibly in doing so, is no more right than if he said in his dream “it 
is raining”, while it was in fact raining. Even if his dream were actually con-
nected with the noise of the rain.686 

Detta argument är dock inte heller ett problem för min uppfattning att vi 
måste förutsätta att vi alltid kan ha fel för det handlar fortfarande om olika 
perspektiv: användarperspektiv eller deltagarperspektiv och betraktarper-
spektiv. Wittgenstein själv skriver i citatet att det är fråga om detta ögonblick 
eller i denna stund. 

Wittgenstein tar här inte hänsyn till att vi faktiskt kan inta och faktiskt 
också dagligen intar betraktarperspektiv. Wittgenstein har naturligtvis rätt 
om vi utgår från ett användarperspektiv eller delstagarperspektiv. När vi står 
där och frågan om det är min hand kommer upp är frågan på ett sätt me-
ningslös och omöjlig att förstå. Utifrån vårt nuvarande perspektiv vore det 
inte meningsfullt att ifrågasätta något sådant som att detta är min hand. Om 
det dock skulle uppstå sådant som visade på att detta antagande, att det är 
min hand, är fel, så är det helt plötsligt ur detta nya perspektiv inte en me-
ningslös eller omöjlig fråga. 

Vi räknar med en massa saker hela tiden, saker vi inte ens behöver reflek-
tera över i vårt vardagliga liv. Vi räknar med att stolen vi sätter oss på ska 
hålla, att den finns och att det är en stol. Vi förutsätter detta på så sätt att vi 
inte reflekterar över det. Vi går inte hela tiden omkring och funderar över om 
världen verkligen existerar, vi funderar inte, vanligtvis, på om våra nära och 
kära är människor eller inte, vi tror inte att de är robotar. Dessa frågor kom-
mer upp i särskilda fall. När ny teknologi forskas fram där vi ser att det vore 
möjligt att skapa en dator som kan svara på tilltal som en människa så kan 
frågan om en dator kan sägas ha en personlighet komma upp. Då kan vi bör-
ja fundera över om vi skulle kunna älska en dator eller om någon av våra 
nära kanske rent av är en dator. (Visst kan vi säga: ”Jag älskar min nya da-
tor”, men då är det något annat vi menar än det jag är ute efter här). Detta är 
funderingar som vi håller på med i en typ av skyddad verkstad, där vi kan 
fantisera och föreställa oss saker och ting, där vi kan ”leka med tankar”. Men 
dessa funderingar är kopplade till att vi är de varelser vi är, där vi vanligtvis 
faktiskt inte funderar på sådant. 

                               
686 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 676, s. 89e-90e. Jfr Putnam, 1981, s. 5-8. Tankeexpe-
rimentet ”hjärnor i en tank” (”Brains in a vat”). 
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Människan har i alla tider funderat över hur saker och ting ligger till. Vi 
har ifrågasatt om verkligheten verkligen finns, eller om vi bara drömmer. Ett 
exempel på populärkultur, som jag redan tagit upp i Inledningen, där dessa 
frågor aktualiseras är filmen The Matrix. Här ser vi hur vi människor inte 
kan komma undan tanken på att det skulle kunna vara på ett annat sätt än vad 
vi tror och räknar med. Vi förutsätter att det finns sätt som det är på obero-
ende av vad vi tror, att verkligheten är yttre och oberoende, t.ex. att det i 
filmen finns en verklig värld utanför dataprogrammet The Matrix. Vad vi 
också ser är att vi förutsätter att vi finns där och ser det hela utifrån, t.ex. att 
det i filmen finns en grupp människor som inte är kopplade till datorn och 
som ser verkligheten som den är på riktigt. Vi människor har möjligheten att 
fantisera och föreställa oss, vi har möjligheten att transcendera vår egen ut-
gångspunkt. Visst gör vi det utifrån våra förutsättningar och begränsningar 
men vi gör det lika fullt. 

Detta är alltså viktiga och reella frågeställningar i mänskliga liv. Det är 
inte bara filosofiska konstruktioner och spetsfundigheter att tala om hjärnor i 
tankar med näringslösning, så som Putnam gör, eller att fundera om verklig-
heten är oberoende av våra tankar och begrepp eller inte. Å ena sidan räknar 
vi med att det finns en yttre verklighet, och vi funderar inte mer över det, när 
vi gör våra vardagliga sysslor som att gå till jobbet eller att laga mat. Å 
andra sidan funderar vi över dessa frågor och kan reflektera från en annan 
position. Det är inte så att vi kan kliva utanför våra förutsättningar och det vi 
vardagligtvis räknar med, men vi har samtidigt möjligheten att transcendera 
våra villkor. Vi kan fantisera och föreställa oss, det är en del av att vara 
människa. 

Att vi förutsätter att det finns en oberoende verklighet betyder här alltså 
endast det att vi räknar med det i de vardagliga göromålen. Samtidigt kan vi 
också tala om förutsättningar på ett mera teoretiskt plan. Här kan vi titta på 
de triviala förutsättningarna och försöka förstå vad dessa får för konsekven-
ser för användandet av språket och de övriga förutsättningar vi räknar med. 
Även här handlar det alltså om två nivåer, en logisk och teoretisk samt en 
praktisk. 

Begreppet sanning är ett mycket grundläggande begrepp, ett av de mest 
grundläggande begreppen tillsammans med begreppet verklighet. För att visa 
detta vill jag hänvisa till hur Alston tänker. Hans uppfattning är att sanning 
är så grundläggande att vi helt enkelt inte kommer undan det. Inte ens när vi 
försöker definiera sanning kan vi göra det utan att vi redan förutsatt begrep-
pet självt. 

My opponent may claim that I am begging the question here by assuming a 
realist interpretation of our statements and beliefs. But what is the alterna-
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tive? How can the view that all statements are epistemic statements be made 
remotely plausible?687 

Det Alston vill visa är att vi inte kan förklara eller definiera begreppet san-
ning i termer av t.ex. kunskap eller rättfärdigande, eftersom begreppet san-
ning redan finns med i förståelsen av dessa begrepp och omvänt.688 Även om 
det ser ut som om förståelsen av dessa begrepp blir till ett enda cirkelreso-
nemang finns det inget att göra. Han frågar oss retoriskt vad som är alterna-
tivet. I detta låter det dock på Alston som om det är det enda alternativet 
trots att det inte är ett riktigt bra alternativ. Jag menar att Alston har rätt om 
att det är det enda alternativet, men att det inte är det minst dåliga av flera 
alternativ utan verkligen det enda alternativet. Det är inget argument mot 
realismen att det blir en cirkel utan snarare är detta det starkaste argumentet 
för realismen. Det faktum att vi alltid finner oss själva indragna i denna cir-
kel med sanning som dess början och slut är just det starkaste argumentet för 
att sanning är så grundläggande som det är. Att vi hela tiden, när vi vill för-
stå relationen mellan begreppen sanning, kunskap, rättfärdigande och ratio-
nalitet, kommer tillbaka till begreppet sanning visar just på att det är så 
grundläggande som det är. 

Cirkeln vi får är inte problematisk och därför är förekomsten av denna 
cirkel inget argument mot att sanning skulle vara grundläggande, utan tvärt-
om är detta ett argument för att begreppet sanning är just så grundläggande 
att vi inte kommer undan det. En cirkel blir, som jag konstaterat i kapitel 
4. Språk under rubriken Språk, begreppsligt schema, kontext och bakgrunds-
teori, endast problematisk när det är fråga om en definition. Att göra en cir-
keldefinition är problematiskt, men det är inte någon definition jag är ute 
efter att göra. Jag vill inte ge någon definition för jag menar att vi redan vet 
vad sanning är, vi förutsätter det i allt, och behöver därför inte definiera det. 
Vidare är generella och uttömmande definitioner ofta problematiska. Detta 
har jag visat i kapitel 1. Förutsättningar under rubriken Begreppet förutsätt-
ning. Det jag vill göra är i stället att se hur vi kan förstå sanningsbegreppets 
relation till dessa andra begrepp såsom kunskap, rättfärdigande och rationali-
tet. Vi ser här eftersom det är fråga om en cirkel att begreppen måste förstås 
som ytterst grundläggande. 

När vi har sett att begreppet sanning förutsätts i alla de begrepp som vi 
försöker förklara sanning med måste vi börja titta på hur detta grundläggan-
de sanningsbegrepp kan förstås. Som vi sett kan vi inte gå till andra begrepp 
såsom rättfärdigande, kunskap och rationalitet. De leder nämligen direkt 
tillbaka till begreppet sanning. Det enda vi då kan göra är att titta på hur vi i 
vårt vardagliga språk använder oss av och förstår begreppet sanning. 

                               
687 Alston, 1996, s. 215. 
688 Alston, 1996, s. 78, 148, 204. 
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Sanningsbegreppet som grundläggande 
Som jag ovan visat måste vi alltid räkna med att vi alltid kan ha fel. Men vi 
måste också räkna med att vi oftast har rätt. Att vi måste räkna med att vi 
oftast har rätt har att göra med att vi faktiskt lever så och måste leva så. Om 
vi hela tiden gick omkring och trodde att allt var fel så skulle vi bli galna och 
vi skulle heller inte kunna göra något. Det skulle sluta med att vi satt rakt 
upp och ner och svalt ihjäl. 

Om vi faktiskt alltid hade fel, så skulle vi inte kunna ha fel. Att vi kan ha 
rätt eller att vi oftast har rätt är en förutsättning för att kunna tala om fel. Det 
faktum att vi kan ha fel (om i princip allt) är en förutsättning för att kunna 
tala om rätt. Rätt och fel förutsätter varandra begreppsligt. Samma sak gäller 
också för sant och falskt. Med tanke på vad dessa begrepp gör så är ändå det 
ena begreppet (i begreppsparet) primärt, nämligen begreppet sanning (och 
begreppet rätt). På grund av att dessa begrepp är så grundläggande som de är 
och att de innehåller det de gör, betyder det de gör eller har den mening de 
har, säger kopplingen mellan dessa begrepp också något om hur det faktiskt 
är, i verkligheten. 

Att vi kan ha och faktiskt också har fel förutsätter att vi talar om sanning 
som objektiv sanning, alltså att vi har begreppet om objektiv sanning. Att vi 
kan ha fel om att stolen står där är inte en förutsättning för att stolen står där 
men en begreppslig förutsättning för att vi över huvud taget ska kunna tala 
om rätt och fel samt sant och falskt. 

Det finns dock dem som menar att begreppet om objektiv sanning och 
begreppet om en oberoende verklighet är problematiska därför att vi räknar 
med att verkligheten ser olika ut för olika människor och för att vi ibland 
talar om ”min sanning”, ”hennes verklighet” eller ”hans sanning men inte 
hennes sanning”, d.v.s. har olika sanningar. På detta sätt menar de att vi inte 
kan räkna med en objektiv sanning och en oberoende verklighet. De menar 
att vi inte kan räkna med objektiv sanning beroende på att vi idag utsätts för 
mängder av olika rivaliserande och motsägande sanningsanspråk. De räknar 
då också en annan typ av sanningsbegrepp och en annan typ av verklighets-
begrepp, nämligen ett begrepp om subjektiv sanning och ett begrepp om 
beroende verklighet. Denna uppfattning faller dock eftersom att över huvud 
taget kunna säga att vi inte kan räkna med objektiv sanning eller en gemen-
sam oberoende verklighet förutsätter att vi faktiskt kan förutsätta och faktiskt 
förutsätter objektiv sanning och en gemensam oberoende verklighet. När 
man försöker göra sig av med dessa grundläggande begrepp lutar man sig 
alltid tillbaka mot dessa. Dessa begrepp är grunden som gör det möjligt att 
över huvud taget påstå att det inte är möjligt att påstå det, de är förutsätt-
ningen. 

Även den som vill argumentera för att det skulle kunna vara så att det inte 
finns någon objektiv sanning förutsätter trots detta just begreppet om objek-
tiv sanning. Den objektiva sanningen är det sätt det faktiskt är på. Om man 



 213 

då menar att det inte finns någon objektiv sanning har man trots allt sagt 
något om hur det faktiskt är. När man sagt något om hur det är har man ock-
så förutsatt att det finns objektiv sanning. På så sätt har man, trots att man 
menar att det inte finns någon objektiv sanning, förutsatt ett begrepp om en 
objektiv sanning. 

Men detta är ett begreppsligt argument som endast säger oss att vi förut-
sätter begreppet om objektiv sanning. Detta beror på att det är begreppet om 
en objektiv sanning som förutsätts när man säger att det inte finns någon 
objektiv sanning och det förutsätts inte att det faktiskt finns en objektiv san-
ning. 

Jag menar dock att genom att begreppet om objektiv sanning är så grund-
läggande och genom att begreppet betyder det som det betyder eller innehål-
ler det som det innehåller så säger det också något om hur det faktiskt är. 
Begreppet om objektiv sanning blir endast meningsfullt om det säger något 
om hur det faktiskt är, om verkligheten. Detta argument för att vi i allt, till 
och med när någon försöker argumentera mot att det finns objektiv sanning, 
förutsätter objektiv sanning, blir giltigt genom att det finns en koppling mel-
lan det begreppsliga och hur det faktiskt är. 

Om begrepp inte hade koppling till hur det är skulle de bli inadekvata och 
försvinna. Genom att ett begrepp har med verkligheten att göra blir begrep-
pet användbart. Det blir endast användbart om det svarar mot något i verk-
ligheten. Här har vi användning av ett minimalt begrepp om korrespondens, 
som kan få robusta utvidgningar i olika begreppsliga scheman, för att förstå 
relationen. Ett begrepp kan i en kontext sägas svara mot eller korrespondera 
mot något i verkligheten som orsakar oss att tala om det just som det be-
grepp vi talar om det som. Jag tar upp detta här i kapitlet under rubriken 
Korrespondens och kausalitet. 

Samma sak som gäller generellt för begrepp gäller också för begreppet 
om en objektiv sanning. Det är genom att begreppet om objektiv sanning har 
en koppling till verkligheten, som kan förklaras i termer av korrespondens, 
som begreppet är så grundläggande som det är. Om denna koppling inte 
fanns, om begreppet inte sa oss något om hur det är, vore det inte fråga om 
det grundläggande begreppet objektiv sanning, som vi behöver som grund 
för språket, utan om något annat. 

Detta är i sak samma sätt att argumentera som jag använder när jag argu-
menterar för att vi kan och måste räkna med att det finns en oberoende verk-
lighet. Detta tar jag upp i kapitel 6. Verklighet under rubriken Verklighetsbe-
greppet och under rubriken Den oberoende verkligheten. 

Hela vårt språk bygger på begreppet sanning som vi inte kan göra oss av 
med. När vi försöker göra (för stora) förändringar i dessa minimala begrepp 
och införa andra sanningsbegrepp, så som begrepp om subjektiv sanning, och 
andra verklighetsbegrepp, t.ex. ett begrepp om en beroende verklighet, fun-
gerar det ett tag och i en liten skala, men alltid i relation till de grundläggan-
de minimala begreppen om objektiv sanning och om oberoende verklighet. 
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Att försöka använda dessa alternativa sanningsbegrepp och verklighetsbe-
grepp i stället för de grundläggande och minimala begreppen är trots allt 
beroende av just dessa som man försöker göra sig av med. Detta blir att för-
söka äta upp sig själv, man blir inte mättare, det gör ont och till sist märker 
man att det inte går, om man inte dött först. 

Begreppet sanning på två nivåer 
Nivå 1 kan sägas fokusera på och visa på det faktum att vi lär oss hantera 
världen med hjälp av språket. Denna nivå har att göra med att vi är de varel-
ser vi är med de förutsättningar och begränsningar vi har. Vi har vissa myck-
et grundläggande begrepp som vi inte kan göra oss av med, ett av dessa är 
sanning. 

Vi kan inte gå utanför språket och försöka se på världen. Trots detta kan 
vi, utifrån de förutsättningar vi har, transcendera våra egna uppfattningar. Vi 
kan inte kliva utanför gränserna för språket men vi kan inom språket utvidga 
gränserna inifrån. Vi kan inte, som Tanesini visar på, gå utanför gränserna 
för vårt språk.689 Vad vi dock kan göra är, så att säga, att ”putta” på gränserna 
inifrån. Vi måste hålla oss inom vårt språk för vi kan inte dra upp någon 
gräns mot något som skulle vara utanför språket. Utifrån de begränsningar vi 
upplever att vi har, som också är våra förutsättningar, så kan vi, ändå säga 
något om gränserna för språket genom att säga vad vi kan säga, men inte 
mer.690 När vi sedan har gjort det kan vi putta på denna ”gräns” av det vi kan 
säga ut mot det vi inte kan säga något om. 

Att vi transcenderar vår egen situation är inget konstigt det är en del av att 
vara människa. Vi kan inte transcendera våra förutsättningar på så sätt att vi 
skulle ställa oss utanför vårt språk, men vi kan p.g.a. de förutsättningar vi har 
transcendera vår situation. I vårt vardagliga sätt att förhålla oss till verklighe-
ten har vi alltid ett användarperspektiv – vi är alltid användare av språket. 
Samtidigt har vi möjlighet att transcendera vårt perspektiv, vi kan också inta 
ett betraktarperspektiv och se på vår språkanvändning och våra begrepp ut-
ifrån. 

På den andra nivån, nivå 2, har vi de olika robusta utvidgningarna av san-
ningsbegreppet. Vissa typer av sanningsbegrepp kan dock inte sägas vara 
adekvata och användbara, eftersom de inte fungerar. Dessa sanningsbegrepp 
fungerar inte därför att de inte hänger ihop med det grundläggande sannings-
begreppet, de är inte robusta utvidgningar av det minimala begreppet om 
objektiv sanning. Dessa sanningsbegrepp bygger inte på, d.v.s. förutsätter 
inte, det grundläggande sanningsbegreppet i det avseendet att de t.ex. inte är 
om objektiv sanning utan någon typ av subjektiv sanning. Därför är de inte 
robusta utvidgningar av det minimala begreppet om objektiv sanning. Denna 

                               
689 Tanesini, 2004, s. 65. 
690 Tanesini, 2004, s. 65. 
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typ av robusta utvidgningar av det minimala begreppet om objektiv sanning, 
i olika kontexter, är det sätt vi vanligtvis använder begreppet sanning på. 
Dessa robusta sanningsbegrepp är inte problematiska eftersom de är utvidg-
ningar av det minimala sanningsbegreppet. 

Begrepp om subjektiv sanning är däremot inga robusta utvidgningar men 
kan ändå sägas bygga implicit på och implicit förutsätta det grundläggande 
och minimala begreppet om objektiv sanning på så sätt att det är detta be-
grepp vi alltid utgår från när vi t.ex. lär oss vad sanning är, när vi lär oss 
sanningsbegreppet och lär oss att använda det. Detta grundläggande begrepp 
om objektiv sanning är på detta sätt en förutsättning för allt vårt tal om san-
ning, även när någon talar om sanning som något icke-objektivt eller subjek-
tivt. Även när det är fråga om användande av ett begrepp om subjektiv san-
ning så förutsätts begreppet om objektiv sanning eftersom det endast är i 
relation till ett begrepp om objektiv sanning som vi kan förstå ett begrepp 
om subjektiv sanning. För att över huvud taget kunna förstå uttalanden som 
”Det är min sanning” eller ”Det är hennes verklighet” måste vi först förstå 
vad sanning som objektiv är och vad en oberoende, yttre och gemensam 
verklighet är. Förståelsen av begrepp om subjektiv sanning såsom denna typ 
av begrepp som används i ”min sanning” och ”hennes verklighet” förutsätter 
i sak ändå att först ha det grundläggande begreppet om objektiv sanning. 
Problemet är alltså begrepp om subjektiv sanning och inte robusta utvidg-
ningar av det minimala begreppet om objektiv sanning. 

Samtidigt är de mer robusta sanningsbegreppen, som faktiskt är utvidg-
ningar av det minimala begreppet, förutsättningar för det minimala san-
ningsbegreppet på så sätt att det är genom användningen, i praktiken, av de 
olika robusta sanningsbegreppen, som vi lär oss det grundläggande begrep-
pet sanning.691 Praktiken i vilken vi lär oss vad som är sant och falskt, hur vi 
använder begreppet sanning, är en förutsättning för det minimala sannings-
begreppet (och alla utvidgningar) på så sätt att vi inte skulle ha någon an-
vändning av ett sanningsbegrepp om vi inte relaterade oss till t.ex. påståen-
den som sanna eller falska, som vi nu faktiskt gör. 

Om vi inte lärde oss hur världen fungerar skulle det inte finnas någon me-
ning i att tala om sanning och ett sanningsbegrepp. Vi skulle inte ens kunna 
tala om det som meningsfullt eller inte, för det skulle inte vara aktuellt. Vårt 
språk och våra liv skulle se helt annorlunda ut. Vi kan, utifrån de förutsätt-
ningar vi nu faktiskt har, inte på ett meningsfullt sätt föreställa oss hur ett 
sådant språk skulle se ut. 

Visst kan vi föreställa oss det på så sätt att vi kan ”leka med tanken”. Vi 
har här möjligheten att, till viss del, transcendera våra förutsättningar genom 
att vi har förmågan att tänka på saker och ting vi aldrig sett eller upplevt.692 
Vi kan t.ex. föreställa oss att en fluga, som fastnat på en flugremsa och för-

                               
691 Se Lynch, 1998, s. 68-73. 
692 Tanesini, 2004, s. 53. 
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söker ta sig loss, har ont. Vi kan föreställa oss att flugan känner smärta utan 
att den säger något till oss, trots att den inte har några begrepp och trots att 
dess fysiologi är en helt annan än vår. Den upplever antagligen inte alls sitt 
liv på samma sätt som vi (om den nu över huvud taget kan sägas uppleva på 
det sätt som vi menar med att uppleva). Samtidigt kan vi, utifrån våra egna 
begrepp och vår egen upplevelse och förståelse av smärta, föreställa oss hur 
den känner. 

Ett annat exempel är att vi kan fundera över vad oändlighet är för något. 
Vi kan fundera över och till viss del förstå vad det betyder att universum är 
oändligt, men vi kan inte fullt ut förstå det. På samma sätt som när det gäller 
flugan kan vi bara ”förstå” eller föreställa oss detta genom våra egna be-
grepp som är kopplade till de upplevelser vi har som människor. Att vi kan 
förstå oändlighet beror på att vi vet vad det är att något inte är oändligt, att 
saker och ting är ändliga, har ett slut. Visst kan man då säga att vi till lika 
stor del förstår ändlighet i relation till att vi förstår begreppet oändlighet, 
men skillnaden är den att vi aldrig sett eller upplevt något oändligt, medan vi 
hela tiden i våra vardagliga liv upplever att saker och ting tar slut och börjar. 
Människors liv börjar och tar slut, mat lagas och tar slut, dagar börjar och tar 
slut. Vår begreppsvärld är uppbyggd på det sättet. Vi kategoriserar saker och 
ting på det sättet. Därför kan vi säga att vi förstår oändlighet i relation till 
ändlighet snarare än tvärtom. 

Putnam har en liknande tanke där han menar att vi kan förstå hur vi kan 
referera till sådant som vi inte kan veta något om, t.ex. sådant som vi inte 
kan observera, som en förlängning av hur vi kan referera till sådant vi kan 
observera. Han menar att till och med små barn kan t.ex. förstå när man talar 
om saker som är för små för att se.693 Den poäng Putnam gör är viktig och 
säger oss något om oss människor, vår förmåga att föreställa oss och våra 
förutsättningar. 

Jag har tagit upp exemplet med universums oändlighet på flera andra stäl-
len i den här boken. I dessa fall för att illustrera att vi inte fullt ut kan förstå 
vissa saker och att det därför ur en aspekt inte blir meningsfullt att tala om 
dessa saker. Ur en annan aspekt är det dock meningsfullt att tala om saker vi 
inte fullt ut kan förstå. Detta har att göra med relationen mellan användarper-
spektiv och betraktarperspektiv. För denna diskussion se t.ex. detta kapitel 
under rubriken Evidenstranscendenta sanningar och kapitel 4. Språk under 
rubriken Användarperspektiv, deltagarperspektiv och betraktarperspektiv. 

Sanning som förutsättning 
Det jag tar upp under denna rubrik är i stora delar en upprepning av det jag 
tagit upp i kapitel 1. Förutsättningar under rubriken Begreppet förutsättning. 
Att jag gör denna upprepning beror på att jag i de olika kapitlen vill fokusera 
                               
693 Putnam, 1999, s. 59. 
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på olika aspekter och lyfta fram poänger som är så viktiga att de inte får 
missas. Det är fråga om väsentliga pusselbitar, utan vilka bilden inte skulle 
framträda, i det stora pussel som mitt arbete utgör. Begreppet sanning som 
ett minimalt och grundläggande begrepp är en förutsättning för att vi över 
huvud taget ska förstå verkligheten på det sätt vi faktiskt gör. Detta san-
ningsbegrepp är en förutsättning för hela vårt språk. 

För Davidson är begreppet sanning något mycket grundläggande som vi 
alltid måste räkna med. Davidson menar att vi kanske inte kan ge någon 
uttömmande definition av begreppet sanning men att detta inte är något pro-
blem för vi vet redan vad sanning är. För att dessa definitioner och de teorier 
vi har om sanning över huvud taget ska vara begripliga måste vi redan förstå 
vad det betyder att något är sant.694 Sanningen är en förutsättning. Här är 
Davidson och jag överens. Begreppet sanning är oerhört grundläggande och 
vi förstår redan begreppet.695 Då jag och Davidson skiljer oss åt är när David-
son utifrån detta drar slutsatsen att vi bara kan räkna med ett enda begrepps-
ligt schema och därmed inte alls bör tala om begreppsliga scheman då det är 
meningslöst.696 Tanken om begreppsliga scheman är endast meningsfull om 
man räknar med en pluralitet av begreppsliga scheman. Davidson vill inte 
riskera att olika begreppsliga scheman skulle kunna ha olika begreppsliga 
grunder. Eftersom begreppet sanning är så grundläggande för oss människor 
och vårt språk så menar Davidson att detta begrepp alltid måste finnas med. 
Han menar att om det fanns en pluralitet av begreppsliga scheman skulle de 
vara så annorlunda att de inte delade begreppsliga grunder, t.ex. sanning. 
Detta menar han kan inte vara så, därför väljer han att inte räkna med be-
greppsliga scheman över huvud taget. I stället ser Davidson det som att vi 
har ett gemensamt grundläggande språk. 

Jag menar dock att vi inte behöver följa Davidson hela vägen utan att vi 
med hjälp av Lynchs syn på begrepp som funktionella och hans tanke om 
fungerade absoluter697 kan räkna med en pluralitet av begreppsliga scheman 
och samtidigt räkna med att det finns vissa grundläggande begrepp som finns 
med i alla dessa scheman.698 Detta har jag visat i kapitel 4. Språk under ru-
briken Språk och begreppsliga scheman. 

Förutsättningen som sanning utgör är dock inget vi i vardagligliga sam-
manhang, i våra vardagliga förehavanden, tänker på, reflekterar över eller 
väljer. Det handlar inte om att vi hela tiden går runt och tänker på att be-
greppet sanning förutsätts i vårt språk. Inte heller väljer vi förutsättningar. Vi 
kan inte bestämma oss för att ha en annan grund i vårt språk.699 

                               
694 Davidson, 1984, s. 218. 
695 Jfr Alston, 1996, s. 204. 
696 Davidson, 1984, s. 197. 
697 ”Virtual absolutes”. 
698 Lynch, 1998, s. 142-144; 2004, s. 44, 98-100; 2009, s. 74, 88, 135. 
699 Jfr Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 7, s. 2e. 
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Denna användning av begreppet förutsättningar, som jag använder 
genomgående i hela boken, får inte uppfattas som att de handlar om förut-
sättningar som kriterier som måste uppfyllas för att uppnå ett bestämt syfte. 
Det handlar inte heller om definitioner. Genom att tala om förutsättningarna 
för t.ex. sanning och språk vill jag inte ge någon (uttömmande) definition, 
utan det jag vill visa på är endast de begreppsliga kopplingar som vi måste 
räkna med som grund för det sätt vi förstår t.ex. sanning på. 

Missuppfattningen att det skulle handla om definitioner är något jag vill 
göra mig av med då försök till generella och uttömmande definitioner ofta 
slutar som för snäva eller för vida och därför är oerhört problematiska. Dess-
utom är det inte heller mitt mål att säga vad t.ex. sanning ”är” utan jag me-
nar, som Davidson och Alston, att vi redan vet vad sanning är. Jag vill i stäl-
let visa på hur vi kan förstå relationen mellan olika begrepp. Detta betyder 
inte att definitioner inte kan vara användbara och oproblematiska för vissa 
begränsade ändamål i vissa sammanhang. Att stipulera en definition av t.ex. 
religion när man gör en enkätundersökning behöver inte vara problematiskt. 
Problemet uppstår när man försöker göra en definition som ska gälla gene-
rellt, i alla sammanhang oberoende av vad det är man ska använda definitio-
nen till. 

En annan missuppfattning, som hänger ihop med det jag tagit upp ovan, 
är att förutsättningar handlar om något normativt. Att jag skulle vilja säga 
något om ”bör” och ”måste”. Det är inte detta jag är ute efter. 

Vad jag däremot vill göra är att visa på de kopplingar som finns mellan 
begreppen sanning, verklighet och vårt språk. Jag menar att vi måste förstå 
sanningen som objektiv för att vi inte kan göra annat. Här använder jag 
”måste” men endast på det sättet att vi inte har något (meningsfullt) alterna-
tiv. Vi kan inte göra annat för att hela vår begreppsapparat i vårt språk på 
nivå 1 och alla begreppsliga scheman på nivå 2, hela vårt sätt att möta verk-
ligheten i och genom vårt språk, bygger på att vi i allt räknar med ett grund-
läggande begrepp enligt vilket sanning är objektiv. 

När vi förstår att vi inte kan göra annat än att räkna med ett grundläggan-
de begrepp om objektiv sanning, så bör vi inte bortse från det. Detta blir en 
typ av negativ normativitet. Det är inte fråga om normativitet i betydelsen av 
vad vi bör, utan har snarare med att det är normerande att göra. Jag vill visa 
på vad vi inte bör göra: Vi bör inte bortse från att sanningen, utifrån relatio-
nen mellan sanning och verklighet, måste förstås som objektiv och att verk-
ligheten måste förstås som oberoende av oss människor och vårt språk, efter-
som detta följer av det faktum att hela vårt sätt att relatera oss till verklighe-
ten bygger på och grundar sig i förståelse av sanningen som objektiv och 
verkligheten som oberoende. Vi räknar med att det finns en verklighet obe-
roende av oss och att det är objektivt sant att det är så det är, och det är en-
dast i denna betydelse som jag här talar om förutsättningar. 
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Sanningar 
Det är en sak att tala om sanning, en annan att tala om sanningar, alltså par-
tikulära instanser av sanning. Detta har att göra med påståenden som kan 
vara sanna (eller falska). Det är genom sanningar i praktiken som vi förstår 
begreppet sanning som sådant och det är endast genom olika sanningar eller 
sanna påståenden som vi lär oss vad sanning är. 

Herrmann påpekar också denna skillnad genom att skilja mellan det for-
mella sanningsbegreppet och uppfattningar om sanning. 

Det formella sanningsbegreppet – att ett påstående är sant om och endast om 
det är fallet på det sätt som det hävdas i påståendet – fungerar som ett villkor 
som måste vara uppfyllt av varje idé som gör anspråk på att utgöra en upp-
fattning om just sanning. Sådana uppfattningar som till exempel att sanning 
är den berättelse som för närvarande omfattas av de flesta eller att sanning är 
det som dina jämlikar tillåter dig att omfatta, uppfyller inte det formella vill-
koret. Vad som står högst i kurs eller dina jämlikar tillåter dig att omfatta kan 
nämligen vara falskt.700 

Detta är viktigt att se för att kunna förstå skillnaden mellan sanning som 
sådan, med stort S, och sanningar. Det formella kravet säger något om vad 
som måste vara uppfyllt för att något, ett partikulärt påstående om vad som 
är sant, verkligen ska vara sant. 

När vi är små barn lär vi oss ”lampa”, ”pappa”, ”hund” o.s.v. Vi lär oss 
också att vi inte alltid har rätt. Vi kan ha missat att det där är ”en sådan” eller 
så kan vi ha missuppfattat vad ”en sådan” är eller så kan vi se fel eller ha fel 
på något annat sätt. Pappa kanske säger ”Ja, det är en lampa” eller ”Nej, det 
där är ingen katt, det är en hund”. På detta sätt förstår vi att det är skillnad på 
saker och ting och vi förstår indirekt att vi kan ha rätt och att vi kan ha fel. 
Vi inser att det inte var sant att tant Greta hade en katt, utan det var en 
mycket liten hund. 

På samma sätt som vi lär oss begreppet sanning genom sanningar i prak-
tiken lär vi oss från början att säga om något är sant eller falskt och om det är 
på ett visst sätt eller inte, i relation till ett minimalt begrepp om objektiv 
sanning. Hela vårt sätt att redan från början möta verkligheten bygger på 
förutsättningen att det finns en objektiv sanning och att denna sanning hand-
lar om verkligheten, att det är som det är. 

Vi skulle inte ha någon användning av ett sanningsbegrepp om vi inte 
levde i relation till verkligheten som är på ett visst sätt, som bjuder oss mot-
stånd.701 Det är för att vi är de varelser vi är och för att verkligheten är som 
den är, som vi över huvud taget talar om att något är sant eller falskt. 

Det som vi tror, säger eller tänker är sant om verkligheten är aldrig icke-
begreppsliggjort utan vi reagerar på något som vi begreppsliggör och samti-
                               
700 Herrmann, 2006, s. 155-156. 
701 Jfr Herrmann, 2004, s. 43; 2006, s. 154. 
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digt begreppsliggör vi själva reaktionen. På detta sätt är allting begreppslig-
gjort och alltså beroende av oss. Men vi måste fortfarande, och gör det hela 
tiden, och kan inte annat än, räkna med en verklighet som är icke-
begreppsliggjord eller oberoende av oss. Det vi uppfattar som sant är på 
detta sätt kopplat till hur vi uppfattar verkligheten, som alltid är begrepps-
liggord. På detta sätt är också sanning alltid begreppsliggjord men vi måste 
fortfarande, och gör det hela tiden, och kan inte annat än, räkna med objektiv 
sanning som är oberoende av oss. 

Det är alltså sanning som är objektiv och inte olika sanningar. Vi kan ha 
fel om alla de partikulariteter som vi betraktar som sanna. Alla påståenden vi 
menar vara sanna kan vara falska. Vi måste räkna med att vi oftast har rätt 
om det vi tror är sant, men vi måste också räkna med att vi alltid kan ha fel, 
eller uttryckt på ett annat sätt, att vi kan ha fel om allt vad gäller just san-
ningar. Vad jag här är ute efter att säga är att även om det kan visa sig att vi 
har fel om allt, betyder detta dock inte att vi kan ha fel om allt samtidigt i 
relation till ett visst begreppsligt schema eller i relation till alla begreppsliga 
scheman och utifrån ett användarperspektiv. 

Ett exempel kan vara att man nyligen har bestämt att planeten Pluto inte 
är någon planet. Pluto klassificeras numer som en dvärgplanet. Mot bak-
grund av den gamla teorin kunde Pluto sägas vara en planet och mot bak-
grund av den nya teorin är Pluto ingen planet. Utifrån den nya teorin hade 
man fel när man sa att Pluto var en planet och man hade fel även då denna 
gamla teori var gällande. Utifrån den gamla teorin är det dock inte fel att 
säga att Pluto är en planet och det är inte fel nu heller, mot bakgrund av den 
gamla teorin, vill säga. 

Vad man dock har sett är att den gamla teorin inte var riktigt adekvat i 
fråga om Pluto och att man behövde ett nytt sätt att kategorisera Pluto. På 
detta sätt kan vi ha fel om även det som verkar totalt osannolikt att vi skulle 
ha fel om. Det är alltid möjligt att vi upptäcker nya saker som vi måste ta 
hänsyn till och som visar att vi har haft fel, detta gäller allt utan undantag. 
Att vi kan ha fel om allt vi tror är sanningar, är grunden för sanningens ob-
jektivitet. Vi kan däremot inte ha fel om allt samtidigt.702 Om vi skulle räkna 
med att vi kan ha fel om allt samtidigt inom ett begreppsligt schema skulle vi 
inte ha något att ha fel i relation till. Teorin som sa att Pluto var en planet 
visade sig vara fel, men den visade sig fel mot bakgrund av en viss bak-
grundsteori eller uppsättning av teorier. Om hela denna bakgrundsteori skul-
le ses som felaktig skulle vi inte ha något att säga att det var fel mot bak-
grund av. Att vi kan ha fel om allt är ur ett betraktarperspektiv, utifrån vilket 
vi i efterhand kan se att vi hade fel om allt, d.v.s. i detta fall hela bakgrunds-
teorin. 

                               
702 Jfr Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 32, s. 6e; § 53, s. 9e; § 54, s. 9e; § 55, s. 9e; § 676, 
s. 89e. 



 221 

Ha fel om allt och ha rätt om det mesta 
Påståendet ”Vi kan alltid ha fel” eller ”Vi kan ha fel om allt” är ett självrefe-
rerande påstående, ett påstående som innefattar sig självt. Detta betyder att vi 
även kan ha fel om detta. Detta påstående är dock inte självrefuserande som 
t.ex. ”Alla påståenden är falska”. Om detta påstående var falskt så vore det 
ju sant och därför är det självrefuserande. 

När det gäller påståendet att vi alltid kan ha fel eller kan ha fel om allt är 
det ju fråga om att vi kan ha fel om allt, inte att vi faktiskt har det. Vi måste 
räkna med att vi faktiskt kan ha fel om även detta. Det finns inget som vi kan 
vara säkra på att det inte kommer fram att vi faktiskt har haft fel om. Detta är 
ur ett betraktarperspektiv. Vi vet av erfarenhet att vi kan ha fel om saker som 
vi uppfattar som helt uppenbart riktiga och självklara. Det sägs att människor 
trodde att jorden var platt, de kunde inte tänka sig något annat, eftersom 
erfarenheten sa dem att jorden måste vara platt, det såg man ju om man titta-
de mot horisonten. Vi vet dock att dessa människor, om de höll det för sant 
att jorden var platt, hade fel.703 Jorden är ju rund. Vi vet också av egna per-
sonliga erfarenheter att vi kan ha fel. Jag trodde att jag alltid skulle bo kvar i 
Alsike, där jag är uppväxt, men det visade sig att jag hade fel, nu bor jag i 
Vallentuna. Även i mindre livsavgörande frågor kan vi ha fel. Jag kan vara 
övertygad om att det är söndag trots att det är lördag, jag kan tro att det står 
en extrastol i förrådet fast det inte gör det, jag kan vara bergsäker på att mina 
vänner tycker att mina skämt är roliga och sedan få veta att de inte alls upp-
skattar dem o.s.v. Jag var som barn övertygad om att tomater var en grönsak, 
sedan fick jag lära mig att de är en frukt och senast igår fick jag veta att to-
maten tillhör samma familj som potatis, aubergin och paprika. Vi kan alltså 
ha fel på olika sätt och i olika stor utsträckning. Det kan handla om missupp-
fattningar eller fel som hela mänskligheten tror på som t.ex. att jorden skulle 
vara platt, det kan handla om personliga eller känslomässiga missuppfatt-
ningar, eller om andra sakfel. 

Jag menar att känslomässiga missuppfattningar kan förstås som sakfel. 
Detta har att göra med att hur det ligger till med mina känslor, inte beror på 
vad jag tror om mina känslor utan om vad jag faktiskt känner. Man kan ha 
fel om sina känslor. Någon kan tro att hon älskar sin man men i efterhand 
upptäcka att det egentligen inte var fråga om kärlek utan om t.ex. trygghet. 
En sådan missuppfattning om sig själv ser man sällan just i situationen, det 
är något man kan se efteråt. Lika fullt är det en missuppfattning, man hade 
fel. Och det är ett sakförhållande att det var som det var och inte som man 
trodde. 

Vi kan tänka oss att vår nuvarande kategorisering av björkar, tallar o.s.v. 
som träd visar sig vara felaktig. Biologer upptäcker att de snarare, utifrån 
någon viss egenskap, bör kategoriseras som örter. Denna förändrade syn på 
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björkar och tallar och det fel vi gjorde när vi kategoriserade dem som träd 
har att göra med de bakgrundsteorier vi använder oss av, utgår från och för-
utsätter. På detta sätt är alla påståenden teoriberoende och alla partikulära 
sanningar likaså. Det är något som orsakar oss att reagera på björkar och 
begreppsliggöra dem som träd snarare än som örter, och själva reaktionen på 
orsakandet är också begreppsliggjord. På så sätt är allt beroende av oss och 
våra teorier. Samtidigt finns det som vi kallar sakförhållandet att björkar 
skulle vara örter där som en möjlighet, oavsett om vi skulle veta om det eller 
inte. Alltså, om björkar vore örter så vore de det oavsett vad vi trodde eller 
inte. Jorden var inte platt utan rund, den var det även när vi människor fort-
farande trodde att den var platt (om man nu trodde det).704 

Att det är fel att jorden är platt är det ur ett efterhandsperspektiv, men det 
är det perspektiv vi nu har. Utifrån vårt nuvarande perspektiv är det fel att 
jorden är platt, det var fel när man trodde att den var det också, utifrån det 
perspektiv vi har idag. Det sakförhållande, i bemärkelsen ”sätt på vilka det 
är”, som orsakar oss att idag säga att jorden är rund var de samma när man 
trodde att jorden var platt och skulle vara det samma även om vi inte ens var 
intresserade av att tala om jorden, även om vi människor inte fanns och det 
inte fanns någon som funderade över om jorden var platt eller rund. Verklig-
heten bjuder oss här motstånd så att vi är tvungna att ändra våra uppfattning-
ar och teorier men det görs alltid med teorierna som utgångspunkt. 

Vi kan naturligtvis, om detta är fallet att vi kan ha fel om allt, också ha fel 
om att verkligheten är av oss människor och våra begrepp oberoende och om 
att sanningen är objektiv. Problemet med detta är dock att det inte blir me-
ningsfullt för oss att tänka oss att vi har fel också om detta. Om vi nämligen 
skulle ha fel om att verkligheten är av oss oberoende leder det till skepticism 
och så lever vi faktiskt inte och därmed blir det meningslöst. Observera att 
jag här skriver har och att det handlar om att mitt påstående, att vi kan ha fel 
om allt även om verkligheten och sanningen, handlar om att vi kan ha fel. 
Det är alltså fråga om att vi kan ha fel, inte att vi faktiskt har fel. 

