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Abstract

The present paper critically examines the epistemic status of first-person accounts and first-person

methods in Francisco Varela’s research program neurophenomenology, which integrates a

phenomenological perspective in cognitive science. The paper also questions Varela’s description of

neurophenomenology as an ontological recategorization of nature and a solution to the hard

problem of consciousness.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Föreliggande uppsats är en kritisk undersökning av Francisco Varelas forskningsprogram

neurofenomenologi. Varela anför ontologiska och metodologiska argument mot att subjektiva

upplevelser kan hanteras av traditionell kognitionsforskning för att sedan presentera det

neurofenomenologiska forskningsprogrammet som en lösning på detta dilemma.

Neurofenomenologi syftar till integrera subjektiva upplevelser i kognitionsforskning genom att

insamling och analys av fenomenologiska förstapersonsbeskrivningar med det övergripande målet

att bedriva en slags utvidgad medvetandeforskning. Jag kommer både ifrågasätta Varelas

problemformulering – idén att subjektiva upplevelser är ett fundamental problem för traditionell

kognitionsforskning – samt svaret på denna problemformulering, det vill säga det

neurofenomenologiska forskningsprogrammet.

Subjektiva upplevelser har historiskt sätt ofta framhållits som ett problem för den

naturvetenskapliga världsbilden. I boken The formation of the scientific mind berättar Gaston

Bachelard om jesuiten Louis Castel som under början av 1700-talet gjorde sig känd som en kritiker

av den newtonska fysiken. Enligt Castel utgår sann fysik från våra direkta upplevelser av ljus,

värme, vikt och elasticitet. På så sätt är vi alla fysiker, anser Castel. Den natur som framträder i

Newtons skrifter efterliknar inte vår vardagliga upplevelse av världen och måste därför förkastas:

How could Newton profess to have reached deep philosophical knowledge of colours if he

only measured angles and lines? … As regards colours, the only use and substantial ones

are the colours of painters and dyers. These can be handled, studied, put in all kinds of

combinations, and subjected to real analysis. It would be surprising and yet it is very likely

that Newton spent his whole life studying colours without ever taking a look at a Painter's

studio or a Dyer's workshop, or at the very colours of owers, seashells, and of nature.1 

Newtons optiska lära är inte en avbildning av naturen, åtminstone inte den sorts avbildning som en

landskapsmålare eftersträvar. Det är svårt att föreställa sig den radikala epistemologiska

förskjutning som naturvetenskapernas utveckling skapade. Jesuiterna hade god kännedom om

Euklides geometri, men att applicera denna abstrakta lära på naturen föreföll absurd. Våra

vardagliga upplevelser av naturen sätter inte gränser för naturvetenskaperna, anser Bachelard.

Tvärtom visar vetenskapshistorien att de intuitioner som vägleder oss till vardags utgör ett

fundamentalt hinder för vetenskaplig kunskap: ”the scientific mind must be formed against nature,

1 �Louis Castel, L'optique des couleurs, Paris, 1740, citerat i Gaston Bachelard, The formation of the scientific mind, 
övers. Mary McAllester Jones, Manchester, Clinaman, 2002/1938, s 228
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against all that comes from nature's impetus and instruction, within us and outside us, against

natural allurements and colourful, diverse facts.”2 

Det stämmer att vi besitter ett slags intuitivt vardagsfysiskt kunnande; praktiska färdigheter

som är svåra att formalisera och systematisera. En person kan kasta en tom läskburk i en

papperskorg – en färdighet som kräver perfekt kalibrering av muskelkraft och armens vinkel – utan

att ha någon som helst kännedom om differentialkalkyler. I dagens högteknologiska tillvaro, som

skiljer sig avsevärt från den savannmiljö där vi utvecklades fylogenetiskt som art, framstår däremot

många fysiska processer som kontraintuitiva.3 

Psykologer och kognitionsforskare är troligen de forskare som har svårast att lösgöra sig själva

från sina intuitioner.4 Det beror på att våra vardagspsykologiska färdigheter har en mycket mer

framträdande roll i vårt dagliga liv än vårt vardagsfysiska kunnande. Vi försöker hela tiden förstå

människor i vår omgivning – vad de tänker på, vad de känner och upplever. Vi försöker också förstå

oss själva.

Den förbehavioristiska psykologin överlappade mer eller mindre med vardagspsykologi. De

introspektionister som dominerade psykologifältet under förra sekelskiftet betraktade medvetandets

akter och innehåll som psykologins undersökningsobjekt. Introspektionister som Wilhelm Wundt

och Edward Titchener strävade efter att ge psykologi vetenskaplig status genom att integrera

metoder från experimentell fysiologi. Men detta företag tycktes vara dömt att misslyckas, eftersom

deras metod fortfarande till stor del baserades på beskrivningar av subjektiva upplevelser.