Det är inte meningsfullt, så som Wittgenstein visat oss, att tänka att vi har 
fel om allt hela tiden och särskilt inte att vi skulle ha fel om att verkligheten 
är av oss oberoende eller att det finns objektiv sanning. Att detta inte är me-
ningsfullt beror på att vi, om vi hade fel hela tiden, inte skulle kunna oriente-
ra oss i verkligheten. Vi skulle inte kunna interagera med den verklighet vi 
faktiskt interagerar med. Vi skulle heller inte kunna säga att det är en 
gemensam verklighet, men det erfar vi ju dagligen att det är. Vi upplever att 
det är en av oss oberoende och för oss gemensam verklighet och om vi hade 
fel om detta skulle vi inte kunna kommunicera med varandra eller interagera 
med verkligheten. Vi kan alltså inte på ett meningsfullt sätt förstå vad det 
skulle vara att alltid ha fel om allting. Det är dock meningsfullt att tänka sig 
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att vi kan ha fel om allting, såtillvida att vi måste räkna med att vi skulle 
kunna ha fel om allt. 

Att vi måste räkna med att vi kan ha fel om allt har att göra med bevis-
ning. Detta beroende på att vi alltid utgår från sådant som bevisning, rationa-
litet, rättfärdigande, accepterbarhet o.s.v. när vi ska säga något om vad som 
är sant. Det är våra förutsättningar, perspektiv och vår syn på rationalitet 
som avgör vad vi uppfattar som acceptabelt och rättfärdigat i fråga om be-
visning. Hur god bevisning vi än har kan vi ha fel, vi kanske aldrig kommer 
att komma på att vi har fel, men vi kan lika fullt ha fel. För att distinktionen 
mellan sanning och bevisning ska upprätthållas måste vi alltid räkna med att 
vi kan ha fel om allt. 

När vi lever våra vardagliga liv går vi inte omkring och tvivlar på allt och 
vi kan heller inte göra det. Men för att kunna räkna med en objektiv sanning 
och en av oss oberoende verklighet måste vi räkna med att vi alltid kan ha 
fel. Att vi alltid kan ha fel är en förutsättning för att sanningen är objektiv 
och att verkligheten är av oss oberoende. Om vi inte alltid kunde ha fel skul-
le sanningen inte vara objektiv utan snarare vara relativ vad vi tror om den 
och verkligheten skulle inte vara oberoende utan vara beroende av hur vi 
upplever saker och ting snarare än ha att göra med hur det faktiskt är. Om 
det fanns vissa saker som vi inte skulle kunna ha fel om skulle inte objektivi-
teten kunna garanteras genom att det då skulle finnas saker som vi trodde att 
vi inte skulle kunna ha fel om. Det är alltid vi människor som tror saker och 
ting och det är alltid utifrån vårt perspektiv som vi ser på verkligheten. Vi 
människor är begränsade varelser såtillvida att vi inte vet allt, vi kan inte inta 
alla möjliga perspektiv, vi har bara våra egna perspektiv. Samtidigt har vi 
människor möjlighet att inta ett betraktarperspektiv och se på oss själva och 
vårt perspektiv så att säga ”utifrån”. Detta tar jag upp mera i diskussionen 
kring Tanesini i kapitel 4. Språk under rubriken Gränser och transcenderan-
de. 

Viktigt att se är att när jag säger att vi kan ha fel om allt är det att inta ett 
betraktarperspektiv. Det är ett teoretiskt antagande. I praktiken lever vi och 
måste vi leva på ett sådant sätt att vi inte ifrågasätter allt möjligt utan räknar 
med att vi har rätt om det mesta. När vi utgår från ett användarperspektiv 
eller deltagarperspektiv kan vi inte annat än att räkna med att vi oftast har 
rätt. Men i ett betraktarperspektiv, där vi studerar förutsättningarna för språ-
ket och vårt sätt att leva så ser vi att vi måste räkna med att vi alltid kan ha 
fel. Det är en förutsättning för objektiv sanning och en av oss oberoende 
verklighet. 

Det är alltså inte en fråga om ett strikt deduktivt argument utan om ett sätt 
att resonera utifrån de begreppsliga förutsättningar vi har, d.v.s. ett slags 
transcendentalt argument. Det handlar om att se att vi lever våra liv efter och 
interagerar med verkligheten utifrån vissa förutsättningar. 

Det jag vill visa på är alltså att min argumentation bygger på hur vi fak-
tiskt uppfattar saker och ting, hur vårt språk fungerar och vad vi räknar med i 
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våra vardagliga förehavanden. Att det är fråga om våra vardagliga föreha-
vanden och vårt vardagliga språk skulle kunna tala för att vi inte kan ha fel 
om allt för att vi i vårt vardagliga liv inte går omkring och tänker att vi kan 
ha fel om allt. Men att vi kan ha fel om allt är vardagsspråkligt och vardag-
ligt såtillvida att vi förutsätter det implicit. Utan att tänka på det räknar vi 
med att vi kan ha fel om allt. 

Vi kan tänka oss att vi skulle kunna ha fel om allt, också om att vi kan ha 
fel om verkligheten och sanningen, och vi måste räkna med att det kan vara 
så, men vi kan inte leva så och det är på detta sätt inte meningsfullt. Om vi 
skulle leva så skulle vi inte kunna lita på något. Om vi hela tiden var beredda 
att ha fel om allt, t.ex. att marken håller, att det går att äta köttbullar, att ste-
nar inte springer omkring o.s.v., så skulle det leda till att vi till sist bara satt 
still och varken fick i oss mat eller kunde gå ut.705 

Vidare blir det problem för den som vill argumentera för att hur vi lever 
är ett argument mot den uppfattning om sanning och verklighet som jag dri-
ver. Problemet består i att om det vore falskt att det finns en av oss oberoen-
de verklighet så finns det en av oss oberoende verklighet. Detta för att den 
oberoende verklighet som i så fall inte finns utgör den oberoende verklighe-
ten. Den oberoende verkligheten är ju det samma som ”de sätt på vilket det 
är”, alltså allt som finns och inte finns.706 Om det inte finns en oberoende 
verklighet så är just detta, att den inte finns, den oberoende verkligheten. Hur 
vi än vänder och vrider oss har vi alltid förutsättningen om en av oss obero-
ende verklighet där. 

Samma sak gäller för den objektiva sanningen. Om det inte finns någon 
objektiv sanning så är det den objektiva sanningen. Utan objektiv sanning 
kan vi inte tänka oss icke-objektiv sanning eller subjektiv sanning. Det är 
detta som gör att objektiv sanning och en oberoende verklighet är förutsätt-
ningar för vårt tänkande, för vårt språk. Försöker vi ta bort dem kommer de 
ändå tillbaka. 

Om vi inte räknar med att vi kan ha fel om allt, så har inte objektiviteten 
någon grund utanför oss, i den verklighet vi interagerar med och som vi av 
erfarenhet vet är utanför oss och vi kan ha fel om. Samtidigt måste vi också 
räkna med att vi oftast har rätt. Detta vet vi av erfarenhet men vi måste också 
räkna med det därför att vi annars inte skulle kunna säga något vettigt alls 
om något över huvud taget. Att sanning är viktig har att göra med att vi fak-
tiskt räknar med att vi kan säga något sant om enskilda saker. Vi räknar med 
att våra partikulära sanningspåståenden har att göra med hur det verkligen är 
och att vi faktiskt kan veta det, allt som oftast. 

                               
705 Jfr Stenmark, 2001, s. 12-14. 
706 Jfr Wittgenstein, 1974, Tractatus Logico-Philosophicus, § 1, s 5; § 1.1, s. 5; § 1.11, s. 5; § 
1.12, s. 5. 
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Någon kanske nu frågar om det verkligen är så att vi alltid kan ha fel med 
tanke på vissa omständigheter.707 Vi kan tänka oss något så enkelt som en 
stol. Om jag har en stol framför mig, kan jag då ha fel om att det är en stol 
jag har framför mig? Här är det återigen viktigt att lägga märke till att det 
handlar om att vi alltid kan ha fel och inte om att vi alltid har det. Frågan var 
ju dock om vi verkligen kan ha fel i fråga om stolen framför oss och att det 
är fråga om perspektiv. 

Wittgenstein använder ett exempel med en stol som försvinner och dyker 
upp igen mitt framför ögonen på oss. Om en stol skulle försvinna och dyka 
upp igen mitt framför ögonen på oss, vad ska vi säga om detta? frågar Witt-
genstein. Har vi färdiga regler för om det i ett sådant fall kan sägas vara frå-
ga om en stol, eller om denna sak ska sägas vara något annat? Frågan Witt-
genstein ställer är om vi missar denna typ av sak (stolen som försvinner och 
dyker upp igen) när vi använder ordet ”stol”, och ska vi i så fall säga att vi 
då i själva verket inte knyter någon betydelse till ordet ”stol”, bara för att vi 
inte har regler för alla möjliga användningar av ordet?708 

Vad Wittgenstein vill visa med sitt exempel är att vi antagligen skulle 
fortsätta kalla detta objekt som försvinner och dyker upp igen för stol. Vi har 
inte regler för alla sätt på vilket språket kan användas och det är som det ska. 
Språket kan ändras och användas på olika sätt. Därför skulle vi inte i detta 
fall, enligt Wittgenstein, ha fel om att det var en stol. Det kan mycket väl 
sägas vara en stol. 

Poängen jag vill göra är dock att det utifrån olika perspektiv kan visa sig 
att vi har fel om saker vi inte trodde att vi kunde ha fel om. Det kan komma 
nya och bättre sätt att förstå saker och ting utifrån nya teorier som gör att vi 
måste inse att vi har fel. Vi människor vet inte allt men vad vi vet av erfa-
renhet är att vi, genom historien, haft fel om saker vi räknat med som själv-
klara. P.g.a. detta måste vi alltid räkna med att vi kan ha fel. Det är sådana 
här exempel som bekräftar min idé att vi aldrig kan utesluta möjligheten av 
att ha fel. 

Mot detta påstående, att vi kan ha fel om allt, kan Wittgensteins diskus-
sion med Moore i Wittgensteins bok On Certainty tas upp. Wittgenstein 
diskuterar Moores påstående att jag vet att min hand, som jag tittar på, är 
min hand och säger att det är meningslöst att påstå att vi vet detta eftersom vi 
helt enkelt inte, på ett meningsfullt sätt, kan räkna med att vi kan ta miste 
gällande detta i just den situationen.709 

Någon kan nu alltså fråga om det verkligen alltid är så att vi kan ta miste 
och kan behöva revidera våra uppfattningar utifrån nya teorier. Ibland kan-
ske detta är omöjligt t.ex. när det gäller min hand. 
                               
707 JfrWittgenstein, 1975, On Certainty, § 32, s. 6e; § 53, s. 9e; § 54, s. 9e; § 55, s. 9e; § 676, 
s. 89e. 
708 Wittgenstein, 2001, Philosophical Investigations, § 80, s. 32e. 
709 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 32, s. 6e; § 53, s. 9e; § 54, s. 9e; § 55, s. 9e; § 676, s. 
89e. 
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Detta argument mot att vi kan ha fel om allt är naturligtvis riktigt i en viss 
bemärkelse. Men i en viss bemärkelse är det så att vi faktiskt kan ha fel om 
allt. För det första är det åter igen viktigt att se att det är fråga om att vi alltid 
kan ha fel, inte att vi alltid har fel. För det andra är det fråga om att vi måste 
räkna med att vi alltid kan ha fel. Det är alltså inte fråga om att vi alltid i 
praktiken kan ha fel såtillvida att det skulle vara meningsfullt att säga att vi 
har fel, t.ex. som i fråga om min egen hand. Det är alltså fråga om hur det 
verkligen är, inte vad vi kan komma på eller vad som för oss är rättfärdigat 
att tro. För det tredje är det fråga om perspektiv, kontext, begreppsligt sche-
ma och bakgrundsteori. 

Vi går nu tillbaka till i vilken bemärkelse det kan sägas vara så att vi inte 
alltid kan ha fel. Dels är det här fråga om en meningsfullhetsaspekt. Frågan 
blir då: Är det verkligen meningsfullt att säga att jag kan ha fel om att det är 
min egen hand när jag tittar på den? Just i det ögonblick som jag själv tittar 
på min hand utifrån ett användarperspektiv eller deltagarperspektiv, alltså 
utifrån ”det-är-min-hand-perspektivet” är det inte meningsfullt att tala om att 
jag har fel. När jag är vid mina sinnens fulla bruk och det föreligger tillräck-
ligt goda rättfärdigandeförhållanden på alla väsentliga områden är det inte 
meningsfullt att ifrågasätta om det verkligen är min hand. Däremot kan jag 
ha fel. Jag kan t.ex. ha fel om att det är min hand om jag är påverkad av dro-
ger och hallucinerar. Vi måste räkna med och vi måste förutsätta att vi alltid 
kan ha fel och vi räknar faktiskt också med och förutsätter faktiskt också att 
vi alltid kan ha fel. Detta är ur ett betraktarperspektiv sett. När vi är använda-
re av språket och deltagare i en kontext är det inte alltid meningsfullt att säga 
att vi kan ha fel men utifrån ett betraktarperspektiv kan vi se att vårt språk 
bygger på att vi förutsätter att vi alltid kan ha fel om allt. 

När jag påstår att vi alltid kan ha fel om allt så är detta ett teoretiskt, be-
greppsligt påstående. Det är inte fråga om vad som i praktiken är menings-
fullt för oss. Det är fråga om de logiska och begreppsliga förutsättningarna i 
relation till det praktiskt meningsfulla. Vi kan aldrig utesluta möjligheten av 
att ha fel. 

Någon kanske nu invänder att om det i praktiken finns saker som vi inte 
på ett meningsfullt sätt kan ifrågasätta, varför då alls tala om att vi alltid kan 
ha fel? Det teoretiska har ingen betydelse om det inte är kopplat till en prak-
tik, skulle man mena. Mitt svar är att visst är det så, det teoretiska är till för 
att lyfta fram det praktiska, teori är inget värt om det inte säger något om hur 
det är i en praktik. Samtidigt är det dock så att detta teoretiska påstående, att 
vi alltid kan ha fel om allt, har med en verklig praktik att göra. Det är inte 
fråga om ”praktiskt” på detta sätt att det i ett visst fall kan vara meningslöst 
att ifrågasätta vissa saker som t.ex. att det är min hand när jag tittar på den, 
utan det är fråga om praktik såtillvida att det har med hela vår språkanvänd-
ning att göra. Att använda språket är i högsta grad en praktik. I det att vi 
använder språket förutsätter vi att vi alltid kan ha fel om allt genom att vi 
räknar med ett begrepp om objektiv sanning och ett begrepp om en yttre och 
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av oss oberoende verklighet. Detta innebär en yttre och av oss oberoende 
verkligheten som bjuder oss motstånd och som är gemensam och en sanning 
som är objektiv och som inte avgörs av vad vi tror, vill, tänker eller säger.710 
På detta sätt har våra begreppsliga förutsättningar, om t.ex. vad som är me-
ningsfullt, betydelse för praktiken och säger också något om hur det faktisk 
är. 

Svaret handlar om två nivåer av sanning. Våra begrepp, påståenden, tros-
föreställningar o.s.v. är alltid beroende av de bakgrundsteorier vi har. Utifrån 
den bakgrundsteori i vilken vi står är det kanske sant att det är en stol vi har 
framför oss. Men vi kan gå djupare, vi kan faktiskt ha fel inbyggda i våra 
bakgrundsteorier. Det kan vara bakgrundsteorierna som bygger på felaktiga 
grunder. Förutsättningarna och de antaganden som teorin bygger på kan vara 
falska. 

Vi tänker oss att (natur)vetenskaparna kommer fram till att det finns två 
sorters atomer som fungerar helt olika och att denna ”stol” som såg ut att 
bestå av den sortens atomer vi är vana vid inte gjorde det. Vi kan vidare tän-
ka oss att den nya sortens atomer kan gå upp i rök vilken sekund som helst. 
Då är det inte falskt att det står en stol framför oss relativt den bakgrundsteo-
ri vi från början hade, men teorin var lika fullt felaktig och då, när vi ändrat 
bakgrundsteorin ser att det är falskt att det står en stol framför oss, trots att 
det från början verkade totalt omöjligt att vi skulle ha fel. Av erfarenhet vet 
vi att de bakgrundsteorier utifrån vilka vi testar prövbara hypoteser kan vara 
felaktiga. 

Det exempel jag skissat ovan kan jämföras med Putnams tvillingjord711 
där vatten inte består av H2O utan av XYZ. Referensen till XYZ är till det 
som är genomskinligt, flytande, fyller sjöar, som man dricker, som man vatt-
nar med o.s.v. Trots att man på tvillingjorden säger att det är vatten är det 
inte vatten, det har inte samma kemiska sammansättning som H2O och är 
inte heller vatten som vi menar med vatten.712 

Sett ur vår kontext är det fel att säga att det är vatten det är fråga om. I 
”jorden-kontexten” är det falskt att XYZ eller ”tvillingjordsvattnet” är vat-
ten, men i ”tvillingjord-kontexten” är det sant att XYZ är vatten. Det refere-
rar inte till samma sak. 

Vi behöver alltså inte kunna ha fel just i relation till den kontext, det be-
greppsliga schema och den bakgrundsteori vi just nu är i och utgår från, men 
vi kan efter att ha bytt kontext, begreppsligt scheman och bakgrundsteori se 
att vi hade fel. Det var inte bara själva påståendet eller trosföreställningen 
som sådan som var felaktig eller falsk utan hela bakgrundsteorin. 

Vi återgår nu till att vi måste räkna med att vi oftast har rätt. Vi kan inte 
gå runt och tänka på det sätt som i exemplet ovan, vi vet att det ofta fungerar 

                               
710 Jfr Herrmann, 2006, s. 154. 
711 ”Twin Earth”. 
712 Se Putnam, 1981, s. 22-25, 42; 1990, s. 54-56, 59-62. 
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väldigt bra att räkna med allt möjligt som vi håller för sant och som vi tror 
oss ha rätt om, t.ex. att stolar inte försvinner. Vi räknar med att om vi ställer 
en stol på golvet och går ut, och ingen annan går in och tar bort den, så 
kommer den att stå kvar där, vi räknar med att gurka går att äta, nästan ingen 
blir sjuk av gurka om man inte är allergisk. Vi räknar med allt möjligt varje 
dag och det går alldeles utmärkt. Vår erfarenhet säger oss att det går bra. Det 
är inte så att vi går runt och tänker ”Ja, just gurka går att äta” eller ”Stolar 
brukar stå kvar”. Att vi räknar med dessa saker är ingen medveten handling 
utan något vi vanligtvis förutsätter utan att fundera. Vi bara äter gurkan och 
sätter oss på stolen. Vi kan ha fel, men vi kan också ha rätt. Bara för att vi 
måste räkna med att vi kan ha fel betyder det inte att vi hela tiden har fel. 
Men vi kan aldrig utesluta möjligheten av att ha fel. Vi vet att det finns 
mycket som vi har rätt om. Så länge det inte finns någon anledning att tro att 
vi har fel om sådant vi tror att vi har rätt om är det bara att fortsätta att tro 
det. Om det inte visar sig att vi har fel måste vi räkna med att vi har rätt. Vi 
kanske inte alltid vet om vi har rätt eller fel men vi måste alltid räkna med att 
det kan vara på båda sätten. Så länge vi har goda skäl att tro att det är på ett 
visst sätt, eller inte har goda skäl att tro att det inte skulle vara på detta sätt, 
så måste vi räkna med att vi har rätt.713 

När det gäller att förstå kopplingen mellan objektiv sanning, oberoende 
verklighet och att vi alltid kan ha fel så går det inte att reda ut vad som är 
början eller vad som kommer först. Det är precis som med frågan om hönan 
och ägget. Dessa delar hänger oundvikligen ihop, de förutsätter varandra. Att 
vi måste räkna med att vi alltid kan ha fel är en garant för att sanningen är 
objektiv och att denna objektiva sanning handlar om en av oss oberoende 
verklighet. Verkligheten, som bjuder oss motstånd, är i sin tur garanten för 
sanningen, att det vi påstår är sant också är det. Det är den av oss oberoende 
verkligheten som bjuder oss motstånd som vi tittar på för att se om det vi tror 
är sant faktiskt är det. Detta förutsätter att vi kan ha fel. Om vi inte accepte-
rar att vi kan ha fel är det inte fråga om objektiv sanning, då är det fråga om 
någon form av subjektiv sanning. Då är det inte hur det verkligen är, alltså 
verkligheten, som bestämmer vad som är sant eller inte, utan vad vi tror om 
den. 

På detta sätt blir det ingen motsägelse att säga att vi kan ha fel om allt, 
också att vi kan ha fel om att vi kan ha fel om allt. Det blir dock inte me-
ningsfullt att vi skulle ha fel om att vi skulle ha fel om allt för då rasar hela 
förutsättningsgrunden, eftersom det är från ett användarperspektiv eller del-
tagarperspektiv.714 

                               
713 Jfr Stenmark, 2001, s. 12-13. 
714 Jfr Wittgenstein, 2001, Philosophical Investigations, § 345, s. 93e-94e; § 32, s. 13e; 1975, 
On Certainty, § 32, s. 6e; § 53, s. 9e; § 54, s. 9e; § 56, s. 9e; § 55, s. 9e; § 279 s. 36e; § 676, s. 
89e. 
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Hela vårt språk bygger på detta att vi kan ha fel om allt och det bygger på 
att det finns objektiv sanning och en av oss oberoende verklighet. Om vi 
genom att säga att vi kan ha fel även om att vi kan ha fel om allt så hamnar 
vi i begreppen sanning och verklighet. Att påstå att det inte finns en av oss 
oberoende verklighet är just att påstå att det finns en av oss oberoende verk-
lighet. På samma sätt är det att påstå att vi kan ha fel om allt, också om att vi 
kan ha fel om allt, en cirkel. Samtidigt är denna cirkel inte ond utan utgör en 
grundläggande förutsättning. 

Vad som är viktigt 
Sanning säger något om vad som är viktigt, men begreppet sanning kan inte 
reduceras till begreppet viktigt eller värden.715 För att förstå begreppet san-
ning måste vi förstå vad det betyder att något är viktigt för oss. För att förstå 
vad det betyder att något är viktigt för oss måste vi förstå vad sanning kan 
sägas vara. 

Detta ser ut som ett cirkelresonemang och kan också sägas vara det. Cir-
kelresonemang tillhör inte en filosofs favoriter utan snarare något man kriti-
serar. Jag vill dock mena att när det gäller våra mycket grundläggande be-
grepp kan vi inte göra något åt dessa cirklar. De behövs och är inte proble-
matiska utan visar hur djupt rotade dessa begrepp är i oss människor genom 
vårt språk. Cirklar blir endast problematiska när det är fråga om att definiera. 
Cirkeldefinitioner är problematiska, men det är inte någon definition jag är 
ute efter att göra. Vad jag i stället vill göra är att förstå hur dessa begrepp 
hänger ihop, det är då fråga om en förståelse inte en definition. 

I Filosofilexikonet skriver man t.ex.: 

Brentano förnekar, att det skulle vara möjligt att ställa upp en 
”e[videns]teori”, som kan förklara vari e[videns] består, ty varje sådan teori 
skulle själv ställa krav på att vara evident och således förutsätta att vi redan 
vet vad som menas med att något är e[vident].716 

Att försöka ge uttömmande definitioner av begrepp som sanning, verklighet, 
tid, rum, existens, bevisning, evidens o.s.v. har visat sig mycket svårt för att 
inte säga omöjligt. Jag kommer inte att ta upp Brentano mer utan använder 
detta citat från Filosofilexikonet endast för att visa på att generella definitio-
ner är problematiska. När man försöker sig på dem hamnar man antingen i 
att säga för mycket eller att inte säga någonting alls, eller så hamnar man i 
reduktionism, där man säger att ett begrepp inte är något annat än ett annat 
begrepp. Att göra detta leder dock ofta ingen vart för vi upptäcker att det inte 
håller, t.ex. i relation till vårt vardagliga sätt att förstå begreppen på. Vi ser 

                               
715 Jfr Putnam, 1981, s. 201, 215. 
716 Filosofilexikonet, 1988, evidens, s. 148. 
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att det handlar om olika begrepp och att det ena inte kan reduceras till det 
andra. 

När det gäller medvetandefilosofi har många forskare menat att medve-
tandet inte är något annat än fysiska egenskaper: kemiska reaktioner, elekt-
riska impulser o.s.v. Frågan som snabbt uppstår är: Är det verkligen detta vi 
menar med medvetande? Vi känner intuitivt och omedelbart svaret: Medve-
tandet inte kan reduceras till fysiska egenskaper. Det är otillräckligt, det 
fattas något. Vissa har då menat att det handlar om att vi inte vill tro att vårt 
medvetande bara är detta. Det är dock inte på detta sätt vi talar om medve-
tandet. Det är något mer. 

Jag vill understryka att jag här inte är ute efter att säga att det vi säger el-
ler tror är sanningen. Då skulle jag bli skyldig till att använda sanningsbe-
greppet på ett felaktigt sätt som är subjektivt i stället för objektivt. Det hand-
lar inte om att vi kan säga vad som helst. Vi skapar inte verkligheten och vi 
kan ha fel. Vad jag i stället är ute efter är att visa att vi inte kan reducera 
begrepp bara för att vi vill ha ett uttömmande svar på vad ett visst begrepp 
är. Vi måste i stället se till vad vi faktiskt menar med ett visst begrepp, vilket 
vi gör genom att se hur vi faktiskt talar. Om vi struntar i det skulle vi kunna 
göra om begreppen precis efter eget tycke och smak, men det är inte heller så 
det fungerar. Vi vet oftast, som de språkliga varelser vi är med de språkliga 
färdigheter vi har, vad ett visst begrepp passar in på eller tvärtom vad som 
passar in på ett visst begrepp. Vi vet hur dessa ska användas och vi gör oftast 
rätt. Samtidigt kan vi ha fel, man kan ha missuppfattat ett begrepps använd-
ning eller så har man inte lärt sig det än. Samtidigt är det genom användning 
och att lära sig hur man gör med dessa begrepp som vi kan se vad de betyder 
och vilka användningar som är felaktiga eller inadekvata. 

Jag vill här också säga något om Lynchs uppfattning om sanningen som 
värd något i sig, som sådan, för sin egen skull. Han menar att vi vanligtvis 
tänker att det är bra att tro det som är sant. Detta har dels att göra med be-
greppet sanning som sådant. Detta har att göra med det som jag argumente-
rar för genom hela boken nämligen att sanning är ett mycket grundläggande 
begrepp. Lynch menar att syftet med begreppet sanning är att ha möjligheten 
att skilja korrekta från inkorrekta uppfattningar och rätt från fel. Att begrep-
pet sanning är så grundläggande och något annat än t.ex. bevisning förstår vi 
genom att god bevisning är bra för att det är större chans att god bevisning 
leder fram till sanningen än att dålig bevisning gör det. Men det är sanningen 
man vill åt.717 

Att sanningen är värd något för sin egen skull har, enligt Lynch, att göra 
med möjligheten till att leva ett gott liv718.719 Vi vill leva liv där vi vet san-

                               
717 Lynch, 2004, s. 13. 
718 ”Flourishing life”, ”happy life”. 
719 Lynch, 2004, s. 127-129. 
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ningen om oss själva, våra känslor och saker och ting runt omkring oss. Man 
vill att det man tror och hur det är ska stämma överens.720 

Evidens, bevisning och belägg 
Bevisning kan uppfattas som något problematiskt då det inte är samma sak 
som sanning men har med sanning att göra. Vi kan bevisa något utan att det 
är sant och vi kan till och med ha mycket goda bevis utan att det är sant, 
fastän vi kan ha så goda bevis som bara är möjligt under ideala förhållanden. 

När jag här talar om bevis är det i en vardaglig bemärkelse och inte i nå-
gon (natur)vetenskaplig bemärkelse vilken dock kan innefattas i detta var-
dagliga bevisningsbegrepp. Samma sak gäller för evidens. Detta begrepp kan 
förstås antingen i en vid eller i en snäv bemärkelse. Det är den vida betydel-
sen av begreppet som jag använder mig av i denna bok. Här är det fråga om 
evidens i betydelsen att ha belägg för något. Evidens kan i vissa fall uppfat-
tas som endast något (natur)vetenskapligt, men det är alltså inte detta jag 
avser, utan en vidare bemärkelse i betydelsen belägg. Relationen mellan 
bevisning och evidens är den att en bevisning består av olika evidenser, be-
lägg eller bevis (i en vardaglig bemärkelse). Bevisningen är helheten medan 
evidensen är det som ligger till grund för bevisningen.721 

Redan som små barn börjar vi stöta på bevis. Det lilla barnet sträcker sig 
efter tallriken med mat och viftar bort skeden som erbjuds henne. Hon vill ha 
det som finns på tallriken. Pappan talar om att det är samma mat på tallriken 
som på skeden, men barnet vägrar. Då tar Pappan upp en ny sked och visar 
att det är samma mat. Barnet blir antingen överbevisat eller struntar i bevis-
ningen, men till sist lär sig barnet att om det kommer från samma tallrik så är 
det samma mat. 

Ett annat exempel kan vara att Kalle säger till sin väninna att deras andra 
väninna har köpt en katt. Kalles väninna svarar att det inte är så, utan att det 
är en hund. Kalle vägrar att tro att det finns så små hundar. Då visar vänin-
nan Kalle en kennel som föder upp chihuahua-hundar. Kalle är inte överbe-
visad än. Då åker Kalle och väninnan och tittar på den gemensamma vänin-
nans djur och Kalle ser att det inte är någon katt. 

En av anledningarna till varför det är så viktigt att inte definiera sanning i 
termer av bevisning beror på att om vi ser bevisning som sanning så är det 
mycket lättare att låta bli att söka alternativ. Uppfattar vi sanning som något 
annat än bevisning blir bevisning ett sätt att söka sanningen och inte det 
samma som sanningen. Då har vi möjlighet att ifrågasätta även den bästa 
bevisning under helt ideala förhållanden. Det är också på detta sätt som vi 
faktiskt förstår relationen mellan sanning och bevisning. 

                               
720 Lynch, 2004, s. 18. 
721 Se Filosofilexikonet, 1988, evidens, s. 148. The Cambridge Dictionary of Philosophy, 
1999, evidence, s. 293-294. 



 232 

Ett annat argument för att sanning inte kan definieras i termer av bevis-
ning är att det inte är så vi faktiskt använder språket eller möter verkligheten. 
I allt vi gör, i vårt vardagliga liv, gör vi skillnad på sanning och bevisning 
och vi förutsätter alltid objektiv sanning i alla våra frågor om vad som är 
sant eller inte. Visst finns det kontexter där man använder begreppet sanning 
som det samma som bevisning, t.ex. i vissa rättsväsenden. Denna typ av 
användning av begreppet sanning blir dock problematisk därför att det skär 
sig med föreställningen om sanning som objektiv. Enligt ett sanningsbegrepp 
enligt vilket sanning är det samma som bevisning blir det våra uppfattningar 
om vad som är god bevisning och vad som är rationellt att acceptera som 
god bevisning som ovedersägligt avgör. Man kan då inte tänka sig att bevis-
ning kan vara missvisande. Hur god bevisning, t.ex. med hjälp av evidenser 
och bevis, vi än har, kan vi ha fel. Detta hänger ihop med vad jag tagit upp 
ovan, under rubriken Sanningar och under rubriken Ha fel om allt och ha 
rätt om det mesta, att vi måste räkna med att vi kan ha fel om allt. Detta be-
roende på att vi visserligen alltid utgår från sådant som bevisning, rationali-
tet, rättfärdigande, accepterbarhet o.s.v., men just för att uppnå sanning. 

När vi inser att vi även i dessa fall, när vi ser sanning som bevisning, för-
utsätter ett begrepp om objektiv sanning bör vi inte bortse från det, utan göra 
oss av med denna typ av användning av sanningsbegreppet. 

Ett användbart exempel hämtar jag från Alvin Goldman som Herrmann 
också använder sig av.722 En person ställs inför rätta åtalad för att ha begått 
ett allvarligt brott. Majoriteten av vittnena pekar ut den åtalade som den som 
begått brottet. Trots att den åtalade är oskyldig kan han inte bevisa det. Vida-
re så har personen som faktiskt begick brottet dött. Den åtalade kan därför 
inte på något sätt visa att han är oskyldig. Om vi definierar sanning som 
bevisning så medför detta, i det aktuella fallet, att den åtalade inte kan vara 
annat än skyldig. Detta trots att det är ett faktum att den åtalade inte begått 
brottet. P.g.a. detta menar Goldman att vi måste anta en syn på sanning som 
ser sanning som oberoende av hur bra bevisning som än finns för det som 
sägs vara sant. Sanning och bevisning kan alltså inte vara samma sak. Gold-
man skriver: 

[T]he only correct sense of ‘true’ makes truth independent of how well it can 
be defended. Its defensibility is a separate matter, which may depend on a va-
riety of extraneous circumstances. Any innocent person accused of a crime 
surely wants the real truth to emerge; and the real truth is all that is normally 
meant by ‘true’.723 

Jag är här helt överens med Goldman och menar att hans exempel på pricken 
visar varför det är omöjligt att sanning och bevisning skulle vara samma sak. 

                               
722 Goldman, 1986, s. 18. Herrmann, 2004, s. 157-158. 
723 Goldman, 1986, s. 18. 
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Goldman visar med sitt exempel hur och varför detta sätt att se på sanning 
och bevisning som samma sak blir så problematiskt. 

Jag har nu tagit upp att sanning och bevisning inte kan ses som samma 
sak av två anledningar. För det första, om sanning och bevisning ses som 
samma sak är vi inte lika benägna att söka vidare och ifrågasätta sådant vi 
tycker att vi bevisat. För det andra, är det inte så vi lever. En tredje anled-
ning, som är den viktigaste, har med dessa två att göra, och jag har redan 
varit inne på det flera gånger. Det är begreppet sanning som sådant, vad det 
betyder och innehåller, att det är så grundläggande som det är och att det 
förutsätts i allt vi gör. Utifrån detta kan inte sanning vara det samma som 
bevisning. Här är det alltså inte fråga om varför vi inte bör se sanning som 
bevisning utan att vi inte kan göra det. 

Samtidigt som sanning inte kan definieras i termer av bevisning kan vi 
inte förstå sanning utan bevisning. Bevisning blir här inte en del av sanning-
en utan något eget, med egna egenskaper, som måste förstås i relation till 
sanning. Sanning kan inte förstås utan bevisning och bevisning kan inte för-
stås utan sanning. Sanning är dock ett grundläggande begrepp på ett annat 
sätt än bevisning eftersom det är frågan om vad som är sant och vad som inte 
är det som driver oss.724 Jag vill veta om mina vänner faktiskt älskar mig, inte 
bara att de ser ut att älska mig. Om de hela tiden gör bra saker mot mig, sä-
ger att de älskar mig och lyssnar på mig men faktiskt inte älskar mig spelar 
det ingen roll hur snälla de än är och hur mycket de än bedyrar sin kärlek. 
Deras handlingar blir inget värda om de inte älskar mig. Om det skulle 
komma fram att de inte älskar mig utan har låtsats under hela vår relation så 
kommer min inställning till dem att förändras och jag kommer antagligen att 
sluta betrakta dem som vänner. 

Om de tvärtom faktiskt älskar mig men inte visar det kommer jag natur-
ligtvis att ha svårt att tro att de älskar mig. Om de talar illa om mig bakom 
min rygg, slår mig, och säger glåpord, kommer jag inte att ta deras kärlek på 
allvar. Men deras handlingar kommer hela tiden att ha en relation till den 
kärlek som finns eller inte finns mellan oss. Det är genom att bevisa mig sin 
kärlek som jag förstår att de älskar mig. På detta sätt är sanningen det som 
bevisningen ska visa på och leda fram till. Sanningen blir det som är av in-
tresse och det vi vill nå fram till, samtidigt som vi inte kan veta något om 
vad som är sant och vad som inte är det utan att ta hjälp av bevisningen. Det 
som är av intresse är om de faktiskt älskar mig eller inte. 

Om de fortsätter att, trots att de är hemska mot mig, säga att de älskar mig 
så skulle vi säga att det är något som är fel. Det kan vara så att de ljuger för 
mig, de älskar mig inte. Det kan också vara så att de inte förstått vad kärlek 
är. Vi kan dock också tänka oss att de fortsätter att misshandla mig fysiskt 
och verbalt skada mig och att de trots detta faktiskt menar att de älskar mig, 
att de är ärliga med vad de säger. 
                               
724 Jfr Lynch, 2004, s. 14. 
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Ett annat exempel skulle kunna vara en kvinna som blir fysiskt och psy-
kiskt misshandlad av sin make. Maken är dock uppriktig när han säger att 
han älskar sin hustru, han menar faktiskt att han gör det. Fallet är då att han 
är uppriktig i sitt påstående att han älskar henne trots att hans handlingar 
tydligt visar på motsatsen. 

Vi skulle då vilja säga att det inte kan vara så att han faktiskt älskar henne 
när handlingarna visar på något annat. Handlingarna, den bevisning vi har, 
måste spela en avgörande roll för om han älskar henne eller inte, alltså för 
sanningen. Detta betyder dock inte att vi måste säga att bevisningen avgör 
sanningen. Maken kan missta sig om hur det är, han kan tro att han älskar sin 
hustru trots att han egentligen inte gör det. Han kan vara ärlig men ha fel. 
Det är fullt möjligt att en människa kan missta sig om sina egna känslor. Vi 
hör ofta t.ex. äldre människor som uttrycker att de som yngre inte visste 
något om sig själva. De menar att de var ovetandes om eller hade fel om 
vilka de var, vad som var viktigt för dem och vilka känslor de faktiskt hade. 

Rationalitet, rättfärdigande och accepterbarhet 
Utifrån det jag redan tagit upp om rättfärdigande och accepterbarhet i kapitel 
3. Objektivitet förstår vi att detta har med sanning att göra. Det är våra påstå-
enden, trosföreställningar och försanthållanden som vi vill eller känner att vi 
måste rättfärdiga, finna tillräckligt goda rättfärdigandeförhållanden för, och 
som vi måste kunna acceptera. 

Putnam har arbetat mycket med relationen mellan begreppen sanning och 
bevisning725 och tar ofta upp frågan om tillräckligt goda rättfärdigandeförhål-
landen.726 Att Putnam betonar vikten av rationell accepterbarhet när vi talar 
om sanning hänger ihop med hans hjärnor-i-en-tank-argument som jag tar 
upp i kapitel 2. Den aktuella debatten under rubriken Problem hos den meta-
fysiska realismen.727 Det Putnam vänder sig mot är en relativistisk syn på 
verkligheten. Han vill inte hamna i att vi skulle kunna ha fel om allt och t.ex. 
vara hjärnor i en tank. Genom att rationell accepterbarhet får spela en så stor 
roll bygger han på det vi kan veta och det som är rationellt. Det är inte me-
ningsfullt att tänka att vi är hjärnor i en tank eftersom vi inte, utifrån de ka-
tegoriseringar och begrepp vi har, på ett meningsfult sätt kan förstå vad det 
skulle vara för oss att verkligen vara hjärnor i en tank. Vi kan inte referera 
till oss själva som hjärnor i en tank.728 

Problemet med Putnams förståelse av relationen mellan sanning och ra-
tionell accepterbarhet är att han ibland gör en glidning mot att se sanning 
som rationell accepterbarhet. Ibland ser det ut som att Putnam vill definiera 

                               
725 ”Evidence”. 
726 Putnam, 1981, s. 136. 
727 Putnam, 1981, s. 5-8. 
728 Putnam, 1981, s. 7. 
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sanning som just det som beläggs under tillräckligt goda rättfärdigandeför-
hållanden, och ibland ser det ut som om han endast vill förklara sanning med 
hjälp av tillräckligt goda rättfärdigandeförhållanden.729 

Viktigt att se är att detta tankeexperiment som Putnams ”hjärnor i en 
tank” utgör, endast visar det Putnam menar att det visar, utifrån ett använ-
darperspektiv eller deltagarperspektiv. Precis som vi såg, i detta kapitel un-
der rubriken Sanningsbegreppet, att Wittgensteins kritik av att det skulle 
vara meningsfullt att räkna med att vi kan ha fel om allt, endast blev gällande 
i relation till ett användarperspektiv eller deltagarperspektiv, så gäller även 
detta för Putnams tankeexperiment. Putnams ”hjärnor i en tank” visar det 
som Putnam menar att det visar, nämligen att vi inte skulle kunna vara hjär-
nor i en tank, alltså att vi inte kan ha fel om att vi är människor och därmed 
att vi inte kan ha fel om allt, men endast ur ett användarperspektiv eller del-
tagarperspektiv. Uppfattningen att vi skulle kunna vara hjärnor i en tank utan 
att veta om det, är således självmotsägande, men endast utifrån ett användar-
perspektiv eller deltagarperspektiv. 

Utifrån möjligheten till ett betraktarperspektiv däremot visar inte Putnams 
tankeexperiment att vi inte kan ha fel om allt. Ur ett betraktarperspektiv, i 
efterhand, kan det vara meningsfullt att säga att vi hade fel om sådant vi inte 
kunde tänka oss kunde vara fel. Och utifrån den ständiga möjligheten till ett 
betraktarperspektiv kan vi alltid på ett meningsfullt sätt räkna med att vi kan 
ha fel om allt men inte samtidigt. Vi kan inte, ur vårt nuvarande användar-
perspektiv eller deltagarperspektiv, på ett meningsfullt sätt, tänka oss att vi i 
framtiden skulle kunna komma på att vi var hjärnor i en tank. Men vi har, 
genom att vi har möjligheten till ett betraktarperspektiv, möjligheten att 
transcendera vår egen belägenhet så att det skulle kunna vara möjligt att vi 
var hjärnor i en tank. Detta har att göra med vår möjlighet att fantisera om, 
föreställa oss och ”leka med tanken” på olika saker fastän vi inte kan påstå 
något specifikt om dem. 

Putnam har helt klart sina poänger när han visar på att begreppen sanning 
och rättfärdigande är nära kopplade till varandra. Tillräckligt bra rättfärdi-
gandeförhållanden är viktiga endast i det avseendet att det handlar om bevis-
ning och det är med hjälp av bevisning som vi lär oss vad sanning är. Vi 
måste förstå sanning i relation till de partikulära påståenden som vi håller för 
sanna och när vi vill visa att något vi tror är sant faktiskt också är sant så ger 
vi bevisning för det. Det är genom att se till bevisningen som vi kan veta om 
något är sant eller inte och det är genom bevisning som vi kan förstå hur 
begreppet sanning ska appliceras. 