Som Immanuel Kant påpekade 130 år tidigare i boken Naturvetenskapens metafysiska grunder

kan subjektiva upplevelser aldrig bli ett ämne för en naturvetenskaplig undersökning eftersom

händelser i medvetandet inte kan observeras på ett vetenskapligt sätt. Vi kan inte varsebli vad som

pågår i en annan persons medvetande, men vi kan heller inte observera vårt eget medvetande

eftersom vi inte kan veta om själva reflektionsakten förvränger våra upplevelser. 5 Subjektiva

upplevelser är både privata och vaga till sitt väsen.

2 �Ibid. s 33
3 �Pipetter, segling motvinds och gyroskop är exempel på kontraintuitiva fysiska fenomen som vi kan observera 

(Daniel Dennett,  ”Two contrasts: folk craft versus folk science, and belief versus opinion”, The future of folk 
psychology: intentionality and cognitive science, 1991, s 136).

4 �Enligt Bachelard är inhibition den enda intuition som bör vägleda psykologer.  (Gaston Bachelard, The formation of
the scientific mind, övers. Mary McAllester Jones, Manchester, Clinaman, 2002/1938, s 21)

5 �Immanuel Kant, The metaphysical foundations of natural science, övers. Michael Friedman, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2004/1786, s 8
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Om psykologi skulle uppnå vetenskaplig status6 ansåg behavioristerna att psykologer behövde

både överge sin mest centrala metod, introspektion, samt det som ansett som psykologins objekt,

medvetandet:

Psychology as the behaviorist views it is a purely objective experimental branch of natural

science. Its theoretical goal is the prediction and control of behavior. Introspection forms

no essential part of its methods, nor is the scientific value of its data dependent upon the

readiness with which they lend themselves to interpretation in terms of consciousness.7

Människors beteende kan, till skillnad från deras upplevelser, underställas objektiva vetenskapliga

observationer – observationer som både är intersubjektivt verifierbara och kvantifierbara. Dessutom

visade behavioristerna att relationen mellan organismers beteende och den externa miljön kunde

underställas lagar, utan att ta hänsyn till inre processer. 

Den mer tvärvetenskapliga kognitionsforskningen8 som successivt ersatte behaviorismen under

60- och 70-talet förlitade sig till stor del på de inre processer som behavioristerna betraktade som

undgängliga, vilket gjorde det möjligt för forskare att studera mer komplexa fenomen, exempelvis

beslutsfattande och problemlösning. De mentala fenomenens återkomst innebär dock inte en

återgång till den förbehavioristiska psykologins introspektiva undersökningar av medvetandet,

vilket behavioristen B.F. Skinner konstaterade i artikel från 1990: ”Cognitive psychologists may see

representations and may even argue that they are the only things that can be seen, but they do not

claim to see themselves processing them.”9 För kognitionsforskaren är mentala fenomen i första

hand teoretiska processer och tillstånd i ett konceptuellt nervsystem. Mentala fenomen observeras

inte, de postuleras för att förklara beteende och andra observerbara utfallsvariabler.

Trots att medvetandet inte betraktades som ett vetenskapligt begrepp, använde kognitions-

forskare medvetet och omedvetet som attribut för att skilja på de kognitiva processer, beteende och

yttre stimuli som experimentdeltagare kunde redogöra för i experiment. Det fanns uppenbarligen ett

behov av en vetenskaplig teori om medvetandet. Samma år som Skinner publicerade sin artikel

presenterade nobelpristagaren Francis Crick och Christof Koch ett forskningsprogram som syftade

till att kartlägga medvetandets neurala korrelat, vilket inledde en våg av experimentell

6 �Jag kommer använda orden  vetenskap och vetenskaplig i den bemärkelse engelska orden science och scientific, 
som betecknar forskning som bygger på formulering och prövning av hypoteser baserat på data som samlas in via 
observationer och experiment.

7 �John Watson, ”Psychology as the behaviorist views it”, Psychological review, Nr. 20, 1913, s 158
8 �Jag har valt att använda ”kognitionsforskning” som ett paraplybegrepp för kognitiv psykologi, kognitiv 

neurovetenskap och kognitionsvetenskap. I dagsläget är det svårt att avgränsa dessa fält från varandra och en sådan 
avgränsning skulle heller inte fylla något syfte i denna uppsats som behandlar grundläggande epistemologiska och 
metodologiska principer som delas av forskare i de olika fälten.

9 �B.F. Skinner, ”Can psychology be a science of mind?”, American psychologist, Vol. 45, Nr. 11, 1990, s 1206
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medvetandeforskning under 90-talet. Att medvetandet inte har betraktats som ett forskningsämne

kan delvis förklaras av behaviorismens inflytande, men också av forskarens svårighet att hitta

vetenskapligliga metoder för att studera medvetandet, skriver forskarna i artikeln ”Towards a

neurobiological theory of consciousness”.10 Crick och Kochs målsättning var att förklara varför

vissa neurala tillstånd sammanfaller med en subjektiv upplevelse, vilket har blivit den

experimentella medvetandeforskningens mest centrala fråga. Deras metod baserades på en

kombination av synexperiment och hjärnavbildningstekniker som EEG och fMRI.

Det nyvunna intresset för subjektiva upplevelser inom kognitionsforskningsfältet behöver inte

nödvändigtvis betraktas som en återgång till introspektionism. Inom psykologi kan begreppet

introspektion kan referera till de metoder som praktiserades i introspektionisternas laboratorier, där

tränade ”observatörer” lärde sig att uppmärksamma och kartlägga sina mentala processer, ofta i

samband med olika typer av perceptionsexperiment. Introspektion kan också referera till en persons

utsagor om sitt mentala tillstånd och processer. Denna typ av ”naiv” introspektion har fortsatt att

intressera psykologer och kognitionsforskare under hela 1900-talet. Det är ingen tvekan om att den

senare definitionen av introspektion har en central roll i experimentell medvetandeforskning, som

kräver att experimentdeltagarna redogör sina subjektiva upplevelser i samband med att de

exponeras för olika typer av stimuli.11

Med tanke på medvetandets återkomst, var det bara en tidsfråga innan forskare skulle

återupptäcka introspektionisternas metoder. I boken On becoming aware: a pragmatics of

experiencing redogör neurobiologen Francisco Varela, psykologen Pierre Vermersch och Husserl-

forskaren Natalie Depraz för både introspektiva och religiösa metoder som historiskt används för att

utforska och beskriva upplevelser. Dessa metoder, som författarna kallar för förstapersonsmetoder,

möjliggör en fenomenologisk undersökning av medvetandet som är mer tillförlitlig än den naiva

introspektion som kognitionsforskare förlitar sig på. På så sätt ska boken betraktas som ett försök

att återuppliva den introspektiva psykologin, skriver författarna i förordet till boken:  “If our work is

going to take its rightful place in a psychology research program, it’s only going to happen via an

opening to a ‘psycho-phenomenology’. In this sense our book can be seen as a re-awakening of

introspective psychology.”12

Idén att använda sig av tränade ”observatörer” istället för naiva experimentdeltagare i samband

med experimentella medvetandestudier förknippas med forskningsprogrammet neurofenomenologi,

10 �Francis Crick & Christof Koch, ”Towards a neurobiological theory of consciousness”, Seminars in the 
neurosciences, Vol. 2, 1990, s 263

11 �I artikeln från 1990 använder Crick och Koch  begreppet introspektiv tillgång, för att skilja mellan de medvetna och
omedvetna kognitiva processer. (Ibid.)

12 �Natalie Depraz, Francisco Varela & Pierre Vermersch, On becoming aware: a pragmatics of experiencing, 
Amsterdam, John Benjamins publishing, 2003, s 7
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som Varela introducerade i mitten av 90-talet. I artikeln ”Neurophenomenology: a methodological

remedy for the hard problem”, som brukar betraktas som en slags programförklaring för det

neurofenomenologiska forskningsprogrammet (jag kommer hädanefter kalla artikeln för ”den

neurofenomenologiska programförklaringen”), beskrivs neurofenomenologi som en syntes mellan

det redan tvärvetenskapliga fältet kognitionsforskning och fenomenologi: "Neuro-phenomenology

is the name I am using here to designate a quest to marry modern cognitive science and a

disciplined approach to human experience, thus placing myself in the lineage of the continental

tradition of phenomenology."13 Varela säger sig vilja återknyta till den fenomenologiska traditionen,

i synnerhet till dess grundare Edmund Husserl, som citeras flera gånger i artikeln.

I programförklaringen presenterar Varela sin egen förstapersonsmetod som han kallar för

fenomenologisk reduktion och delvis hämtar från Husserls fenomenologi. Varelas metod ska

användas i experimentella studier för att generera så kallade förstapersonsbeskrivningar (first-

person accounts) av subjektiva upplevelser. Med hjälp av fenomenologisk reduktion kan

experimentdeltagare öva sig på att uppmärksamma och beskriva sina upplevelser, för att på så sätt

gå bortom det naiva sätt som vi vanligtvis reflekterar över upplevelser. Även om fenomenologisk

reduktion har vissa likheter med introspektionisternas metoder, så menar Varela att det är viktigt att

skilja mellan introspektionism, som övergavs av psykologin, och fenomenologi, som fortfarande är

en levande tanketradition: ”It is important to re-open the debate concerning the key differences

between introspectionism (which did not lead to a fruitful succession), and phenomenology (with its

uninterupted history).”14 I programförklaringen hävdar Varela att hans egen metod är mer tillförlitlig

än andra förstapersonsmetoder, men i senare artiklar verkar han överge sin metod för att istället

förespråka ett mer öppet förhållningssätt till vilka metoder som lämpar sig bäst för experimentell

medvetandeforskning. På senare år har neurofenomenologiska forskare ofta rekryterat buddhistiska

meditatörer som experimentdeltagare.15

Till skillnad från Crick och Koch, som aktivt undviker att ta ställning i pågående filosofiska

diskussioner16, är neurofenomenologi lika mycket ett filosofiskt projekt som ett forskningsprogram.