Även Alston, så som jag, menar att sanning inte kan vara det samma som 
rättfärdigande. Han menar att vi först måste förstå vad sanning är innan vi 
kan förstå vad rättfärdigande är. Han frågar retoriskt vad som skulle bli kvar 
om rättfärdigande skulle vara utan sanning. Hans svar blir att det inte blir 
                               
729 Se Putnam 1981, s. 55, 122-123, 136; 1994, s. 174. 
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mycket kvar. Sanning är en förutsättning för rättfärdigande. Sanning ska ses 
som något annat än och separat från rättfärdigande; annars är inte rättfärdi-
gande användbart. Rättfärdigande är ett sätt att nå sanning på och inte något 
som kan ersätta sanning.730 Detta till skillnad från Putnam som menar att 
rationell accepterbarhet kommer före, genom att sanningen, enligt honom, 
bygger på vad vi uppfattar som rationellt accepterbart.731 Detta hänger ihop 
med Putnams syn på värden och fakta som nära sammanhängande och hans 
betoning av att våra värden avgör vad vi anser vara fakta.732 

Accepterandet av ett visst påstående sker genom att vi undersöker om det-
ta påstående kan rättfärdigas och detta görs genom att vi undersöker om till-
räckligt goda rättfärdigandeförhållanden föreligger. När jag skriver ”under-
söker” menar jag inte att vi hela tiden ifrågasätter sådant vi håller för sant 
utan snarare att det ingår, omedvetet eller på liknande sätt, att vi alltid förstår 
det vi tror eller påstår i relation till om det är rättfärdigat att tro det eller inte. 
Det är här som rationaliteten kommer in. Om något är rationellt eller inte att 
tro beror på om vi uppfattar det som rättfärdigat eller inte. För att se om nå-
got är rättfärdigat eller inte vänder vi oss till bevisning. 

Vad vi uppfattar som rationellt är alltid beroende av våra begreppsliga 
scheman, bakgrundsteorier och kontexter. Vad som uppfattas som rationellt i 
en viss kontext uppfattas kanske inte alls som rationellt i en annan.733 För 
tusen år sedan var det kanske rationellt att tro att jorden var platt, det var 
kanske allt man kunde tänka sig utifrån det man visste om världens beskaf-
fenhet.734 Idag, däremot, är det irrationellt att tro det, då alla andra tror att den 
är rund och vi sett bilder på jorden och sett att den är rund. 

I en viss kontext i en viss kultur kanske det är helt rationellt att tro att om 
man dricker blodet från ett djur så får man dess egenskaper. Utifrån vår kul-
turella bakgrund i Sverige är det dock inte bara irrationellt att tro det utan 
kanske vi till och med skulle uppfatta den människa som höll på med sådant 
som sjuk. 

Trots att vi alltid utgår från vår egen kontext och de bakgrundsteorier vi 
har är vi inte låsta vid dem. Detta vet vi av erfarenhet. Vi kan ändra åsikt, 
inta en ny ståndpunkt eller se saker i ett nytt ljus. Vi vet att vi kan ställa oss 
utanför vår egen uppfattning och betrakta den, vi gör det hela tiden och det 
är en del av att vara de varelser vi är, av att vara människa. Vi kan transcen-
dera våra egna förutsättningar men vi gör det alltid utifrån de bakgrundsteo-
rier och de kontexter i vilka vi står. Vad vi inte kan göra är att ställa oss mel-
lan två kontexter eller utanför alla kontexter, att inte ha någon kontext alls. 
När vi intar en ny ståndpunkt kliver vi så att säga genom den gamla stånd-
punkten och dess kontext och bakgrundsteorier in i den nya. Det är inte hel-
                               
730 Alston, 1996, s. 258. 
731 Putnam, 1981, s. 130. 
732 Putnam, 1981, s. 201. 
733 Jfr Stenmark, 2001, s. 54. 
734 Se Russell, 1991. 
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ler alltid så att vi lämnar den gamla direkt. Många gånger handlar det om en 
process där vi sakta börjar förstå den andra kontexten. Som vi redan har sett 
är inte kontexter skarpt avgränsade utan flyter in i varandra. Ibland sker dock 
ändringar av livsinställning, med nödvändighet, ganska direkt och på ett 
mycket absolut sätt. Någon som varit icke-troende och menar sig ha mött 
Gud kanske ser det som att hon från ena sekunden till den andra har ändrat 
hela sin uppfattning om livet. Ett annat exempel kan vara en alkoholist. 
Många forskare menar att alkoholism är en sjukdom som den drabbade är 
maktlös inför. Man kan inte sluta dricka oavsett om man vill eller inte. När 
alkoholisten är aktiv i sitt beroende är det omöjligt att sluta att dricka, det går 
inte med all viljestyrka i världen. Något måste hända som gör att alkoholis-
ten förstår att hon är beroende och att hon själv, på de sätt hon förut försökt, 
inte kan sluta. När så alkoholisten får hjälp att ändra sitt sätt att tänka och 
agera kan hon helt plötsligt låta bli att dricka. Hennes inställning har ändrats. 
När hon var kvar i det alkoholistiska beteendemönstret kunde hon inget göra. 
Hon har på så sätt rört sig från ett sätt att leva till ett annat. Hon gjorde det 
utifrån ett alkoholistiskt tankesätt, transcenderade det och fann sig så i ett 
annat sätt att tänka. Hon rörde sig från ett ställe där det var omöjligt att sluta 
dricka till ett ställe där det var möjligt, från det omöjliga till det möjliga med 
det omöjliga som utgångspunkt. Förutsättningarna för att sluta dricka var 
obefintliga, ändå kunde hon (med rätt hjälp) göra det. 

På detta sätt har vi människor alltid möjligheten att transcendera våra 
egna förutsättningar. Vi kan inte ställa oss utanför alla förutsättningar men vi 
kan ändra förutsättningarna utifrån de förutsättningar vi har. Detta betyder 
att vi inte är fångna i våra begreppsscheman, våra kontexter och bakgrunds-
teorier utan de är de förutsättningar vi har. Vad vi uppfattar som rationellt 
eller inte är beroende av dessa förutsättningar, men eftersom vi kan, på ett 
visst sätt, gå utanför dem med hjälp av dem så kan vi inta nya synsätt. Vi är 
inte låsta vid de kontexter vi är i och de bakgrundsteorier vi har utan vi har 
alltid möjlighet att ändra inställning.735 

Vad vi däremot kan och bör vinnlägga oss om när vi argumenterar för att 
något är rationellt är att även de som står utanför den kontext vi befinner oss 
i ska kunna undersöka argumenten utan att själva vara i den kontexten. Om 
vi t.ex. vill argumentera för att en kristen exklusivism är rimlig eller accep-
tabel måste vi göra det på ett sådant sätt att även den som inte är kristen ex-
klusivist kan granska argumenten. Vi kan t.ex. argumentera för att en rimlig 
kristen ståndpunkt bör gå ihop med denna traditions religiösa urkund, d.v.s. 
Bibeln. Då kan även de som inte är kristna undersöka om en exklusivistisk 
ståndpunkt (efter utredandet av vad en sådan skulle vara) är förenlig med det 
Skriften säger, utan att själva tillhöra kontexten. Detta har att göra med inter-
subjektiv prövbarhet. 

                               
735 Jfr Tanesini, 2004, s. 53, 63, 77. 
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Eftersom vi har möjligheten att transcendera våra egna förutsättningar och 
eftersom vi kan välja att argumentera på ett sätt som öppnar upp för gransk-
ning oavsett om den som granskar tillhör kontexten i fråga eller inte så har vi 
möjligheten att söka den objektiva sanningen. Sanningen blir inte det samma 
som rationalitet, rättfärdigande, accepterbarhet eller intersubjektiv prövbar-
het. Om sanning vore det samma som t.ex. rättfärdigande så skulle vi inte ha 
möjligheten att ifrågasätta saker och ting. Dessa kan sammanfalla men är 
aldrig samma sak. Om de var samma sak skulle vi inte ha någon användning 
av rättfärdigandet eftersom det man vill göra är att rättfärdiga något som 
sant. Om det då inte fanns någon skillnad mellan sanning och rättfärdigande 
skulle det som var rättfärdigat vara det som var sant och då skulle vi inte 
kunna ifrågasätta rättfärdigandet. Att vi kan ifrågasätta ett rättfärdigande 
beror på att det kan vara skillnad mellan det som är sant och det som är rätt-
färdigat. Något kan vara rättfärdigat men samtidigt inte sant. Det är viktigt 
att komma ihåg att rättfärdigande ligger på en gradskala vilket sanning inte 
gör. Rättfärdigande kan graderas, det kan dock inte sanning, antingen är 
något sant eller så är det inte sant. Om vi däremot skiljer på dessa begrepp 
kan vi alltid ifrågasätta, för vi söker sanningen och inte bara bevis eller det 
som är rationellt. 

Något som visar att detta är ett riktigt sätt att förstå sanning och rationali-
tet på är att det är så vi lever och vardagligtvis uppfattar kopplingen mellan 
sanning, rationalitet, rättfärdigande eller accepterbarhet. Det är sanningen vi 
söker med hjälp av rationalitet, rättfärdigande eller accepterbarhet. När vi 
frågar om bilen är lagad vill vi inte höra argumenten för att den är lagad utan 
vi vill veta om den är hel eller inte, vi vill ta reda på om den fungerar. Visst 
är argument och bevisning till hjälp för oss när vi ska ta reda på om bilen är 
lagad eller inte, men det är inte samma sak. När jag frågar: ”Är bilen hel?” 
kanske mekanikern svarar: ”Vi har bytt förgasare, dragit om elen, bytt kam-
rem.” Det är inte svar på min fråga men det kan hjälpa mig att göra mig en 
uppfattning om det är sant att bilen är hel eller inte. Om jag i stället frågar 
om bilen går så kan jag lätt undersöka det. Om den faktiskt startar och rullar 
så har jag bevis för att den går, d.v.s. att det är också sant att den går. 

Precis som gällande frågan om bevisning så gäller det att vi förstår san-
ning i relation till rationalitet, rättfärdigande och accepterbarhet men dessa 
kan i sin tur förstås endast i relation till sanning. Om vi inte skulle veta vad 
sanning är skulle det också vara omöjligt att förstå vad rättfärdigande är för 
något. Redan i betydelsen av begreppet rättfärdigande ligger begreppet san-
ning som en förutsättning. Vi kan inte definiera sanning i termer av rättfärdi-
gande eftersom sanning är något annat än vad vi kan ge bevis för under till-
räckligt bra eller rent av ideala eller fullkomliga rättfärdigandeförhållanden. 
Även om vi har helt perfekta förhållanden för rättfärdigande och det som gör 
att det är rättfärdigat sammanfaller med sanningen så är det inte samma sak 
som sanningen. Bevisning och rättfärdigande bygger på och förutsätter be-
greppet sanning. Bevisning och rättfärdigande förutsätter att vi redan vet vad 
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begreppet sanning betyder, alltså dess mening och innehåll. I detta ligger att 
vi behöver bevisning och rättfärdigande därför att inte allt vi säger är sant. 

Evidenstranscendenta sanningar 
Evidenstranscendenta sanningar kan sägas ha att göra med att det finns sätt 
som det är på som vi inte känner till eller aldrig kommer att kunna känna till, 
sådant vi inte vet om verkligheten. Det finns sätt som det är på i verkligheten 
och det är då sant att det är på dessa sätt oavsett vad vi vet, tror oss veta eller 
någonsin, med våra förutsättningar och begränsningar, kan veta. Detta är det 
sätt på vilket jag uppfattar begreppet om evidenstranscendenta sanningar. 

Jag vill understryka att begreppet evidens i ”evidenstranscendenta san-
ningar” här ska förstås i en vid bemärkelse där det är fråga om evidens i 
betydelsen belägg eller det vi vanligtvis menar när vi talar om bevis i en 
vardaglig bemärkelse. En bevisning består av olika evidenser. På detta sätt är 
begreppet evidens, i sin vida bemärkelse, grundläggande för all bevisning.736 

Begreppet om evidenstranscendenta sanningar används, som alla andra 
begrepp, på olika sätt av olika filosofer och man måste alltid vara uppmärk-
sam på vad det är som avses. Jag kommer här att diskutera Johannessons och 
Putnams uppfattningar om vad evidenstranscendenta sanningar kan sägas 
vara, och jag kommer också att visa varför jag ser på evidenstranscendenta 
sanningar på ett annat sätt än vad de gör. 

Johannesson menar att det finns två typer av evidenstranscendenta san-
ningar som hon inte kan acceptera. Den första är sanningar som vi inte kan 
formulera med hjälp av begreppsliga resurser och den andra är sanningar 
vars rättfärdigande vi inte kan tänka oss.737 

Sanningar kan aldrig övergå vår språkliga förmåga, menar Johannesson. 
Våra kriterier för vari tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden för något 
ligger övergår inte vår språkliga förmåga, utan är relaterad till den. Sanning-
ar måste, menar Johannesson, vara sanningar för oss, som vi kan uttrycka 
med hjälp av de begreppsliga resurser vi har och som vi skulle uppfatta som 
rationella att acceptera om tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden förelåg, 
för att över huvud taget vara sanningar.738 

Johannesson menar att inte ens Gud, om Gud finns, kan svara på frågor 
om vad som finns eller inte finns utan att förutsätta ett visst begreppsligt 
schema739. Detta beror inte, enligt Johannesson, på någon brist i Guds even-
tuella natur utan det beror på att det alltid behövs ett begreppsligt schema för 
att kunna säga vad som finns.740 Johannesson följer här Putnam och menar att 

                               
736 Se Filosofilexikonet, 1988, evidens, s. 148. The Cambridge Dictionary of Philosophy, 
1999, evidence, s. 293-294. 
737 Johannesson, 2002, s. 164. 
738 Johannesson, 2002, s. 164. 
739 Med Johannessons terminologi ”konceptuellt schema”. 
740 Johannesson, 2002, s. 165. 
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endast det som meningsfullt kan sägas med hjälp av våra begreppsliga resur-
ser kan sägas vara sant eller falskt.741 

Detta betyder dock inte, menar Johannesson, att en tro på Gud blir me-
ningslös genom att Gud sägs vara obeskrivbar. Tanken är att om Gud är obe-
skrivbar, och vi måste kunna beskriva det vi talar om för att det ska vara 
meningsfullt, så skulle tron på Gud bli meningslös. Vi kan inte, menar man, 
beskriva något obeskrivbart. ”Obeskrivbar” är ju en beskrivning. Johannes-
son menar dock att det inte behöver leda till detta, genom att vi visst kan 
föreställa oss tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden för påståendet ”Gud 
är obeskrivbar”. Tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden skulle kunna 
vara att Gud upplevs som större än allt och därför som obeskrivbar. De som 
tror på en Gud som de menar är obeskrivbar upplever att den Gud som de 
interagerar med och refererar till inte kan beskrivas fullt ut eller på ett ade-
kvat sätt med våra begreppsliga resurser. På detta sätt kan denna uppfattning 
om Gud ändå sägas vara meningsfull p.g.a. att vi har möjlighet att diskutera 
rättfärdigandeförhållandena för påståendet att Gud är obeskrivbar.742 

Johannessons förståelse av evidenstranscendenta sanningar kommer i stor 
utsträckning från Putnam och hans interna realism. Putnam menar, utifrån 
sin interna realism, att satser som vi inte kan formulera eller satser som vi 
inte kan föreställa oss tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden för inte 
skulle kunna räknas som sanna. Detta för att om vi inte kan föreställa oss en 
situation i vilken vi skulle uppfatta oss som berättigade att använda satsen 
kan vi inte heller anses begripa vad det skulle innebära att satsen är sann. 
Däremot måste inte alla sanningar, enligt den interna realisten, vara möjliga 
att någon gång i praktiken rättfärdigas under tillräckligt bra rättfärdigande-
förhållanden.743 

Putnam tar upp Michael Dummetts uppfattning om sådant som är ”igen-
känningstranscendent”744. Antingen är sanning det samma som att något blir 
verifierat eller så transcenderar sanning det talaren kan verifiera. Om san-
ningen transcenderar vad talaren kan verifiera så är sanning inte en egen-
skap745 som talaren kan känna igen746. Om sanning är något som talaren inte 
kan känna igen eller komma åt så blir begreppet sanning omöjligt att förstå, 
enligt Dummett.747 Det Dummett menar, enligt Putnam, är att om sanningen 
inte är verifierbar så kan vi inte förklara hur vi förstår begreppet748. 

Putnam håller dock inte med Dummett utan menar att även om det är 
omöjligt att ta reda på om en sats är sann så förstår vi vad det betyder att den 

                               
741 Johannesson, 2002, s. 168. 
742 Johannesson, 2002, s. 169. 
743 Johannesson, 2002, s. 162, 166. 
744 ”Recognition-transcendence”. 
745 ”Property”. 
746 ”Recognise”. 
747 Putnam, 1999, s. 49. 
748 ”Notion”. 
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skulle vara sann. Han tar upp exemplet: ”Lizzie Borden mördade sina föräld-
rar med en yxa”749, även om vi aldrig får eller kan få veta om det är sant så 
förstår vi vad det betyder att det skulle vara sant. Om vi förstår vad satsen 
betyder så förstår vi vad det betyder att den skulle vara sann.750 

Putnam menar att vi kan förstå hur vi kan referera till sådant som vi inte 
kan veta något om, t.ex. sådant som vi inte kan observera, som en förläng-
ning av hur vi kan referera till sådant vi kan observera. Till och med små 
barn kan t.ex. förstå när man talar om saker som är för små för att se.751 Här 
har Putnam en viktig poäng om oss människor och vår förmåga att föreställa 
oss. 

Det Putnam kommer fram till är att sanning ibland är ”igenkänningstran-
scendent” just för att det som händer i världen ibland ligger bortanför vår 
förmåga att veta, även om det inte ligger bortom vår förmåga att förstå.752 Vi 
kan alltså, som Johannesson påpekar, räkna med evidenstranscendenta san-
ningar så länge vi kan förstå vad som skulle rättfärdiga tron på det påstående 
som det är fråga om.753 

Att Johannesson och Putnam ser på evidenstranscendenta sanningar på 
det sätt som de gör har att göra med att de inte vill hamna i metafysisk rea-
lism. Putnam är, som vi sett, en av den metafysiska realismens hårdaste kri-
tiker och vill inte hamna i den. Detta har att göra med att han inte vill hamna 
i den relativism som han menar följer med den metafysiska realismen, ge-
nom att vi utifrån den inte kan veta hur något faktiskt är. Därför vill han inte 
räkna med att det finns sanningar som vi inte kan formulera eller sanningar 
som vi inte kan föreställa oss tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden för. 

Jag ska nu visa varför jag menar att Johannessons och Putnams syn på 
evidenstranscendenta sanningar är otillräcklig, även om de har viktiga po-
änger, och på vilket sätt vi har möjlighet att räkna med evidenstranscendenta 
sanningar i en vidare bemärkelse. 

Evidenstranscendenta sanningar har, menar jag, att göra med det faktum 
att vi inte kan veta allt. Vi människor har vissa förutsättningar såsom fysis-
ka, psykiska och begreppsliga. P.g.a. detta kan vi inte veta allt som teoretiskt 
sett skulle gå att veta, vi kan heller inte ta reda på allt eller förstå allt. Vi kan 
inte veta alla sakförhållanden i världen som vi rent teoretiskt skulle kunna 
veta om vi hade förmågan att ta reda på allt, dels rent fysiskt men också be-
greppsligt. Det handlar helt enkelt om de begränsningar och förutsättningar 
vi har. Det är alltså inte fråga om att det faktiskt ”skulle kunna gå” för oss att 
ta reda på allt eller förstå allt. I detta avseende, i praktiken, i ett användarper-
spektiv eller deltagarperspektiv, går det inte att veta allt det vi teoretiskt 
skulle kunna veta. Men vi har möjligheten, genom ett betraktarperspektiv, i 
                               
749 ”Lissie Borden killed her parents with an axe”. 
750 Putnam, 1999, s. 49-50. 
751 Putnam, 1999, s. 59. 
752 Putnam, 1999, s. 69. 
753 Johannesson, 2002, s. 164. 
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teorin, att förstå att vi inte kan veta allt och att vi är begränsade på flera olika 
sätt t.ex. fysiskt (vi lever inte i evighet), psykiskt (vi är inte allvetande), be-
greppsligt (vi kan inte greppa allt). 

Problemet med begreppet evidenstranscendenta sanningar ligger dock i att 
man med evidenstranscendenta sanningar också kan mena färdiga sanningar 
som vi kan hitta, sanningar som finns där ute och bara väntar på att bli upp-
täckta i en verklighet i-sig som vi egentligen inte kan veta något om. Det är 
dock inte denna uppfattning om evidenstranscendenta sanningar som jag är 
ute efter att argumentera för. 

Att det finns sådant vi inte vet om, sådant vi kommer att upptäcka med ti-
den och sådant vi aldrig kommer kunna veta om, är inget problem. Proble-
met uppstår när man vill räkna med att det finns sanningar där ute som det 
bara är för oss att hitta som redan är färdiga sanningar. Sanningar som är, så 
att säga, färdigförpackade eller redan begreppsliggjorda. De skulle då redan 
vara begreppsliggjorda, så att säga, i-sig. Om man räknar med detta sätt att 
förstå evidenstranscendenta sanningar på har vi hamnat i metafysiskt realis-
tiska förutsättningar. Problemet blir här att man räknar med att verkligheten 
i-sig kan beskrivas på ett rätt sätt, alltså begreppsliggöras på ett sätt som 
förutsätter tillgång till den icke-begreppsliggjorda verkligheten i-sig. 

Håller man sig till att räkna med att vi inte kan veta allt, så är det inte pro-
blematiskt att räkna med evidenstranscendenta sanningar som vi aldrig kan 
få reda på eller ens förstå. Vi vet av erfarenhet att vi upptäcker nya djurarter, 
skapar bättre teorier och utifrån dem förstår att det inte var som vi trodde i en 
viss fråga. Vi kan ha fel. Och vi kan ha fel om sådant som har uppfattats som 
självklarheter under lång tid. Vidare är vi människor begränsade, vi är inte 
allvetande, det vet vi också. Visst skulle det kunna vara så att vi, trots att vi 
vet att vi ofta har haft fel, aldrig kommer att ha fel igen. Teoretiskt skulle det 
kunna vara så att eftersom det är vår erfarenhet som säger oss att vi kan ha 
fel så behöver det inte vara så fortsättningsvis. Erfarenheten säger oss endas 
något om hur det var. Men det betyder inte att vi inte kan ha fel också i fort-
sättningen. Det betyder bara att vi både kan ha fel och att vi kan ha rätt. Ut-
ifrån hur vi lever så räknar vi dock med att vi även kan ha fel i fortsättning-
en. Vi förutsätter att vi inte vet allt och att vi aldrig kommer att veta allt hel-
ler. 

Det finns även saker vi aldrig kommer att kunna veta eller ens förstå 
p.g.a. att vi är de varelser vi är med de förutsättningar och begränsningar vi 
har. Att det finns sådant som vi aldrig kommer att få reda på, som vi aldrig 
kan veta eller förstå, är det sätt vi vardagligtvist tänker på. Det är så vi van-
ligtvis förhåller oss till verkligheten och till vad som är sant. Det är inte så 
att vi hela tiden går runt och tänker oss att det finns sådant vi inte ens kan 
förstå. Men de implicita förutsättningar vi utgår från är att det finns sådant vi 
inte vet om eller ens skulle kunna förstå. 

Att detta kan sägas vara ett meningsfullt sätt att tänka och tala om vad 
som är sant har att göra med vår förmåga att transcendera våra egna ut-
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gångspunkter. Som de varelser vi är har vi förmågan, det vet vi av erfaren-
het, att till viss del transcendera våra egna förutsättningar och vår belägen-
het. Utifrån våra erfarenheter av att vi kan ha fel och att vi lär oss nya saker, 
räknar vi med att det finns sådant som vi ännu inte vet om, kommer att veta 
om eller ens kan veta om. Vi vet att vi inte är allvetande och därför måste det 
rimligen finnas sådant vi inte vet om eller kan veta om. 

Detta är en fråga om hur vi lever, vad vi förutsätter och vad som är rim-
ligt. Det är inte en fråga om att göra en strikt deduktivt härledning. Snarare 
är det fråga om ett transcendentalt argument, d.v.s. att visa på hur vi faktiskt 
lever och vad vi förutsätter utifrån våra erfarenheter. 

När vi nu räknar med att vi kan ha fel ser vi också att det finns sätt som 
det inte är på. Om det var så att vi människor trodde att jorden var platt så 
hade vi fel.754 Det är alltså inte så att jorden är platt. Vi förstår också att det 
finns sätt det är på. Jorden är alltså på något annat sätt, den är inte platt, och 
nu vet vi att den är rund. Vi trodde att manaten eller sjökon var en typ av säl, 
nu vet man att den är närmare släkt med elefanten. Vi trodde på uralstring, 
men det visade sig att det inte finns något sådant.755 Det finns sätt som verk-
ligheten är på, verkligheten bjuder oss motstånd. Detta betyder inte att det 
finns färdiga begreppsliggjorda sanningar som ligger och väntar på att bli 
hittade i en verklighet som vi inte har någon koppling till. Men det betyder 
att när vi stöter på något så orsakar det oss att reagera på de, som t.ex. att 
jorden är rund. När något orsakar oss att tala om det så begreppsliggör vi det 
på ett visst sätt. Det är inte så att vi hittar något som vi sedan begreppsliggör, 
det vore lika problematiskt som att det fanns färdiga sanningar, utan vi be-
greppsliggör direkt det som orsakar oss att begreppsliggöra det och samtidigt 
är själva begreppsliggörandet redan begreppsliggjort. Men det finns något 
där som orsakar oss att tala om det och begreppsliggöra det på ett visst sätt. 
Men trots att det är vi som begreppsliggör det vi erfar eller upplever så finns 
det bättre och sämre sätt att förklara detta på. Vi måste också räkna med att 
det finns sådant som inte bjudit oss något motstånd ännu eller som aldrig 
kommer att göra det, sådant som vi, som de varelser vi är, kanske inte är 
intresserade av. Men det finns sätt som saker och ting är på även om vi inte 
vet om det eller bryr oss om det eller båda delarna. 

Som jag visat i diskussionen ovan är jag inte överens med Johannesson 
och Putnam om vilken typ av evidenstranscendenta sanningar som bör ac-
cepteras och varför. Detta har att göra med att de menar att det är satser som 
är de primära bärarna av sanningsvärden, sådant som propositionellt inne-
håll, fakta, sakförhållanden756 eller ”sätt som det är på” är därför inte så in-
tressanta för Johannesson och Putnam. Propositionella innehåll, som jag ser 
som de primära bärarna av sanning, ligger mycket närmare fakta än vad sat-

                               
754 Se Russell, 1991. 
755 Se Johansson, 2003, s. 49-56. 
756 Motsvarar engelskans ”states of affairs”. 



 244 

ser gör. Ett propositionellt innehåll eller ett meningsinnehåll är kopplat till 
hur vi menar att det är, alltså fakta. Utifrån Lynchs syn på begrepp som 
funktionella menar jag att vi kan förstå sanning i termer av korrespondens 
med fakta, alltså sätt som det är på, d.v.s. verkligheten.757 Detta är förstås 
alltid relativt en viss kontext med ett visst begreppsligt schema. Han menar 
att man kan se korrespondens som att ”Gräs är grönt”, relativt ett visst sche-
ma, är sant p.g.a. det faktum att ”gräs” via våra sinnesförnimmelser kausalt 
är relaterat till gräs i det schemat, och att ”grön” via våra sinnesförnimmelser 
kausalt är relaterad till grönhet i det schemat, och att gräs faktiskt är grönt 
enligt det schemat.758 Lynch menar att det är detta sätt vi vanligtvis ser på 
sanning. Vanligtvis menar vi att ett påstående är sant p.g.a. av dess relation 
till fakta. Det är fakta som gör tankar eller påståenden sanna.759 För att något 
ska vara sant är det alltså fråga om en korrespondens mellan vad man påstår 
vara sant eller tänker är sant och fakta.760 Det är alltså fråga om den koppling 
som finns mellan sanning och verklighet. Det är verkligheten vi säger sanna 
(eller falska) saker om. Det är verkligheten som avgör vad som är sant och 
falskt. 

Att det kan finnas sätt som det är på, som vi inte har en aning om och som 
vi kanske aldrig kommer att kunna veta om eller formulera, är därför inte en 
otänkbarhet om man inte utgår från satser som Johannesson och Putnam 
gör.761 

Någon kan nu påstå att detta inte handlar om evidenstranscendenta san-
ningar, eftersom jag här i första hand talar om att verkligheten är på vissa 
sätt. Inte i första hand om sanning. Men det vi säger om verkligheten är an-
tingen sant eller falskt, vilket Lynch visat stämmer väl överens med hur vi 
vanligtvis ser på saken. 

Att jag har denna uppfattning om evidenstranscendenta sanningar har allt-
så att göra med den intima relation som jag menar finns mellan begreppet 
sanning och begreppet verklighet. Det är verkligheten vi säger sanna eller 
falska saker om. Det är verkligheten som avgör om det vi menar är sant fak-
tiskt också är sant eller om det är falskt. Sanningen har alltså med verklighe-
ten att göra. Det är fakta eller sätt som det är på som de propositionella inne-
håll i de påståenden vi gör om verkligheten gäller. Genom att den av oss 
oberoende verkligheten är som den är oavsett vad vi tro om den och genom 
att vi har förmågan att transcendera gränserna för vårt språk och våra tanke-
möjligheter kan vi räkna med evidenstranscendenta sanningar som sätt som 
det är på. 

                               
757 Lynch, 1998, s. 123-124. 
758 Lynch, 1998, s. 123. 
759 Lynch skriver: ”Typcally, we take it that a proposition is true because if its relation to 
facts. It is facts that make thoughts true.” Lynch, 1998, s. 119. 
760 Lynch, 1998, s. 119-121. 
761 Jfr Alston, 1994, s. 15-17. 
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Sanningen som objektiv 
Att tala om objektivitet handlar om att säga att något verkligen är som det är. 
Det handlar om att betona och lyfta fram sanningen. Vi har redan sett att det 
är sanningen som är objektiv och att vi alltid måste räkna med ett begrepp 
om objektiv sanning. Sanningen är det grundläggande, det som är objektivt 
och det som lyfts fram av objektiviteten. Vi kan inte förstå sanning utan be-
greppet objektivitet. Samtidigt kan vi inte förstå objektivitet utan begreppet 
sanning. Dessa två begrepp är beroende av varandra och så nära samman-
knutna att vi inte kan separera dem från varandra. Vad jag har gjort är att 
visa att objektiviteten inte kan förstås utan begreppet objektiv sanning. Detta 
blir återigen en cirkel där det ena begreppet inte kan förstås utan det andra. 
Denna cirkel är inte ond eller problematisk på så sätt att det inte handlar om 
en definition utan det handlar snarare om att detta är en förutsättning som vi 
inte kommer undan. 

Återigen är det inte fråga om förutsättningar i bemärkelsen att det är för-
utsättningar som måste uppfyllas för att uppnå ett visst syfte. Dessa förut-
sättningar är inte ett försök till en uttömmande definition utan ett sätt att 
förklara de nära kopplingar som de olika grundläggande begreppen i vårt 
språk bygger på. Just för att dessa kopplingar ser ut som de gör måste vi 
räkna med dem som förutsättningar. 

Att cirkeln är just en cirkel är inget problem utan en förutsättning i be-
märkelsen ovan. Cirkeln visar just på denna nära koppling och att vi inte 
kommer undan den. Att vi inte kan reda ut eller räta ut cirkeln är just ett 
bevis för att den är så grundläggande som den är. Med bevis menar jag här 
inte ett strikt logiskt bevis såtillvida att det skulle vara fråga om att göra 
strikta formella härledningar. Det är snarare ett resonemang utifrån begrepps 
innebörd, närmare bestämt ett transcendentalt argument. 

Objektiviteten är det som garanterar sanning och en motsats till subjekti-
vitet. Subjektiv sanning, som det har blivit så populärt att tala om, är en typ 
av sanning som konkurrerar med den objektiva sanningen men som trots 
detta förutsätter just objektiv sanning. Den subjektiva sanningen bygger på 
den objektiva sanningen genom att vi för att förstå vad subjektivitet är förut-
sätter objektivitet. När man genom att visa på att det finns subjektiv sanning 
vill säga att det inte finns någon objektiv sanning så utplånas den subjektiva 
sanningen, trots att det är denna man vill lyfta fram. 

Som jag påpekar på flera olika ställen i denna bok är språket töjbart och 
formbart. Vi har alla möjligheter att använda språket på nya sätt. Vi gör det i 
vardagens förehavanden, när vi skämtar, när vi skriver poesi, när vi är iro-
niska. Vi använder språket på många fler sätt än i endast bokstavlig bemär-
kelse. Det ena sättet kan ofta inte sägas vara mer riktigt än det andra. Vissa 
sätt att använda språket på kan dock sägas vara felaktiga. Inte alla sätt att 
använda språket på är rätt. Metaforer och liknelser är dock en lika stor och 
viktig del i språket som rent bokstavliga påståenden och vi förstår, för det 
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mesta, skillnaden mellan en liknelse och ett bokstavligt uttalande. Kort sagt 
använder vi språket på otaliga sätt och det är inget konstigt, inget fel och 
inga problem. Däremot kan det uppstå problem när vi inte ser de olika sätten 
att använda språket på just för vad de är i de sammanhang som de hör hem-
ma i. Gränserna mellan hur vi använder språket är dock inte alltid tydliga. Vi 
kanske inte, i ett visst fall, bara talar metaforiskt utan blandar olika sätt att 
använda språket på. Detta har jag diskuterar utförligt i kapitel 4. Språk under 
rubriken Missuppfattningar och funktionsfel i vardagsspråket. 

Vi hör allt oftare i olika sammanhang i samhället uttalanden som ”hennes 
verklighet” eller ”min sanning”. Detta tror jag har att göra med att individens 
ställning blir allt viktigare. Personlig utveckling och individualitet är betonat 
i massmedia. Detta i kombination med att vi idag lever i ett mycket pluralis-
tiskt samhälle med olika religiös tro, olika familjekonstellationer, olika kul-
turer o.s.v. verkar resultera i att människor tycks uppfatta det som att det inte 
finns något objektivt, någon sanning och någon gemensam verklighet. Detta 
ges just uttryck i uttalanden som ”hennes verklighet” och ”min sanning”. 

Uttalanden som ”hennes verklighet” eller ”min sanning” är inget fel på 
och inget problem med som sådant, så länge vi ser i vilka sammanhang de 
ursprungligen hör hemma och vad de faktiskt är uttryck för. Det man vill 
uttrycka med det första uttalandet är kanske något i stil med ”Hon har ju 
ingen koll, hur kan man leva på det sättet?” Det handlar då om en värdering. 
Med det senare uttalandet kanske man vill säga att man själv har rätt att 
tycka vad man vill och att det jag tycker är viktigt. Det man vill säga är alltså 
inte i första hand att det finns en mängd olika verkligheter och ”hon” lever i 
en av dem eller att det finns fullt med sanningar (som sådana) och att jag har 
min egen som är avskild från alla andras sanningar. 

Det kan också vara så att man vill uttrycka att man lever i olika kontexter 
utifrån mycket olika värderingar, t.ex. någon som är djupt religiös till skill-
nad från någon som är väldigt sekulariserad. Det kan också vara fråga om att 
man upplever att man själv rör sig i många olika sammanhang och kontexter 
som är avsevärt olika varandra vilket gör att man upplever sig själv ”plurali-
serad”. Människors liv är i mångt och mycket fragmentariska, kanske mer så 
nu än för 300 år sedan. Detta kan vara en orsak till en ”everything goes-
uppfattning”. 

Problem uppstår dock när dessa uttalanden missuppfattas för att vara ett 
ontologiskt påstående om verklighetens beskaffenhet. När uttalanden som 
dessa ovan uppfattas just som ett uttryck för att det finns olika verkligheter 
och olika sanningar (som sådana), blir det problem. Att utifrån dessa sätt att 
tala mena att det inte finns objektiv sanning eller en av oss oberoende verk-
lighet är det som blir problematiskt. Denna problematik kan vi se när vi tittar 
djupare på de förutsättningar som språket bygger på.762 

                               
762 Jfr Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 524, s. 69e. 
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När vi talar om saker och ting, när vi värderar och ifrågasätter, när vi an-
vänder olika sätt att bruka språket på som t.ex. metaforer och liknelser för att 
få fram en poäng, så bygger detta på språkets förutsättningar, förutsättningar 
som i sin tur hänger ihop med att verkligheten ser ut som den gör och att vi 
är de varelser vi är. Vi räknar med att det finns sätt som saker och ting är på 
och att det finns sätt som det inte är på. Det kan låta trivialt, men det är så 
det är. Att över huvud taget kunna påstå att sanningen är subjektiv bygger på 
en förutsättning som antar att det finns objektiv sanning. Likadant är det med 
påståendet att det inte finns någon av oss oberoende verklighet, alltså att 
verkligheten skulle vara beroende av oss människor. När jag här skriver be-
roende så är det just i denna bemärkelse, att det inte skulle finnas någon 
aspekt av verkligheten som inte berodde på oss människor och våra tankar. 
Samtidigt måste vi se att påståendet, att allt bara är sant i relation till och för 
enskilda individer eller att vi lever i olika verkligheter, går rakt emot hur vi 
faktiskt lever och hur vårt språk faktiskt fungerar. När vi säger att sanningen 
är subjektiv eller att verkligheten inte är oberoende av oss gör vi det alltid 
mot en förutsättningsbakgrund där vi räknar med att sanningen är objektiv 
och att verkligheten är oberoende av oss. Att vi över huvud taget kan tänka 
att sanningen skulle vara subjektiv eller att verkligheten inte skulle vara obe-
roende av oss bygger på att vi räknar med att sanningen faktiskt är objektiv 
och att verkligheten är av oss oberoende. På detta sätt är begreppen objektiv 
sanning och oberoende verklighet oerhört grundläggande. 

Någon kanske vill invända att lika mycket som vi förstår begreppen sub-
jektiv sanning och beroende verklighet utifrån objektiv sanning och obero-
ende verklighet förstår vi också objektiv sanning och oberoende verklighet 
genom subjektiv sanning och beroende verklighet, att dessa begrepp förut-
sätter varandra. Vi kan inte förstå det ena utan det andra skulle vissa mena. 
Visst är det så. Precis som vi förstår begreppet godhet endast i relation till 
begreppet ondska och vice versa så förstår vi objektiv sanning och oberoen-
de verklighet i relation till subjektiv sanning och beroende verklighet. Men 
objektiv sanning och oberoende verklighet kommer logiskt före. 

Detta har att göra med hur vi lever. Vi lever inte som om vi alla har olika 
referenspunkt i olika verkligheter eller utgår från antagandet att det är sant 
för en person att träd är en typ av växt eller att träd finns över huvud taget 
men för en annan är det inte sant. Om träd är en typ av växt så är träd en typ 
av växt och om det finns träd så finns det ju träd, då är det sant för alla. Att 
vi ibland använder uttalanden som ”hennes verklighet” och ”min sanning” är 
då inte bokstavliga. De ska inte förstås som att det skulle finnas olika verk-
ligheter och olika sanningar (som sådana) utan är snarare något i stil med en 
metafor, en liknelse eller en omskrivning, sätt att tala och använda språket på 
som är fullkomligt normala och lika vanliga och viktiga delar av språket som 
de bokstavliga men av en annan sort än de bokstavliga. 

Problemen uppstår när vi börjar missuppfatta vad det är vi är ute efter att 
säga med denna typ av uttalanden. Om vi börjar tro att det handlar om något 
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bokstavligt, det är då vi får problem i språket och de förutsättningar vi fak-
tiskt räknar med ser ut att vara felaktiga. 

Sanning – sammanfattning 
Jag har i detta kapitel visat på vilket sätt sanning är ett grundläggande be-
grepp som vi förutsätter i allt vi tänker, säger, tror och gör. Jag har visat att 
vi inte kommer undan detta begrepp hur mycket vi än försöker. Jag har dess-
utom visat att det är en specifik förståelse av ett minimalt sanningsbegrepp 
som är så grundläggande, nämligen ett begrepp om objektiv sanning. 

Jag har också visat att även i argument mot att det skulle finns objektiv 
sanning förutsätts, trots att det är argument just mot objektiv sanning, be-
greppet om objektiv sanning. 

Jag har också visat att det grundläggande begreppet objektiv sanning, ut-
ifrån att det är just det grundläggande begrepp det är, inte endast är en be-
greppslig förutsättning utan att det också får konsekvenser för vad som är 
meningsfullt att räkna med och därmed säger det också något om hur det 
faktiskt är, i verkligheten. Genom detta har jag börjat visa på kopplingen 
mellan begreppet sanning och begreppet verklighet. 
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6. Verklighet 

Verklighet 
Precis som i fråga om sanning måste vi när vi ska ge oss i kast med uppgif-
ten att förstå vad verklighet är, utgå från vårt vardagliga språk. Vi utgår från 
en mängd saker gällande verkligheten som förutsätts i vårt sätt att leva och i 
vårt språk. Dessa förutsättningar är begreppsliga men säger oss också något 
om hur det är. Begreppet verklighet säger något om verkligheten. Redan när 
vi ska undersöka vad begreppet verklighet betyder förutsätter vi detta be-
grepp. 

Jag kommer i detta kapitel att visa hur vi kan förstå relationen mellan vårt 
språk, alltså de begreppsliga förutsättningar vi har att tillgå, och verklighe-
ten. Jag kommer att visa hur vi kan förstå relationen mellan en yttre verklig-
het och en av oss oberoende verklighet. Jag kommer att klargöra vari be-
greppet om en yttre verklighet och begreppet om en oberoende verklighet 
kan sägas vara två perspektiv på samma sak. 

Verkligheten som bjuder oss motstånd 

Herrmann talar om att verkligheten ”bjuder oss motstånd”. Herrmann vill 
med detta visa på och understryka att vi inte på ett meningsfullt sätt kan för-
stå och tala om verkligheten oberoende av oss själva och våra begrepp. Trots 
detta kan vi fortfarande inte göra vad som helst bara för att det är våra be-
grepp vi använder när vi talar om och relaterar oss till verkligheten.763 Verk-
ligheten bjuder oss motstånd som får oss att reagera på den. Våra reaktioner 
är dock alltid begreppsliggjorda. Herrmann skriver: 

The reality in which we live offers us resistance, which causes reactions. We 
react together with other people and by means of collective conceptualisa-
tions.764 

                               
763 Herrmann, 2008 a, s. 70. 
764 Herrmann, 2008 a, s. 70. 
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Vad som är sant bestäms visserligen av hur vi begreppsligt identifierar det 
motstånd som verkligheten så att säga bjuder oss. Däremot orsakas vad som 
är sant inte av våra begrepp.765 

Putnam tar upp något som kan sägas likna detta att ”verkligheten bjuder oss 
motstånd”; han gör det genom att låna en formulering av John Stuart Mill, 
”permanenta möjligheter av förnimmelse”766.767 Jag uppfattar det som att 
denna formulering är ett sätt för Putnam att närma sig det som Herrmann 
kallar att verkligheten bjuder oss motstånd men utan att riskera att hamna i 
en, i Putnams tycke, alldeles för begreppsoberoende verklighet. Vad han vill 
visa på är att det finns något som kan orsaka oss att uppleva förnimmelser 
och att det finns kvar där oberoende av vad vi tror. För Putnam är det dock 
allt för infekterat att tala om att något oberoende skulle vara orsaken och 
föranleda tal om korrespondens. Jag menar att vi inte behöver vara lika oro-
liga som Putnam är eftersom vi i vårt vardagliga liv utgår från sådana här 
begrepp som orsak och verkan och korrespondens. Detta tar jag upp i kapitel 
5. Sanning under rubriken Korrespondens och kausalitet och i detta kapitel 
under rubriken Orsak och verkan. 

Enligt mig är Herrmanns ”verkligheten bjuder oss motstånd” därför bättre 
då det lägger mer vikt vid det faktum att det finns något som är av oss och 
våra begrepp oberoende. 

Vi vet av erfarenhet att någon inte kan flyga av sig själv bara för att per-
sonen i fråga tror det.768 Verkligheten bjuder oss motstånd på många olika 
sätt. Om jag inte ser stolen där framme och är på väg i riktning mot den så 
kommer jag förr eller senare att gå in i den. Verkligheten kan också bjuda 
oss motstånd såtillvida att vi märker att en teori eller uppfattning inte längre 
håller. Att uppfatta svarta människor som mindre intelligenta, som många 
västerlänningar gjorde innan migrationen i världen kom igång, går inte läng-
re när man träffat några och märker att det inte stämmer. Feministiska teori-
bildningar har i många fall uppkommit genom att man märker att de gamla 
teorierna inte längre är adekvata. 

Att verkligheten bjuder oss motstånd är ett sätt att säga att verkligheten 
finns oberoende av oss människor och vårt språk. Verkligheten gör sig på-
mind för oss och bjuder oss motstånd när vi säger något eller reagerar på 
något sätt som inte stämmer överens med den. 

När allt bara rullar på i vardagen och vi går till jobbet, lagar mat, handlar 
o.s.v. tänker vi inte på om arbetsplatsen verkligen finns när vi kommer dit 
eller om maten vi lagar faktiskt är just köttbullar eller om det egentligen är 
entrecote. Vi funderar inte heller på om gubben i kassan verkligen är en 
människa eller om han är en robot. Dessa frågor ställer vi inte i dessa situa-

                               
765 Herrmann, 2006, s. 154. 
766 ”Permanent possibilities of sensation”. 
767 Putnam, 1981, s. 180. 
768 Se Herrmann, 2004, s. 46. 
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tioner, men de kan helt plötsligt aktualiseras. T.ex. om gubben i kassan flyt-
tar vara efter vara utan att märkbart se vad det är han gör och med mekanisk 
röst säger ”754 och 50, tack” utan någon som helst tillstymmelse till att vara 
trevlig, då kanske vi tänker att han var som en maskin och så börjar vi före-
ställa oss att det faktiskt kan finnas sådana människoliknande robotar ibland 
oss. Verkligheten bjuder oss kanske sedan motstånd när vi ser att kassagub-
ben sitter och håller upp en blodig hand och gråter. Så gör inte maskiner. 

Ett favoritexempel bland filosofer på detta är att om någon får för sig att 
hon kan flyga och hoppar ut genom fönstret med armarna utsträckta så 
kommer hon att falla i backen och slå sig. Även om hon på fullaste allvar 
tror att hon kan flyga så kommer hon inte att kunna göra det. Även om vi 
alla helt plötsligt skulle börja tro att vi kan flyga av oss själva så skulle fak-
tum att vi inte kan det, inte ändras.769 

Ett annat exempel är följande. Jag kan inte lyfta en två ton tung sten och 
kommer heller inte att försöka. Jag vet att jag inte kan. Barn däremot som 
ännu inte har lärt sig hur verkligheten fungerar kommer att försöka, kanske 
flera gånger vid olika tillfällen, och efter ett tag kommer de att förstå att det 
inte går. Jag kan inte gå genom väggar, det upptäcker jag om inte annat när 
jag tittar åt ett annat håll och missar dörrhålet. 

Oftast bjuder dock verkligheten oss motstånd på ett mycket mer lågmält 
sätt som vi inte reflekterar över. Verkligheten bjuder oss motstånd på alla de 
sätt jag visat ovan, men detta är när vi gör fel, tror fel om verklighetens för-
utsättningar, bara inte vet eller när något oväntat händer. När vi däremot bara 
lever våra liv utan något oväntat eller dramatiskt som aktualiserar dessa frå-
gor så märker vi inte att verkligheten bjuder motstånd. Vi gör ju inget försök 
att gå emot den. Den ”behöver” inte visa motstånd för vi flyter med den och 
agerar utifrån de förutsättningar verkligheten ger oss. Hela tiden finns den 
dock där ”redo” att bjuda motstånd. På detta sätt är verkligheten oberoende 
av oss människor, inte bara när vi går emot den, utan alltid. Vilket just visar 
sig om vi går emot den. Bara för att vi inte alltid tänker på det, för att det inte 
just precis nu aktualiseras för oss, så upphör den inte att finnas där, oberoen-
de av oss. Visst kan det vara så att vi inte direkt märker att den gör motstånd 
eller att vi på vissa områden aldrig någonsin kommer att märka det men det 
är ändå så att verkligheten bjuder oss motstånd när vi tror att den är på ett 
sätt den inte är på. 

Begreppet verklighet måste vara ett begrepp som handlar om en verklig-
het som är oberoende av oss människor. Om vi inte räknade med att verklig-
heten är av oss oberoende skulle vi inte kunna relatera oss till den. Vi skulle 
då inte kunna räkna med att saker och ting var som de verkade. Vi skulle inte 
kunna räkna med att golvet vi gick på igår även skulle hålla idag eller att det 
rent av inte bara plötsligt försvinner upp i intet. Vi skulle inte heller kunna 
räkna med att de människor vi träffar faktiskt finns. 
                               
769 Se Herrmann, 2004, s. 46. 
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Visst kan vi ha fel även om dessa saker, även om vi har ett begrepp om en 
av oss oberoende verklighet; eller snarare, det är just p.g.a. detta begrepp om 
en oberoende verklighet som vi kan säga att vi kan ha fel om verkligheten 
och tvärtom, det är p.g.a. att vi vet och då också räknar med att vi kan ha fel 
om verkligheten som vi kan räkna med ett begrepp om en oberoende verk-
lighet. Om verkligheten inte var oberoende skulle vi inte kunna ha fel på det 
sätt vi nu faktiskt kan. Att vi kan ha fel beror på att det finns sätt som det är 
på oberoende av oss människor, alltså att verkligheten är oberoende. Om vi 
aldrig hade fel skulle vi vara allvetande och det är vi inte. Vi äger inte san-
ningen och inte heller verkligheten; vi är människor och som de varelser vi 
är har vi vissa förutsättningar och vissa begränsningar. Vi vet inte allt efter-
som vi är de varelser vi är med de förutsättningar vi har och för att verklig-
heten är oberoende av oss. 

Här kommer kopplingen till begreppet sanning in. Utan sanning om hur 
det verkligen är och hur verkligheten är skulle vi inte kunna tala om verklig-
heten på det sätt vi faktiskt gör. Att vi talar om verkligheten på de sätt vi gör 
förutsätter att vi räknar med att det finns sätt som det är på och sätt som det 
inte är på, att vi kan ha rätt och fel. Vi talar vardagligtvis om verkligheten 
som oberoende av oss, att det finns sätt som verkligheten är på, oberoende av 
om vi vet eller någonsin kan veta det, någonsin såtillvida att det kan finnas 
sådant vi inte kan ta reda på utifrån de förutsättningar vi har. När jag ska 
sätta mig på en stol så räknar jag vanligtvis med att den håller, men om nå-
gon säger att den är trasig hejdar jag mig från att sätta mig och undersöker 
saken. Tror jag efter närmare undersökning att den ska hålla så sätter jag 
mig. I första exemplet räknar jag med att stolen håller för att stolar brukar 
hålla. Vi räknar med att det är så, för om vi skulle ifrågasätta och testa allt 
hela tiden skulle vi inte hinna med särskilt mycket.770 Som de varelser vi är, 
rationaliserar våra hjärnor och rationaliserar bort viss information medan 
annan information, som tas in genom våra sinnen, får stor vikt, beroende på 
vilken uppgift vi utför. 

Att räkna med saker och ting på detta sätt är inget vi gör medvetet. Att vi 
förutsätter att stolen håller, att den inte bara går upp i rök eller att verklighe-
ten faktiskt finns är inte, vardagligtvis, någon medveten handling. Vi går inte 
runt och tänker att vi förutsätter att verkligheten finns, vi bara räknar med 
det utan att tänka på det. Men vissa saker i vardagen eller i vetenskapen kan 
aktualisera dessa frågor och då kan vi se att förutsätter är vad vi gör när vi 
räknar med att stolen håller, att människor inte är robotar och att verklighe-
ten faktiskt finns ”på riktigt”. Just att vi inte hela tiden ifrågasätter saker och 
ting betyder att vi förutsätter det. Här betyder ”förutsättning” endast att vi 
lever utifrån det. Det handlar inte om, när vi faktiskt agerar och faktiskt för-
utsätter, ett medvetet val, att vi väljer att förutsätta det. Det handlar inte om 
att vi just då är medvetna om att vi förutsätter det, det är just det som är po-
                               
770 Jfr Stenmark, 2001, s. 13. 
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ängen, att vi är omedvetna om att vi förutsätter. Det är just det som, i vardag-
liga situationer, är att förutsätta. Samtidigt förutsätter sanningsbegreppet att 
det finns en yttre verklighet som inte är beroende av oss människor, vad vi 
tror om den, vet om den, hittar på om den o.s.v. 

Beroende och oberoende 
Hela den problematik jag arbetar med i denna bok kan på ett sätt sägas landa 
i denna fråga: Är verkligheten beroende eller oberoende av oss människor 
och på vilket sätt? Frågan om oberoende eller beroende har att göra med 
verkligheten. Det är verkligheten som vi talar om som beroende eller obero-
ende av oss människor och vårt språk. Detta betyder inte att sanningsfrågan 
är ointressant när vi tittar på begreppet oberoende. Tvärtom blir sanningsbe-
greppet och hur det kan och bör förstås av största vikt för att förstå på vilket 
sätt verkligheten kan sägas vara oberoende av oss människor och vårt språk. 
Sanningsbegreppet och verklighetsbegreppet är intimt kopplade till varandra 
och det ena kan inte förstås utan det andra. 

Det första vi måste undersöka när det gäller frågan om oberoende är frå-
gan om vad det är verkligheten är oberoende eller beroende av. Ibland talar 
man om att verkligheten är oberoende eller beroende av oss människor, 
ibland talar man om att verkligheten är oberoende eller beroende av språ-
ket.771 Som vi redan sett i tidigare kapitel är det dock inte möjligt att skilja 
dessa två från varandra. 

Det är vi människor som har, använder och skapar språket, såtillvida att vi 
som varelser är språkliga sådana och vårt språk har skapats utifrån våra för-
utsättningar, helt enkelt därför att vi har behövt kommunicera vissa saker till 
varandra, och andra saker har vi inte behövt bry oss om. Samtidigt skapar 
språket oss människor på så sätt att vi utan språket inte vore de varelser vi 
är.772 Vi blir, i ett avseende, människor genom att vi finns i ett socialt och 
språkligt sammanhang. Detta inkluderar även gravt funktionshindrade män-
niskor. Vi räknar alla som har en mänsklig kropp och lever, som just männi-
skor, även om de inte kan förmedla sig med omvärlden t.ex. för att de har 
mentala handikapp, till gruppen människor. Om vi inte gjorde det skulle det 
leda till en helt annan syn på människovärdet. Detta är dock bl.a. en etisk 
frågeställning som ligger utanför detta arbetes ramar och jag kommer därför 
inte att gå vidare in på den här. Vi kan bara konstatera att språket är en viktig 
förutsättning för oss människor. Även om somliga människor saknar språk är 

                               
771 Herrmann talar både om oberoende och beroende i relation till de varelser vi är och i rela-
tion till våra begrepp. Herrmann, 2004, s. 210. Även Davidson talar om oberoende och bero-
ende i relation till både språk och oss människor. Davidson, 2001, s. 56, 209. Lynch i sin tur 
talar om oberoende och beroende i relation till medvetande och språk. Lynch, 1998, s. 103, 
146. 
772 Se Herrmann, 2004, s. 46. 
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de människor genom att ingå i ett socialt och språkligt sammanhang. Det är 
så vi använder begreppet människa. 

När vi förstår kopplingen mellan språk och människa kan vi röra oss mot 
frågan om på vilket sätt verkligheten kan sägas vara oberoende och/eller 
beroende av dessa aspekter. På vilket sätt är verkligheten oberoende eller 
beroende av oss människor? På vilket sätt är verkligheten oberoende eller 
beroende av språket? 

När vi talar om verkligheten gör vi det alltid med och i vårt språk, vi 
kommer inte undan det, hur vi än gör. När vi försöker skala bort våra katego-
riseringar ser vi det omedelbart. Ett bra exempel är temperatur. Jag kan ange 
temperaturen i Celsius: 18�: och i Fahrenheit: 64�. Jag kan ange varmare än 
17� C men kallare än 19� C. Sedan kan jag förklara utan denna typ av siffer-
gradering: så varmt att man kan gå i kortbyxor men om det blåser kan man 
behöva en tröja. Tillsist kan vi inte komma längre, vi använder vårt språk 
och de kategoriseringar vi har. På så sätt kan vi säga att temperaturen är be-
roende av vårt språk. Samtidigt är det klart att det skulle vara så varmt som 
vi förklarat på dessa olika sätt även om ingen sa att det var så, visste att det 
var så eller om det över huvud taget inte fanns några människor och det på så 
sätt inte fanns någon som talade om temperatur. Om vi tänker bort oss män-
niskor så finns det ju fortfarande djur som känner att det är behagligt eller 
obehagligt väder. Även om det inte fanns några kännande varelser över hu-
vud taget så skulle sakförhållandet att det är si och så varmt bestå. På så sätt 
är temperaturen oberoende av oss och vårt språk. Att det är av intresse för 
oss att tala om temperatur har dock att göra med att vi är de varelser vi är. 
Här ser vi våra värdens inverkan på hur vi förstår verkligheten.773 Samtidigt 
är det så att oberoende av om vi är intresserade av temperatur eller inte så 
skulle det vara på ett visst sätt i fråga om det vi, utifrån de begrepp vi har, 
kallar temperatur. 

Återigen ser vi att när jag ska förklara dessa sakförhållanden så skriver 
jag att djuren ”känner” att det är behagligt eller obehagligt väder. Detta är 
dock våra mänskliga begrepp. Hunden känner kanske det vi beskiver som 
behagligt väder men har, inte begreppet behagligt. Hunden kanske inte ens, 
med våra begrepp, tycker att det är behagligt, men hunden upplever fortfa-
rande vädret, samma väder som vi upplever. 

När vi försöker skala bort språket finner vi alltså bara mer språk där inun-
der. Vi kan omformulera, göra tecken, peka o.s.v. men språket finns där 
ändå. Att vi just väljer formuleringarna ”Gå fram till ett träd”, ”Lyfta på 
benet” och ”Flåsa och dregla” för att beskriva en hund är just för att det är så 
vi upplever hundar och för att träd och hundar är en del av vår vardag, sådant 
som påverkar oss och som vi har ord för. 

Vårt vardagliga förnuft säger oss att temperaturen inte skulle ändras bara 
för att vi skulle missta oss, ljuga, hitta på eller strunta i temperaturen. Tem-
                               
773 Jfr Putnam 1981, s. 201-216. 
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peraturen skulle inte heller bli en annan eller inte finnas alls bara för att det 
inte fanns någon som talade om temperatur eller om det över huvud taget 
inte fanns människor. Världen, med olika egenskaper, finns där oavsett om 
vi lägger märke till den, kan ta reda på saker om den eller om vi finns till. 

Samtidigt så formar vårt språk den värld vi lever i, genom att vi har vissa 
kategorier och vissa förutsättningar och värden – att vi är de varelser vi är.774 

Återigen ser vi att våra kategoriseringar och begrepp har en användning, 
en funktion, för oss. För att de ska ha det måste dessa stämma överens med 
hur världen är, på ett eller annat sätt. Om våra kategoriseringar och begrepp 
hela tiden leder oss fel så är det ingen mening med dem och vi måste överge 
dem och finna nya eller ändra dem så att de blir adekvata.775 

Detta har även en mycket stark koppling till begreppet sanning. Om det 
inte finns sätt det är på, om det inte är sant att vissa sakförhållanden faktiskt 
föreligger och att vi oftast har rätt om saker och ting, så vet vi inte vad vi ska 
mena med verklighet. Kopplingen mellan verklighet och sanning är en cir-
kel. För att förstå begreppet verklighet måste vi också förstå begreppet san-
ning och för att förstå begreppet sanning måste vi också förstå begreppet 
verklighet. 

När vi lär oss vad sanning är i relation till olika sanna påståenden lär vi 
oss det i relation till verkligheten. Om barnet frågar sina föräldrar om det är 
sant att hon har legat i mammas mage svarar föräldrarna ja. Det handlar om 
att det faktiskt är så att flickan som ställde frågan har legat i sin mammas 
mage. Det är bara sant att hon legat i sin mammas mage om hon har gjort 
det, och om hon har gjort det är det sant. Det är det faktum eller sakförhål-
lande att hon har legat i mammans mage som gör att vi med rätta kan påstå 
att det är sant. Barnet lär sig sanning i relation till hur verkligheten är. 

Den oberoende verkligheten 
När vi tänker oss vad verkligheten är tänker vi oss den vanligtvis som obero-
ende av oss. Vi tänker oss att denna verklighet är allt det som finns, obero-
ende av vad vi tror och tänker om den. Vi tänker oss att vad verkligheten är 
har att göra med de sakförhållanden som föreligger, alltså med fakta. När det 
gäller dessa sakförhållanden inkluderas även sakförhållanden gällande så-
dant som inte föreligger, t.ex. att det inte finns enhörningar. 

Vi räknar med att alla sätt som det är på har att göra med verkligheten, 
t.ex. att det är så att det finns berg och att det är så att det inte finns enhör-
ningar. Även de sätt som det inte är på har att göra med verkligheten. Om det 
är på ett sätt eller inte är på ett sätt beror på hur det är i verkligheten, hur 
verkligheten är. 

                               
774 Se Herrmann, 2004, s. 46. 
775 Jfr Herrmann, 2004, s. 43. Lynch, 1998, s. 43. 
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Det blir då en oberoende verklighet även i de fall en oberoende verklighet 
inte existerar. Att det inte finns en av oss oberoende verklighet är, om det är 
sant, den av oss oberoende verkligheten, alltså finns det en av oss oberoende 
verklighet i vilket fall som helst. Hela verkligheten måste ju rimligtvis bestå 
av alla fakta – hur det är och hur det inte är.776 Alltså om det inte finns någon 
oberoende verklighet så finns det en oberoende verklighet. Även denna tanke 
inkluderas av tanken att den existerande verkligheten är ett av oss oberoende 
faktum och här har vi kopplingen till objektiviteten. Detta diskuterar jag 
också i detta kapitel under rubriken Verklighetsbegreppet. 

Oavsett hur mycket vi försöker göra oss av med den oberoende verklighe-
ten kommer den alltid tillbaka. Vi förutsätter alltid begreppet om en obero-
ende verklighet och vi förutsätter också att det finns en oberoende verklig-
het. Redan i att vi talar om att det finns eller inte finns en oberoende verklig-
het förutsätter vi att det finns en oberoende verklighet genom att när vi talar 
om att något finns, i den vardagliga betydelsen av begreppet, så menar vi att 
det är fråga om hur verkligheten ser ut oberoende av vad vi tror, säger eller 
tänker. Vi förutsätter alltid begreppet om en oberoende verklighet, att det 
finns en oberoende verklighet. 

Den yttre verkligheten 
Ovan har jag talat om en oberoende verklighet, en verklighet som är obero-
ende av oss människor och våra begrepp, av vad vi säger, tänker och tror. Att 
det är skillnad på en oberoende verklighet och en yttre verklighet är inte ett 
så konstigt påstående. På ett sätt kan det sägas vara olika saker. Rent be-
greppsligt är det två distinkta begrepp. Verkligheten kan sägas vara yttre 
såtillvida att den finns utanför oss. Verkligheten kan sägas vara oberoende 
av oss i förhållande till att den finns oberoende av oss människor och våra 
begrepp. 

På ett annat sätt är det dock inte fråga om olika saker, när det gäller den 
yttre verkligheten och den oberoende verkligheten. Det är på ett sätt fråga 
om samma sak, det handlar endast om i relation till vad man talar om den. 
Det är fråga om vad man vill betona när man talar om det ena eller det andra. 
När det gäller att verkligheten är yttre så ligger betoningen på att den finns. 
När det är fråga om att verkligheten är oberoende så ligger betoningen på 
hur den finns. Det är detta begreppsliga eller språkliga oberoende (eller be-
roende) som jag har diskuterat genom hela boken. Det är en skillnad mellan 
begreppen yttre verklighet och oberoende verklighet, utifrån vad man vill 
betona, men det är i sak fråga om samma sak. Dessa begrepp är olika i en 
begreppslig bemärkelse, men när det är fråga om hur verkligheten är, är det 
samma sak vi talar om med betoning på olika aspekter. 

                               
776 Jfr Wittgenstein, 1974, Tractatus Logico-Philosophicus, § 1, s 5; § 1.1, s. 5; § 1.11, s. 5; § 
1.12, s. 5. 
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Jag menar att genom att erkänna att verkligheten är av oss oberoende, så-
tillvida att vi inte kan veta allt om den, att vi kan ha fel och att vad vi tror om 
den inte avgör vad som är sant om den, så erkänner vi en yttre verklighet, en 
verklighet som ligger utanför oss människor. 

Dessa två begrepp om en yttre verklighet och om en oberoende verklighet 
är dock två distinkta begrepp. De innehåller olika aspekter av vad verklighe-
ten är. Samtidigt är de inte möjliga att helt hålla isär. Dels för att de handlar 
om samma verklighet och dels för att förståelsen av vad det betyder att något 
är något yttre har att göra med vad det betyder att det är oberoende och 
tvärtom. 

Den yttre verkligheten har att göra med att det finns något utanför oss 
människor, alltså något som inte endast är i våra medvetanden. Bergen där 
borta finns faktiskt där utanför mig. Att något finns utanför mig och mitt 
medvetande kan sägas vara medvetandeoberoende. Här ser vi nu den kopp-
ling jag talade om ovan där det yttre har att göra med det oberoende. För att 
något ska vara medvetandeoberoende måste det också först vara yttre. 

Ett argument mot att det skulle vara på detta sätt, att för att något ska vara 
medvetandeoberoende så måste det också vara yttre, skulle kunna vara, psy-
kiska sjukdomar eller mentala egenskaper såsom att vara glömsk. Dessa 
saker kan sägas vara medvetandeoberoende, men frågan är om de är yttre, 
det är ju fråga om saker och egenskaper inom någon. Om jag har en mental 
egenskap att vara glömsk är väl detta inget yttre, kan man mena. Det är ju 
frågan om något inom mig själv. 

Detta argument faller dock ganska snabbt när vi börjar titta närmare på 
det. Om vi åter går till de olika perspektiv vi har och kan inta så ser vi att 
psykisk sjukdom och mentala egenskaper trots allt är yttre då jag som har 
denna mentala egenskap är en del av den yttre verkligheten. Jag själv från 
mitt eget perspektiv kanske inte kan anses vara yttre eller se på mina mentala 
egenskaper som yttre (jag kanske snarare skulle säga att de är inre), men ur 
ett betraktarperspektiv, t.ex. från någon annans perspektiv, är jag en del av 
en yttre verklighet och detta gäller då också de mentala egenskaper jag har. 
Människorna omkring mig uppfattar mig som en del av den yttre verklighe-
ten. De mentala egenskaper jag har likaså. 

Precis som med mycket annat handlar oberoende eller yttre, i fråga om 
verkligheten, om ett val av perspektiv. På ett liknande sätt som vi i ett fall 
har mest nytta av att förstå språket ur ett kontextperspektiv och vid ett annat 
tillfälle ur ett perspektiv i termer av begreppsliga scheman, kan vi ibland ha 
nytta av att se på verkligheten antingen i termer av en yttre verklighet eller i 
termer av en oberoende verklighet. När vi intar denna position där vi ser 
saker och ting ur olika perspektiv kan man förenklat säga att oberoende i 
fråga om verkligheten är ett språkligt perspektiv på liknande sätt som be-
greppsligt schema i relation till kontext är ett språkligt perspektiv. Att tala 
om yttre kan i stället liknas vid det vi i fråga om språket talade om som kon-
text. Denna distinktion mellan begreppsligt schema och kontext har jag tagit 
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upp mer i kapitel 4. Språk under rubriken Språk, begreppsligt schema, kon-
text och bakgrundsteori. När vi talar om den yttre verkligheten ligger beto-
ningen på fakta, ”sätt som det är på” eller sakförhållanden. När det är fråga 
om den oberoende verkligheten är det snarare fråga om propositionella inne-
håll. 

En oberoende verklighet har att göra med att den är en yttre verklighet. 
Om den inte är yttre är den inte heller oberoende. Någon skulle då kunna 
mena att det visst finns sådant som är oberoende av oss men som inte kan 
sägas finnas i en yttervärld. Ett exempel på detta skulle kunna vara våra 
känslor. Jag kan tro att jag är arg, men egentligen är jag besviken. Detta har 
att göra med hur det är oberoende av vad jag tror om mina känslor, men det-
ta är inte fråga om någon yttervärld i den bemärkelsen att den finns utanför 
mig, skulle någon kunna mena. Samtidigt, menar jag, är jag en del av ytter-
världen, jag tillhör den, är en del av den. Jag är lika mycket del av världen 
som träd, berg, himlen, atomer o.s.v. De känslor jag har, har alltså också 
med yttervärlden att göra. För att se detta behöver vi bara gå till andra män-
niskor. En annan människas känslor finns oberoende av vad jag (eller perso-
nen själv i fråga) tror om dessa känslor och de finns också i en yttre värld, 
utanför mig. 

Verkligheten som kontrollstation 
För att uppnå en typ av objektivitet som inte är oberoende av oss människor, 
och därför inte blir problematisk p.g.a. problemen med språkets koppling till 
verkligheten, talar man om intersubjektivitet. 

Intersubjektivitet handlar om att vi människor har en gemensam upplevel-
se av verkligheten. Denna gemensamma upplevelse får utgöra det mot och 
med vilket man testar om man har rätt om verkligheten. Det handlar alltså 
inte om korrespondens mellan vad vi säger om verkligheten och en av oss 
yttre och oberoende verklighet. Det handlar snarare om korrespondens mel-
lan vad vi säger om verkligheten och den av oss upplevda och begrepps-
liggjorda verkligheten. Vad som är sant avgörs, enligt denna uppfattning, 
inte i relation till en yttre och av oss oberoende verklighet utan i relation till 
våra samfällda upplevelser. Detta betyder inte att alla människor som samti-
digt utgör mänskligheten på jorden måste vara överens om hur något ligger 
till. Det handlar snarare om att de flesta människor med normala förmågor 
under hyfsade förhållanden skulle vara överens. Man måste också komma 
ihåg att vi människor alltid kan ha fel. Detta är något som förespråkarna för 
att förstå relationen mellan sanning och verklighet i termer av intersubjekti-
vitet tar hänsyn till. Detta utgör inget absolut sätt att ta reda på vad som är 
sant om verkligheten och det är just detta som är den poäng man vill göra. Vi 
är alltid de varelser vi är med de förutsättningar vi har i form av bl.a. kropps-
liga, fysiska, känslomässiga och språkliga förutsättningar. Det är vi männi-
skor som uttalar oss om och tänker på verkligheten. Därför kan vi inte veta 
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hur verkligheten är oberoende av oss själva och de förutsättningar vi har. 
Detta har jag tagit upp i kapitel 3. Objektivitet under rubriken Intersubjektivi-
tet. 

Problemet som uppstår är i stället att intersubjektiviteten lägger störst vikt 
vid oss människor och våra gemensamma upplevelser och inte vid det vi 
gemensamt upplever. Davidson tänker sig en triangel bestående av verklig-
heten, ett förstapersonsperspektiv och ett tredjepersonsperspektiv. Det Da-
vidson vill visa på med denna bild är en typ av intersubjektivitet på så sätt att 
förstapersonen i relation till tredjepersonen kan se om de har samma bild av 
verkligheten. Relationen mellan en första person, en tredje person och verk-
ligheten blir det som avgör vad som är sant och inte.777 Jag vill använda mig 
av Davidsons bild av en triangel men i stället koppla ihop sanning, verklig-
het och språk, som också kan beskrivas som den mänskliga faktorn. Den 
mänskliga faktorn i Davidsons triangel är förstapersonsperspektiv och tred-
jepersonsperspektivet, sedan har vi verkligheten som har att göra med det 
som förstapersonsperspektivet och tredjepersonsperspektivet har gemensamt. 

Vi måste alltid ta hänsyn till det faktum att vi är de varelser vi är och att 
vi alltid ser verkligheten utifrån detta, men samtidigt upplever vi att det finns 
en verklighet som ligger utanför oss. Vi räknar med eller förutsätter att det 
finns en av oss oberoende verklighet. Vårt språk och vårt sätt att möta verk-
ligheten förutsätter detta. Det är verkligheten som får oss att säga saker om 
den och vi räknar med och måste räkna med att vi oftast har rätt utifrån våra 
teorier och begreppsligan scheman, men vi kan och måste också alltid räkna 
med att vi kan ha fel om allt. Om vi inte tar hänsyn till detta faktum faller 
vårt sätt att leva och interagera med verkligheten. 

Edlund använder sig mycket av John Caputo. Hon använder hans filosofi 
bl.a. för att förstå hur våra tolkningsramar kan vidgas. Hon påpekar att det 
händer att våra tolkningsramar inte räcker till och på så sätt inte längre kan 
hjälpa oss att förstå verkligheten. Då måste vi utvidga eller ändra vår förstå-
else av hur något hänger ihop. Det vi då gör (i alla fall vissa av oss) är att till 
viss del frigöra oss från dessa tolkningsramar och börjar hitta nya sätt att 
förstå saker och ting på. Nya tolkningsramar utformas då som bättre stäm-
mer med den nya situationen.778 Att utvidga våra tolkningsramar, d.v.s. våra 
teorier och begreppsliga scheman, kan vi göra, som Tanesini påpekar, dels 
för att vi kan transcendera våra egna förutsättningar, och dels för att vi kan 
utvidga våra gränser inifrån. En gräns förutsätter att det finns något på andra 
sidan, det är en gräns mot något. Men vi kan endast hålla oss innanför grän-
sen för vårt språk. Vi kan inte hoppa över gränsen och se på språket utifrån, 
men vi kan knuffa på gränsen inifrån så att vad som ligger innanför utvid-
gas.779 Om våra tolkningsramar (med Edlunds terminologi) är för trånga kan 

                               
777 Se Davidson, 2001, s. 83, 105, 121. 
778 Edlund, 2008, s. 67. 
779 Tanesini, 2004, s. 64, 76. 
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vi trycka på ”gränsen” eller stoppet som språket utgör inifrån tills gränsen 
eller stoppet rör sig. 

Tanesini pekar på att vi människor har möjligheten att transcendera det vi 
är i, våra tolkningsramar eller utgångspunkter, d.v.s. vår belägenhet. Vi 
människor har möjligheten, som en av de förutsättningar vi har som de va-
relser vi är, att föreställa oss något annat än det som är.780 Vi kan tänka oss 
att saker och ting inte behöver vara som nu och detta beror de facto på att vi 
upplever förändring. Vi kan inte alltid verkligen sätta oss in i, förstå eller 
fullt ut föreställa oss olika saker. Detta beror på att även om vi har en trans-
cenderande förmåga så är vi fortfarande de varelser vi är och har de förut-
sättningar vi har. Jag har förut tagit upp exemplet om att föreställa sig hur en 
fluga upplever världen. Det är klart att vi kan föreställa oss hur den upplever 
världen för vi har kunskap om dess anatomi och vet hur den rör sig och vad 
den lever av och var den lägger ägg. Vi kan också på något sätt föreställa oss 
att flugor har ont och när de har ont. Men vi kan inte fullt ut föreställa oss 
det och när vi gör det gör vi det ändå med utgångspunkt i oss själva, våra 
kroppar, känslor, upplevelser och begrepp. 

Det är utifrån detta som Davidson menar att vi inte verkligen, på ett me-
ningsfullt sätt, kan föreställa oss vad det är en hund tänker, eller med det 
exempel jag har använt mig av, hur det är att vara fluga.781 Därför, menar 
Davidson, kan vi inte heller föreställa oss en helt annan sorts begreppssche-
ma än det vi har och delar med alla människor. Därför är det också, menar 
Davidson, meningslöst att tala om begreppsscheman över huvud taget. Här 
drar Davidson för stora växlar på detta faktum att vi alltid är de varelser vi 
är, med de språkliga förutsättningar vi har, menar jag. Han har rätt såtillvida 
att vi alltid tar vår utgångspunkt för att föreställa oss i vårt eget språk, det 
språk som bygger på vissa grundläggande begrepp och som är gemensamt 
för alla människor. Samtidigt betyder det inte att vi inte kan säga något me-
ningsfullt alls om sådant som ligger utanför oss själva, det vi kan erfara, 
bevisa o.s.v. Vi kan t.ex. säga meningsfulla saker om att vi inte kan förstå 
allt som ligger utanför oss själva, vi vet då att det finns sådant vi inte kan 
säga något meningsfullt om. Att kunna säga att det är så är meningsfullt. Att 
saker och ting kan sägas ligga utanför oss själva har dels att göra med att 
enskilda personer inte vet allt som andra personer vet. Jag vet inte allt det 
som en fysikforskare vet och en biolog vet inte allt som jag som religionsfi-
losof vet. Till en del har det att göra med att vi människor som de varelser vi 
är har vissa förutsättningar som gör att vi inte kan veta allt om hur saker och 
ting ligger till. 

Davidson själv säger att det är så vi talar: ”Hunden vet att husse är hem-
ma”.782 Vi tillskriver hunden att veta. Visst är detta problematiskt eftersom 
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hunden inte har några begrepp, det är människor som har begrepp och det är 
således människor som vet. Samtidigt kan det vara meningsfullt att tala om 
att hunden vet, utifrån våra begrepp och våra mänskliga förutsättningar, ut-
ifrån de varelser vi är. Genom att säga att hunden ”vet” menar vi något sär-
skilt och något som kan sägas vara så, vi menar att hunden precis som vi 
reagerar på verkligheten. Vi kan inte annat än att använda våra begrepp och 
vi tillskriver eller projicerar då våra egna sätt att möta världen på hunden. Vi 
tillskriver då, eventuellt, hunden för mycket. Men trots detta kan vi säga att 
med vårt begrepp att veta menar vi något som vi trots allt kan säga att hun-
den också upplever, en gemensam, yttre och av oss oberoende verklighet. 

Vi transcenderar våra egna gränser, i stort och smått, hela tiden. Det är så 
vi människor fungerar. Vi har möjligheten att föreställa oss, inta nya per-
spektiv, lära av andra, ändra oss p.g.a. andra, fantisera och att tänka abstrakt. 
Putnam påpekar att vi kan föreställa oss t.ex. saker som vi inte kan se. Han 
menar att vi kan förstå hur vi kan referera till sådant som vi inte kan veta 
något om, t.ex. sådant som vi inte kan observera, som en förlängning av hur 
vi kan referera till sådant vi kan observera. Till och med små barn kan t.ex. 
föreställa sig saker som är för små för att se.783 Detta är en viktig poäng, som 
Putnam gör, angående oss människor och våra möjligheter att föreställa oss 
saker och ting. 

Empati är en typ av transcenderande aktivitet på det sättet att det inte är 
oss själva vi t.ex. känner sympati för utan för någon annan människa som 
finns utanför oss. Att fundera över att universum är oändligt är en transcen-
derande aktivitet. Det slår oss ibland hur omöjligt det är att fullt ut förstå det, 
samtidigt kan vi i någon mening föreställa oss det. Ett annat exempel kan tas 
från politiken. En helt igenom röd vänsterradikal person och en totalt ge-
nomblå högerkonservativ person har inte mycket gemensamt gällande poli-
tiska ställningstaganden och de kan inte föreställa sig hur den andre tänker, 
och talar därför förbi varandra. Detta beror till stor del på att de väljer att inte 
försöka förstå. Om de verkligen försökte skulle detta antagligen leda till att 
det mest rabiata i deras uppfattningar skulle filas ner och detta skulle i sin tur 
leda till att de inte längre var en ”helt igenom röd vänsterradikal” och en 
”totalt genomblå högerkonservativ”. Om de försökte skulle de kunna trans-
cendera sina egna perspektiv och så att säga vara i den andres skor ett tag, de 
skulle kunna vara på andra sidan gränsen för de egna uppfattningarna ett tag. 
Detta skulle då fortfarande vara en sorts föreställande, fantasi, en lek med 
tanken. Om de i stället verkligen skulle vilja ändra sina perspektiv skulle de 
bli tvungna att knuffa på gränsen inifrån. 

När vi ska förhålla oss till kopplingen språk-sanning-verklighet menar jag 
att vi kan se den som en triangel där alla tre aspekterna samverkar och är 
beroende av varandra. Verkligheten bjuder oss motstånd och är på så sätt den 
kontrollstation som vi kan jämföra våra utsagor mot. Att som de som vill tala 
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om språk-sanning-verklighet endast i termer av intersubjektivitet fokusera 
mer på den mänskliga faktorn, att det är vi som begreppsliggör och upplever, 
än på att det finns något som orsakar oss människor att reagera på och tala 
om något, alltså aspekten verklighet, blir problematiskt, då det varken stäm-
mer överens med hur vi faktiskt upplever verkligheten och räknar med att 
den är eller med de begreppsliga förutsättningar vi faktiskt har. Inte heller 
stämmer det överens med hur vi bör och måste uppfatta verkligheten utifrån 
hur vi faktiskt lever och hur vår begreppsapparat är uppbyggd. 

Verkligheten måste utgöra en av tre sidorna i triangeln, jag talade om 
ovan, eftersom vi inte kan förstå någon av sidorna utan de andra två. Ingen 
sida är viktigare att betona utan det handlar om att visa på vilket sätt de tre 
hänger ihop. 

Lynch visar oss, som vi sett, att man bör förstå begrepp utifrån vad de har 
för funktion. Begrepp kan ha olika användning och betydelse beroende på 
vad de har för funktion i olika begreppsliga scheman i olika kontexter.784 När 
vi förstår begrepp på detta sätt behöver vi inte, och kan inte, välja ett enda 
sätt att förstå verkligheten på. I stället räknar vi med att det finns flera olika 
sanna sätt att förstå verkligheten på (men vi kan fortfarande räkna med att 
det finns sätt att förstå verkligheten på som är fel). När det gäller dessa ”oli-
ka sanna sätt” är det inte fråga om någon skillnad i hur sanna de skulle vara. 
Antingen är något sant eller så är det inte sant, det finns ingen gradskala när 
det gäller sanning, till skillnad från rättfärdigande. Om vi förstår begrepp på 
detta sätt, och då även begreppen språk, sanning och verklighet kan vi se att 
vi inte kan förklara denna relation enbart och uttömmande i termer av inter-
subjektivitet. Intersubjektivitet är ett sätt för oss att kontrollera om vi har 
fattat något rätt eller om våra teorier stämmer, men det är varken ett nödvän-
digt eller ett tillräckligt villkor för sanning. Vi är som sagt alltid beroende av 
vårt språk och våra tolkningsramar och vi har de förutsättningar och be-
gränsningar vi har, därför kan vi inte veta allt och därför kan vi ha fel. 

Verkligheten fungerar som kontrollstation eftersom vi har en samfälld re-
aktion på den. Verkligheten bjuder oss motstånd genom att vi inte kan göra 
vad som helst. Detta vet vi av erfarenhet; vi kan t.ex. inte flyga av oss själva 
hur mycket vi än vill eller tror det.785 Det är dock viktigt att se att denna sam-
fällda reaktion inte vore något värd, såtillvida att vi t.ex. inte skulle ha an-
vändning av den, inte skulle kunna förstå den och inte skulle ha något att 
mäta det vi intersubjektivt kom fram till mot, om vi inte förutsatte ett be-
grepp om en oberoende verklighet och ett begrepp om objektivt sanning. Det 
är p.g.a. detta verklighetsbegrepp och detta sanningsbegrepp som det över 
huvud taget blir meningsfullt att tala om en samfälld reaktion. Denna sam-
fällda reaktion resulterar i en upplevelse av verkligheten som kan vara sann 
eller falsk. Vi kan ha rätt eller fel om hur verkligheten är men om vi inte 
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reagerade på en av oss oberoende verklighet, som förvisso alltid är begrepps-
liggjord, så skulle vi inte ha något att utgå från. 

Referens till verkligheten 
Frågorna som är intressanta när det gäller referens är: Vad är det som refere-
rar? Till vad refererar detta? Vem är det som refererar? Referenten är det 
som något refererar till, alltså objektet för en referens. Men vad som refere-
rar till något kan också betyda den som refererar, personen som refererar, 
alltså den som uttalar sig om att något refererar till något. Vidare har vi själ-
va referensen, alltså relationen eller kopplingen mellan något och något an-
nat, t.ex. ordet boll refererar till en boll. 

Problem uppstår när man vill undersöka hur denna relation eller koppling 
ser ut. Om man försöker sig på att säga att ordet boll refererar till boll blir 
problemet om det gäller alla bollar eller något slags ”bollens essens”. Att tala 
om bollens essens blir problematiskt då man hamnar i försöket att göra en 
uttömmande definition med nödvändiga och tillräckliga kriterier för vad en 
boll är. När man försöker sig på denna typ av definitioner hamnar man ofta i 
problemet att det antingen blir en för snäv eller en för vid definition. Att 
definiera behöver dock inte vara ett problem i relation till ett visst avgränsat 
problem eller sammanhang. I vissa fall kan en viss definition vara användbar 
för särskilda uppgifter. Att definiera religion på ett visst sätt kan vara an-
vändbart när man vill göra en viss empirisk studie men kan vara oanvändbar 
och problematisk i fråga om en filosofisk frågeställning. Problemet uppstår i 
stället när vi uttömmande vill definiera något generellt eller över lag. 

Denna typ av uppfattning om att saker och ting har en essens leder också 
oundvikligen till en metafysiskt realistisk föreställning om en verklighet i-sig 
som vi egentligen inte kan veta något om genom att den är oberoende av de 
beskrivningar av den som vi ger. Detta sker genom att man pekar på hur 
något kan beskrivas i-sig oberoende av våra beskrivningar. Detta gör i sin tur 
att eftersom vi alltid måste använda beskrivningar det blir ett glapp mellan 
oss människor som talar om saker och ting och den verklighet som är som 
den är i-sig och som vi egentligen inte kan tala om.786 

Vi måste alltså låta bli att förstå referens som en koppling mellan ett ord 
och något som finns i en verklighet, i-sig, som är bortkopplad från oss. En 
sådan typ av referens är meningslös i betydelsen att vi inte har någon nytta 
av den eftersom vi ändå inte kan förstå något utan våra beskrivningar. 