13 �Francisco Varela, ”Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem”, Journal of 
consciousness studies, Vol. 3, Nr. 4, 1996,  s 330

14 �Ibid. s 339
15 �Se exempelvis: Micah Allen, Jonathan Smallwood, Joanna Christensen, Daniel Gramm, Beinta Rasmussen, 

Christian Gaden Jensen, Andreas Roepstorff & Antoine Lutz, ”The balanced mind: the variability of task-unrelated 
thoughts predicts error monitoring”, Frontiers in human neuroscience, Vol. 7, 2013;
Han-Gue Jo, Marc Wittmann, Tilmann Lhündrup Borghardt, Thilo Hinterberger & Stefan Schmidt. ”First-person 
approaches in neuroscience of consciousness: brain dynamics correlate with the intention to act”, Consciousness 
and cognition, Vol. 26, 2014, s 105-116;
Yair Dor-Ziderman, Aviva Berkovich-Ohana, Joseph Glicksohn & Abraham Goldstein, ”Mindfulness-induced 
selflessness: a MEG neurophenomenological study”, Frontiers in human neuroscience, Vol. 7, 2013

16 �Francis Crick & Christof Koch, ”Towards a neurobiological theory of consciousness”, Seminars in the 
neurosciences, Vol. 2, 1990, s 264
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I programförklaringen hävdar Varela att neurofenomenologi ska betraktas som en vetenskaplig

metod snarare än ett teoretiskt förhållningssätt till medvetandet. Men faktum är att majoriteten av de

artiklar som skrivits om neurofenomenologi har publicerats i filosofiska tidskrifter. I den

neurofenomenologiska programförklaringen, som publicerades i den filosofiska tidskriften Journal

of consciousness studies, riktar sig Varela framförallt till filosofer inom den analytiskt präglade

grenen medvetandefilosofi (philosophy of mind).

Neurofenomenologi beskrivs genomgående som ett alternativ till Crick och Kochs

forskningsprogram, trots att neurofenomenologiska studier till stor del utgår från de metoder som

Crick och Koch etablerat i medvetandeforskningsfältet. Konflikten mellan neurofenomenologi och

Crick och Kochs forskningsprogram verkar baseras på projektens olika ontologiska utgångspunkter.

Varela anser att Crick och Koch, liksom de flesta neurobiologer, vill reducera medvetandet till

neurala mekanismer. Neurofenomenologer utgår däremot från att subjektiva upplevelser inte kan

reduceras till fysiska korrelat.17 Denna ontologiska position går på tvärs med Bachelards

beskrivning av det vetenskapliga tänkandet väsen.

Varela angriper inte bara den samtida experimentella medvetandeforskningen, utan även

medvetandefilosofi. Enligt Varela ska neurofenomenologi betraktas som ett "nom de guerre" i

förhållande till medvetandefilosofi, som domineras av vad han kallar för den angloamerikanska

traditionen.18 Varela tycks ställa det fenomenologiska perspektivet mot det medvetandefilosofiska

perspektivet på medvetande – men så är inte fallet. Medan den neurofenomenologiska metoden till

stor del är baserad på Crick och Kochs forskningsprogram, är den ontologiska synen på

medvetandets plats i naturen besläktad med analytiska filosofer som David Chalmers och John

Searles olika versioner av naturalistisk dualism. Varela tycks enbart vara kritisk mot de

medvetandefilosofer som intar en reduktionistisk eller eliminativistisk19 inställning till subjektiva

upplevelser. I den neurofenomenologiska programförklaringen beskrivs däremot Chalmers och

Searle som meningsfränder till det neurofenomenologiska forskningsprogrammet. Enligt Chalmers

och Searle har medvetandet sitt ursprung i fysiska processer i hjärnan, samtidigt som subjektiva

upplevelser inte kan reduceras till fysiska processer. Medvetandet blir på så sätt ett ontologiskt

dilemma, inte bara för kognitionsforskaren, utan för den naturvetenskapliga världsbilden i sin

helhet. 

17 �Francisco Varela, ”Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem”, Journal of 
consciousness studies, Vol. 3, Nr. 4, 1996, s 332

18 �Ibid. not på s 330
19 �Eliminativister anser att mentala begrepp inte korrespondera med något i en naturvetenskaplig bemärkelse och bör 

därför ersättas med naturvetenskapliga begrepp och teorier. Ståndpunkten förknippas främst med paret Paul och 
Patricia Churchland. Se exempelvis: Robert McCauley, The Churchlands and their critics, Cambridge, Blackwell, 
1996.
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 Neurofenomenologi formuleras som ett metodologisk svar på detta ontologiska dilemma.