Som jag tagit upp tidigare föreslår Appelros en uppfattning om referens 
som är nära kopplad till kontext. Det är i kontexten som det bestäms vad det 
är som det refereras till. Enligt henne är något verkligt i relation till referen-
sen i en viss kontext. Något finns i den mån det refereras till.787 
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Mjölet i leken i sandlådan refererar till det som vi utanför leken kallar för 
sand. ”Lekmjölet” är verkligt och finns eftersom det refereras till i leken.788 
Ordet ”mjöl” hemma i köket refererar till mjöl gjort av t.ex. malt vete.789 

Att förstå referens på detta sätt gör att vi slipper undan en essentialistisk 
och metafysiskt realistisk uppfattning om verkligheten. Appelros fokuserar 
här på det faktum att vi inte kan referera till något i ett vakuum utan att refe-
rens alltid sker i en viss kontext. Vad Appelros däremot inte diskuterar i 
särskilt stor utsträckning är det faktum att vår referens kan bli fel och att 
kopplingen mellan referensen och verkligheten, alltså hur det är, är viktig. 
Appelros tar upp detta såtillvida att hon visar på att det finns konventioner 
och att i vissa kontexter är det inte rätt att referera på vissa sätt.790 Men att 
säga att ”lekmjöl” finns i den utsträckning det refereras till stämmer inte 
överens med hur vi vanligtvis talar om att saker och ting finns. Det stämmer 
att ”lekmjöl” kan sägas finnas men vanligt konventionellt mjöl finns, så att 
säga på riktigt. 

Jag vill dock lyfta fram att referens endast blir användbar, möjlig och me-
ningsfull i relation till hur det faktiskt är, att verkligheten är en yttre verklig-
het som finns oberoende av vad vi tror och tänker om den. Poängen som jag 
vill göra genom att tala om ”hur det faktiskt är” är att vi fortfarande måste 
räkna med att vi kan ha rätt och att vi kan ha fel. Saker och ting är på vissa 
sätt och är inte på vissa sätt. 

Olika saker kan refereras till på olika sätt och dessa olika sätt kan alla 
vara bra. Vi kan ge olika, lika bra beskrivningar av saker och ting inom olika 
kontexter. Dessa olika beskrivningar av samma fenomen kan till och med 
vid första anblicken vara rivaliserande eller motsägande. Även inom samma 
kontext finns det visst utrymme för olika beskrivningar. Jag kan referera till 
gubben med den fula hunden och den stora hatten på gatan både som ”gub-
ben med hunden” och ”gubben med hatten”. Dessa beskrivningar kan vara 
lika bra. Om jag pratar med någon som älskar hattar kanske det mer naturli-
ga vore att referera till gubben som ”gubben med stora hatten”. Dessa be-
skrivningar är båda bra men den ena kanske är mer naturlig. 

Däremot hade det varit fel att referera till gubben som ”tanten med grön 
väska”. Det var ingen tant och han hade ingen grön väska. Däremot skulle ett 
försök att referera till gubben som ”tanten med stora hatten och den fula 
hunden” kunna leda till en lyckad referens på så sätt att den jag pratade med 
skulle se att det var personen på gatan jag pratade om, trots att det var en 
gubbe och ingen tant. Ett naturligt svar på uttalandet ”Kolla tanten med stora 
hatten och den fula hunden” skulle kunna vara ”Det är ingen tant, det är en 
gubbe”. Referensen har lyckats men jag hade fel om fakta, det var ingen tant 
utan en gubbe. Det är den medvetandeoberoende verkligheten som orsakar 
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mig att tala om ”tanten” och det finns något där som är det jag kallar en tant 
men som egentligen är en gubbe. Blir det fel på ett sådant sätt att vi inte för-
står vad den som refererar är ute efter, misslyckas referensen, annars kan den 
lyckas, men det är då fortfarande fråga om att ha fel. Vad som avgör om 
referensen lyckas eller misslyckas, har att göra med vad som är viktigt för 
oss, våra värden. Vad som är viktigt för oss är en del av det som avgör om 
referensen lyckas. Att vi t.ex. gör skillnad på människor och djur har, med 
vad som är viktigt för oss att göra, vad vi värderar, utifrån de varelser vi är. 
Att vi menar att det är en viktig skillnad mellan tanter och gubbar har också 
att göra med hur vi lever våra liv. Att gröna väskor, fula hundar och stora 
hattar kan vara avgörande för att en referens lyckas (trots att vi har fel om att 
ägaren är en tant) har att göra med att vi kategoriserar saker och ting utifrån 
färger och att vi ibland behöver hjälpmedel för att ha saker i och därför har 
väskor, vi har behov av att skydda våra huvuden och därför har hattar och att 
vi gillar (i alla fall många av oss) att umgås med djur och därför har hundar. 

Vad som är viktigt för oss har att göra med två aspekter. Dels är det fråga 
om vad som är viktigt för oss människor, alltså utifrån de förutsättningar vi 
har som de varelser vi är, dels är det fråga om vad som är viktigt för oss som 
individer, vad det är jag som person tycker är viktigt och inte.791 

Misslyckad referens eller att referera fel gäller även för sådant som inte 
kan sägas existera i en vardaglig eller konventionell bemärkelse. Om jag 
refererar till ”Rödluvan och räven” refererar jag fel trots att det är en saga 
det är fråga om och inte någon riktig flicka och inte något riktigt djur i vår 
fysiska verklighet. Det är dock fortfarande fråga om att ha fel om fakta. Fak-
tum är att sagan handlar om en varg och inte om en räv. Referensen till var-
gen som en räv är fel. Det är i detta fall inte fråga om fysiska fakta såtillvida 
att det inte i en vardaglig bemärkelse finns någon liten flicka som är denna 
Rödluvan och att den varg som här refererades till med ordet ”räven” inte 
finns i någon vardaglig bemärkelse. Däremot är det så att Rödluvan och var-
gen kan sägas finnas genom att det är en saga som många människor kan och 
genom att det finns böcker som för denna saga vidare. 

När vi refererar handlar det om att få fram något angående verkligheten. 
Ett barn säger: ”Mamma, kolla vilken god läsk” samtidigt som hon tittar på 
en öppnad ölburk på en parkbänk. Mamman svarar: ”Nä, usch, det där är 
ingen läsk, det är en öl”. Barnet lyckades med ”läsk” referera till ölen, men 
hade fel om vad det egentligen var. På detta sätt lärde barnet sig något om 
begreppen läsk och öl. Begreppen, verkligheten och referensen hänger på 
detta sätt ihop. Referens handlar mer om det praktiska medan begreppen 
hänger ihop med hur vi använder ord och verkligheten är kontrollstationen. 

När vi refererar är det verkligheten vi refererar till oavsett om det handlar 
om träd, berg, stolar, människor, hundar, baciller eller tal. Det är hur verk-
ligheten är som avgör om vår referens stämmer och det är verkligheten som 
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avgör om det vi talar om är sant eller inte. Vi kan referera fel och ändå lyck-
as med referensen, men det är fortfarande verkligheten som avgör hur det 
faktiskt ligger till. I exemplet med gubben som refererades till som en tant 
var referensen lyckad på så sätt att det gick fram vilken person det var fråga 
om. Däremot var det fel i fråga om könet på personen. Men det var verklig-
heten som avgjorde genom att det faktiskt fanns en person att referera till 
som ”tant” trots att det var en gubbe. Om referensen är för långt ifrån verk-
ligheten, t.ex. att det varken var en gubbe eller tant utan bara en synvilla, så 
kommer referensen inte att lyckas. Referensen beror på hur verkligheten är. 
Även ett påstående som ”Den nuvarande kungen av Frankrike är skallig”,792 
som inte kan sägas vara falskt utan snarare icke-refererande, har med verk-
ligheten att göra. Det finns ju ingen kung av Frankrike som kan vara skallig. 

Naturligtvis måste vi ta till oss Appelros poäng att referens alltid sker i re-
lation till en kontext. Inget är bortkopplat från en kontext och ingen referens 
sker i ett kontextuellt vakuum. Det är också detta som ofta gör att vi förstår 
även en felaktig referens. I exemplet med gubben som antogs vara en tant 
var det situationen som gjorde att referensen trots allt lyckades. Genom att 
både den, som talade om gubben som refererades till som tant, och de som 
tittade dit, var med i situationen, så lyckades referensen trots att det var fråga 
om en gubbe och inte en tant. 

Keith Donnellan har här ett exempel med en fest där en man står och hål-
ler i ett glas med vatten, som någon refererar till som ”Mannen som dricker 
martini”.793 Referensen är lyckad trots att den som refererade hade fel om 
vad mannen drack. 

Min poäng är att vi måste se att begreppen sanning och verklighet förut-
sätts och är betydelsefulla även i frågan om referens. Vi kan ha fel angående 
vår referens och vi kan ha rätt, den kan fungera och den kan fungera dåligt 
eller inte alls beroende på verkligheten och vad som existerar. 

Existens 
När vi säger att något existerar menar vi att det finns, att det är verkligt. Sa-
ker och ting kan dock sägas finnas på olika sätt. Som vi tidigare sett har Ap-
pelros visat på referensens betydelse för hur vi menar att något finns eller 
inte. Hon menar att vad vi refererar till existerar i den bemärkelse det refere-
ras till. Om något refereras till som existerande i en viss kontext så kan det 
sägas existera i relation till denna kontext, i den bemärkelse det refereras 
till.794 Hon menar att sådant som refereras till som huvudsakligen konstitue-
rat som begreppsliggjort med svagt beroende av fysiska karakteristika kan 
uppfattas som verkligt utan att behöva falla tillbaka på vare sig fysisk eller 
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metafysisk existens.795 Vad vi menar med att något existerar har alltså att 
göra med den kontext i vilken vi talar om något. 

Lägger vi till detta Lynchs förståelse av begrepp som funktionella kan vi 
se att begreppet existens utför olika jobb i olika kontexter. Begreppet exi-
stens kan precis som alla andra begrepp förstås som funktionellt. Begreppet 
existens betyder inte exakt samma sak och innehåller olika delar beroende på 
vad begreppets funktion är i ett visst begreppsligt schema.796 Det minimala 
begreppet existens kan utvidgas till olika robusta existensbegrepp i olika 
begreppsliga scheman och får på så vis lite olika betydelse i olika sche-
man.797 

Johannesson har ett bra exempel på hur existens kan förstås i relation till 
vad som kan anses vara tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden. Johannes-
sons exempel går ut på att påståendet ”Gud finns inte” hålls för sant av både 
ateister och en del mystiker. Detta betyder dock inte att ateisterna och mysti-
kerna är överens. De menar inte samma sak med detta påstående. Det finns 
avgörande skillnader mellan ateisternas och mystikernas användning av be-
greppen Gud och existens. Dessa skillnader har att göra med föreställningar 
om tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden för den aktuella utsagan. Detta 
gör det meningsfullt att tala om deras språkbruk som ”olika konceptuella 
strukturer”, alltså ”begreppsliga scheman” med min terminologi.798 Genom 
att vi kan tolka både mystikernas och ateisternas tal kan vi upptäcka och 
klargöra de skillnader som finns mellan deras olika sätt att använda begrep-
pen. Genom att undersöka när ateisterna respektive mystikerna tycker att det 
är korrekt att använda utsagan ”Gud finns inte” kan vi se vilka uppfattningar 
om tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden de förutsätter. Det är först ge-
nom att göra detta som vi kan se vad det för ateisterna respektive mystikerna 
innebär att påståendet ”Gud finns inte” är sant.799 

Det kan t.ex. vara så att ateisterna menar att påståendet beläggs av att det 
finns så mycket lidande i världen. Mystikerna, i sin tur, kanske menar att 
påståendet beläggs av att de upplever att deras möte med Gud inte är ett 
möte med något som existerar på det sätt som t.ex. bord och människor 
gör.800 

Det som Johannesson visar med detta exempel är att hur vi förstår exi-
stensbegreppet hänger ihop med hur vi faktiskt talar om saker och ting i oli-
ka sammanhang i våra vardagliga liv. När vi ska försöka förstå vad det mi-
nimala existensbegreppet innehåller och även de robusta existensbegreppen 
måste vi titta på hur vi faktiskt talar om dessa saker som sägs existera.801 

                               
795 Appelros, 2002, s. 105. 
796 Se Lynch, 1998; 2009. Johannesson, 2002. 
797 Se Lynch, 1998, s. 68-73. 
798 Johannesson, 2002, s. 226. 
799 Johannesson, 2002, s. 237. 
800 Johannesson, 2002, s. 237. 
801 Se Lynch, 1998, s. 68-73. 
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Johannesson har rätt i att det är fråga om vad ateisterna och mystikerna 
anser vara tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden. Hon har också rätt i att 
det är fråga om olika konceptuella strukturer, d.v.s. begreppsliga scheman. 
Vad som är viktigt att se, menar jag, är att det sätt som mystikerna här an-
vänder begreppet existens på är inte det vardagliga eller konventionella sättet 
utan snarare är det fråga om någon form av metaforisk användning eller lik-
nande. Ateisterna använder här begreppet existens på ett mer vardagligt sätt. 
De menar att Gud inte finns på samma sätt som gröna hästar med horn, ving-
ar, lejonman och kaninöron inte finns. Gud finns inte, enligt dem, i en var-
daglig bemärkelse. Mystikerna menar i stället något annat. De menar kanske 
att Gud är för stor för att tala om som existerande eftersom Gud snarare är 
förutsättningen för all existens. De menar dock inte att Gud inte finns i den 
vardagliga eller konventionella bemärkelsen. Här används språket på olika 
sätt och Johannesson vill poängtera att vi endast kan se om de är oense ge-
nom att undersöka vad de faktiskt menar.802 

Jag menar att vi måste lyfta fram detta men vi måste också lyfta fram det 
faktum att vi anser vissa sätt att tala om saker och ting som mer vardagliga, 
primära, naturliga och konventionella. I detta fall är ateisternas användning 
av begreppet existens det mer vardagliga, medan mystikernas användning 
inte är det. Misstar man mystikernas användning av begreppet existens för 
att vara den användning som ateisterna har eller misstar man mystikernas 
begrepp för att vara det vardagliga så får vi problem. Vi tror då antingen att 
ateisterna och mystikerna är överens, att mystikerna menar det samma som 
ateisterna, eller så hamnar vi i att vi tror att vi kan använda mystikernas an-
vändning av begreppet existens också i andra kontexter, t.ex. vardagliga 
kontexter om stolar, berg och människor. Problemet blir då en subjektivism 
och relativism genom att existensbegreppet används fel i vardagliga sam-
manhang. 

Dessa konventionella användningar av språket som jag också kallar var-
dagliga, där man talar om existens på det sätt som ateisterna gör, är på ett 
sätt mer grundläggande då det är utifrån dessa användningar som vi sedan 
utvecklar t.ex. metaforiska användningar. 

Appelros betonar här att olika kontexter har olika sätt att tala om saker 
och ting på och inget sätt är mera ”rätt” än något annat.803 Jag är överens med 
Appelros om att det inte är ateisternas sätt att använda begreppet som är mer 
”rätt” än mystikernas, men jag menar att vi kan se att ateisternas sätt att an-
vända begreppet är mer konventionellt och mer grundläggande. Här skulle 
inte Appelros hålla med mig, hon skulle mena, som vi tidigare sett i kapitel 
4. Språk under rubriken Referens och ovan här, att hur vi använder begreppet 
existens helt och hållet beror på i vilken bemärkelse vi refererar till det och 

                               
802 Johannesson, 2002, s. 237. 
803 Se Appelros, 2002, s. 1, 30-33, 164-165. 
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om det är beroende av om något är konstituerat som begreppsliggjort med 
starkt eller svagt beroende av fysiska karakteristika.804 

När en religiös person säger ”Gud finns” så menar personen i fråga (of-
tast) existens i denna konventionella eller vardagliga bemärkelse. Personen 
menar inte att Gud bara finns i våra hjärtan eller att Gud finns genom religi-
onen. Personen menar att Gud finns ”på riktigt”. De flesta skulle dock inte 
mena att Gud existerade på exakt samma sätt som ett bord, ett berg eller en 
människa. Många skulle nog mena att om Gud existerade på exakt samma 
sätt som människor gör så vore det inte Gud vi talade om. Vad de däremot 
menar är att Gud faktiskt finns. 

Som vi har sett har både Appelros och Johannesson problematiserat vad 
det betyder att något finns. Det de framförallt har visat är att vi behöver se på 
hur vi förstår vad det betyder att något existerar i relation till den kontext i 
vilken man talar om detta något. Appelros gör det med sin betoning på refe-
rens och frågan om det man talar om som existerande är begreppsliggjort 
med starkt eller svagt beroende av fysiska karakteristika. Johannesson gör 
det med sin betoning på vad som anses vara tillräckligt goda rättfärdigande-
förhållanden i olika kontexter. Detta är, som jag visat, viktiga poänger men 
som målar oss en alltför ensidig bild. 

Lynch kan här, som vi också sett, tillföra en förståelse av begrepp som 
funktionella och på så sätt betona ännu en aspekt av begreppet existens kon-
textberoende. Han visar på det faktum att begreppet existens inte kan betyda 
eller innehålla vad som helst och fortfarande vara samma begrepp. Genom 
att se begrepp som minimala, där den minimala kärnan alltid är en del av 
begreppet oavsett det begreppsliga schemat med tillhörande kontext i vilken 
begreppet används, är det minimala begreppet alltid det samma i alla be-
greppsliga scheman och förstås därför alltid till viss del på samma sätt. Det 
är alltså alltid fråga om samma (minimala) begrepp i alla begreppsliga sche-
man och alla kontexter. Samtidigt är det fråga om olika robusta utvidgningar 
av det minimala begreppet i olika begreppsliga scheman. Därför betyder 
begreppet existens inte exakt samma sak i alla begreppsliga scheman och 
används därför inte på samma sätt i alla kontexter.805 Däremot finns det något 
gemensamt som gör att det är just existens vi talar om och inget annat. 

När vi ska förstå vad det betyder att något existerar måste vi se den be-
greppsliga och kontextuella aspekten som Johannesson och Appelros visar, 
men vi måste också se att denna bild blir ofullständig utan betoning på att 
det finns något yttre och av oss oberoende som vi oftast talar om som existe-
rande. Därför har vår konventionella användning av begreppet existens en 
särställning som mer grundläggande och som kommande logiskt före andra 
användningar. 

                               
804 Appelros, 2002, s. 105. 
805 Se Lynch, 1998, s. 68-73; 2009, s. 78-82. 
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Bevisning och säkerhet 
Bevisning har att göra med vad vi kan veta om något. När vi vill veta om 
något är sant eller inte söker vi bevisning för det. Vi behöver belägg för att 
vara villiga att säga att något är på ett visst sätt. Jag vill påminna om att jag 
talar om bevis i en vardaglig bemärkelse och inte i någon (natur)vetenskaplig 
bemärkelse. Samma sak gäller för begreppet evidens som är kopplat till be-
greppet bevisning genom att det är med hjälp av evidenser (belägg eller be-
vis) som man ger bevisning. Det är här fråga om evidens i en vid bemärkel-
se, i betydelsen att ha belägg för något eller bevis i en vardaglig bemärkel-
se.806 

Ibland nöjer vi oss med mindre djupgående bevisning och ibland har vi 
mycket speciella krav på vad som anses vara tillräckliga bevis och vad som 
anses vara ett bra sätt att söka bevisning. De metoder och teorier vi utgår 
från när vi söker ta reda på något varierar från kontext till kontext. Detta har 
att göra med vår uppfattning om rationalitet. Det har att göra med när något 
är rationellt att tro på eller inte tro på, när det är rationellt att kräva mer be-
visning för en viss sak och när det är rationellt att acceptera vissa bevis. 

Bevisning hänger ihop, som vi här ser, med säkerhet och med sanning. 
Att de områden eller teman som är relaterade till min huvudproblemställning 
kommer upp i relation till olika delar av den triangel som utgörs av begrep-
pen sanning, verklighet och språk och därför upprepas är inte en tillfällighet. 
Det har att göra med själva huvudproblemställningens natur. Alla tre delarna 
i triangeln är sammankopplade med varandra och dessa områden eller teman 
är det som fogar dem samman. Jag har i kapitel 3. Objektivitet tagit upp frå-
gan om säkerhet men här ska jag fokusera på hur bevisning hänger ihop med 
begreppet verklighet. 

För att med rätta kunna säga om något är sant eller inte måste vi se till 
bevisningen. Den spontana reaktionen är att vi då tittar på hur det faktiskt är. 
Hur vi upplever eller erfar något, i våra vardagliga göromål, har att göra med 
verkligheten. Här vill jag understryka att ”upplever” eller ”erfar” inte har att 
göra med subjektiva och personliga bedömningar. Ibland används ordet 
”upplever” på ett negativt sätt för att säga att det kanske inte är så som någon 
säger att det är. Att säga ”Det är din upplevelse” kan vara ett sätt att ifråga-
sätta en persons pålitlighet eller allvaret i ett påstående. Idag, med ökad an-
vändning och betoning av ett begrepp om subjektiv sanning, vill man ofta, 
t.ex. i media, visa på att det inte finns objektiva sanningar och att olika per-
soner upplever saker på olika sätt. Detta har i vissa fall gått väldigt långt, 
t.ex. när en kvinna som beställt en vara på postorder och varan aldrig kom 
hörde av sig till företaget. På företaget svarar man med att ”Man tycker att 
det är beklagligt att hon upplever att hon inte fått sitt paket”. Kvinnan svarar 
med att hon inte upplever det så utan att det faktiskt är så, hon har inte fått 
                               
806 Se Filosofilexikonet, 1988, evidens, s. 148. The Cambridge Dictionary of Philosophy, 
1999, evidence, s. 293-294. 
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sitt paket. Ordet ”upplever” betyder att det inte handlar om hur det är utan 
om vad någon känner. 

Det är dock viktigt att göra distinktionen mellan hur något är och upple-
velsen av hur det är, även om det i praktiken inte alltid är möjligt. Däremot 
bygger begreppen sanning och verklighet på att denna distinktion är möjlig. 
Vi använder oss av denna distinktion hela tiden, men det är också så att hur 
något är och upplevelsen av hur detta något är kan sammanfalla. Bara för att 
vi upplever något på ett visst sätt behöver det dock inte betyda att det är så, 
men det behöver heller inte betyda att det inte är så. 

Att jag ovan talar om ”upplevelse” har att göra med det faktum att vi är de 
varelser vi är och alltid måste utgå från vårt språk och de tolkningsramar vi 
har.807 Vår upplevelse av bevisning är att det har med verkligheten att göra. 
Vårt språk bygger på att vi kopplar ihop bevisning om hur något är med 
verkligheten. Detta gör det inte till något subjektivt utan snarare till något vi 
måste ta hänsyn till och utgå från. Detta betyder dock inte att distinktionen 
mellan vad vi tror och hur det faktiskt är upplöses. Snarare gör detta faktum 
denna distinktion ännu viktigare eftersom vi faktiskt räknar med, och inte 
kan göra annat, att denna distinktion gäller. Om vi inte räknade med den 
skulle inte våra upplevelser vara något värda. Det skulle då inte handla om 
hur det är utan om vad vi tror. Det vore då alltså inte ens intressant att tala 
om upplevelser över huvud taget, eftersom det förutsätter något vi kan upp-
leva på olika sätt. 

En invändning här skulle kunna vara att om allt fungerade utmärkt så var 
det ju inga problem och då skulle väl dessa upplevelser vara något värda 
utifrån att det fungerade. Min poäng är dock att det inte skulle kunna ”funge-
ra perfekt” om vi inte utgick ifrån att det var en skillnad mellan upplevelsen 
av hur det är och hur det faktiskt är. Att det fungerar har att göra med att 
distinktionen upprätthålls som en förutsättning. Den måste dock inte upp-
rätthållas i alla enskilda fall för att trots allt vara en förutsättning för vårt 
språk och vårt sätt att relatera oss till verkligheten. 

Fakta och sakförhållande 
När det gällde sanning tog jag upp frågan om sats, påstående och propositio-
nellt innehåll. Det går naturligtvis inte att säga att detta bara hör hemma i 
frågan om sanning medan fakta och sakförhållande bara hör hemma i frågan 
om verklighet. Fakta är mycket nära kopplat till verkligheten och propositio-
nella innehåll är mycket nära kopplade till sanning. Fakta och propositionella 
innehåll är i sin tur, som jag visat i kapitel 5. Sanning under rubriken Sats, 
påstående och propositionellt innehåll, mycket nära kopplade till varandra 
genom att det propositionella innehållet handlar om hur det är. 

                               
807 Se Herrmann, 2004, s. 46. 
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Allt är viktiga byggstenar i förståelsen av båda begreppen sanning och verk-
lighet. Vi kan inte göra oss av med begreppen, vi behöver båda två. 

Lynch talar om fakta i relation till en syn på sanning som möjlig att tala 
om i termer av korrespondens. Att tala om sanning i termer av korrespon-
dens är enligt Lynch kompatibelt med hans egen pluralism. Lynch menar, 
som jag tar upp i detta kapitel under rubriken Orsak och verkan, att man kan 
se korrespondens som att ”Gräs är grönt”, relativt ett visst schema, är sant 
p.g.a. det faktum att ”gräs” via våra sinnesförnimmelser kausalt är relaterat 
till gräs i det schemat, och att ”grön” via våra sinnesförnimmelser kausalt är 
relaterad till grönhet i det schemat, och att gräs faktiskt är grönt enligt det 
schemat.808 

Lynch börjar sin diskussion om fakta och korrespondens genom att ställa 
upp det han kallar CT, ”Correspondence Theory”, det som han menar är 
grundidén i alla korrespondensteorier. CT: Påståendet att p är sant om, och 
endast om, påståendet att p korresponderar mot verkligheten.809 

Lynch menar att CT, som alltså är grundläggande och vardagligt, förutsät-
ter810 fakta.811 Lynch säger att vanligtvis menar vi att ett påstående är sant 
p.g.a. av dess relation till fakta. Det är fakta som gör tankar sanna.812 För att 
något ska vara sant är det alltså fråga om en korrespondens mellan vad man 
påstår vara sant eller tänker är sant och fakta.813 

Sanning är, som vi sett, ett begrepp som vi hela tiden är tvungna att rela-
tera oss till i våra vardagliga förehavanden. Det gäller även begreppet verk-
lighet. Verkligheten kan inte förstås oberoende av de begreppsliga konnota-
tioner som följer med begreppet verklighet. Begreppet verklighet beskriver 
något av oss oberoende men är samtidigt alltid något språkligt. 

Begreppet sanning är alltså en förutsättning för att kunna tala om vad som 
är sant och att tala om vad som är sant är att beskriva verkligheten. Vad 
verkligheten är och vad som är verkligt talar i sin tur om hur något är. Här 
kommer frågan om fakta och sakförhållanden in. Jag kommer att tala om 
fakta, sakförhållanden814 och även om ”sätt som det är på”. Alla dessa termer 
är uttryck för samma sak men det är olika aspekter som jag vill lyfta fram 
med de olika termerna. 

                               
808 Lynch, 1998, s. 123. 
809 Lynch skriver: ”The proposition that p is true if, and only if, the proposition that p corre-
sponds to reality”. Lynch, 1998, s. 119. 
810 ”Involve a commitment to”. 
811 Lynch, 1998, s. 121. 
812 Lynch skriver: ”Typically, we take it that a proposition is true because of its relation to 
facts. It is facts that make thoughts true.” Lynch, 1998, s. 119. 
813 Lynch, 1998, s. 119-121. 
814 Motsvarar engelskans ”states of affairs”. 
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När jag ibland talar om ”sätt som det är på” är det för att lyfta fram att det 
finns sakförhållanden som är oberoende av vad vi vet eller tror om dem.815 
Att tala om sakförhållanden som oberoende är dock problematiskt då våra 
begrepp om dem, alltså t.ex. begreppet sakförhållande, är beroende av oss 
och vårt språk. Vi beskriver inget oberoende utan när vi beskriver sakförhål-
landen är de alltid beroende av vårt språk. Trots detta vet vi av erfarenhet 
och räknar vi med att det finns ”sätt som det är på”. Naturligtvis är detta 
”sätt som det är på” också i lika hög grad beroende av våra begrepp men det 
är ett sätt att lyfta fram att verkligheten trots allt bjuder oss motstånd oavsett 
vad vi tror, tänker eller säger.816 

Putnam menar att fakta och värde är omöjligt att hålla isär. Att tro att fak-
ta är oberoende av våra värden och är objektivt på så sätt att det som vi kal-
lar fakta inte skulle vara beroende av våra sätt att kategorisera världen är att 
missa att hur vi förstår världen alltid beror på hur vi ser den utifrån de be-
greppsliga uppdelningar vi har. Putnam menar att det inte finns något be-
greppsligt schema som man kan ta till för att ta reda på hur fakta verkligen är 
i-sig. Inget schema kan sägas kopiera fakta rakt av eftersom inga scheman är 
rena kopior.817 Vidare menar Putnam att vi för att kunna förstå begreppet818 
sanning som sådant är beroende av våra standarder för rationell accepterbar-
het. Dessa standarder för rationell accepterbarhet förutsätter i sin tur de vär-
den vi har.819 

One cannot choose a scheme which simply ’copies’ the facts, because no 
conceptual scheme is a mere ’copy’ of the world. The notion of truth itself 
depends for its content on our standards of rational acceptability, and these in 
turn rest on and presuppose our values.820 

För att förstå Putnams resonemang som jag tar upp ovan måste man förstå 
vissa drag i hans syn på sanning. Här i citatet nedan ser vi att Putnam ser på 
begreppen sanning och fakta som mycket nära kopplade till varandra. Ge-
nom att begreppet fakta är beroende av våra standarder för rationell accep-
terbarhet så är också sanning det, eftersom sanning och fakta har den mycket 
nära koppling de har enligt Putnams uppfattning. 

[F]act (or truth) and rationality are interdependent notions. A fact is some-
thing that is rational to believe, or, more precisely, the notion of a fact (or a 

                               
815 Filosofilexikonet, 1988, sakförhållande, s. 484. Här skriver man att states of affairs i lösare 
mening är det samma som faktum, i strängare mening är states of affairs lika med möjligt 
faktum. 
816 Se Herrmann, 2006, s. 154. 
817 Jfr Johannesson, 2002, s. 256-257. 
818 ”Notion”. 
819 Putnam, 1981, s. 215. 
820 Putnam, 1981, s. 215. 
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true statement) is an idealization of the notion of a statement that it is rational 
to believe.821 

Detta citat skulle också kunna tolkas som att Putnam likställer fakta och 
sanning och därmed reducerar dessa begrepp. Problemet med detta sätt att 
förstå sanning och fakta på är att vi vanligtvis inte ser sanning och fakta som 
samma sak. Snarare tänker vi oss att fakta är sådant som garanterar att ett 
påstående om detta faktum är sant. Sanning och fakta är dock oerhört nära 
kopplade till varandra. Fakta kan kanske sägas vara bryggan mellan begrep-
pen sanning och verklighet, på så sätt att när vi talar om att något är sant så 
tittar vi efter fakta i verkligheten för att fastställa om det är sant eller inte.822 
P.g.a. detta väljer jag att inte tolka Putnam som att han reducerar dessa be-
grepp genom att definiera dem som samma sak utan att det i stället handlar 
om att förstå dem som nära kopplade till varandra. 

Problemet som dock ändå finns med Putnams uppfattning är att det inte 
går att upprätthålla distinktionen mellan fakta och värde. Men vi lever inte 
på detta sätt. Vi räknar med att vi kan göra en distinktion mellan fakta och 
värde. Vi ser det som två skilda saker och de är två skilda begrepp. Snarare 
är det fråga om att alla fakta är värdeladdade genom att det är vi och vad 
som är viktigt för oss som avgör vad vi väljer att tala om som faktum. Här är 
jag överens med Putnam och menar att denna poäng är mycket viktig. 

Men jag menar, och här skiljer jag mig från Putnam, att vi kan räkna med 
att det finns fakta oberoende av oss på så sätt att det finns sätt det är på som 
är oberoende av vad vi tror om dem. Vissa fakta, i denna bemärkelse, finns 
trots att vi inte vet om dem. På detta sätt kan fakta sägas finnas oberoende av 
värden. De är fakta som finns där även om vi inte är intresserade av dem. 
Däremot kan vi, om vi intresserar oss för dem och talar om dem, inte förstå 
dem oberoende av våra begrepp och vad som är viktigt för oss, våra värden. 
Dessa fakta finns utanför oss människor i en för oss gemensam verklighet. I 
denna bemärkelse är fakta fråga om något yttre. 

Enligt Lynch är att tala om fakta lika med att tala om sakförhållanden. Att 
ett bestämt sakförhållande823 föreligger är det som gör att något är sant.824 

[I] take it that to talk of the fact that there is a tree outside my windows to 
speak of the obtaining state of affairs that there is a tree outside my window. 
And the obtaining of that state of affairs is what makes my thought that there 
is a tree outside my window true.825 

                               
821 Putnam, 1981, s. 201. 
822 Jfr Herrmann, 2004, s. 67. 
823 Motsvarar engelskans ”states of affairs”. 
824 Lynch, 1998, s. 120-121. 
825 Lynch, 1998, s. 120-121. 
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Vidare menar Lynch att varje påstående är relaterat till något faktum eller 
sakförhållande och om detta faktum är ett faktiskt faktum, om sakförhållan-
det föreligger, så är påståendet i fråga sant, om inte så är det falskt.826 

Denna uppfattning som Lynch för fram ligger, som jag uppfattar det, 
mycket nära hur vi faktiskt talar om och tänker på sanning och faktum. Detta 
är i enlighet med den diskussion jag fört ovan. När vi relaterar oss till saker 
och ting i våra vardagliga liv räknar vi med att sanning och fakta är olika 
saker. Vi räknar med att sanning, ur ett visst perspektiv och i vissa kontexter, 
kan sägas korrespondera mot fakta, i verkligheten, som finns oberoende av 
oss och våra begrepp. 

Skepticism om verkligheten 
Skepticism gällande verkligheten handlar om tvivlet på att det vi upplever 
faktiskt är så som vi upplever det. Det har att göra med frågan om det kan 
finnas en verklighet utanför oss människor. De flesta av oss har någon gång 
tänkt tankar i stil med frågan om det låter när ett träd faller i skogen om ing-
en är där och kan höra det. Allt detta är frågor som antirealismen i sina två 
former tar upp. 

Att vi tänker på detta sätt är egentligen inget konstigt. Det har bland annat 
att göra med att vi vet att vi kan ha fel på så sätt att vi inte kan veta allt. Av 
erfarenhet vet vi att vi kan missta oss. Vi vet att våra sinnen är begränsade. 
Det har också med erfarenheten att göra såtillvida att vi naturligtvis inte har 
upplevt något utan att vara där. Vi vet inte om det låter om träd som faller 
när vi inte är där och kan höra det. Vi har naturligtvis aldrig hört något vi 
inte har hört. Å andra sidan vet vi av erfarenhet att jag kan höra något som 
inte du hör och det har inte bara hänt för mig utan det har hänt för alla. Jag 
kan också få berättat att något har hänt när jag var ute, men bara för att jag 
inte var där när det hände så tror jag ju inte att det inte har hänt eller att det 
bara har hänt för dem som var där. Ett exempel är om jag var ute och en 
porslinsvas föll i golvet. När jag kommer tillbaka berättar min familj hur 
högt det lät när den träffade golvet. Jag ser skärvorna efter vasen. Trots att 
jag inte var där har vasen fallit även för mig, det kan jag se på skärvorna. 
Ljudet kan jag inte höra i efterhand men utifrån att jag många gånger tappat 
porslin och vet att det låter när det går sönder kan jag räkna med att även 
denna vas lät. Visst kan jag tvivla på att de som var där och som berättar om 
händelsen talar sanning, de kanske försöker lura mig av någon anledning. 
Detta har att göra med om jag uppfattar dem som berättar som pålitliga och 
om händelsen är tänkbar. I den bemärkelsen handlar det om rationalitet. 

Att vi tvivlar, ifrågasätter, undrar, testar o.s.v. är inget konstigt utan ett 
sätt för oss att relatera oss till verkligheten och att se till att vi inte råkar illa 
ut. Om vi bara litar blint på allt så kan vi råka illa ut. Vi vet av erfarenhet att 
                               
826 Lynch, 1998, s. 121. 



 276 

vi kan ha fel om hur saker och ting är. T.ex. kan det ha varit så att vi männi-
skor trodde att jorden var platt men idag vet vi att den är rund.827 Vi vet ock-
så att vi misstar oss om mindre grundläggande saker. Jag kan t.ex. vara helt 
säker på att det finns mjölk hemma, men det visar sig att jag hade fel. Vi kan 
även ha fel om saker av annat slag. Det kan visa sig att mannen, vars hustru 
trodde han älskade henne, egentligen bara var ute efter hennes pengar. Det 
kan också visa sig att man kan ha fel om sina egna känslor. Jag kan tro att 
det jag känner bara har med ilska att göra när det jag känner egentligen bott-
nar i en djupare känsla av besvikelse. 

Allt detta är erfarenheter som vi personligen har eller som vi kollektivt 
har. Det är så vår relation till verkligheten fungerar.828 Vi tvivlar och har fel 
och vet oftast inte om att vi har fel förrän efteråt och ibland långt senare. 
Ibland får vi aldrig reda på att vi haft fel, som t.ex. de människor som levde 
då man trodde att jorden var platt (om man nu trodde det). Det finns även 
saker vi aldrig kommer att få reda på eller som vi aldrig ens kan veta, p.g.a. 
att vi är de varelser vi är med de förutsättningar och begränsningar vi har.829 
Att det finns sådant som vi aldrig kommer att få reda på eller som vi aldrig 
ens kan veta, är det sätt vi vardagligtvist tänker om verkligheten på. Vi tän-
ker inte detta hela tiden, men vi räknar med, utifrån våra erfarenheter av att 
vi kan ha fel och att vi lär oss nya saker, att det finns sådant som vi inte vet 
om eller ens kan veta om. Vi vet att vi inte är allvetande och därför måste det 
rimligtvis finnas sådant vi inte vet om. Detta har jag tagit upp i kapitel 
5. Sanning under rubriken Evidenstranscendenta sanningar. 

Att vi tvivlar och har fel bygger också på förutsättningen att vi kan räkna 
med att vi oftast har rätt om hur det är. Om vi bara hade fel hela tiden skulle 
det inte finnas något normaltillstånd. Vi skulle inte kunna tala om verklighe-
ten i termer av hur det är eller inte är. Sanning vore helt ointressant. Vi skul-
le inte kunna räkna med något utan skulle hela tiden vara i ett vakuum. Vi 
kan inte på ett meningsfullt sätt föreställa oss hur en verklighet där vi hade 
fel hela tiden skulle se ut. Om vi ändå leker med tanken förstår vi att vi inte 
skulle kunna orientera oss i verkligheten, på det sätt vi faktiskt gör, om så 
var fallet. Vårt språk och våra begreppsliga scheman skulle se helt annorlun-
da ut. Språket skulle bygga på så helt annorlunda förutsättningar mot vad det 
faktiskt gör och våra begreppsliga scheman skulle då se så annorlunda ut 
mot vad de faktiskt gör. 

Verklighetsbegreppet 
Precis som sanningsbegreppet används även verklighetsbegreppet på många 
olika sätt och i många olika kontexter. Några exempel kan vara: ”den reli-

                               
827 Se Russell, 1991. 
828 Jfr Herrmann, 2004, s. 46. 
829 Se Herrmann, 2004, s. 46. 
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giösa verkligheten”, ”min verklighet”, ”din verklighet” och ”hennes verklig-
het”. Om man talar om ”min verklighet” vill man kanske säga att man står 
fast vid detta, att det är viktigt för en själv och att ingen kan ändra på det. 
Om man talar om ”hennes verklighet” kan det t.ex. vara ett uttryck för förakt 
eller hån, ett sätt att säga att den person man talar om inte upplever verklig-
heten på samma sätt som alla andra, eller att personen i fråga har missuppfat-
tat något. Om man talar om ”den religiösa verkligheten” vill man kanske 
säga något om ett visst religiöst förhållningssätt till verkligheten eller så vill 
man särskilja denna religiösa uppfattning från t.ex. en vetenskaplig. Ibland är 
detta ett uttryck för att man uppfattar den religiösa verkligheten som ”mindre 
verklig”. Detta betyder dock inte att det är fråga om olika verkligheter i be-
märkelsen att det skulle finnas flera (yttre och av oss oberoende) verklighe-
ter. Om man missuppfattar dessa exempel på uttalanden ovan, som vi ofta 
hör, för att säga att så är fallet så har vi just missuppfattat hur det ligger till. 
Detta kan vi lätt se genom att än en gång gå till våra erfarenheter av den 
verklighet vi interagerar med som en yttre och oberoende verklighet. 

Jag menar att ett begrepp om en oberoende verklighet är oerhört grund-
läggande för vårt språk och vår möjlighet att bemöta verkligheten. Begreppet 
om en oberoende verklighet förutsätts i allt vi tänker, säger och gör. Även 
den som vill argumentera för att det skulle kunna vara så att det inte finns 
någon oberoende verklighet förutsätter trots detta just begreppet om en obe-
roende verklighet. Detta p.g.a. att den oberoende verkligheten kan sägas 
bestå av allt som existerar och allt som inte existerar. Om man då menar att 
det inte finns någon oberoende verklighet har man trots allt sagt något om 
den oberoende verkligheten, nämligen att den inte finns. På så sätt har man, 
trots att man menar att det inte finns någon oberoende verklighet, förutsatt 
ett begrepp om en oberoende verklighet. Jag ska också visa att man genom 
att man förutsatt detta begrepp även har förutsatt att det finns en sådan obe-
roende verklighet som begreppet refererar till. 

Det jag hittills sagt räcker dock inte för att säga att den oberoende verk-
ligheten faktiskt finns. Jag har med det jag hittills sagt inte visat att vi måste 
räkna med att det faktiskt finns en oberoende verklighet utan jag har bara 
visat att vi måste räkna med begreppet om en oberoende verklighet. Detta 
beror på att det är begreppet om en oberoende verklighet som förutsätts när 
man säger att det inte finns någon oberoende verklighet och det förutsätts 
inte direkt att det faktiskt finns en oberoende verklighet. Jag menar dock att 
genom att begreppet om en oberoende verklighet är så grundläggande som 
det är och genom att begreppet betyder det som det betyder eller innehåller 
det som det innehåller så säger det också något om verkligheten, om hur det 
faktiskt är. Begreppet om en oberoende verklighet blir endast meningsfullt 
om det säger något om hur verkligheten faktiskt är, genom att det finns en 
koppling mellan det begreppsliga och hur det är. Om begrepp inte hade 
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koppling till hur det är skulle de bli inadekvata och försvinna.830 Genom att 
ett begrepp har med verkligheten att göra blir begreppet användbart. Det blir 
endast användbart om det svarar mot eller refererar till (något i) verklighe-
ten. Här har vi användning av ett minimalt begrepp om korrespondens för att 
förstå relationen. Vi kan förstå relationen mellan begreppet om en oberoende 
verklighet och hur det faktiskt är som en typ av korrespondens, som vi dock 
inte behöver kunna definiera. Samma sak som gäller generellt för begrepp 
gäller också för begreppet om en oberoende verklighet. 