Vanligtvis brukar en icke-reduktionistisk syn på subjektiva upplevelser sammanfalla med en

pessimistisk inställning till forskares förmåga att studera subjektiva upplevelser och därmed också

medvetandet inom ett naturvetenskapligt ramverk. Chalmers svåra problem är en klassisk

formulering av denna pessimistiska hållning. Som titeln till programförklaringen antyder betraktar

Varela det neurofenomenologiska forskningsprogrammet som en metodologisk lösning på det svåra

problemet. Genom att kombinera en fenomenologisk metod med de metoder som traditionellt

används inom kognitionsforskning är det möjligt att etablera broprinciper som överbryggar den

ontologiska sprickan mellan subjektiva upplevelser och fysiska processer. På så sätt ska

neurofenomenologi förstås som en tredje väg, vid sidan om reduktionism och pessimism.20

Varela arbetade intensivt med det neurofenomenologiska forskningsprogrammet fram till sin

död 2001 och hann publicera ett tiotal artiklar under en femårsperiod. Han var även delaktig som

redaktör för tre böcker som sammanställde bidrag från forskningsorienterade fenomenologer. 21

Även om Varela är neurofenomenologins mest centrala gestalt i rollen som grundare, så bör det

neurofenomenologiska projektet betraktas som en kollektiv ansats. Framförallt har Varelas kollegor

på CREA (Centre de recherche en epistémologie appliquée) och LENA (Laboratorie de

neurosciences cognitives et imagerie cérébrale) i Paris som Evan Thompson, Antoine Lutz, Michel

Bitbol och Claire Petitmengin bidragit till projektet. 

Den första neurofenomenologiska studien "Guiding the study of brain dynamics by using first-

person data: synchrony patterns correlate with ongoing conscious states during a simple visual task"

publicerades 2002 med Varelas doktorand Antoine Lutz som förstaförfattare och Varela som postum

medförfattare. Intresset för neurofenomenologi minskade under 2000-talet, troligen en följd av

Varelas tidiga bortgång, men under de senaste fem åren verkar intresset för neurofenomenologi

tilltagit en aning. Till exempel publicerade tidskrifterna Frontiers in human neuroscience och

Constructivist foundations varsitt neurofenomenologisk temanummer 2013, med både teoretiska

artiklar och empiriska studier. Två år senare publicerades boken A neurophenomenology of awe and

wonder: towards a non-reductionist cognitive science som redogör för en neurofenomenologisk

undersökning av astronauters upplevelser i en simulerad rymdresa.22 Varelas kollega Evan

20 �Francisco Varela, ”Why a proper science of mind implies the transcendence of nature”, Religion in mind: cognitive 
perspectives on religious belief, ritual, and experience, 2001, s 207

21 �Natalie Depraz, Francisco Varela & Pierre Vermersch, On becoming aware: A pragmatics of experiencing, 
Amsterdam, John Benjamins publishing, 2003, s 7;
Jean-Michel Roy, Jean Petitot, Bernard Pachoud & Francisco Varela, Naturalizing phenomenology: issues in 
contemporary phenomenology and cognitive science. Stanford, Stanford University Press, 1999;
Francisco Varela & Jonathan Shear, The view from Within: first-person methodologies in the study of consciousness,
Exeter, Imprint academic

22 �Shaun Gallagher, Bruce Janz, Lauren Reinerman-Jones, Jörg Trempler & Patricia Bockelman. A 
neurophenomenology of awe and wonder: towards a non-reductionist cognitive science, London, Palgrave 
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Thompson har också diskuterat det neurofenomenologiska forskningsprogrammet i sina senaste

böcker om medvetandeforskning.23

Relativt få personer utanför det neurofenomenologiska forskningsprogrammet har skrivit om

neurofenomenologi. De flesta artiklar och böcker som behandlar neurofenomenologi har författas

av Varelas olika samarbetspartners. De försöker introducera projektet till kognitionsforskare,

medvetandefilosofer och personer inom den fenomenologiska filosofitraditionen samt placera

forskningsprogrammet i relation till andra fenomenologiska naturaliseringsprojekt, det vill säga

olika försök att omvandla Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi till en vetenskaplig metod

eller teori.24 De artiklar som publicerats av personer utanför projektet belyser olika oklarheter och

motsägelser i det neurofenomenologiska projektet, antingen i relation till det svåra problemet, 25 som

neurofenomenologi påstås erbjuda en lösning på, eller i relation till Husserls fenomenologi.26 

1.2. Syfte och frågeställning

Syftet med föreliggande uppsats är att på ett kritiskt sätt undersöka på vilket sätt det

neurofenomenologiska forskningsprogrammet innebär en metodologisk, epistemologisk och

ontologisk förskjutning i förhållande till hur traditionell kognitionsforskning studerar subjektiva

upplevelser. Det rör sig om frågor som: Hur ska subjektiva upplevelser studeras? Vad har vi för

tillgång till våra egna och andra personer subjektiva upplevelser? Vad är subjektiva upplevelser och

hur förhåller de sig till de fenomen som ingår i kognitionsforskningens ontologi?