Eftersom vi förutsätter begreppet om en oberoende verklighet och vi där-
igenom förutsätter en oberoende verklighet, blir det en oberoende verklighet 
även i de fall en oberoende verklighet inte existerar. Att det inte finns en av 
oss oberoende verklighet är, om det är sant, den av oss oberoende verklighe-
ten, alltså finns det en av oss oberoende verklighet i vilket fall som helst. 
Hela verkligheten måste ju rimligtvis bestå av alla fakta – hur det är och hur 
det inte är.831 

Begreppet verklighet på två nivåer 
Som jag har visat kan begrepp bäst förstås som funktionella, som mer grund-
läggande eller mindre grundläggande, d.v.s. mer specifika och som minimala 
eller robusta, d.v.s. utvidgade minimala begrepp.832 För att förstå hur vårt 
språk fungerar kan vi också dela in språket i två nivåer, en övergripande 
nivå, nivå 1, som kan sägas ha att göra med vår språkliga förmåga och våra 
generella språkliga förutsättningar och en mer kontextbunden nivå, nivå 2, 
där våra olika begreppsliga scheman finns. 

Detta betyder inte att nivå 1 inte är kontextbunden. Allt vårt språk är kon-
textbundet. Den aspekt jag vill lyfta fram när jag talar om nivå 1 är kontext-
bunden såtillvida att vi människor, som har språket, vi vars språk det är, är 
de varelser vi är, nämligen språkliga varelser.833 Vi kommer inte undan att vi 
har språk och att vi alltid är situerade i världen genom språket. Vi ser inte på 
världen utan språket, utan med språket. Vår kontext är alltid en kontext med 
språk. Som de varelser vi är, fysiska, psykiska, språkliga o.s.v., blir vissa 
saker viktiga för oss och vi kommer alltid att förstå världen i relation till 
detta. Därför har vi vissa grundläggande begrepp som vi inte kommer undan, 
utan som vi har i alla enskilda begreppsliga scheman som vi använder i olika 
kontextuella sammanhang. På nivå 1 betonar jag grundläggande begrepp 
som är nära bundna till att vi är de varelser vi är. 

På nivå 2 kommer de mer specifika, enskilda, kontexter vi rör oss i in. 
Dessa kontexter kan vara vetenskapliga, religiösa, moraliska eller vardagliga 
                               
830 Jfr Herrmann, 2004, s. 43. 
831 Jfr Wittgenstein, 1974, Tractatus Logico-Philosophicus, § 1, s 5; § 1.1, s. 5; § 1.11, s. 5; § 
1.12, s. 5. 
832 Jfr Lynch, 1998, s. 68-73. 
833 Jfr Herrmann, 2004, s. 46. 
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”gå-till-skolan-eller-jobbet-kontexter”. Dessa kontexter har sina egna be-
greppsliga scheman med mer specifika och mer robusta begrepp. 

Att jag förstår vardagliga ”gå-till-skolan-eller-jobbet-kontexter” som någ-
ra bland många kontexter betyder inte att de andra kontexterna, som t.ex. 
religiösa eller vetenskapliga kontexter, inte är vardagliga. Alla dessa kontex-
ter är vardagliga såtillvida att de är delar av hur vi lever, i olika utsträckning. 
Det betyder heller inte att de olika begreppsliga schemana på nivå 2 är helt 
skilda från varandra. Dessa har inte skarpa gränser utan glider in i varandra. 
Därför kan också nivå 1 sägas vara vardaglig, eftersom språket alltid har att 
göra med hur vi faktiskt lever, tänker och talar. 

En del grundläggande minimala begrepp hör hemma på nivå 1 och ut-
vidgningarna av dessa begrepp, s.k. robusta begrepp, hör hemma i olika kon-
texter på nivå 2. Många begrepp är inte grundläggande utan mer specifika. 
Dessa begrepp finns inte som minimala begrepp på nivå 1. Detta betyder inte 
att de inte har en koppling till nivå 1, det har alla begrepp, men det betyder 
att de inte är lika viktiga för oss och att de har en mycket specifik uppgift, 
eller funktion, och endast har en användning inom en mycket specifik kon-
text. Ett exempel på ett sådant begrepp, som jag lånat av Lynch, är plastla-
minat.834 Detta begrepp är på intet sätt grundläggande för vår orientering i 
världen, men har en viktig plats i en särskild kontext av golvläggning.  

Begreppet verklighet däremot är ett mycket grundläggande begrepp, till-
sammans med sanning kanske det viktigaste eller i alla fall bland de vikti-
gaste. Jag är inte ute efter uttömmande definitioner, för det vill och kan jag 
inte ge, men jag vill visa på att hela vårt sätt att möta verkligheten bygger på 
en viss förståelse av begreppen verklighet och sanning. Jag vill påminna om 
att när jag talar om begreppen sanning och verklighet som förutsättningar så 
handlar det inte om förutsättningar som måste uppfyllas för att uppnå något 
bestämt syfte. Dessa begrepp är en förutsättning p.g.a. att vi alltid måste 
räkna med dem i bemärkelsen att vi inte kan göra annat. 

Eftersom begreppet verklighet är så grundläggande finns det på både nivå 
1 och nivå 2 av vardagsspråket. Verklighetsbegreppet på nivå 1 är det grund-
läggande och minimala begrepp som alla andra robusta verklighetsbegrepp 
bygger på. Detta begrepp blir den grund på vilken vi bygger hela vårt sätt att 
tala om, tänka på och möta verkligheten. De olika robusta verklighetsbe-
greppen på nivå 2, t.ex. när vi talar om Gud, är utvidgningar av detta be-
grepp om en oberoende verklighet. 

Detta grundläggande verklighetsbegrepp på nivå 1 kan sägas vara grund-
läggande för oss och våra begrepp såtillvida att vi inte skulle kunna orientera 
oss i världen utan det. Detta grundläggande begrepp är ett begrepp om en 
oberoende verklighet. Begreppet kan däremot inte sägas vara ett begrepp om 
en verklighet oberoende av oss och vårt språk såtillvida att det alltid är vi 

                               
834 Lynch, 1998, s. 46. 
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som talar om, tänker på och relaterar oss till verkligheten. I detta avseende är 
inget av oss oberoende. 

Vad jag vill visa är att verklighetsbegreppet handlar om något av oss obe-
roende på så sätt att vi inte kan göra hur vi vill i relation till det. Vi kan inte 
ändra det grundläggande verklighetsbegreppet bara för att vi vill. Inte ens 
om hela mänskligheten var med på att ändra begreppet verklighet kunde vi 
det. Hela det språk och det begreppsliga schema med vilket vi i så fall skulle 
ändra begreppet verklighet bygger på just detta grundläggande begrepp om 
en oberoende verklighet. Detta grundläggande verklighetsbegrepp blir alltså 
alltid kvar, för om vi försöker ändra det gör vi det med begreppet självt som 
utgångspunkt. Vi skulle, så att säga, bita oss i svansen och bara springa runt i 
en cirkel. Andra begrepp kan vi ändra, t.ex. begreppet äktenskap har ändrats 
utifrån nya användningar och uppfattningar. Detta kan dock inte gälla för ett 
så grundläggande begrepp som begreppet verklighet, eftersom hela vårt sätt 
att förhålla oss till verkligheten förutsätter detta begrepp. 

Verklighetsbegreppet är vårt begrepp men vi kan inte ändra det bara för 
att vi vill det, tror att begreppet är på ett annat sätt, inte alltid är medvetna 
om begreppet, eller för att vi i de olika begreppsliga schemana i de olika 
kontexterna på nivå 2 använder begreppet på ett annat sätt. Vi har alltid detta 
grundläggande begrepp som en oundviklig förutsättning för alla andra mer 
robusta verklighetsbegrepp, alla ”låtsas-verklighetsbegrepp”, alltså begrepp 
om beroende verklighet, och för begrepp som objekt, rum, tid, person o.s.v., 
som alla uppfattats som mycket grundläggande av olika filosofer.835 Alla 
förutsätter de detta grundläggande begrepp om en oberoende verklighet. 

De olika verklighetsbegreppen på nivå 2 är alla utvidgningar, i olika stor 
utsträckning, av detta grundläggande och minimala begrepp. I olika kontex-
ter används begreppet verklighet på olika sätt. Det har så att säga olika an-
vändningar eller funktioner. Just för att det har olika funktioner i olika kon-
texter blir dessa olika användningar inte motsägande. De kan se ut att vara 
rivaliserande och därmed motsäga varandra men eftersom de tillhör olika 
kontexter med olika begreppsliga scheman och olika bakgrundsteorier kan 
de existera sida vid sida. Eftersom kontexter inte är skarpt avgränsade kan 
dessa begrepp ibland mötas men de har sin egen funktion bunden till den 
kontext i vilken de används. Problem kan dock uppstå när vi inte vet i vilken 
kontext ett visst verklighetsbegrepp hör hemma. Det som då kan hända är att 
vi börjar använda begreppet där det inte hör hemma och det får en annan 
funktion än det en gång hade. Detta behöver inte vara ett problem t.ex. när 
det är fråga om metaforisk eller poetisk användning. Det blir dock ett pro-
blem t.ex. i fallet med begrepp om beroende verklighet och subjektiv san-
ning, som används i t.ex. påståenden som ”hennes verklighet” och ”min san-
ning”, om man börjar tro att detta skulle betyda att det finns flera olika verk-
ligheter eller flera olika sanningar, som sådana. 
                               
835 Se Appelros, 2002, s. 37. Lynch, 1998, s. 44. Strawson, 1992, s. 23. 
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De som menar att denna typ av vardagliga användningar av begreppet 
verklighet visar på att verkligheten inte är av oss och vårt språk oberoende 
har dock missat något, nämligen det som jag visat ovan, att detta begrepp 
förutsätter en av oss oberoende verklighet som vi räknar med finns. Vi måste 
utgå från de erfarenheter och sätt att tala om verkligheten som vi faktiskt har. 
Vi kan inte skapa filosofiska uppfattningar eller teorier som inte är grundade 
i hur vi faktiskt talar. Om vi gör det blir det inte klargörande och till ingen 
nytta. 

Verkligheten och vad som är verkligt 
Vi har ovan sett hur verkligheten hänger ihop med sanning och att det är hur 
det är, i verkligheten, som avgör om en sats eller en proposition är sann eller 
inte. Nu blir frågan vad denna verklighet som vi talar om är för något. 

Det mest självklara svaret kanske är att det är de stenar, bord, hus, bilar, 
maskar, katter, moln o.s.v. som vi hela tiden har omkring oss – den empiris-
ka verkligheten – som utgör verkligheten. Verkligheten utgörs dock också av 
annat, t.ex. tal, matematiska uträkningar, känslor, smärttillstånd, ondska, 
kärlek, hemligheter o.s.v. Dessa saker är i allra högsta grad verkliga. 

Här har vi återigen användning av det Appelros visar när hon tar upp refe-
rens i olika kontexter.836 I olika sammanhang menar vi olika saker när vi 
säger att vi talar om olika objekt, föremål, företeelse eller liknande. Vi talar 
också om samma objekt på olika sätt. Olika saker kan, så att säga, vara olika 
saker. Sand kan i leken vara mjöl, och ”odågan” och katten kan vara samma 
husdjur. 

Appelros fokus ligger här på refererandet, alltså i det språkliga. Hon vill 
visa oss att vad det innebär att referera eller vad man refererar till inte alltid 
är så tydligt som man ibland tror.837 Hon vill visa på hur våra olika kontexter 
och de begreppsliga scheman vi använder i dessa kontexter är med om att 
bilda den verklighet vi lever i. Men hon gör som sagt detta utifrån ett språk-
ligt perspektiv. Naturligtvis går det inte att skilja språket från verkligheten, 
det är just detta hon vill visa på, men hon, så att säga, börjar i språket. 

När vi ska titta på verkligheten måste vi alltså ha detta i åtanke. Just för 
att Appelros tar sin början där hon gör så är hennes arbete så användbart. 
Även om hon inte explicit talar om begreppet verklighet utan om referens så 
får hennes insikter stor betydelse för hur vi kan förstå relationen mellan det 
vi säger om verkligheten och om det är sant eller inte. 

En annan viktig aspekt av frågan om verkligheten är vad som är verkligt 
och på vilket sätt. Vi har först frågan om vad verkligheten är, vi har sedan 
frågan om begreppet verklighet som ligger till grund för första frågan, och 
till sist har vi frågan om vad som är verkligt. Denna sista fråga är också be-

                               
836 Se Appelros, 2004, s. 54, 69, 72. 
837 Se Appelros, 2004, s. 1, 105, 161. 
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roende av frågan om begreppet verklighet genom att vi för att förstå verklig-
heten och vad som är verkligt måste undersöka vad vi menar med begreppet 
verklighet och hur vi talar om saker och ting som verkliga eller overkliga. 

När vi talar om vad som är verkligt, inte verkligt eller overkligt så finns 
det många olika aspekter av detta. En är att vi kan säga att ”Detta är overk-
ligt!”, vilket kan vara ett uttryck för att vi inte kan förstå att det hemska eller 
underbara vi är med om faktiskt händer. Det blir ett uttryck för rädsla, upp-
givenhet, förundran eller liknande. 

Ett annat sätt att tala om vad som är overkligt är i relation eller kontrast 
till fiktion. Varulvar är inte verkliga eftersom de inte finns i verkligheten, de 
finns inte på riktigt. Samtidigt kan varulvar i allra högsta grad kännas verkli-
ga för ett barn som tror att varulven finns i garderoben och kommer att äta 
upp henne när hon somnar. Vi kan då säga att varulvar inte är verkliga men 
barnets rädsla är verklig. 

Vad som är verkligt är nära kopplat till vad som är sant och verkligheten 
är nära kopplad till sanning. Partikulära anspråk på vad som är verkligt är 
kopplade till partikulära anspråk gällande vad som är sant. Det handlar om 
vad som föreligger eller inte föreligger. För att veta vad som är verkligt och 
inte verkligt frågar vi om det är sant eller inte, att det är på ett visst sätt. 
Mamman till barnet som är rädd för varulvar kommer att säga att det inte 
finns några varulvar, varulvar är på låtsas, de är inte verkliga. Barnet frågar 
då kanske om det verkligen är sant att det inte finns några varulvar. Mam-
man svarar då att det är sant att det inte finns varulvar. 

Genom att se hur sanning och verklighet hänger ihop ser vi att vi måste 
räkna med en av oss oberoende verklighet. Hela vårt sätt att möta de förete-
elser och objekt som utgör vår värld och vårt vardagliga liv utgår från förut-
sättningen att det finns en av oss och vårt språk oberoende verklighet. Vi kan 
se detta utifrån hur vi faktiskt bemöter verkligheten. När vi talar om vardag-
liga saker gör vi det alltid i relation till förutsättningen att verkligheten finns 
och är på ett visst sätt oberoende av om vi tror, vet, kan veta eller någonsin 
kommer att kunna veta något om den. När vi talar om och tänker på saker 
och ting gör vi det i relation till förutsättningen att det finns en sådan obero-
ende verklighet. Naturligtvis går vi inte ständigt omkring och funderar över 
vad som finns eller inte. Vi ifrågasätter inte att fåtöljen i vardagsrummet 
faktiskt finns, vi sätter oss bara där. Vi förutsätter alltså inte en oberoende 
verklighet på så sätt att vi alltid tänker på den. Det är inte ett medvetet val att 
tro att fåtöljen finns där, vi bara gör det. Men i att bara göra det ligger själva 
förutsättningen om en av oss oberoende verklighet. Vi ser den inte i våra 
vardagliga förehavanden men när det gäller en filosofisk utredning ser vi att 
till grund för vårt görande ligger en sådan förutsättning. 

Samtidigt ser vi att vi just talar om och tänker på verkligheten. Det är vårt 
språk som ligger till grund för att vi kan tala om och tänka på och relatera 
oss till verkligheten på det sätt vi gör. Visst skulle vi relatera oss till verklig-
heten även om vi inte hade ett språk. Som vi ju sett går inte verkligheten upp 



 283 

i rök bara för att vi inte talar om och tänker på den. Även djur är relaterade 
till verkligheten och växter och döda ting så som stenar är del av verklighe-
ten. Tillsammans med oss människor utgör allt detta och mer verkligheten. 
Finns inget vatten kan trädet inte växa, fanns ingen särskild sorts sten eller 
bergart, skulle malm inte kunna brytas. Samtidigt är vi de varelser vi är med 
de språkliga förutsättningar vi har.838 Därför måste vi alltid ta hänsyn till att 
det är i och genom språket vi möter verkligheten. 

Orsak och verkan 
En del av det som jag tar upp under denna rubrik finns också i kapitel 
5. Sanning under rubriken Korrespondens och kausalitet. Detta beror på att 
begreppet korrespondens kan sägas vara viktigt både i relation till begreppet 
sanning och i relation till begreppet verklighet. I de olika kapitlen vill jag 
fokusera på olika aspekter av hur vi kan förstå korrespondens. 

Korrespondensteorin är en teori om sanning, men sanning är alltid kopp-
lad till hur något är, alltså till verkligheten. I vårt vardagliga sätt att tänka 
och tala om saker och ting utgår vi från föreställningen att det finns kausala 
förlopp av orsak och verkan. Dessa, utgår vi från, har att göra med verklig-
heten. Saker och ting händer eller är som de är för att verkligheten ser ut som 
den gör. 

Som vi såg i kapitel 5. Sanning, menar Lynch att vi kan se på korrespon-
dens som en koppling mellan något som orsakar oss att säga, tänka eller tro 
något och det vi säger, tänker eller tror om detta.839 Man kan utifrån Lynchs 
minimalistiska sanningsbegrepp och hans uppfattning om schemarelativism 
se korrespondens som att t.ex. ”Gräs är grönt”, relativt ett visst schema, är 
sant p.g.a. det faktum att ”gräs” via våra sinnesförnimmelser kausalt är rela-
terat till gräs i det schemat, och att ”grön” via våra sinnesförnimmelser 
kausalt är relaterad till grönhet i det schemat, och att gräs faktiskt är grönt 
enligt det schemat.840 

Det som orsakar oss att tala om något, nämligen verkligheten, är dock all-
tid begreppsliggjord. Vi människor reagerar på något som vi begreppsliggör, 
eller snarare som redan är begreppsliggjort. Det är här inte fråga om något vi 
aktivt gör utan något som vi inte kommer undan. Vi begreppsliggör också 
själva reaktionen, eller igen snarare så är reaktionen redan begreppsliggjord. 
Både det som orsakar oss och själva reaktionen är begreppsliggjort. Poängen 
är att vi inte kan tala om den verklighet som orsakar oss att tala om den utan 
att begreppsliggöra den, den är redan begreppsliggjord i och med att vi talar 
om eller tänker på den som orsakande oss att tala om, tänka på eller tro något 
om den. 

                               
838 Se Herrmann, 2004, s. 46. 
839 Se Lynch, 1998, s. 121-124. 
840 Lynch, 1998, s. 123. 
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Vi ser här att vi inte kommer undan språkets betydelse för oss och vårt 
sätt att förstå världen. Våra begreppsliga scheman, i de kontexter vi är i, är 
det som bestämmer hur vi begreppsliggör det vi upplever att ha orsakat oss 
att begreppsliggöra detta något. Det är dock inte så att vi begreppsliggör bara 
det vi reagerar på, som orsakande oss att reagera, utan vi begreppsliggör 
samtidigt själva reaktionen. Vi kan inte helt särskilja det vi reagerar på från 
reaktionen. Om vi räknade med att vi kunde det skulle vi hamna i de pro-
blem som den metafysiska realismen får. Då skulle vi mena att vi kan tala 
om något som ligger helt utanför vårt språk och som vi begreppsliggör med 
vårt språk. Det går dock inte eftersom språket är med hela tiden. Det är där-
för vi måste räkna med att vi också begreppsliggör själva reaktionen på det 
vi menar orsakar oss att reagera. Trots att vi inte helt kan särskilja det vi 
reagerar på från själva reaktionen är distinktionen viktig när vi ska förstå 
relationen mellan vårt språk och verkligheten. Vi tänker oss trots allt, utifrån 
vår vardagliga användning av språket och vårt förhållande till verkligheten, 
att vi reagerar på något, det är något som får oss att reagera, som orsakar oss 
att reagera. Detta är det sätt som vårt språk fungerar på, vi utgår från att vi 
kan göra denna distinktion mellan en reaktion och det vi reagerar på. Det är 
dock viktigt att se att inget av detta är icke-begreppsliggjort utan att både det 
vi reagerar på och reaktionen är begreppsliggjorda. 

Samtidigt är det uppenbarligen något som får oss att reagera och får oss 
att få reaktionen. Detta är den av oss oberoende verkligheten. Verkligheten 
är oberoende av oss människor och vårt språk såtillvida att den finns där 
även om inte vi finns. Men den är beroende av oss såtillvida att det är vi som 
reagerar på den och redan i reaktionen har vi begreppsliggjort det vi reagerar 
på men också själva reaktionen. Reaktionen är på så vis inte fri från en viss 
ontologi utan bygger, redan den, på våra begreppsliga förutsättningar. Redan 
i reaktionen har vi en uppfattning om vad en reaktion är och vad det kan vara 
som orsakat oss att reagera och i detta är reaktionen redan begreppsliggjord. 
Det finns inget ”tillfälle” då reaktionen inte är begreppsliggjord. Det finns, 
så att säga, ingen ”ren” reaktion utan alltid begreppsliggjord reaktion, även 
om denna orsakas av en verklighet som är oberoende av oss och vårt språk. 

Herrmann visar oss att verkligheten bjuder oss motstånd och att det är 
denna verklighet som får oss att reagera på den.841 Han skriver: 

The reality in which we live offers us resistance, which causes reactions. We 
react together with other people and by means of collective conceptualisa-
tions.842 

Att 3 är ett primtal har också med verkligheten att göra, inte på samma sätt 
som trädet ute på gården har med verkligheten att göra, men det är dock 

                               
841 Herrmann, 2008 a, s. 70. 
842 Herrmann, 2008 a, s. 70. 
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fråga om verkligheten. Trädet får mig att reagera på trädet som ett träd. Talet 
3 finns i verkligheten på så sätt att jag har t.ex. tre personer i min familj (för-
utom mig själv). På så sätt är talet 3 en del av verkligheten. I och med att 
talet 3 är relaterat till ett matematiskt begreppssystem så kan vi inte, när vi 
talar om tal, med rätta säga om talet 3 att det inte är ett primtal. Både i rela-
tion till det matematiska begreppssystemet och i relation till hur vi lever är 
talet 3 del av verkligheten men inte på samma sätt som träd. Därför är att 
säga att talet 3 inte är ett primtal falskt och detta har att göra med verklighe-
ten. 

Vad jag vill visa är att det är fråga om verkligheten, den av oss oberoende 
och yttre verkligheten som bjuder oss motstånd. Det är alltid utifrån, genom 
och i våra begrepp och begreppsliga scheman som vi kan tala om t.ex. träd 
eller tal. Detta är inte endast en semantisk poäng jag vill göra utan jag menar 
att genom att begreppet verklighet betyder det som det gör så säger hur vi 
förstår begreppet oss också något om verkligheten. Den semantiska poängen 
blir också en ontologisk poäng genom att vårt språk måste bygga på vissa 
grundläggande begrepp och dessa begrepp förutsätter att det är på vissa sätt i 
verkligheten. Detta är en tanke som jag utvecklar på flertalet ställen i boken 
t.ex. i kapitel 3. Objektivitet under rubriken Kunskap och i kapitel 5. Sanning 
under rubriken Sanningsbegreppet. 

Genom att, som Lynch visat, begrepp kan utvidgas och få olika funktioner 
i olika kontexter och i de begreppsliga scheman som hör till dessa kontexter, 
kan alltså begreppet sanning också få olika betydelse eller funktion i olika 
begreppsliga scheman.843 I vissa fall, som när det gäller t.ex. träd, handlar det 
om en korrespondens mellan det vi talar om och verkligheten. I vissa andra 
fall, som t.ex. primtal, är det inte fråga om korrespondens i denna robusta 
mening, men i en annan robust bemärkelse är det fortfarande fråga om över-
ensstämmelse med hur det är.844 

Även Herrmann vill utifrån vissa aspekter tala om orsak och verkan. Han 
menar att det är en yttre verklighet som bjuder oss motstånd.845 Trots att våra 
sätt att beskriva verkligheten alltid finns med och vi aldrig kommer undan att 
det är våra beskrivningar det är frågan om måste vi räkna med att verklighe-
ten inte är skapad av oss människor. Verkligheten ska inte förstås som att det 
bara är något som vi människor hittat på. Detta har för Herrmann att göra 
med våra erfarenheter av verkligheten.846 När vi erfar verkligheten upplever 
vi den som oberoende. Han skriver: 

Det är en sak att verkligheten på grund av våra erfarenheter av hur den bjuder 
oss motstånd i olika avseenden framstår som oberoende av medvetande och 
språk. I den bemärkelsen är verkligheten den både praktiska och logiska för-

                               
843 Lynch, 1998, s. 44, 69. 
844 Jfr Herrmann, 2006, s. 152. 
845 Herrmann, 2006, s. 154. 
846 Herrmann, 2009, s. 133. 
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utsättningen för alla våra olika försök att begreppsliggöra den. Våra erfaren-
heter av verkligheten förklaras därför bäst av att verkligheten inte är vår egen 
skapelse utan orsak till det motstånd som vi i olika avseenden upplever.847 

Här ser vi att Herrmann vill lägga tyngdpunkten vid det faktum att vi erfar 
verkligheten just som av oss oberoende och det är därför vi måste förstå 
begreppet verklighet som just oberoende. 

När vi talar om verkligheten som oberoende är orsak och verkan ett an-
vändbart sätt att förstå relationen mellan oss människor, vårt språk och verk-
ligheten på. Vi kan förstå denna relation som att en yttre och oberoende 
verklighet bjuder oss motstånd genom att orsaka oss denna upplevelse. 

Detta gör tillsammans med en uppfattning om begrepp som funktionella, i 
enlighet med Lynchs förståelse, som jag visat i kapitel 5. Sanning, att vi kan 
förstå korrespondens olika i olika kontexter. Detta gör att vi kan tala om 
korrespondens även i fråga om religiösa påståenden som t.ex. att Gud finns. 
Religiösa människor kan på detta sätt mena att det är Gud som orsakar dem 
att tala om Gud. 

Olika lika bra sätt att beskriva verkligheten på 
I kapitel 5. Sanning tog jag upp hur vi kan förstå sanningen som en och 
många. Här använde jag mig både av Lynchs uppfattning, som jag tagit upp 
på ett flertal ställen genom hela boken, t.ex. i kapitel 5. Sanning, under ru-
briken Sanning som funktionell egenskap, där jag också beskriver sanning 
som liggande på två nivåer. Vi bör förstå sanning både som grundläggande 
och en, men samtidigt som många olika lika bra sätt att säga något sant om 
verkligheten på. Att jag här vill betona att de är lika bra har att göra med att 
vi annars lätt skulle kunna få för oss att det finns ett sätt som är det bästa och 
att de andra sätten är godtagbara men bara i relation till det bästa sättet. I så 
fall skulle vi hamna i problemet med Hicks elefant igen, där elefanten fak-
tiskt är en elefant och det är det bästa sättet att beskriva det på. De andra 
sätten att förklara elefanten på är inte lika bra utan endast hyfsade försök att 
beskriva hur det verkligen är. Som vi vet är detta problem i grund och botten 
problemet med den metafysiska realismen. Det är dock inte fråga om att de 
skulle vara olika sanna, antingen är något sant eller så är det inte sant. Om 
det finns flera sätt att säga något sant om verkligheten på så är de i så fall 
flera men lika fullt sanna. 

Johannesson vill också mena att olika sätt att beskriva verkligheten på 
inte behöver ses som rivaliserande eller motsägande. Johannesson vill lösa 
problemet med att det ser ut som att vissa utsagor kan vara motsägande sam-
tidigt som vi har en känsla av att båda är sanna, genom att visa oss att detta 
är relaterat till våra uppfattningar om vari tillräckligt bra rättfärdigandeför-

                               
847 Herrmann, 2009, s. 133. 
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hållanden består. Hon menar att utsagorna ”Gud är en” och ”Det finns 
många Gudar” inte måste förstås som rivaliserande eller motsägande. Detta 
har enligt Johannesson att göra med att det inte är säkert att påståendena är 
förknippade med samma uppfattning om vad som är tillräckligt bra rättfärdi-
gandeförhållanden.848 

Jag håller med Johannesson om att dessa två påståenden inte behöver ses 
som rivaliserande eller motsägande påståenden om verkligheten men jag vill 
lösa det från ett annat håll än Johannesson. Hon talar, i linje med Putnam, 
om tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden. Jag menar i stället att vi kan 
tänka oss att det helt enkelt har med vilka bakgrundsteorier man har att göra, 
bakgrundsteorier som är kopplade till en viss kontext. Detta kan vi bättre 
förstå med hjälp av den förståelse av korrespondens som jag utvecklat med 
hjälp av Lynch och hans uppfattning om att vi kan förstå det som att vi män-
niskor begreppsliggör sådant som vi orsakas att erfara saker och ting. Detta 
tar jag upp i kapitel 5. Sanning under rubriken Korrespondens och kausalitet 
och här i kapitlet under rubriken Orsak och verkan. 

Utifrån en viss teori i en viss kontext upplever människor kanske att det 
finns flera gudar som de kan tillbe för att få hjälp med olika saker och de 
upplever att dessa gudar hör bön. I en annan kontext med en annan bak-
grundsteori upplever människor kanske snarare att det endast finns en Gud 
som finns i allt och är kärlek. Dessa olika upplevelser kan alltså uppfattas 
som orsakade av en Gud eller flera gudar. Detta behöver utifrån ett betrak-
tarperspektiv inte uppfattas som motsägande. Om båda påståendena ses ut-
ifrån samma kontext, i ett användarperspektiv, blir dessa påståenden natur-
ligtvis rivaliserande och motsägande, men från ett betraktarperspektiv, där 
man ser de båda påståendena som hemmahörande i respektive kontext, be-
höver inte problemet uppstå. 

Olika sätt att beskriva verkligheten på och olika försanthållanden kan allt-
så vara lika bra i olika kontexter. Att påstå att Gud skapade världen på sju 
dagar, i en kristen kontext, och att påstå att världen skapades genom ”Big-
Bang” kan på detta sätt båda ses som sanna beskrivningar av hur världen 
kom till, men endast inom den egna kontexten. I en och samma kontext kan 
kanske inte de olika påståendena, med rätta, sägas vara sanna, utan detta 
gäller det enskilda påståendet inom dess respektive kontext. Våra påståenden 
är teoriberoende och det är endast i relation till våra teorier som vi kan säga 
något sant om verkligheten. 

I relation till olika kontexter har vi olika begreppsliga scheman och det är 
i relation till dessa scheman som vi förstår verkligheten. När vi ska avgöra 
om ett påstående är sant eller inte använder vi en mängd olika sätt, vi använ-
der olika metoder. Jag har tagit upp rationalitet, rättfärdigande och accep-
tans. När vi ska avgöra om något är sant gör vi det i relation till vad som är 
rationellt att tro utifrån de rättfärdigandeförhållanden vi har att tillgå. Vi 
                               
848 Johannesson, 2002, s. 259. 
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undersöker om vi kan acceptera den bevisning vi har för att påståendet i 
fråga är sant. När vi gör detta gör vi det inte i ett begreppsligt vakuum utan i 
ett begreppsligt sammanhang. Här har Johannesson alltså en viktigt poäng. 

Idag uppfattar många naturvetenskapens syn på världen som den ultimata 
sanningen och alla andra uppfattningar om hur världen är måste mätas mot 
de naturvetenskapliga upptäckterna. Vi ser inte alltid att även naturvetenska-
pen är teoriberoende och att de hypoteser som prövas och verifieras eller 
falsifieras alltid testas mot bakgrund av en viss teori. Teorin kan sedan om-
värderas om de prövbara hypoteserna visar att det behövs, men det är inte 
teorier som verifieras eller falsifieras utan hypoteser. Teorierna kan behöva 
ändras eller bytas ut men de ändras alltid eller byts ut mot bakgrund av de 
redan befintliga teorierna.849 

Detta gäller även andra kontexter där andra sorters teorier är rådande. 
Många menar att begreppet teori endast bör avse vetenskapliga teorier. Jag 
använder här begreppet teori på ett öppnare sätt och menar att teorier kan 
förkomma i andra kontexter trots att de inte är så systematiserade som de 
vetenskapliga. Det jag är ute efter att visa är att de begreppsliga scheman och 
de bakgrundsteorier vi utgår från alltid kommer att finnas med när vi talar 
om vad som är sant och inte. När det gäller t.ex. religiösa kontexter är det 
andra kriterier än inom (natur)vetenskapen för vad som är viktigt som gäller. 
I vetenskapliga sammanhang handlar det ofta om precision och om nog-
grannhet. I religiösa kontexter kan det i stället t.ex. gälla att ge en så bra bild 
av verkligheten ur ett existentiellt perspektiv som möjligt. Då är det inte 
viktigt exakt hur många sekunder, minuter, timmar och dagar som det tog för 
att världen skulle bli till. Det handlar snarare om att lyfta fram en inställning 
till livet. Därför kan vi inte jämföra naturvetenskapens påståenden om ”Big-
Bang” och Bibelns påståenden om att Gud skapade världen på sju dagar 
utifrån samma teoretiska bakgrund. Det handlar om olika infallsvinklar i de 
olika kontexterna. 

Detta betyder inte att kontexter är skarpt avgränsade och att vi t.ex. inte 
kan tala om naturvetenskapens framsteg i religiösa kontexter, det gör vi. Vi 
blandar olika kontexter och värderar påståenden i olika kontexter. Att man 
värderar påståenden från en kontext i termer av en annan är inget ovanligt i 
vårt samhälle och behöver inte vara ett problem om man ser att det man gör 
är att ta ett påstående ur sin kontext. 

Det jag vill visa på är att det på samma sätt, som det inte är meningsfullt 
att fälla omdömen om naturvetenskapen utifrån en religiös bakgrundsteori, 
det inte heller är möjligt att på ett meningsfullt sätt bedöma religiösa påstå-
enden utifrån naturvetenskapliga teorier. Många av de problem som uppstår i 
diskussionen mellan religion och (natur)vetenskap skulle kanske kunna und-
vikas om båda sidor såg att religiösa påståenden måste värderas mot bak-
grund av den religiösa kontexten. 
                               
849 Jfr Herrmann, 1995, s. 28, 66, 68; 2004, s. 43. 
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Vi vet av erfarenhet, av det sätt vi faktiskt talar om och tänker på verklig-
heten, att kontexter glider samman och att vi kan tala om och faktiskt talar 
om sådant som hör hemma i olika kontexter samtidigt och utifrån en gemen-
sam utgångspunkt som består i att vi är de varelser vi är med de förutsätt-
ningar och begränsningar vi har. Vi är inte instängda i de teorier vi utgår från 
eller inom en viss kontext, men vi måste alltid förstå påståenden i relation till 
dessa teorier och kan inte göra det i ett vakuum. 

Samtidigt vet vi också, av erfarenhet, att det finns olika kontexter och att 
vi talar om saker och ting på olika sätt beroende på vilken kontext vi befin-
ner oss i. Mjöl i en kontext av barns lek i sandlådan är något annat än mjöl 
när vi bakar bondkakor till ett kalas. Vi kan tänka oss en situation där en 
pappa sitter på sandlådans kant och tittar på medan hans barn leker att de 
bakar och att de snart ska ha gäster. Barnen häller sand i en hink och säger 
att de mäter upp mjöl. Plötsligt säger pappan att de måste gå för han har 
glömt att köpa mjöl. Barnen förstår att det handlar om ”riktigt” mjöl, sådant 
man bakar med, trots att de nyss höll på med ”låtsas-mjöl”.850 Utan att an-
vända begreppen riktigt och låtsas förstår alla inblandade skillnaden och de 
kan växla mellan användningarna. De olika kontexterna finns men är inte 
skarpt avskilda från varandra. 

Genom att se att det är på detta sätt vi faktiskt vardagligtvis handskas med 
påståenden, i relation till specifika kontexter, kan vi se att påståenden som 
ser ut att vara motsägande inte behöver vara det. 

Erfarenhet 
I relation till verkligheten erfar vi hela tiden saker och ting. Det är utifrån 
våra erfarenheter eller upplevelser som vi gör allt. Det är utifrån dessa erfa-
renheter som vi avgör saker och ting. Det är utifrån våra erfarenheter som vi 
implicit räknar med att golvet kommer att hålla, att solen ska lysa i morgon 
också, att stolar inte börjar leva när vi sätter oss på dem o.s.v. Vi kan oftast 
lita på våra erfarenheter, det måste vi räkna med. Vi måste räkna med att vi 
oftast har rätt. Vi vet också utifrån dessa erfarenheter att vi kan ha fel. Vi har 
fel om mängder med saker dagligen. Vi kan ha fel om att det var tanten i vårt 
trapphus som vi såg på ICA, att jordnötter är en nöt (det är en baljväxt), att 
det finns mjölk i kylen o.s.v. 

Jag argumenterar genom denna bok, med hjälp av en transcendental ar-
gumentation, för att vi kan utgå från våra erfarenheter för att se att vi kan ha 
fel om allt. Men om vi nu kan ha fel om allt kan vi också ha fel om det vi 
erfar. Vi kan då också ha fel om den slutsats jag drar utifrån erfarenhet, näm-
ligen att vi kan ha fel om allt. Detta är en viktigt poäng som jag menar är 
riktig men som inte behöver bli problematisk. 

                               
850 Jfr Appelros, 2002, s. 127-131. 
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När det gäller påståendet att vi kan ha fel om allt är det ju fråga om att vi 
kan ha fel om allt, inte att vi faktiskt har det. Vi måste alltså räkna med att vi 
faktiskt kan ha fel om även detta. Det finns inget som vi kan vara säkra på att 
det inte kommer fram att vi faktiskt har haft fel om. Vi vet av erfarenhet att 
vi kan ha fel om saker som vi uppfattar som helt uppenbart riktiga och själv-
klara, men vi kan inte ha fel om allt samtidigt.851 

Påståendet ”Vi kan ha fel om allt” är ett självrefererande påstående, ett 
påstående som innefattar sig självt. Detta betyder att vi även kan ha fel om 
att vi kan ha fel om allt. Detta påstående är dock inte självrefuserande som 
t.ex. påståendet ”Alla påståenden är falska”. Om detta påstående var falskt så 
vore det ju sant och därför är det självrefuserande. När det gäller påståendet 
att vi alltid kan ha fel eller kan ha fel om allt är det ju fråga om att vi kan ha 
fel om allt, inte att vi faktiskt har det. 

Vi kan dock inte ha fel om allt samtidigt utifrån ett användarperspektiv el-
ler deltagarperspektiv. I detta perspektiv har vi inte möjligheten att ifrågasät-
ta de självklara erfarenheter vi har (som vi inte har direkt anledning att ifrå-
gasätta), t.ex. om det verkligen är min egen hand jag har framför mig.852 Men 
ur ett betraktarperspektiv kan vi, i efterhand, se att vissa bakgrundsteorier 
varit felaktiga. Vi förutsätter att stora delar av det vi tror också är så, som vi 
tror, och det måste vi också göra. Vi skulle kunna ha fel om vad som helst 
men inte om allt samtidigt.853 Vi utgår alltid från ett visst begreppsligt sche-
ma inom vilket vi inte kan ha fel om allt samtidigt. Genom att vi av erfaren-
het vet att vi kan ha fel skulle vi också kunna ha fel om den erfarenhet som 
säger oss att vi kan ha fel. 

Det som gör att det inte blir problematiskt att utgå från vår erfarenhet, och 
säga att vi av erfarenhet vet att vi kan ha fel, är två saker. Det första är att det 
är fråga just om att vi kan ha fel och inte att vi faktiskt har fel. Det andra är 
att vi inte kan ha fel om allt samtidigt ur samma perspektiv och inom samma 
begreppsliga schema. Dessa två delar visar att vi faktiskt kan tala om att vi 
kan ha fel om allt, alltså att allt vi tror kan komma att behöva revideras. 

För en utförligare diskussion om att inta olika perspektiv, se kapitel 
4. Språk under rubriken Användarperspektiv, deltagarperspektiv och betrak-
tarperspektiv och för utförligare diskussion om att kunna ha fel, se kapitel 
5. Sanning under rubrikerna Sanningsbegreppet och Ha fel om allt och ha 
rätt om det mesta. 

                               
851 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 32, s. 6e; § 53, s. 9e; § 54, s. 9e; § 55, s. 9e; § 676, s. 
89e. 
852 Jfr Moore, 1959, s. 32-33. Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 195, s. 27e. 
853 Wittgenstein, 1975, On Certainty, § 54, s. 9e; § 55, s. 9e. 
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Verklighet – sammanfattning 
Jag har i detta kapitel lagt fokus på hur vi kan förstå begreppet verklighet. 
Jag har visat på vilket sätt detta begrepp är grundläggande och att för att det 
ska vara grundläggande måste vara fråga om ett begrepp om en av oss obe-
roende verklighet. Jag har också visat att genom att det är fråga om ett be-
grepp om en av oss oberoende verklighet, och genom att detta begrepp är 
just det begrepp som det är, så måste vi räkna med att det också finns en 
sådan av oss oberoende verklighet. Jag har också visat att begreppet om en 
oberoende verklighet och begreppet om en yttre verklighet kan sägas vara 
två sidor av samma mynt. Det handlar här endast om olika betoningar av en 
och samma verklighet. 

Jag har visat hur den yttre verkligheten kan förstås som en verklighet som 
bjuder oss motstånd. På så sätt kan verkligheten som bjuder oss motstånd 
sägas vara en kontrollstation mot vilken vi testar våra uppfattningar. 
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7. Språk, sanning och verklighet 

Begrepp om subjektiv sanning och om beroende verklighet 
Visst kan ”sant för mig” eller ”min sanning” vara ett uttryck för att jag har 
rätt att tycka att det är på ett visst sätt eller att något är viktigt för mig. Att 
tala om ”hennes verklighet” kan vara ett uttryck för att se ner på något eller 
mena att någons uppfattning om hur saker och ting ligger till är förvirrad, i 
stil med ”Ja, hon har ju inte fattat något, han bara utnyttjar henne, han älskar 
henne inte alls, utan vill bara åt hennes pengar”. 

Somliga vill här argumentera för att eftersom vi faktiskt använder språket 
på detta sätt och det är ett vardagligt sätt att tala om saker och ting, så finns 
det ingen objektiv sanning. Argumentationen blir då att om vi menar att vi 
bör utgå från vardagsspråket och det sätt vi faktiskt använder språket på, så 
är detta sätt att använda språket på ett bevis för att det inte finns någon ob-
jektiv sanning, d.v.s. att dessa sätt att tala, ”min sanning” och ”hennes verk-
lighet”, skulle vara ett bevis för att det är fråga om subjektiv sanning och av 
oss beroende verklighet eller verkligheter. 

Språket är töjbart och är till för att användas. Vi har en mängd olika sätt 
att använda språket på, t.ex. ironi, sarkasm, skämt, poesi o.s.v. Vi hittar stän-
digt nya användningar av begrepp och nya sätt att använda språket på för att 
förhålla oss till världen. Vi behöver ibland nya sätt att lyfta fram en ny 
aspekt, vinkla något från ett annat håll och liknande. Detta är som det ska 
vara, det är inget konstigt eller fel med det. De användningar vi har är som 
de ska vara. Det finns ingen mall för hur språket får brukas annat än att det 
måste vara adekvat, såtillvida att det hjälper oss att förhålla oss till verklig-
heten, för annars har det ingen användning och vi bryr oss inte om det.854 Att 
vårt sätt att tala om träd är adekvat för oss har att göra med att vi förhåller 
oss till träd på så sätt att vi använder dem som byggmaterial, har dem i våra 
trädgårdar för att de är vackra, för att de ger frukt o.s.v. En dikt med märkli-
ga ord och meningsbyggnader har inget värde i sig om den inte säger oss 
något, om den inte t.ex. förvånar, förbryllar, provocerar eller liknande. Kan 
vi inte relatera oss till den blir den meningslös och ointressant. 

Jag är inte ute efter att säga att språket inte ska eller kan eller bör använ-
das på detta sätt som t.ex. ”min sanning” och ”hennes verklighet”. Det är ju 
                               
854 Jfr Herrmann, 2004, s. 43. 
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så vi använder språket. Vad jag vill visa är att vi inte får dra felaktiga slutsat-
ser av detta. Att tala om ”min sanning” och ”hennes verklighet” är inte att 
säga att det inte finns objektiv sanning, bara för att vi ibland använder be-
greppen på detta sätt, utan vi måste se att till grund för detta sätt att använda 
begreppen sanning och verklighet ligger fortfarande ett begrepp om objektiv 
sanning och ett begrepp om oberoende verklighet. 

Vi kan aldrig göra oss av med begreppet om objektiv sanning eller be-
greppet om en av oss oberoende verklighet. Även om vi försöker och även 
om det hela tiden finns uttalanden som pekar på att vissa uppfattar det som 
att sanningen är subjektiv och att verkligheten är beroende, så kan vi aldrig 
lyckas med att göra oss av med begreppet om objektiv sanning och begrep-
pet om en oberoende verklighet, för då faller hela språket och vårt sätt att se 
på verkligheten samman. För att detta skulle kunna hända måste både vi och 
den oberoende verkligheten som bjuder oss motstånd förändras, därför att vi 
är en del av den oberoende verkligheten såtillvida att vi faktiskt finns. 

Kopplingen mellan våra språkliga förutsättningar och 
verkligheten 
Jag har visat att vi i våra tankar, vårt tal och våra handlingar räknar med att 
det finns vissa sätt som saker och ting är på. Vårt språk och vårt sätt att leva 
och interagera med vår omgivning avslöjar vilka begrepp vi förutsätter och 
hur grundläggande vissa av dessa begrepp är. Jag har visat att begreppen 
verklighet och sanning är grunder som språket är byggt på och att det är ett 
visst minimalt och grundläggande sanningsbegrepp och ett visst minimalt 
och grundläggande verklighetsbegrepp som är förutsättningsgrunden för alla 
andra verklighetsbegrepp och sanningsbegrepp, nämligen ett begrepp om 
objektiv sanning och ett begrepp om en yttre och oberoende verklighet. Allt 
detta säger något om hur vårt språk fungerar, det språk genom, i och med 
vilket vi interagerar med verkligheten. 

Jag vill betona att detta är en begreppslig argumentation eller ett tran-
scendentalt argument. Frågan blir då om detta faktiskt säger något om san-
ning och om verkligheten, hur det verkligen är, inte bara om begreppen verk-
lighet och sanning. Jag menar att det gör det. Vi kan inte dra slutsatsen, rent 
logiskt, att för att vi förutsätter vissa begrepp så är det också så i verklighe-
ten. Men genom att jag visat hur grundläggande dessa begrepp är för vårt 
språk och genom att dessa begrepp betyder eller innehåller det som de gör 
och genom att språket är vår enda förutsättning för att möta verkligheten, på 
så sätt att vi inte kan göra oss av med språket, så har jag också visat att det 
inte är meningsfullt för oss att tänka att begreppen inte skulle ha att göra 
med verkligheten. Även om vi försöker tänka bort språket och ställa oss 
utanför det använder vi just språket för att försöka tänka bort det och ställa 
oss utanför det. Genom att dessa grundläggande begrepp betyder och inne-
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håller vad de gör, nämligen att det finns sådant som är sant och sådant som 
är falskt oberoende av vad vi tror, tänker eller tycker så betyder det, att vi 
faktiskt räknar med dessa begrepp. Vi räknar också med det dessa begrepp 
refererar till, i bemärkelsen pekar på, beskriver och ”talar” om något, nämli-
gen en objektiv sanning och en oberoende verklighet. 

Genom att ett begrepp inte kan ändras hur mycket som helst och genom 
att begreppet om objektiv sanning och begreppet om en oberoende verklig-
het är de minimala begrepp de är kan de inte ändras hur som helst och ändå 
vara samma begrepp. Om de ändras i en riktning som gör dem till ett be-
grepp om subjektiv sanning och ett begrepp om beroende verklighet så 
stämmer de inte längre med de erfarenheter av hur det är, av verkligheten, 
som vi har. De blir då inte längre adekvata och vi har då ingen nytta av dem. 
Detta gör att vi måste utgå från de grundläggande begrepp som är objektiv 
sanning och oberoende verklighet och inget annat. Andra sanningsbegrepp 
och verklighetsbegrepp kan alltså finnas. Men om de missuppfattas ser det ut 
som om det inte finns någon objektiv sanning eller någon gemensam och av 
oss oberoende verklighet. Detta kan dock inte vara fallet då dessa begrepp 
om subjektiv sanning och beroende verklighet själva förutsätter begreppen 
objektiv sanning och oberoende verklighet. 

Den oberoende verkligheten består av allt som existerar och allt som inte 
existerar. Då blir det en oberoende verklighet även om det vore fallet att en 
oberoende verklighet inte existerar. Att det inte finns en av oss oberoende 
verklighet är, om det är sant, den av oss oberoende verkligheten. Alltså finns 
det en av oss oberoende verklighet i vilket fall som helst. 

Någon kan nu säga att det jag gör är ett försök att bevisa verkligheten ge-
nom begrepp, alltså att bevisa att det finns objektiv sanning och en oberoen-
de verklighet genom begreppet objektiv sanning och begreppet oberoende 
verklighet. Jag gör dock ingen strikt logisk härledning där jag försöker här-
leda objektiv sanning och oberoende verklighet ur begreppen objektiv san-
ning och oberoende verklighet. Jag använder mig i stället av ett transcen-
dentalt argument genom att se på hur vi faktiskt använder vårt språk och hur 
vi faktiskt lever, för att visa på hur vi faktiskt talar om, tänker på och förstår 
den verklighet vi interagerar med. Jag visar, genom att först visa att dessa två 
begrepp, sanning och verklighet, är förutsättningar för hela vårt språk och 
genom att analysera vad dessa två begrepp innehåller och betyder, nämligen 
objektiv sanning och oberoende verklighet, att vi i och med att de innehåller 
eller betyder det de gör, också förutsätter att de har att göra med hur det fak-
tiskt är i verkligheten. Begreppen som sådana, som vi förutsätter i allt vi tror, 
tänker, gör och säger, förutsätter i sin tur att begreppen refererar till hur det 
faktiskt är. De förutsätter att det finns något som skulle kunna beskrivas som 
att det orsakat oss att tala om detta just som sanning och verklighet och att vi 
uppfattar dessa, på det mest grundläggande och minimala sättet, som just 
objektiva och oberoende. Detta som orsakat oss att begreppsliggöra det som 
(objektiv) sanning och (en oberoende) verklighet är naturligtvis redan be-



 295 

greppsliggjort och redan reaktionen är begreppsliggjord. Som jag visat är i 
vissa fall att tala om orsak och verkan ett bra sätt att beskriva sanning på. 
Det är något, i verkligheten, som får oss att begreppsliggöra detta något. Just 
i detta fall, när det gäller begreppen sanning och verklighet är, att tala om 
orsak och verkan ett bra sätt att beskriva varför vi talar om saker och ting på 
vissa sätt. 

Även korrespondens kan sägas vara ett bra sätt att lyfta fram relationen 
mellan begreppen sanning och verklighet på och deras förhållande till hur 
det faktiskt är. Korrespondens handlar om att ett påstående kan vara sant 
eller falskt beroende på hur det är i verkligheten. 

Referens är ett annat sätt på vilket begreppsparet sanning och verklighet 
kan förklaras. Ett begrepp kan sägas referera till en viss företeelse eller ett 
visst objekt när begreppet pekar på företeelsen eller objektet. Inget av dessa 
sätt att lyfta fram, förklara eller beskriva begreppen sanning och verklighet 
på och deras relation till hur det faktiskt är i verkligheten kan sägas vara 
uttömmande. Det är snarare, i linje med Lynchs sätt att tänka kring begrepp 
som funktionella, fråga om att i olika kontexter förklara eller beskriva ett 
begrepps funktion eller jobb i den kontexten.855 

Begreppen om objektiv sanning och om oberoende verklighet förutsätter 
att det finns objektiv sanning och oberoende verklighet. Eftersom dessa be-
grepp utgör grunden för språket och våra erfarenheter så kan vi räkna med 
att det finns objektiv sanning och en av oss oberoende verklighet. 

Om det inte fanns något som orsakade oss att tala om det som objektiv 
sanning och oberoende verklighet skulle vi sluta att göra det. Detta betyder 
inte att det inte är begreppsliggjort. Redan själva orsakandet är begreppslig-
gjort och vi kommer inte undan det, men vi kan räkna med, och räknar fak-
tiskt med, att det vi talar om som sanning och verklighet har att göra med 
något som orsakat oss att tala om detta något. 

Om inte begreppen sanning och verklighet refererade till något så skulle 
inte begreppen vara adekvata. Begreppen måste peka på något som finns för 
att vi ska ha användning av dem. Om vi bara talade om något utan att det 
hade en referens så skulle vi inte tala om det. Någon kan då invända att det 
visst finns något dessa begrepp refererar till men att det inte är den objektiva 
sanning och den oberoende verklighet som jag här har argumenterat för. Att 
detta inte håller beror dock på att dessa begrepp innehåller eller betyder det 
de gör. Om de inte refererade till det vi räknar med att de refererar till skulle 
vi inte ha någon användning av dem. Om de inte var användbara skulle de så 
småningom försvinna. 

Återigen vill jag påpeka, att den som menar att detta är ett cirkelresone-
mang och att jag förutsätter det jag vill visa, har helt rätt. Jag förutsätter re-
dan ett begrepp om objektiv sanning och en oberoende verklighet i min ana-
lys av begreppen (objektiv) sanning och (oberoende) verklighet. Det är just 
                               
855 Se Lynch, 2009, s. 73, 80, 131. 
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detta jag vill visa, att det inte är ett problem eller ett fel. Dessa begrepp är så 
grundläggande att vi inte kommer undan dem, inte ens i själva analysen av 
dem. Vi kan inte bryta ner dem till mindre delar eller hitta meningen med 
dem i något annat. Vi kan inte definiera dessa begrepp i termer av andra 
begrepp. Vi förutsätter dem i allt vi tänker, tror, säger och gör, även i filoso-
fiska sammanhang. Detta betyder oundvikligen att även jag gör det. 

Den som accepterar det jag visar kommer att förstå att cirkeln är oundvik-
lig och den som inte accepterar det jag här visar kommer inte att acceptera 
någon del. 

Möjligheten att värdera olika sanningsanspråk 
Problemet, som en metafysisk realist möter, är att vi, om vi talar om verklig-
heten i-sig, inte skulle kunna avgöra vilka sanningsanspråk som är berättiga-
de. Problemet består i att vi inte har tillgång till verkligheten i-sig. Men om 
det är verkligheten i-sig som avgör vilka sanningsanspråk som är berättigade 
blir det omöjligt att kritisera sanningsanspråk. 

Jag har dock visat att det är två delar som bidrar till möjligheten, som vi 
faktiskt har, att värdera och kritisera ståndpunkter som vi anser vara proble-
matiska eller felaktiga. Den första delen är att verkligheten bjuder oss mot-
stånd. Vi kan hävda vad som helst, men vi kan inte ha rätt om vad som helst. 
Vissa påståenden och ståndpunkter blir omöjliga att inta i relation till hur 
verkligheten är. Att påstå att människor kan flyga av sig själva är ett påstå-
ende som om testat snart kan motbevisas. 

Den andra delen har att göra med att vi har möjlighet att transcendera våra 
egna perspektiv vilket, som jag tagit upp ovan, är oerhört viktigt när det är 
fråga om att värdera olika påståenden om något eller olika sätt att tala om 
något på. Även om vi aldrig kan förstå, tala om eller tänka på något obero-
ende eller utanför våra begreppsliga scheman kan vi ändå ändra dem inifrån. 
Detta har jag tagit upp bl.a. i kapitel 4. Språk under rubriken Gränser och 
transcenderande. 

Möjlighet till kritisk värdering 
Möjligheten att kritiskt värdera olika uppfattningar, påståenden och för-
santhållanden är av största vikt då vi utan den möjligheten hamnar i en rela-
tivism och subjektivism som blir filosofiskt ohållbar för att det inte är på det 
sätt vi faktiskt lever. Om vi inte kan kritiskt värdera uppfattningar, påståen-
den och försanthållanden så är vi instängda i våra egna kontexter, begrepps-
liga scheman, synsätt, ståndpunkter o.s.v. Om detta verkligen var fallet, vil-
ket erfarenheten visar oss att det inte är, skulle vi inte ens ha någon stånd-
punkt från början. Uppfattningar, påståenden, försanthållanden, ståndpunkter 
o.s.v. uppstår inte i ett tomrum. Snarare får vi våra uppfattningar i relation 
till andra uppfattningar. Dessa uppfattningar kan höra hemma i samma kon-
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text eller komma från olika kontexter. Här blir det åter viktigt att se att det 
inte är fråga om skarpa avgränsningar mellan dessa kontexter utan att de 
glider in i varandra och påverkar varandra. 

Vi har sett att alla kontexter är separata (om än inte skarpt avgränsade) 
och kan förstås som att de har sina egna respektive begreppsliga scheman 
som utformats i relation till dessa respektive kontexter och att ett och samma 
begrepp kan ha olika funktioner och alltså ska förstås olika i dessa olika 
kontexter. Hur olika kontexter avgränsas avgörs av vårt vardagliga sätt att 
förhålla oss till saker och ting på. Då blir frågan hur vi kritiskt kan värdera 
uppfattningar, påståenden och försanthållanden som finns inom en annan 
kontext än den kontext eller de kontexter man själv befinner sig i. Om be-
grepp förstås olika inom olika kontexter och olika kontexter ska svara på 
olika frågor, hur kan det då vara möjligt att kritiskt värdera uppfattningar, 
påståenden och försanthållanden annat än utifrån den egna kontexten? Och 
är det verkligen möjligt att kritiskt värdera uppfattningar, påståenden och 
försanthållanden utifrån den egna kontexten? 

Visst är det möjligt att utifrån den egna kontexten värdera uppfattningar, 
påståenden och försanthållanden hemmahörande i just den egna kontexten. 
Ett exempel är när uppfattningar, påståenden och försanthållanden är inkon-
sistenta eller självmotsägande och alltså inom kontextens ramar är problema-
tiska. 

Det finns dock även uppfattningar, påståenden och försanthållanden som 
inte är så lätta att kritisera utifrån den egna kontexten då man behöver en 
annan infallsvinkel för att få redskap att kritiskt granska det som i den egna 
kontexten är alldeles självklart. Att denna möjlighet finns har att göra med 
vår mänskliga förmåga att transcendera vår egen belägenhet. Vi vet av erfa-
renhet att vi har möjlighet att inta andra perspektiv än det egna och att vi har 
möjlighet att utvidga den kontext vi har. Vi kan inte dra upp gränser för vårt 
språk eller det begreppsliga schema som är kopplat till den kontext vi är i. 
Genom att dra upp en gräns skulle vi nämligen försöka säga något om det 
som ligger utanför och detta är inte meningsfullt. Vad vi dock kan göra är att 
utvidga insidan på ”gränsen” ut mot det okända på andra sidan. 

På detta sätt har vi alltså två sätt att transcendera vår egen belägenhet. 
Dels genom att vi har flera olika kontexter från början och sedan kan inta 
andras kontexter. Dels genom att vi kan utvidga vår egen kontext, så att 
säga, inifrån genom att utgå ifrån det vi kan veta utifrån vår egen kontext. 
Båda dessa sätt att transcendera och utvidga vår egen belägenhet på vet vi av 
erfarenhet är möjliga. 

Herrmann visar oss också hur vi har möjlighet att kritiskt värdera olika 
uppfattningar, påståenden och försanthållanden genom att jämföra olika 
kontexter.856 Herrmann ger oss här ett exempel som handlar om olika sätt att 
förklara sjukdom på. Han säger att när det gäller att förklara sjukdom i me-
                               
856 Herrmann, 1996, s. 19-20. 
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dicinska termer eller i termer av onda andar så är det uppenbart var vi har de 
pålitligaste tillvägagångssätten för att kritiskt diskutera dessa olika förklar-
ingar. Vissa människor menar att sjukdom beror på onda andar och att enda 
sättet att bli av med sjukdomssymtomen är genom att driva ut den onda an-
den med hjälp av exorcism. Genom att använda oss av våra epistemiska för-
mågor kan vi, mot bakgrund av den medicinska kontexten, ifrågasätta och 
kanske till och med falsifiera påståenden såsom att exorcism skulle vara det 
som behövs för att bli av med sjukdomen.857 

Herrmann säger att det är klart att det finns böcker om exorcism precis 
som det finns böcker om medicin. Till skillnad från den medicinska kontex-
ten, så ger dock teorier om exorcism oss inte prövade tillvägagångssätt för 
att skilja mellan bättre och sämre förklaringar. På detta sätt har medicinen en 
metanivå av kritik som inte finns i teorier om exorcism. Detta betyder inte 
att läkare alltid har rätt, understryker Herrmann. Däremot så ger medicinen 
oss möjligheten att värdera vad som är bättre och sämre förklaringar och 
därmed också möjligheten att skilja mellan sant och falskt.858 

Dessa båda teorier, religiösa om exorcism och medicinska, kan alltså för-
söka svara på samma fråga och det är endast då det blir problem. Om exor-
cismen inte vill göra anspråk på att svara på medicinska frågor är det inget 
problem. Medicinen kan dock fortfarande kritisera exorcismen men exor-
cismen behöver trots denna kritik inte ha problem då den endast vill ge svar 
på frågor inom den egna kontexten. Ett exempel skulle kunna vara att exor-
cismen snarare vill säga något om relationen mellan människan och Gud och 
inte säga något om sjukdomar. Om exorcismen däremot används för att bota 
sjukdomar är det fråga om att exorcismen vill svara på samma fråga som 
medicinen, men då är det fråga om att medicinen kan ge adekvata svar me-
dan exorcismen inte kan det. 

Genom Herrmanns exempel ser vi hur vi genom att jämföra olika kontex-
ter och väga dem mot varandra har möjlighet att kritiskt värdera olika upp-
fattningar, påståenden och försanthållanden. Att vi faktiskt har tillgång till 
olika kontexter har vi också sett. Genom erfarenhet vet vi att vi har tillgång 
till många olika kontexter och vi har vidare sett att kontexter inte är skarpt 
avgränsade och därmed inte helt slutna. Det finns naturligtvis undantag där 
personer totalt isolerats under hela sitt liv och endast fått sig en mycket snäv 
världsbild tilldelad. Detta är dock endast frågan om enskilda tragiska fall och 
är därför inte normerande för hur vi människor lever och interagerar med 
verkligheten i olika kontexter. 

Vad som är viktigt att ha i åtanke när man ska kritiskt värdera uppfatt-
ningar, påståenden och försanthållanden är att utgå från vad det är man ska 
kritiskt värdera. Man måste fråga sig vad det är för uppfattningar, påståenden 
och försanthållanden man ska undersöka utifrån kontexten som uppfattning-

                               
857 Herrmann, 1996, s. 19-20. 
858 Herrmann, 1996, s. 19-20. 
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en, påståendet, försanthållandet eller liknande hör hemma i. I vissa fall kan 
det vara ett vetenskapligt svar som är det mest adekvata, i ett annat fall kan 
ett religiöst svar vara mest adekvat. Här ser vi att man inte kan rycka en upp-
fattning, ett påstående, ett försanthållande eller liknande ur sitt sammanhang, 
ur sin kontext. Samtidigt kan man ibland behöva andra kontexter för att be-
lysa eller ifrågasätta vissa saker i kontexten som uppfattningen, påståendet 
eller försanthållandet hör hemma i. 

Gud och verkligheten 
Jag har genom hela boken visat hur relationen mellan vårt språk, sanning och 
verkligheten ser ut och jag ska nu avslutningsvis visa hur sanningsanspråk i 
religiösa kontexter kan förstås. Vi kan nu titta på kopplingen mellan det vi 
säger om Gud och verkligheten, t.ex. att Gud är god, men inte på samma sätt 
som vi människor kan sägas vara goda. En poäng med att betona varför den 
metafysiska realismen och den metafysiska antirealismen blir så problema-
tiska som de blir har att göra med hur vi kan förstå det som religiösa männi-
skor säger om Gud som meningsfullt. 

Religiösa människor menar att Gud t.ex. är god, rättvis, allsmäktig, allve-
tande o.s.v. Gud sägs ha en mängd egenskaper av vilka vissa är sådana egen-
skaper som vi människor också kan sägas ha. Men Gud anses inte vara t.ex. 
god på samma sätt som människor kan vara goda. Gud anses vara oändligt 
mycket godare än vad vi människor kan vara. Gud anses också vara allve-
tande. Genom att Gud sägs ha dessa egenskaper, oändligt god och allvetan-
de, tänker man sig ibland att sådant som vi människor uppfattar som dåligt, 
hemskt och meningslöst i Guds stora plan egentligen är något gott och me-
ningsfullt, t.ex. genom att man genom dåliga händelser lär sig saker om sig 
själv. Om nu dessa begrepp som god och rättvis är annorlunda i relation till 
Gud än i relation till oss människor, hur ska vi kunna förstå detta? Svaret på 
detta hittar vi i Lynchs förståelse av begrepp som funktionella. Begrepp kan 
ha olika betydelse i olika kontexter och gällande olika saker genom att det 
minimala begreppet utvidgas i olika kontexter till olika robusta begrepp. 

I fråga om begreppet god, i en kontext i relation till människor, kan det 
därför sägas handla om ett robust begrepp om gott och ifråga om Gud, i en 
religiös kontext, kan det vara fråga om ett annat robust begrepp om gott, 
trots att det är fråga om samma minimala begrepp. 

Om begreppet god i relation till Gud inte sa oss något om Gud och om det 
inte kunde sägas ha en koppling till hur Gud faktiskt är, om Gud finns, så 
vore det inte meningsfullt att över huvud taget tala om Gud som god, eller 
som något annat heller för den delen. Men nu uppfattar religiösa människor 
det ändå som meningsfullt att tala om Gud på dessa och andra sätt, då de 
faktiskt talar om Gud som t.ex. god. 

På detta sätt blir metafysisk realism och metafysisk antirealism ohållbara. 
Detta gäller i fråga om Gud på samma sätt som i fråga om t.ex. träd, berg, 
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människor och hela verkligheten. Problemet ligger i det kunskapsteoretiska 
glappet, som jag tar upp i Inledningen under rubriken Hur vi talar. Glappet 
uppstår när vi gör anspråk på att kunna tala om verkligheten som den faktiskt 
är i-sig men som vi, mot bakgrund av den metafysiska realismen och den 
metafysiska antirealismen, inte kan säga någonting om.859 

Glappet försvinner om vi uppmärksammar att vi uttalar oss om hur verk-
ligheten är, visserligen med robusta begrepp i olika kontexter men ändå med 
en gemensam minimal kärna. På så sätt kan vi uttala oss realistiskt om hur 
verkligheten är även vad gäller Gud. 

                               
859 Jfr Herrmann, 2004, s. 51. 
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Avslutning 

Rekapitulering av huvudproblemställningen 
Den huvudproblemställning jag behandlat i denna bok är att vi å ena sidan 
verkar kunna säga, tänka och tro saker och ting om verkligheten. Vi menar 
att det vi säger antingen kan vara sant eller falskt och att det vi säger gäller 
en av oss oberoende verklighet. Denna sanning och denna verklighet vi säger 
något sant om upplever vi vara objektiv och oberoende. Å andra sidan an-
vänder vi vårt språk för att uttrycka och relatera oss till dessa sanningar och 
för att beskriva relationen mellan sanning och verklighet. Vi vet att språket 
finns med i allt, i tankar, påståenden, trosföreställningar o.s.v. Vi inser att vi 
inte kan koppla bort språket. Vi kan lika lite låta bli att använda språket i allt 
vi relaterar oss till som vi kan låta bli att använda oss av våra sinnen. På 
detta sätt är inte språket något vi lägger som ett raster på en icke-
begreppsliggjord verklighet utan något vi ser verkligheten med och genom. 
Problemet blir då att undersöka begreppen verklighet och sanning och se hur 
vi kan förstå kopplingen mellan dessa och vårt språk. Det filosofiska pro-
blem jag har behandlat kan i korthet formuleras som: Hur kan vi förstå be-
greppen sanning och verklighet på ett sätt som stämmer överens med vad vi 
vanligtvis menar med att något är sant och att något existerar och som samti-
digt är filosofiskt hållbart? 

När religiösa personer säger att Gud finns menar de (i alla fall vissa) att 
Gud finns så att säga ”på riktigt”. Religiösa personer menar vanligtvis inte 
att de med att säga att Gud finns menar att Gud bara finns i deras hjärtan 
eller bara i den religiösa gemenskapen eller liknande. När icke-religiösa 
personer säger att Gud inte finns menar de att Gud inte finns ”på riktigt”. 
Icke-religiösa personer menar då inte bara att Gud inte finns i människors 
hjärtan utan att Gud inte finns alls. De religiösa och icke-religiösa är alltså 
(för det mesta) överens om en sak, nämligen vad det skulle vara för Gud att 
finnas. Vad de är oense om är svaret på frågan om Gud finns eller inte. 

Det finns naturligtvis de som menar att Gud kan sägas finnas men endast 
t.ex. ”i våra hjärtan”. Detta är dock inte i någon vardaglig eller konventionell 
bemärkelse utan snarare en specifik uppfattning om vad det betyder att något 
finns. Dessa religiösa människor menar då att det är på ett visst sätt, nämli-
gen att Gud inte finns i en konventionell bemärkelse utanför oss människor, 
de menar i stället att det är så att Gud existerar endast t.ex. i deras hjärtan. 
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De är alltså inte överens med de religiösa människor som menar att Gud 
finns i en mer konventionell bemärkelse, utanför oss människor. Vad båda 
dessa typer av religiösa människor är överens om är dock att det finns sätt 
som det är på oberoende av vad vi tror eller tänker om det. 

Det finns alltså också de religiösa människor som menar att Gud finns 
oberoende av oss människor och våra begrepp. Det är denna uppfattning om 
Gud som har aktualiserat min filosofiska problemställning, och det är denna 
jag utgår från i denna bok. Jag vill alltså hitta en filosofiskt hållbar position 
som gör rättvisa åt denna specifika uppfattning. 

Vilka delproblem jag bearbetat 
Vi beskriver inte alltid verkligheten på samma sätt utan beroende på vilken 
utgångspunkt vi har. I en kontext kan ett sätt att beskriva verkligheten på 
vara korrekt och det bästa, i en annan kontext kan ett annat sätt att beskriva 
verkligheten på vara korrekt och det bästa. Det verkar alltså finnas olika, lika 
bra beskrivningar av verkligheten. Dessa olika beskrivningar kan verka vara 
rivaliserande och motsägande och ändå verkar de vara sanna. Frågan blir då 
hur vi ska förhålla oss till att två varandra motsägande påståenden inte kan 
vara sanna samtidigt. 

Vi kan förstå detta genom att titta just på olika kontexter och de begrepps-
liga scheman som är kopplade till dessa kontexter. Vi upplever att det finns 
olika kontexter som vi lever i och som glider in i varandra men som samti-
digt kan sägas vara distinkta. Vi har olika kontexter och i dessa olika kontex-
ter har vi olika begreppsliga scheman. I ett visst begreppsligt schema kan ett 
visst sätt att tala om något vara det mest naturliga. I ett annat begreppsligt 
schema kan ett annat sätt att tala om samma ”något” vara det mest naturliga 
och inget av sätten behöver vara bättre än det andra. Vi kan inte inta någon 
neutral utgångspunkt och därför kan vi inte säga vilket av sätten att tala om 
något som är det bästa oberoende av alla begreppsliga scheman. Däremot 
kan vi värdera olika sätt att beskriva något på utifrån en viss kontext. Vi kan 
också värdera olika sätt att beskriva något i relation till varandra genom att 
inta ett betraktarperspektiv som är möjligt för oss p.g.a. att vi är de varelser 
vi är. Genom att vi har möjlighet att transcendera vår egen belägenhet kan vi 
med hjälp av andra kontexter och ståndpunkter utvidga och ändra vår egen. 
Utifrån samma faktum, att vi kan transcendera vår egen belägenhet, kan vi 
också utvidga vår kunskap och våra utgångspunkter mot något helt främ-
mande som ligger utanför våra egna kontexter. Genom att utgå från vad vi 
kan veta kan vi också veta något om det vi inte vet något om. Vi kan också 
veta att vi inte vet allt eller kan veta allt. Vi kan inifrån vår egen belägenhet 
utvidga våra gränser ut mot det okända. 

Med hjälp av Lynchs syn på begrepp som funktionella och att han menar 
att vi bör räkna med en pluralitet av begreppsliga scheman kan vi se att ett 
visst begrepp kan få olika funktioner i olika begreppsliga scheman. Begrepp 
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är enligt Lynch inte skarpt avgränsade och rigida utan töjbara. I olika be-
greppsliga scheman kan samma begrepp få olika funktioner genom att det 
utvidgas åt olika håll. Begreppets minimala kärna, som gör begreppet till just 
det begreppet, kan inte undvaras eller ändras men denna kärna kan utvidgas 
med andra delar som ger begreppet dess funktion i ett visst begreppsligt 
schema. På detta sätt ser vi att olika sätt att beskriva verkligheten på kan vara 
lika bra beroende på i vilken kontext beskrivningen hör hemma och vilken 
funktion ett visst begrepp har i det begreppsliga schema som hör till den 
kontexten. 

Genom att förstå språket på två nivåer kan vi se att vårt språk på nivå 1 
alltid är det samma övergripande språk vi hela tiden utgår från genom att vi 
är de varelser vi är. På nivå 2 finns de olika begreppsliga scheman som är 
kopplade till olika kontexter. De begreppsliga scheman som finns på nivå 2 
är den typ av begreppsliga scheman som Lynch beskriver och som bygger på 
begrepp som funktionella och töjbara. 

Alla begrepp är relativa ett visst begreppsligt schema, inget begrepp är 
oberoende av alla begreppsliga scheman. Däremot finns det begrepp som är 
relativt alla begreppsliga scheman, det Lynch kallar fungerande absoluta 
begrepp860.861 Genom att inget kan förstås oberoende av begreppsligt schema, 
kontext, utgångspunkt eller sammanhang utan måste förstås i, med och i 
relation till ett visst sådant ser vi att det inte bara finns ett enda sätt att tala 
om saker och ting på och vi kan kanske inte heller alltid avgöra vilket sätt 
som är bäst. Ett sätt att tala om något kan vara bäst inom ett schema, ett an-
nat sätt inom ett annat schema. Det skulle också kunna vara så att flera olika 
sätt att tala är lika bra inom samma schema. Vad vi kan avgöra är om ett sätt 
att tala om saker och ting är problematiskt eller felaktigt utifrån om det är ett 
inadekvat sätt att tala om detta något på. Detta har att göra med att vi har 
möjligheten att transcendera våra egna utgångspunkter och därigenom inta 
ett betraktarperspektiv. Genom att vi kan göra det kan vi också se vad som 
kan sägas vara felaktiga sanningsanspråk, genom att vi kan inta en till viss 
del annan utgångspunkt än vår egen. Ibland behöver vi inte heller transcen-
dera våra egna utgångspunkter utan kan se vad som är felaktiga sanningsan-
språk, så att säga, inifrån. 

På detta sätt kan vi på ett filosofiskt hållbart sätt göra det förståeligt att vi 
i vissa kontexter talar om saker och ting på ett sätt och i andra kontexter på 
ett annat sätt. Att det vid första anblicken ibland kan se ut som om påståen-
den om samma sak inom olika begreppsliga scheman motsäger varandra 
trots att de inte gör det kan då förklaras med hjälp av att vilka påståenden 
som kan sägas vara sanna måste avgöras i relation till den kontext i vilken 
man påstår något. 

                               
860 ”Virtual absolutes”. 
861 Lynch, 1998, s. 142-144. 
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I vårt vardagliga liv räknar vi med att vi kan veta saker och ting, men vi 
vet också att vi kan ha fel. Räknar vi med att vi alltid har rätt om allt blir det 
problem. Dels går det emot det faktum att vi av erfarenhet vet att vi kan ha 
fel, och dels skulle detta resultera i att språket skulle falla samman genom att 
vi genom att aldrig kunna ha fel då heller inte skulle kunna tala om att ha 
rätt. Det vore då meningslöst att använda språket på det sätt vi gör. Ett lik-
nande problem uppstår om vi inte räknar med att vi kan ha rätt, eller till och 
med oftast har rätt. Då blir begreppet att ha fel meningslöst. 

Vad vi kan veta något om är hur det är och hur det inte är. Det är alltså 
fråga om vad som är sant och vad som är falskt och detta beror på hur verk-
ligheten är. Att tro något under tillräckligt goda eller rent av perfekta rättfär-
digandeförhållanden är inte det samma som att veta sanningen. Inte ens per-
fekta rättfärdigandeförhållanden är begreppsligt det samma som sanning. 
Vad som är rättfärdigat under ideala rättfärdigandeförhållanden och vad som 
är sant kan naturligtvis sammanfalla, chansen är kanske till och med stor. 
Distinktionen mellan vad vi tror om något och hur det faktiskt är måste ändå 
upprätthållas. Vi måste alltså hitta balansen mellan vad vi tror oss veta, vad 
vi kan veta och vad som är sant. 

Att vi kan veta att något är sant har att göra med vår erfarenhet och att vi 
använder våra begrepp på det sätt vi gör. Av erfarenhet vet vi att vi ibland 
har rätt och ibland fel. Vi stöter ganska ofta på det faktum att vi har haft fel, 
det händer hela tiden. 

För att upprätthålla distinktionen mellan vad vi tror är sant och vad som är 
sant samtidigt som vi inte hamnar i skepticism måste vi räkna med att vi har 
rätt om det mesta men samtidigt att vi alltid kan ha fel. Detta kan också ut-
tryckas som att vi kan ha fel om allt, men inte samtidigt. Detta eftersom vi 
människor inte bestämmer vad som är sant och inte. Sanningen är oberoende 
av oss och vi kan inte veta allt. Det är högst osannolikt att jag skulle ha fel 
om att stolen jag sitter på är en stol. Vi vet ju att det är en stol. Men det skul-
le kunna finnas omständigheter som gjorde att jag misstog mig. 

Allt vi talar om, tror och tänker på bygger på vårt språk och de begrepps-
liga distinktioner vi har. Vi kan inte tala om eller tänka på något utan att 
använda vårt språk. Det är också därför det är problematiskt att tala om en 
verklighet i-sig, som är oberoende av våra begrepp, då vi när vi försöker tala 
om denna verklighet i-sig, som är helt oberoende av våra begrepp, ändå gör 
det med våra begrepp. 

Om nu vårt språk och våra begrepp påverkar hur vi ser verkligheten, vad 
är det då som garanterar att allt inte bara är begrepp, alltså att det inte finns 
någon yttre verklighet som är oberoende av oss, eller att vi har fel om allt, 
och därmed skulle hamna i skepticism? 

Det som kan sägas garantera att allt inte bara är begrepp är bl.a. att verk-
ligheten bjuder oss motstånd. Vi kan förstå relationen mellan sanning och 
verklighet i termer av ett minimalt korrespondensbegrepp. Sett som ett ro-
bust begrepp är korrespondens inte det enda sätt på vilket vi kan förstå kopp-



 305 

lingen mellan sanning och verklighet, men ett sätt som kan användas i en 
viss kontext där det fungerar just som ett sätt att förstå relationen mellan 
sanning och verklighet på och vanligtvis förstås relationen på detta sätt. 

Vi måste också räkna med evidenstranscendenta sanningar, för att inte det 
vi människor tror ska vara det samma som sanningen, därför att sanningen 
ligger utanför oss och för att vi inte alltid kan veta hur saker och ting ligger 
till. 

Verkligheten som bjuder oss motstånd är en och den samma, vi förstår det 
genom våra samfällda reaktioner. Vi människor reagerar på verkligheten. 
Verkligheten orsakar oss människor att begreppsliggöra den och redan våra 
reaktioner är begreppsliggjorda. Verkligheten är på så sätt både beroende 
och oberoende av våra begrepp. 

Verkligheten kan sägas vara beroende såtillvida att vi alltid talar om, tän-
ker på och relaterar oss till verkligheten genom vår begreppsapparat. Vi har 
inte möjligheten att ställa oss utanför våra begreppsliga förutsättningar så-
tillvida att allt vi reagerar på är redan begreppsliggjort genom våra begrepps-
liga scheman. Det är inte så att vi först reagerar på något som vi sedan be-
greppsliggör utan själva reaktionen är också redan begreppsliggjord. Obero-
ende kan verkligheten sägas vara på det sätt att den bjuder oss motstånd som 
vi märker av i vår samfällda reaktion. 

Om en religiös person påstår att Gud finns menar personen (oftast) inte att 
Gud finns endast i våra hjärtan eller något liknande utan personen menar att 
Gud faktiskt finns, ”på riktigt”. Men finns då Gud på samma sätt som min 
bil, min syster, trädet på gården o.s.v. eller finns Gud i sådana fall snarare på 
samma sätt som kärlek, och vad är i så fall skillnaden mellan det ena sättet 
att finnas och det andra sättet att finnas? 

För att ta reda på det måste vi titta på referens och korrespondens och reda 
ut dessa begrepp. Referens och korrespondens ser inte alltid lika ut beroende 
på i vilken situation som man talar om något. Därför måste vi titta på olika 
kontexter och de begreppsliga scheman som hör ihop med dessa kontexter 
och relationen mellan dessa två begrepp. 

För att se vad vi menar med att något finns eller existerar måste vi gå till 
vårt vardagliga språk och de olika kontexter i vilka vi talar om att saker och 
ting existerar. Inget finns i ett begreppsligt vakuum utan allt finns i en viss 
kontext där begrepp används på olika sätt relativt ett begreppsligt schema. I 
relation till dessa olika kontexter finns alltså olika begreppsliga scheman. Ett 
begreppsligt schema är språklig användning inom en viss fysisk kontext som 
ska förstås som en praktik. 

Olika saker kan sägas existera på olika sätt relativt olika kontexter och de-
ras begreppsliga scheman. Appelros visar oss att vissa sakers existerande i 
hög grad är beroende av fysiska karakteristika, andra saker är inte (lika) be-
roende, för sin existens, av fysiska karakteristika. Hon menar att sådant som 
refereras till som huvudsakligen är konstituerat som begreppsliggjort med 
svagt beroende av fysiska karakteristika kan uppfattas som verkligt utan att 
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behöva falla tillbaka på vare sig fysisk eller metafysisk existens.862 Genom 
detta kan vi förstå att om något kan sägas existera eller inte har att göra med 
i vilken kontext vi talar om det. Det har också att göra med hur vi faktiskt 
använder vårt språk. Vissa saker uppfattar vi som att vi kan fälla sanna eller 
falska påståenden om och att detta räcker för att kunna mena att de finnas i 
en viss bemärkelse. Andra saker kan sägas finnas på ett mer vardagligt eller 
konventionellt sätt så som t.ex. stolar och berg. 

Vad jag kommit fram till 
Det sätt vi lever på och talar om verkligheten och de erfarenheter vi har visar 
oss att vi förutsätter en mängd olika saker som har att göra med bl.a. de kon-
texter vi rör oss i och de begreppsliga scheman som tillhör dessa kontexter.  

När jag talar om förutsättningar handlar det inte om att det är några förut-
sättningar i bemärkelsen att de måste uppfyllas för att uppnå ett visst syfte. 
Det är inte fråga om att dessa förutsättningar utgör någon definition såtillvi-
da att det skulle vara fråga om nödvändiga och tillräckliga villkor för defini-
tion av något. Det handlar heller inte om något normativt i den bemärkelsen 
att vi borde agera på ett visst sätt. Inte heller handlar det om något medvetet 
som vi tänker ut varje gång vi förutsätter något. Vi går inte omkring hela 
tiden och tänker på vad det är vi förutsätter. Det är just det som är poängen 
med förutsättningar, att vi bara har dem där som grund. Jag tänker t.ex. inte 
hela tiden på om golvet i vår lägenhet ska hålla, men jag förutsätter det im-
plicit hela tiden när jag rör mig hemma. Det handlar alltså om förutsättningar 
i bemärkelsen att vi inte kan göra annat än att räkna med detta som vi förut-
sätter, men vi räknar, i vårt vardagliga liv, med det högst omedvetet. 

Med hjälp av Lynch har jag visat på vilket sätt vi kan förstå begrepp som 
funktionella och som utförande ett visst jobb. Begrepp kan sägas vara flexib-
la och töjbara och har inte skarpa gränser utan kan utvidgas i olika kontexter. 
Ett begrepp har alltid en minimal kärna som är den samma inom alla be-
greppsliga scheman. För grundläggande begrepp gäller också att dessa mi-
nimala begrepp finns med i alla begreppsliga scheman. Denna minimala 
kärna avgör om ett begrepp är just det begreppet eller ett annat såtillvida att 
om man tar bort något av den minimala kärnan så är det inte längre det be-
grepp det var från början. Denna minimala kärna kan alltså inte avvaras om 
begreppet inte ska bli ett annat. Detta minimala begrepp kan sedan utvidgas 
åt olika håll beroende på begreppets funktion i en viss kontexts begreppsliga 
schema. 