Jag kommer utgå från begreppen förstapersonsbeskrivningar och förstapersonsmetoder för att

undersöka dessa metodologiska, epistemologiska och ontologiska förskjutningar. Begrepp som inte

bara används av personer kopplade till det neurofenomenologiska projektet, utan även av filosofer

Macmillan, 2015
23 �Evan Thompson, Mind in life: biology, phenomenology, and the sciences of mind. Cambridge, Harvard University 

Press, 2010;
Evan Thompson, Waking, dreaming, being: self and consciousness in neuroscience, meditation, and philosophy, 
New York, Columbia University Press, 2014.

24 �Michel Bitbol, ”Neurophenomenology, an ongoing practice of/in consciousness”, Constructivist foundations, Vol. 
7, Nr, 3, 2012;
Antoine Lutz & Evan Thompson, ”Neurophenomenology integrating subjective experience and brain dynamics in 
the neuroscience of consciousness”, Journal of consciousness studies, Vol. 10, Nr. 9-10, 2003;
Evan Thompson, Antoine Lutz, Diego Cosmelli. ”Neurophenomenology: an introduction for neurophilosophers”, 
Cognition and the brain: The philosophy and neuroscience movement, 2005;
Dan Zahavi & Shaun Gallagher, The phenomenological mind, Abingdon, Routledge, 2012

25 �Tim Bayne, "Closing the gap? Some questions for neurophenomenology", Phenomenology and the cognitive 
Sciences, Vol. 3, Nr. 4, 2004, s 349-364;
Gualtiero Piccinini, ”How to improve on heterophenomenology: the self-measurement methodology of first-person 
data”, Journal of consciousness studies, Vol. 17, Nr. 3-4, 2010

26 �Helena De Preester, ”Naturalism and transcendentalism in the naturalization of phenomenology”, New ideas in 
psychology, Vol. 24, Nr. 1, 2006, s 41-62;
Dan Zahavi, ”Phenomenology and the project of naturalization”, Phenomenology and the cognitive sciences, Vol. 3,
Nr. 4, 2004, s 331-347
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inom medvetandefilosofi. Relationen mellan neurofenomenologi och traditionell kognitions-

forskning måste åtminstone delvis utforskas som en relation mellan neurofenomenologi och

medvetandetfilosofi, eftersom det är inom detta fält som epistemologiska frågeställningar inom

kognitionsforskning expliceras och diskuteras. 

Varelas beskrivning av det neurofenomenologiska forskningsprogrammet är ofta otydlig och

till synes motsägelsefull. Dessutom lånar Varela begrepp och idéer från både medvetandefilosofi

och fenomenologi, trots att dessa filosofitraditioner befinner sig relativt långt ifrån varandra, vilket

försvårar läsningen av Varela och andra neurofenomenologers texter. Jag kommer att försöka ge en

så pass sammanhängande bild av neurofenomenologi som möjligt, utan att för den skull släta över

det projektets problematiska sidor.

I uppsatsens första del jämför jag hur traditionell kognitionsforskning och neurofenomenologi

förhåller sig till förstapersonsbeskrivningar utifrån bland annat Daniel Dennetts idé om

heterofenomenologi. Jag kommer också diskutera neurofenomenologins relation till Chalmers svåra

problem.

I den andra delen redogör jag för hur Varelas metod fenomenologisk reduktion relaterar till

Husserls fenomenologi och introspektionisternas metodologi. Jag undersöker också det Varela

kallar för förstapersonsmetoder, samt hur dessa metoder avviker från metodologiska och

epistemologiska principer inom kognitionsforskning.

2. Förstapersonsbeskrivningar

2.1. Ett experimentellt förhållningssätt till medvetandet

Cricks och Kochs forskningsprogram för experimentell medvetandeforskning, som kom att inleda

en våg av experimentell medvetandeforskning under 90-talet, uppstod inte ur ett vakuum. Under

slutet av 80-talet presenterades ett antal kognitiva medvetandeteorier av forskare som Bernard

Baars och Tom Shallice. I dessa teorier definierades medvetandet som en kognitiv funktion med

syfte att göra information globalt tillgänglig för andra kognitiva processer.27

 Crick och Kochs metod som snart skulle dominera medvetandeforskningsfältet, innebar vissa

förskjutningar i förhållande till 80-talets informationsbearbetningsperspektiv. För det första lades

större emfas på hjärnavbildningstekniker som EEG och fMRI, vilket gjorde det möjligt att

observera, snarare än enbart postulera, hjärnans processer. Men framförallt skedde ett skifte från ett

teoretiskt till ett experimentellt förhållningssätt till medvetandet. Med tanke på vår bristande

27 �Se exempelvis: Bernard Baars, A cognitive theory of consciousness, Cambridge, Cambridge University Press, 
1993/1988;
Tom Shallice, ”Information-processing models of consciousness: possibilities and problems”, Consciousness in 
contemporary science, New York, Clarendon Press/Oxford University Press, 1988, s 305-333
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kunskap om hjärnan i allmänhet, och medvetandet i synnerhet, är det alldeles för tidigt att lägga

fram en detaljerad teori om medvetandet, eller ens spekulera om medvetandets funktion, ansåg