Det finns också mer grundläggande och mindre grundläggande, mer spe-
cifika begrepp, i alla begreppsliga scheman. De grundläggande begreppen är 
sådana att de är avgörande för vårt sätt att förhålla oss till den verklighet vi 

                               
862 Appelros, 2002, s. 127. 
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lever i och interagerar med, som de varelser vi människor är, och är därför 
samma inom alla begreppsliga scheman.863 

Att det är samma grundläggande begrepp i alla olika begreppsliga sche-
man har att göra med att vi är de varelser vi är och att vi inte på ett menings-
fullt sätt kan tänka oss ett helt annat sätt att kategorisera eller dela upp värl-
den på. Om det var fråga om helt andra grundläggande begrepp som utgjorde 
grunden för ett visst begreppsligt schema så att det skilde sig avsevärt från 
vårt så skulle vi inte kunna säga att det var ett begreppsligt schema. 

Dessa grundläggande begrepp är dock inte absoluta och oberoende av 
våra begreppsliga scheman. Däremot är de relativa alla våra begreppsliga 
scheman. Lynch kallar dessa begrepp för fungerande absoluter864 till skillnad 
från verkliga absoluter865.866 Dessa fungerande absoluter är alltså absoluta på 
så sätt att de är relativa alla begreppsliga scheman men inte oberoende av, i 
den bemärkelsen att de skulle finnas utanför, våra begreppsliga scheman. 
Detta är viktigt då vi inte kan tala om att några begrepp är oberoende av våra 
begreppsliga scheman, däremot måste de vara relativa alla begreppsliga 
scheman för att dessa begreppsliga scheman ska kunna kallas begreppsliga 
scheman över huvud taget.867 

För att göra tanken på begreppsliga scheman och språk som å ena sidan 
kontextberoende, såtillvida att vi rör oss i olika kontexter såsom t.ex. religiö-
sa, vetenskapliga, vardagliga, och å andra sidan kontextoberoende, såtillvida 
att det gäller alla kontexter p.g.a. att vi är de varelser vi är med de begrepps-
liga förutsättningar vi har, filosofiskt hållbar och förståelig delar jag in var-
dagsspråket i två nivåer. 

Nivå 1 är den mer grundläggande nivån såtillvida att vi är de varelser vi är 
med de språkliga förmågor vi har. Vi kommer alltid att se verkligheten ge-
nom språket och kan inte på ett meningsfullt sätt tänka oss verkligheten utan 
våra begrepp. Vi förhåller oss därför alltid till språket. På denna nivå är det 
alltså fråga om språklig förmåga och grundläggande begrepp och kategorise-
ringar. 

Nivå 2 är mer specifik såtillvida att våra grundläggande begrepp får olika 
användningsområden i olika kontexter och utvidgas i enlighet med dem i de 
olika begreppsliga schemana. De minimala begreppen utvidgas till mer ro-
busta begrepp i enlighet med den funktion eller det jobb de ska utföra i det 
specifika begreppsliga schema som hör till den specifika kontexten. Ett visst 
minimalt grundläggande begrepp utvidgas i olika begreppsliga scheman och 
de kontexter dessa scheman tillhör till mer robusta begrepp. Därför blir det 
inte fråga om exakt samma (robusta) begrepp i alla kontexterna och be-
greppsliga schemana men det är fortfarande samma (minimala) begrepp i 
                               
863 Lynch, 1998, s. 44-45, 49. 
864 ”Virtual absolutes”. 
865 ”Real absolutes”. 
866 Lynch, 1998, s. 142-143. 
867 Lynch, 1998, s. 142-144. 
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alla olika kontexterna.868 Andra begrepp är inte alls särskilt grundläggande 
och kan bara sägas få en betydelse i relation till nivå 2 och de olika be-
greppsliga scheman som finns där. 

Utifrån detta ser vi att begreppet existens kan förstås på ett sätt i ett sam-
manhang och på ett annat sätt i ett annat sammanhang. Det måste dock för-
stås på inte helt olika sätt för att fortfarande vara begrepp om just existens 
och inte om något annat. I ett religiöst sammanhang kan alltså påståendet 
”Gud existerar” sägas vara ett påstående om hur det är i verkligheten (den 
yttre och av oss oberoende) trots att existens inte betyder exakt samma sak i 
detta fall som i ett påstående om att träd existerar. 

Vi har sett att vi alltid måste utgå från de förutsättningar och begräns-
ningar vi har såsom fysiska, psykiska, begreppsliga o.s.v. Vi kommer inte 
undan att vi alltid ser saker och ting i, genom och med de begreppsliga di-
stinktioner vi har att tillgå. Vi måste också alltid utgå från de sammanhang 
och kontexter vi är i. Samtidigt vet vi av erfarenhet att vi till viss del kan gå 
utanför de förutsättningar och begränsningar vi har. Vi har möjlighet att 
transcendera våra egna utgångspunkter. Detta kan vi göra genom att vi upp-
lever sådant som är annorlunda än våra egna utgångspunkter. Vi vet t.ex. att 
andra människor tänker på andra sätt och utgår från annat än vi. Vi har också 
möjligheten att föreställa oss sådant vi inte varit med om. Vi föreställer oss 
det naturligtvis alltid utifrån våra egna utgångspunkter och erfarenheter men 
vi kan lika fullt föreställa oss hur andra har det. Vi kan inte fullt ut förstå allt, 
vi kan t.ex. inte fullt ut föreställa oss hur det skulle vara att vara en fluga 
men vi kan så att säga ”leka med tanken” på hur en fluga upplever världen. 
Denna lek med tanken på hur en fluga upplever världen är utifrån våra be-
grepp och vårt sätt att se världen och därför kan vi aldrig fullt ut förstå hur 
flugan upplever världen. Att säga att flugan ”upplever” världen är att utgå 
från vår mänskliga förståelse. 

Som vi sett visar oss Tanesini att vi utifrån det vi vet eller de utgångs-
punkter vi har kan utvidga gränserna för det vi vet eller de utgångspunkter vi 
har ut mot det vi inte vet något om och som ligger utanför våra utgångspunk-
ter. Allt vi har att utgå från är vårt språk och våra begrepp och allt vi talar 
om, tänker på, tror och hoppas gör vi genom våra begrepp. På detta sätt kan 
verkligheten sägas vara beroende av oss och våra begrepp, eftersom vi, även 
när vi talar om en verklighet som är oberoende av oss och våra begrepp, gör 
det i, med och genom våra begrepp. Detta betyder dock inte att det inte finns 
någon av oss oberoende verklighet eller någon objektiv sanning. 

Med hjälp av Tanesini har jag visat att vi inte på ett meningsfullt sätt kan 
tala om en gräns för språket, en gräns mellan det som är beroende av våra 
begrepp och det som ligger utanför våra begrepp. Jag har också visat hur vi, 
till viss del, trots detta kan gå utanför eller transcendera vår belägenhet. Ge-

                               
868 Lynch, 1998, s. 68-73. 
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nom att vi kan säga vad vi vet kan vi också indirekt säga något om vad vi 
inte vet. På detta sätt kan vi gå utanför de förutsättningar vi har.869 

Att tala om en gräns för språket blir inte meningsfullt eftersom man för att 
kunna dra en gräns måste kunna säga något om vad som finns på andra si-
dan. Vi kan dock inte tala om eller tänka på det som ligger utanför språket 
eftersom vi alltid talar om och tänker på allt i, med och genom språket. Trots 
detta kan vi utifrån de förutsättningar vi har i språket ”trycka på” ”gränsen” 
som språket utgör så att säga inifrån, tills det tar stopp. Genom att vi är de 
varelser vi är med de begränsningar men också de förutsättningar vi har, har 
vi möjligheten att inifrån språket trycka utåt och utvidga språket. Vi kan inte 
tänka det som inte kan tänkas men i stället kan vi arbeta utåt genom att tänka 
allt som kan tänkas. Genom att göra det visar vi på vad som inte kan tänkas. 
På så sätt har vi möjlighet att vidga våra begränsningar utifrån våra förut-
sättningar. 

Att begreppen sanning och verklighet har att göra med hur det verkligen 
är har jag visat genom att begreppen är så pass grundläggande som de är och 
genom att de innehåller det de gör. Jag har visat att genom att begreppet om 
objektiv sanning och begreppet om en oberoende verklighet är så grundläg-
gande som de är och att hela vårt språk bygger på dessa begrepp så förutsät-
ter vi att de refererar till hur det faktiskt är. I själva begreppet om objektiv 
sanning och begreppet en oberoende verklighet ligger att de säger något om 
hur det faktiskt är genom att begreppen handlar om objektiv sanning och 
oberoende verklighet. 

Vi kommer inte undan att vi måste räkna med en av oss oberoende verk-
lighet då den oberoende verkligheten är hur det är. Den oberoende verklighe-
ten kan sägas bestå av allt som existerar och allt som inte existerar. Då exi-
sterar det en oberoende verklighet även om det vore fallet att en oberoende 
verklighet inte existerar. Att det inte finns en av oss oberoende verklighet är, 
om det är sant, den av oss oberoende verkligheten. Alltså finns det en av oss 
oberoende verklighet oavsett om påståendet, om att det inte finns en av oss 
oberoende verklighet, är sant eller inte. Alltså, om det inte finns någon obe-
roende verklighet så finns det en oberoende verklighet. 

Genom att utgå från ett transcendentalt sätt att argumentera rör jag mig 
från det begreppsliga, genom erfarenheten och det sätt vi vanligtvis talar, 
tänker och tror, till det ontologiska, d.v.s. hur verkligheten är. Begreppen 
måste nämligen, för att vara adekvata och fungera, ha en koppling till verk-
ligheten. Om begreppen inte fungerade på så sätt att de gjorde att vi kunde 
relatera oss till verkligheten på ett adekvat sätt så skulle dessa begrepp bytas 
ut eller revideras.870 

                               
869 Tanesini, 2004, s. 65. 
870 Jfr Herrmann, 2004, s. 43. Lynch, 1998, s. 43.  
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Vad delresultaten innebär tillsammans 
Genom att vi kan transcendera oss själva och våra förutsättningar kan vi titta 
på vårt språk och våra begreppsliga scheman utifrån. Vi har då möjlighet att 
se hur relationen mellan vårt språk, sanningen och verkligheten ser ut. När vi 
förstår att vi, som de varelser vi är, alltid är beroende av de begreppsliga 
förutsättningar vi har genom språket och att språket ger oss ramarna och 
grunden för förståelse av den verklighet vi lever i och interagerar med förstår 
vi också att vi inte kan räkna med att vi kan ha tillgång till någon icke-
begreppsliggjord verklighet i-sig. Vi kan inte kliva utanför de gränser språ-
ket utgör men vi kan skjuta gränserna framför oss och vi kan på så sätt ut-
vidga vår förståelse av verkligheten. 

När vi förstår att vi har vissa språkliga förutsättningar som vi inte kom-
mer undan och när vi ser att vår interaktion med verkligheten grundar sig på 
dessa förutsättningar, kan vi också se dem som just förutsättningar och inte 
endast som begränsningar. Samtidigt är de begränsningar, vi är de varelser vi 
är, människor, inte allsmäktiga eller allvetande. Vi vet att vi inte vet allt. 
Detta vet vi av erfarenhet. Jag vet t.ex. att jag ständigt lär mig nya saker, 
sådant jag inte visste. Vi vet också att forskare och vetenskapare ständigt 
upptäcker nya saker och reviderar gamla teorier. Vi vet att både vi själva 
som enskilda individer ofta har fel och vi vet att hela kulturer har haft fel. 
Därför vet vi också att vi inte vet allt. Vi vet att vi hittills inte har vetat allt 
och därför kan vi räkna med att vi inte heller nu vet allt. Visst skulle det 
endast kunna vara fram till nu som vi har haft fel och från och med nu kom-
mer vi alltid ha rätt. Det skulle kunna vara så men vi måste trots allt räkna 
med att vi kan ha fel, annars är det vi som avgör vad som är sant och inte. Vi 
kan inte bevisa att vi kommer fortsätta att ha fel bara för att vi hittills haft 
det. Jag kan inte dra slutsatsen att det inte finns något bestämt, t.ex. svarta 
svanar, bara för att ingen någonsin skulle ha sett en svart svan. Det följer 
alltså inte med logisk nödvändighet att det inte finns svarta svanar. Däremot 
skulle man vara rättfärdigad att tro att det inte finns svarta svanar om det 
mesta tyder på att det inte finns svarta svanar. Bara för att vi inte sett t.ex. 
Gud eller ett liv efter detta följer inte med logisk nödvändighet att Gud eller 
ett liv efter detta inte finns. När det gäller vad vi är berättigade att säga eller 
tro när det gäller Gud är det inte samma saker som när det gäller vad som är 
berättigat gällande t.ex. svarta svanar. Vad vi är berättigade att säga eller tro 
gällande Gud beror på vad vi uppfattar som rättfärdigat i den kontexten, 
alltså den religiösa kontexten. Lika lite kan jag dra slutsatsen att det finns 
saker vi ännu inte vet om, t.ex. något djur, en beståndsdel mindre än kvarkar 
eller ett liv efter detta. Bara för att det förut varit så att vi kommit på nya 
saker betyder inte det att vi kommer att fortsätta att göra det. Rent logiskt 
skulle det kunna vara stopp nu, att det inte finns något mer att komma på. 
Men sannolikheten för detta, är nog minimal. Vi vet alla att vi hela tiden lär 
oss nya saker och detta visar att vi inte vet allt. 
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Att vi inte vet allt betyder också att det finns aspekter av verkligheten och 
relationen mellan språket, sanningen och verkligheten som vi inte vet om 
eller förstår och som vi med största sannolikhet heller aldrig kommer att veta 
om. Verkligheten är större än vi och kan därför sägas vara oberoende av oss 
och vårt språk trots att vi alltid kommer att se verkligheten med, genom, i 
och innanför språkets gränser. Här har vi alltid ett användarperspektiv eller 
ett deltagarperspektiv. 

Genom att se att vi är just de varelser vi är, med de förutsättningar och 
begränsningar vi har, kan vi också se att vi inte är det som bestämmer verk-
ligheten. Den är större än vi och våra förutsättningar och begränsningar. Men 
vi kommer alltid att vara innanför gränsen för vårt språk. Och när vi förstår 
att verkligheten är större än vad våra förutsättningar och begränsningar tillå-
ter oss att fullt ut förstå så gör vi det innanför dessa gränser. Detta är ingen 
motsättning utan en självklarhet. Det är så vi människor fungerar och det är 
endast utifrån oss som vi kan titta på språket, sanningen och verkligheten. 

När vi reder ut begreppen sanning och verklighet framträder en bild av 
språket. Denna bild är grunden för vår förståelse av verkligheten. Då ser vi 
också att det inte går att hitta en början, såtillvida att vi skulle kunna säga 
vilket begrepp som är mest grundläggande av begreppen sanning och verk-
lighet. Vi ser också att förståelsen av dessa begrepp redan förutsätter en för-
ståelse av just dessa begrepp. De är så grundläggande att vi inte kommer 
djupare. Just genom att vi redan vet vad dessa begrepp betyder och just ge-
nom att vi förutsätter dem i allt ser vi vad de verkligen betyder. 

Frågan om det finns en av oss oberoende verklighet eller inte besvarar, 
om vi analyserar begreppen, sig själv. Att det inte finns en av oss oberoende 
verklighet är, om det är så, den av oss oberoende verkligheten, alltså finns 
det en av oss oberoende verklighet i vilket fall. Vi förutsätter redan från bör-
jan en av oss oberoende verklighet. Vårt sätt att möta verkligheten och vårt 
språk bygger oundvikligen på denna förutsättning och vi kan inte plocka bort 
den. 

På vilket sätt jag bearbetat huvudproblemställningen 
Jag har visat att vi inte behöver välja mellan att uppfatta verkligheten som 
något som ligger utanför oss människor och vårt språk, och som den verklig-
het vi talar om och interagerar med. Problemet ligger i att mena att det finns 
en verklighet i-sig som ligger helt utanför oss människor och vårt språk och 
som vi egentligen inte kan veta något om p.g.a. att vi alltid måste använda 
vårt språk. Detta står i strid med att vi faktiskt kan säga något om denna 
verklighet, som t.ex. att den finns. Vi menar oss ju kunna säga sanna saker 
om verkligheten. Jag har visat hur vi på ett filosofiskt hållbart sätt kan 
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handskas med det glapp som uppstår mellan den (av oss upplevda) verklig-
het och verkligheten som den är helt oberoende av oss, d.v.s. i-sig.871 

Det finns alltså ett sätt att förstå relationen mellan sanning, språk och 
verklighet på som inte går in i debatten som bl.a. metafysiska realister och 
metafysiska antirealister för. Det glapp som verkar uppstå mellan en yttre, av 
oss oberoende, verklighet i-sig och verkligheten som vi upplever den, mot 
bakgrund av vårt språk, är inget glapp utan handlar snarare om att förstå hur 
grundläggande de grundläggande begreppen sanning och verklighet verkli-
gen är. Det handlar om att förstå att det inte är någon ond cirkel, en ”circulus 
vitiosus”.872 Det beror på att begreppen sanning och verklighet är så nära 
kopplade till varandra och till hur vi måste räkna med att det är. Samtidigt 
som de är delar av språket så är de också förutsättningar för språket. 

Det är omöjligt att säga vilket begrepp som är mest grundläggande av 
sanning och verklighet och det går heller inte att säga om det är dessa be-
grepp som kommit först eller om språket (i sin helhet) kommit först. Sanning 
och verklighet är språkliga begrepp men de är också grunden för språket och 
vår förståelse av den verklighet vi lever i och interagerar med. Vi räknar med 
att det finns en av oss oberoende verklighet och att det finns objektiv sanning 
som är som den är oberoende av vad vi tror om den. Att påstå att det inte 
finns någon av oss oberoende verklighet är att påstå något om en av oss obe-
roende verklighet, och att säga att sanningen inte är objektiv är att använda 
sig av förutsättningen att det faktiskt finns objektiv sanning, i detta fall näm-
ligen att det inte skulle finnas någon objektiv sanning. Att säga att det inte 
finns objektiv sanning är att förutsätta objektiv sanning och att säga att verk-
ligheten inte är oberoende av oss är att räkna med att den är oberoende av 
oss. 

Vad jag kommit fram till och vad som kvarstår 
Jag har visat att vi inte behöver välja mellan två olika problematiska filoso-
fiska ståndpunkter som båda bygger på metafysiskt realistiska förutsättning-
ar, ej heller inta en position där man inte vill säga något alls av rädsla för att 
hamna i någon av dessa metafysiskt realistiska förutsättningar. Jag har visat 
att vi inte behöver kliva in i diskussionen dem emellan utan att vi kan inta en 
annan position. Detta kan göras utan att behöva överge eller byta ut de pro-
blemställningar och frågeställningar som debatten handlar om. Det är inte 
frågorna som måste bytas ut utan det sätt på vilket vi försöker besvara dem. 

Som med allt filosofiskt arbete är inte heller detta arbete avslutat. När det 
gäller frågor om verkligheten och sanningen har vi att göra med vad som 
brukar kallas för eviga frågor.873 Därför har jag inte kunnat komma med nå-

                               
871 Jfr Herrmann, 2004, s. 51. 
872 Filosofilexikonet, 1988, circulus vitiosus, s. 92. 
873 Se Johannesson, 2002, s. 9-13. 
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gon slutgiltig lösning på de problem eller med några slutgiltiga svar på de 
frågor jag behandlar i den här boken utan jag har snarare tagit ut en bäring 
som jag uppfattar som den rimligaste gentemot denna typ av frågor. Vi vet 
inte vad det slutgiltiga och fullkomliga svaret på de stora frågorna är och 
detta är just för att vi är människor. Detta betyder dock inte att vi inte kan 
närma oss svaren och utifrån de bakgrundsteorier vi har hitta bättre eller 
sämre vägar och delsvar. Detta har att göra med min uppfattning om filoso-
fins uppgift och natur och det har också att göra med det svar som jag pre-
senterar i denna bok, utifrån vilken jag menar att det finns sådant som vi 
människor inte vet eller kan veta. 

Det jag kommit fram till och det lösningsförslag jag ger på min problem-
ställning som jag här presenterat är tvådelat. Å ena sidan ger jag lösningar 
och svar på problemen och frågeställningarna som jag tar upp i relation till 
realism- och antirealismdebatten. Å andra sidan svarar jag också på vad filo-
sofi är och hur den kan och bör bedrivas. Genom att jag givit de svar jag 
givit på hur vi kan och bör förstå begreppen sanning och verklighet och des-
sa begrepps relation till hur det faktiskt är i verkligheten har jag också svarat 
på vad filosofin som sådan är till för och vad den är. Filosofin bör, enligt 
mig, inte endast vara av deskriptivt slag utan även vara konstruktiv såtillvida 
att vi med de filosofiska verktyg vi har kan reda ut filosofiska problem, t.ex. 
kan filosofiska verktyg hjälpa oss att se, först att det finns missuppfattningar 
och funktionsfel i vardagsspråket, men också vad dessa missuppfattningar 
och funktionsfel grundar sig i och hur de kan förstås på ett sätt som inte är 
problematiskt. 

Jag har visat, genom en transcendental argumentation, att vi, för att behål-
la och utgå från det vardagliga common sense-begrepp vi faktiskt förutsätter, 
måste räkna med att vi alltid kan ha fel om allt, men inte ha fel om allt sam-
tidigt och utifrån ett användarperspektiv eller deltagarperspektiv. 

Samtidigt måste vi räkna med att vi oftast har rätt. Mot bakgrund av de 
olika kontexter vi är i, med de olika begreppsliga scheman vi har för att ut-
trycka oss och de olika bakgrundsteorier vi har som utgör grunderna i vår 
världsbild, kan vi ha fel om allt genom att vi i relation till andra kontexter 
kan utvidga våra bakgrundsteorier. Detta är i sin tur möjligt eftersom vi är de 
varelser vi är med en förmåga att transcendera våra egna utgångspunkter, 
oavsett om det är i form av kontext, begreppsligt schema eller bakgrundsteo-
ri. Vi kan inte, som vi sett, kliva utanför vår egen utgångspunkt. Vi kan en-
dast utgå från det vi vet. Det vi inte vet något om kan vi inte säga något om. 
Vi kan därför inte tala om en gräns mellan vår position och det utanför den. 
Men vi kan inifrån vår egen position utvidga denna position ut mot det 
okända. På detta sätt kan vi få ny kunskap och se nya aspekter av verklighe-
ten, den verklighet som vi inte vet allt om. Vi kan också med hjälp av andras 
utgångspunkter och positioner utvidga vår egen. 
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Arbetets icke-filosofiska relevans 
Den icke-filosofiska relevansen hos arbetet ligger i att vi, när vi väl förstått 
att alla våra sanningsbegrepp, även när det gäller subjektiv sanning, förutsät-
ter ett och samma minimala och grundläggande sanningsbegrepp, inte bör 
fortsätta att hävda att sanningen är subjektiv. Vi bör då undvika att använda 
oss av sanningsbegrepp som inte är utvidgningar av begreppet objektiv san-
ning utan som är ett försök att göra sanningen till något subjektivt och inte 
till något som gäller för alla oavsett vad man själv tror. Naturligtvis kan man 
tala om subjektiv sanning för att uttrycka något specifikt eller något nytt. Det 
bör dock inte uppfattas som möjligt att förneka sanning som objektiv. 

Samma sak gäller även för begreppet verklighet. När vi förstår att vi i allt 
förutsätter en yttre och av oss oberoende verklighet förstår vi också att verk-
ligheten är en och den samma för oss alla trots att vi ibland upplever den 
olika. Vi inser också att det inte finns något metafysiskt realistiskt glapp 
mellan verkligheten i-sig och verkligheten för oss, men vi inser också att vi 
inte kan veta allt om den verklighet vi lever i och interagerar med.874 Vi inser 
detta då vi av erfarenhet vet att vi tidigare haft fel om saker och att vi upp-
täckt nya saker. 

Detta påverkar i sin tur hur vi bör låta bli att uttrycka oss. Att tala om 
”hennes verklighet” eller ”min sanning” behöver inte vara ett problem så 
länge man ser det för vad det är: t.ex. ett uttryck för att vi ser på saker och 
ting olika eller ett uttryck för en värdering eller ett sätt att säga att jag har rätt 
att tro och tycka det jag vill. Vi använder ständigt språket på nya och ibland 
oväntade sätt. Språket kan böjas och utvidgas. Men när man tenderar att tro 
att det inte behövs något begrepp om objektiv sanning eller att vi inte kan 
eller bör räkna med någon av oss oberoende verklighet då misstar man sig. 

Så länge vi ser att vi alltid förutsätter dessa grundläggande begrepp är det 
inget problem. Samtidigt kan dock uttryck som ”min sanning” och ”hennes 
verklighet” vara just uttryck för en relativisering av sanningen och verklig-
heten. Detta har bl.a. att göra med förändringar i synen på relationen mellan 
filosofin, vad filosofins uppgift och natur är, och de grundläggande mänskli-
ga tankar och frågor som vi människor tänker och ställer oss. Filosofins upp-
gift ska, som jag tagit upp i Inledningen i denna bok, vara att bearbeta och 
lösa filosofiska problem. Dessa filosofiska problem måste dock bottna i var-
dagliga sätt att tänka och agera. De filosofiska problemen måste aktualiseras 
av något i våra vardagliga liv, i religionsfilosofens fall av fenomenet religi-
on.875 

Något djupt grundläggande mänskligt är, som jag tagit upp i Inledningen, 
att fundera över verkligheten. Vad vi kan konstatera är att vi har rört oss från 
en allmän uppfattning om en metafysiskt realistisk verklighet i-sig mot en 

                               
874 Jfr Herrmann, 2004, s. 51. 
875 Se Johannesson, 2002, s. 248. 
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antirealististisk uppfattning om att det egentligen inte finns någon oberoende 
verklighet och ingen objektiv sanning. 

En annan viktig aspekt vad gäller våra funderingar över verkligheten har 
att göra med relationen mellan våra olika kontexter. Blandar vi ihop dem kan 
det hända att vi t.ex. får en övertro på naturvetenskapen. Medan vi förr i 
tiden lät religionen (t.ex. kristendomen) dominera i alla frågor, har vi nu 
gjort helt om och låter naturvetenskapen ge svar på alla frågor. Där talas det 
visserligen om objektiv sanning men på ett sådant sätt att det inte går att tala 
om sanning utanför naturvetenskapen över huvud taget. Jag har dock visat 
att detta är möjligt och på vilket sätt det är möjligt. 

Detta får konsekvenser för hur vi kan och bör förstå frågan om sanning 
och verklighet i relation till religion. Jag har visat att religiösa påståenden 
handlar om verkligheten i lika hög grad som påståenden av t.ex. vetenskap-
ligt slag eller påståenden om vardagliga saker så som köttbullsbak. Oavsett 
vad vi talar om och påstår, om det handlar om vetenskapliga påståenden, 
påståenden om barnuppfostran, påståenden om Gud, påståenden om kärlek, 
påståenden om en låtsaskaka i en lek eller något annat, så handlar det i alla 
dessa fall om påståenden som måste förstås i relation till den egna kontexten. 
Dessa påståenden kan endast värderas i relation till den respektive kontext i 
vilken de hör hemma. Vad man bör komma ihåg är samtidigt att alla olika 
kontexter är kopplade till en och samma verklighet och i alla dessa kontexter 
är det fråga om att något finns eller inte finns. På detta sätt är alla de olika 
användningarna av begreppet existens i alla olika begreppsliga scheman, i 
alla kontexter, alltid grundade i ett minimalt existensbegrepp. Alla olika 
uppfattningar om hur saker och ting existerar måste ses i relation till en var-
daglig eller konventionell uppfattning om vad det betyder att något existerar. 

Jag har också visat att påståenden, från en viss kontext, kan behöva värde-
ras i relation till andra kontexter och mot de bakgrundsteorier som man räk-
nar med i dessa kontexter. Detta beroende på att vi för att värdera saker och 
ting och för att kunna jämföra olika sätt att förstå saker och ting på måste ta 
in nya aspekter och ståndpunkter från andra håll. Att värdera två olika för-
klaringssätt, som hör hemma i två olika kontexter, av samma fenomen måste 
göras i relation till flera kontexter just för att dessa förklaringssätt hör hem-
ma i olika kontexter. Påståenden kan alltså behöva värderas i relation till 
olika kontexter men man måste alltid utgå från den kontext i vilken påståen-
det hör hemma. 

Detta gäller alla typer av påståenden oberoende av kontext. Religiösa på-
ståenden måste därför förstås i relation till den egna kontexten. Att börja 
värdera religiösa påståenden i termer av (natur)vetenskap blir därför lika 
problematiskt som att värdera (natur)vetenskap i termer av religion. Vad som 
däremot är möjligt är att utifrån ett betraktarperspektiv se om det religiösa 
svarsalternativet eller det vetenskapliga svarsalternativet är mest adekvat för 
att svara på en viss fråga. Detta är dock endast utifrån ett betraktarperspek-
tiv. Utgår vi i stället från ett användarperspektiv eller ett deltagarperspektiv 



 316 

är det möjligt att det endast är svarsalternativet från den egna kontexten som 
är tänkbart. Genom att vi människor är de varelser vi är med en möjlighet att 
inta både ett användarperspektiv eller deltagarperspektiv och ett betraktar-
perspektiv kan vi dock värdera påståenden från olika kontexter. 

Religiösa påståenden kan alltså förstås som påståenden om verkligheten 
lika fullt som t.ex. påståenden av vetenskaplig karaktär. Däremot kan reli-
giösa sanningsanspråk och vetenskapliga sanningsanspråk inte förstås på 
exakt samma sätt. Begrepp såsom existens och objekt kan mot bakgrund av 
de olika begreppsliga scheman som är kopplade till de olika kontexterna 
förstås på olika sätt. Därför kan både atomer och Gud sägas existera men 
inte på exakt samma sätt. Det är i båda fallen fråga om ett och samma mini-
mala existensbegrepp men inte exakt samma robusta existensbegrepp. 

När religiösa människor påstår att Gud finns gör de det (oftast) utifrån en 
vardaglig uppfattning om vad det är att något finns. Jag vill mena att religiö-
sa människor (i de allra flesta fall) när de säger att Gud finns menar att Gud 
finns så att säga ”på riktigt” och inte endast ”i våra hjärtan”, ”igenom den 
religiösa traditionen”, som en mytologisk figur eller liknande. Det finns na-
turligtvis också religiösa människor som inte ser på Gud på detta sätt. Det 
finns de som menar att Gud finns i våra hjärtan men menar att något annat 
sätt att tala om Gud på inte är möjligt. Det finns också de som är religiösa 
som menar att Gud kan sägas finnas genom traditionen. En filosof som utgått 
från detta sätt att förstå Gud som existerande på är Cupitt,876 som jag tagit 
upp i kapitel 3. Den aktuella debatten. Men det finns också de som faktiskt 
menar att Gud finns på ett sätt som mer stämmer överens med ett vardagligt 
sätt att tala om saker och ting som existerande på, som menar att Gud existe-
rar oberoende av vad vi människor säger, tror eller tänker. 

Denna förståelse av vad det skulle vara för Gud att finnas delas även av 
icke-religiösa människor. När människor säger att Gud inte finns menar de 
att Gud inte finns på riktigt, de menar alltså att Gud möjligtvis kan sägas 
finnas i religiösa människors hjärtan, kan sägas finnas i traditionen eller kan 
sägas finnas som en mytologisk figur, men detta skulle inte vara att finnas på 
något riktigt sätt eller i någon vardaglig bemärkelse. Troende och icke-
troende delar på detta sätt uppfattningen om vad det skulle vara för Gud att 
finnas. De är alltså inte oense om betydelsen hos begreppet existens. De är 
inte oense om frågan men de är oense om svaret. 

Sammanfattning 
Denna bok försöker huvudsakligen svara på frågan hur man kan förstå det 
faktum att vi både menar väldigt olika saker när vi säger att Gud finns och 
när vi säger att t.ex. stolar, berg, träd, katter och människor finns, samtidigt 
som det ändå handlar om att dessa saker finns. Å ena sidan tycks vi tala om 
                               
876 Cupitt, 2001, s. 8; 1997, s. 57-58. 
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samma sak när vi säger att något existerar, oavsett vad det är, å andra sidan 
verkar detta att finnas handla om väldigt olika saker beroende på vad det är 
vi talar om som existerande. 

I denna bok argumenterar jag för att när troende människor talar om Gud 
så menar de att Gud finns. Om de säger att ”Gud finns” eller att ”Gud är 
god” så menar de och utgår de (oftast) från att Gud faktiskt finns så att säga 
”på riktigt”. Jag menar att samma förutsättningar gällande existens gäller för 
den troende som för den icke-troende. Den icke-troende menar att Gud inte 
finns, att Gud inte finns, på riktigt. Den troende menar i motsättning till detta 
att Gud finns. Den troende och den icke-troende är oense om Guds existens, 
men de är inte oense om förutsättningarna. De är inte oense om vad de me-
nar med att existera i fråga om Gud. De är inte oense om vad det skulle vara, 
om Gud fanns, att Gud fanns. 

Naturligtvis finns också de religiösa människor som har en annan typ av 
religiositet, med en annan syn på Gud. De tror på Gud, men inte som något 
utanför dem själva. De menar kanske t.ex. att Gud finns endast i deras hjär-
tan eller genom traditionen. Det är dock inte denna typ av religiositet och 
uppfattning om Gud som jag utgår från i denna avhandling. Jag utgår från en 
uppfattning om Gud som existerande i en mer vardaglig eller konventionell 
bemärkelse. Detta beroende på att det är i relation till denna förståelse av 
religion som de riktigt grundläggande filosofiska frågorna aktualiseras. 

Denna gemensamma syn på vad Guds existens, som både troende och 
icke-troende har, argumenterar jag förutsätter en viss syn på sanning och 
verklighet. Att vi förutsätter en viss förståelse av begreppen sanning och 
verklighet har att göra med hur vårt språk fungerar, det vardagsspråk som vi 
alla utgår från i vårt dagliga liv där vi talar om saker och ting, tänker på sa-
ker och ting och tror saker och ting. Att vi kan tro något förutsätter att vi kan 
ha rätt och fel och det i sin tur förutsätter att det finns en distinktion mellan 
vad vi tror är sant och vad som faktiskt är sant, att det finns sätt det är på och 
sätt det inte är på. 

Detta behöver dock inte betyda att det inte kan finnas flera olika sätt på 
vilka något kan vara. Vi kan beskriva eller förklara något på flera olika sätt 
och alla dessa beskrivningar kan vara sanna. Detta betyder dock inte att det 
inte finns sätt som det absolut inte är på. Men vi kan räkna med en pluralitet 
av sanna beskrivningar av verkligheten. 

Det jag huvudsakligen bearbetar i denna bok är relationen mellan begrep-
pen sanning och verklighet. Jag menar inte endast att vi, i allt vi gör, tänker 
och tror, förutsätter dessa begrepp utan att vi förutsätter en specifik förståel-
se av dessa begrepp, nämligen ett begrepp om objektiv sanning och ett be-
grepp om en yttre och av oss oberoende verklighet. 

För detta använder jag i första hand två typer av argument. Det första är 
ett transcendentalt argument som, genom erfarenhet som inte är möjlig att på 
ett meningsfullt sätt ifrågasätta, visar på vilket sätt vi förutsätter dessa grund-
läggande begrepp. För det andra använder jag mig av ett konventionsargu-
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ment som utgår från hur vi vardagligtvis förstår dessa begrepp. Det tran-
scendentala argumentet tar sin början i konventionsargumentet genom erfa-
renheten av hur vi vardagligtvis förstår dessa begrepp. 

Jag argumenterar också för att vår användning av dessa begrepp, att vi 
förutsätter dem i allt vi gör och att de är så grundläggande, säger något om 
verkligheten, alltså om hur det faktiskt är. Användningen av dessa begrepp 
säger inte endast något om vad vi begreppsligt förutsätter utan det säger även 
något om vad vi räknar med i verkligheten. 

Att dessa begrepp säger något om verkligheten, alltså att de får ontologis-
ka konsekvenser, beror på att de betyder eller innehåller just det de betyder 
eller innehåller. Genom att dessa två begrepp, sanning och verklighet, är så 
grundläggande och betyder eller innehåller det de gör, säger de något om hur 
det faktiskt är i verkligheten. Om begreppen sanning och verklighet inte 
skulle säga något om verkligheten, om inte kopplingen mellan det begrepps-
liga och verkligheten fanns, skulle dessa begrepp inte vara de begrepp de 
faktiskt är. För att vara just de begrepp de är, ett begrepp om objektiv san-
ning och ett begrepp om en yttre och oberoende verklighet, innehåller de 
också en koppling till verkligheten, hur det faktiskt är. 

Detta, att begreppen betyder det de gör, har i sin tur att göra med, att vi 
inte kan ändra begrepp hur som helst. Varje begrepp har en minimal kärna 
som gör begreppet till just det begrepp det är, utan denna kärna är det inte 
samma begrepp. Detta minimala begrepp kan sedan få olika robusta utvidg-
ningar i olika kontexter. Olika kontexter har olika begreppsliga scheman och 
dessa scheman består av ett nätverk av grundläggande och specifika begrepp. 
Vissa begrepp är mycket grundläggande och måste finnas med i alla olika 
begreppsliga scheman. Om inte dessa mycket grundläggande begrepp, som 
t.ex. sanning och verklighet, finns med faller hela vårt sätt att relatera oss till 
verkligheten. 

I dessa olika begreppsliga scheman kan samma begrepp få olika betydel-
ser. De har alltid samma grundläggande betydelse men kan utvidgas åt olika 
håll. Detta är en syn på begrepp som funktionella, i enlighet med Michael P. 
Lynchs förståelse av begrepp. Ett begrepp kan utföra ett visst ”jobb” i en 
viss kontext och ett annat ”jobb” i en annan kontext. 

Utan en minimal kärna skulle begrepp inte betyda vad de faktiskt gör. 
Detta skulle leda till en utpräglad relativism som skulle innebära att vi inte 
längre skulle kunna skilja mellan vad vi tror är sant och vad som faktiskt är 
sant. Den minimala kärnan hos ett begrepp och att vissa mycket grundläg-
gande begrepp finns i alla begreppsliga scheman ger oss dock möjlighet till 
objektivitet i avseende på sanning. 

De filosofiska slutsatser jag här dragit får konsekvenser även för religiösa 
människors förståelse av Gud. Det minimala begreppet existens kan som alla 
andra begrepp få robusta utvidgningar i olika kontexter. Detta gäller även 
begreppet existens i relation till religion. Med tanke på hur religiösa männi-
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skor i den religiösa kontexten talar om Guds existens och med tanke på den 
minimala kärnan som begreppet existens har kan Gud sägas existera. 
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Summary in English 

In this dissertation I want to answer the question of how one can understand 
the fact that we mean very different things when we say that God exists and 
when we say that chairs, mountains, trees and cats exists, and that it is still a 
matter of existence. On the one hand it seems that we talk about the same 
thing when we say that something exists, irrespective of what it is, on the 
other hand it seems to be a question of very different things depending on 
what it is we are talking about as existing. 

In this dissertation I make the argument that when religious people (at 
least some of them) talk of God they mean that God exists. If they say that 
“God exists” or that “God is good” they mean and presuppose that God ex-
ists in a conventional way, “for real”, so to speak. Of course there are reli-
gious people that mean that God really exists but only in the hearts of reli-
gious people or through traditional beliefs. This is not though the under-
standing of religion that I am talking about, when I talk about religion or 
religious people, in this dissertation. I am interested in the former under-
standing of religion because it forces me to consider the fundamental ques-
tions of philosophy. I want to propose that this understanding of what it is 
for God to exist is shared by believers and nonbelievers alike. Both the be-
liever and the nonbeliever agree on the presuppositions of what it is for 
something to exist, in this case what it is for God to exist, even though they 
disagree about whether God exists or not. 

This shared understanding of what it would be for God to exist, if God ex-
ists, that both the believer and nonbeliever presuppose, I argue, is a certain 
understanding of the concept of truth and the concept of reality. That we 
presuppose a certain understanding of the concept of truth and the concept of 
reality has to do with how our language works. This is our everyday lan-
guage which we all use in our daily lives when we talk, think and believe. 
That we can believe something presupposes that we can be right or wrong 
and this in its turn presupposes the concept of truth and that there can be 
ways in which it is and ways it is not. 

This need not mean that there cannot be different ways in which some-
thing can be. I argue that there can be different true ways of talking about 
reality. Neither does it mean that there are not ways in which it is not. We 
know that we can be wrong. But we can still assume a plurality of true ways 
to describe reality. 
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The main purpose of this dissertation is how to understand the relation be-
tween the concept of truth and the concept of reality. I do not only mean that 
we presuppose these concepts in everything we do, say, believe and think, I 
also mean that we presuppose a specific understanding of these concepts, 
namely a concept of objective truth and a concept of an external and mind 
independent reality. 

In my argumentation I use primarily two kinds of arguments. First a tran-
scendental argument that shows, in what way we have to presuppose these 
basic concepts, through experience that seemingly cannot be questioned. 
Secondly, I use an argument from convention, that starts in how we usually 
in our everyday language and our everyday doings understand these con-
cepts. The transcendental argument would not say anything if we did not 
have the argument from convention as a starting point. In this way the argu-
ment from convention feeds the transcendental argument. 

I also argue that our use of these concepts and that we use them in every-
thing we do – that they are as basic as they are – says something about how 
it is, about reality. The use of these concepts does not only say something of 
what we conceptually presuppose but it also says something about what we 
assume in relation to the reality. The conceptual aspect, in this way, has con-
sequences for ontology. 

That these concepts say something about reality is dependent on what 
these concepts mean. Because of the fact that these two concepts are as basic 
as they are and mean what they mean they have to say something about real-
ity. If these concepts did not say something about reality, if there was no 
connection between the concepts and what the concepts refer to, they would 
not be the same concepts; they would be some other concepts but not con-
cepts of objective truth and independent reality. To be the concepts they are 
they need to include a connection to reality. 

The fact that these concepts mean what they do, in its turn, depends on 
the fact that we cannot change concepts in whatever way we might want. 
Each concept has its minimal meaning that makes each concept the concept 
it is, without this minimal meaning it is not the same concept. This minimal 
concept can have different robust extensions in different contexts. Different 
contexts, in their turn, have different conceptual schemes and these schemes 
consist of a network of specific and basic concepts. Some concepts are very 
basic and have to be a part of every conceptual scheme, e.g. reality and truth. 
If these very basic concepts are not part of a conceptual scheme our whole 
way of relating to the world falls to pieces. 

In these different conceptual schemes the same concept can have different 
meanings. They always have the same basic meaning but can be extended in 
different directions. This is an understanding of concepts as functional. A 
certain concept can do a certain job in one context and another job in another 
one. 
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Without a minimal meaning of a concept we would not have a way to 
know what concept it was we were talking about. This would lead to relativ-
ism that in turn would lead to that we could not make the distinction between 
what we believe to be true and what actually is true. The fact that there is a 
minimal meaning of a concept and that some very basic concepts are part of 
every conceptual scheme gives us objectivity instead of relativity. This, I 
have shown, is the commonsense understanding of the relation between truth 
and reality that we all presuppose in our everyday lives. This is an under-
standing that we cannot do away with. 
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