Crick och Koch. Istället bör forskare utgå från en vardaglig förståelse av medvetandet: ”Everyone

has a rough idea of what is meant by consciousness. We feel it is better to avoid a precise definition

of consciousness. Until we understand the problem much better, any attempt at a formal definition

is likely to be either misleading or overly restrictive or both.”28

Genom att utgå från de mest basala aspekterna av subjektiva upplevelser kan experimentell

medvetandeforskning bedrivas utifrån ett minimalt antal teoretiska utgångspunkter. Filosofiska

diskussioner om medvetandet har visat sig vara fruktlösa, anser Crick och Koch. Filosofer har inte

lyckats uppnå konsensus i någon av de mest centrala frågorna: Hur ska medvetandet definieras? Vad

är medvetandets funktion? Vilka djur har förmåga till medvetande? Finns det olika typer av

medvetande? Dessa frågor bör läggas åt sidan i väntan på empirisk forskning, skriver de båda

forskarna som säger sig enbart utgå från två metafysiska antaganden om medvetandet. För det första

finns det något som behöver förklaras; det är möjligt att hitta en naturvetenskaplig förklaring till

varför viss neural aktivitet korrelerar med en subjektiv upplevelse. Enligt det andra antagandet, som

enbart är preliminärt, är medvetandet beroende av en, alternativt ett fåtal, neurala mekanismer. Det

betyder inte att alla subjektiva upplevelser kan reduceras till neurala korrelat. Frågan om det

existerar kvalia, aspekter av våra upplevelser som är privata till sin natur, är också en fråga som

måste läggas åt sidan.29

Om det andra antagandet är korrekt – om det finns neurala mekanismer som är gemensamma

för de fenomen som vi förknippar med medvetandet – är det rimligt att utgå från de mest simpla

aspekterna av medvetandet för att sedan röra sig mot mer komplexa, resonerar Crick och Koch. De

förespråkar forskning på visuella upplevelser (visual awareness), vilket har blivit standard inom

fältet. Fördelen med att utgå från visuella upplevelser är att det redan finns etablerade

experimentella paradigm och relativt stor kunskap om hur hjärnan bearbetar visuell information. 30

Majoriteten av medvetandestudier har baserats på olika typer av bistabil perception, ett visuellt

fenomen som har studerats av psykologer sedan 1800-talet. I den första neurofenomenologiska

studien används en version av Neckers kub, ett klassiskt exempel på bistabil perception som bland

annat gestaltpsykologer intresserat sig för. 

28 �Francis Crick & Christof Koch, ”Towards a neurobiological theory of consciousness”, Seminars in the 
neurosciences, Vol. 2, 1990, s 264

29 �Ibid.
30 �Ibid. s 266-267
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Neckers kub

Vi tenderar att uppleva kubens tredimensionella form som tvetydig, därav begreppet bistabil.

Eftersom den visuella upplevelsen förändras, trots att ögonen hela tiden exponeras för samma

stimulus, är det möjligt att med hjälp av hjärnavbildningsteknik isolera de neurala aktiverings-

mönster som korresponderar med upplevelsens skiftningar från bearbetningen av den visuella

informationen på en lägre, omedveten nivå. 

Eftersom upplevelser varken kan observeras med hjärnavbildningsteknik eller genom att

studera människors beteenden, får experimentdeltagarnas beskrivningar av sina upplevelser, så

kallade förstapersonsbeskrivningar, en central roll i experimentell medvetandeforskning. 

2.2. Förstapersonsbeskrivningar inom kognitionsforskning

Inom kognitionsforskning och medvetandefilosofi tenderar syner på förstapersonsbeskrivningar 31 –

det vill säga beskrivningar av mentala tillstånd formulerat i första person singular – ha väldigt lite

att göra med hur filosofer i den cartesianska traditionen har betraktat förstapersonsbeskrivningar.

Den transcendentala fenomenologin och de logiska positivismens fenomenalism kan betraktas som

de sista stora filosofiska projekten i denna cartesianska tradition, som byggde på antagandet att

vissa typer av beskrivningar av upplevelser inte är möjliga att betvivla. Av det skälet ansåg filosofer

som exempelvis Edmund Husserl och Alfred Ayer32 att förstapersonsbeskrivningar kunde utgöra ett

epistemologiskt fundament för vetenskaplig praktik, i likhet med Descartes cogito ergo sum. 

31 �Förstapersonbeskrivningar har inte definierats av neurofenomenologer, som dessutom tenderar att använda olika 
begrepp för förstapersonsbeskrivningar, till exempel: ”first-person data”, ”first-person reports”, ”first-hand 
accounts”, ”phenomenal data”. Jag kommer använda begreppet förstapersonsbeskrivningar i en bred bemärkelse 
som beskrivningar av nuvarande eller nyligen upplevda mentala tillstånd, till exempel känslor, tankar och 
upplevelser. Angränsade begrepp som Piccininis ”first-person data” och Bar-Ons ”awovals” är en aning mer 
avgränsade och kräver visa epistemologiska antaganden som jag inte vet om neurofenomenologer skriver under på.

32 �Enligt Wilfrid Sellars grundas Ayers fenomenalism på ”myten om det givna”, antagandet att det finns 
fenomenologisk simpla egenskaper som är direkt givna i vår erfarenhet (Wilfrid Sellars, ”Empiricism and the 
philosophy of mind”, Minnesota studies in the philosophy of science, Vol. 1,  Nr. 19, 253-329). Maurice Merleau-
Ponty riktade liknande kritik mot vissa problematiska cartesianska antaganden Husserls transcendentala 
fenomenologi. (Maurice Merleau-Ponty, The visible and the invisible, övers. Alphonso Lingis, Evanston, 
Northwestern University Press, 1968).
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Dorit Bar-On definierar den cartesianska synen på förstapersonsbeskrivningar utifrån fyra

kriterier:33

1. Absolut epistemisk säkerhet. Förstapersonsbeskrivningar är ofelbara och okorrigerbara så

länge vi är uppriktiga.

2. Priviligerad tillgång. Vi har en speciell typ av tillgång till våra egna mentala tillstånd som

skiljer sig från vår tillgång till anda personers mentala tillstånd.

3. Självimitation. När vi befinner oss i ett mentalt tillstånd har vi också kännedom om detta

tillstånd.

4. Substansdualism. Mentala tillstånd består av en immateriell substans som är skild från

kroppen.

Jag tänker varken redogöra för Husserls eller Ayers ståndpunkt i förhållande till dessa kriterier, det

skulle troligen kräva en egen uppsats. Uppenbarligen förespråkar ingen av filosoferna

substansdualism, men däremot förefaller de vara anhängare av tre första kriterier i modifierad form.

Behaviorismen, som på många sätt blev cartesianismens baneman inom både analytisk filosofi

och experimentell psykologi, har lett fram till en ny syn på förstapersonsbeskrivningar utvecklats

som egentligen inte vilar på några av de cartesianska kriterierna. Inom medvetandefilosofi tenderar

filosofer förstå förstapersonsbeskrivningar som en kombination av beskrivning och uttryck.34 Den

expressiva synen på förstapersonsbeskrivningar har sin grund i Ludwig Wittgensteins Filosofiska

undersökningar, där Wittgenstein föreslår att förstapersonsbeskrivningar som ”jag har ont” ska

förstås som ett uttryck för smärta, på samma sätt som ett skrik.35 Wittgenstein tycks mena att vi inte

kan inta ett epistemiskt förhållande till våra egna sinnesförnimmelser, eftersom förstapersons-

beskrivningar inte kan underställs kunskapskriterier; när en person uppriktigt tillskriver sig själv ett

33 �Dorit Bar-On, ”First-person authority: dualism, constitutivism, and neo-expressivism”, Erkenntnis, Vol. 71, Nr. 1, 
2009, s 54-55

34 �Dorit Bar-Ons neo-expressivism, Donald Davidsons förstapersonsauktoritet och Daniel Dennetts 
heterofenomenologi är exempel på teorier där förstapersonsbeskrivningar betraktas som både beskrivningar och 
uttryck. Se exempelvis: Dorit Bar-On, ”First-person authority: dualism, constitutivism, and neo-expressivism”, 
Erkenntnis, Vol. 71, Nr. 1, 2009, s 53-71
Donald Davidson, ”First person authority”, Subjective, intersubjective, objective, Oxford, Clarendon Press, 2001, s 
3-14;
Daniel Dennett, ”Who’s on first: heterophenomenology explained”, Journal of consciousness studies, Vol. 10, Nr. 
9-10, s 1-12

35 �Ludwig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, övers. Anders Wedberg, Stockholm, Thales, 2012/1953, s 105
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mentalt tillstånd så måste andra personer anta att det är sant.36 Men det förefaller som ett alltför

starkt påstående. Det går att konstruera exempel där till och med smärtförnimmelser kan

ifrågasättas.37 Dessutom förefaller det absurt att inte ta hänsyn till att förstapersonsbeskrivningar

oftast innefattar ett deskriptivt och representationellt förhållande till fysiologiska tillstånd. Smärta

korrelerar till exempel med aktivering av smärtreceptorer, och är främst tillgänglig för personen

vars hjärna och ryggmärg är förbunden med receptorerna (såvida inte personen också är uppkopplad

till ett fysiologiskt mätinstrument). Det går inte att förneka att det föreligger någon slags epistemisk

asymmetri mellan första och tredje person.

Det är svårt att skilja på förstapersonsbeskrivningars expressiva och epistemiska sida. Hur vi

tolkar en sinnesförnimmelse – med ord eller tankar – kommer att förändra vad vi upplever. Att det

sätt vi talar om och tänker på smärta påverkar smärtupplevelser har befästs i laboratorie-

experiment.38 Det är svårt att skilja på hur vi upplever ett mentalt tillstånd från hur vi uttrycker det.

När vi uttalar oss om vårt eget mentala tillstånd använder vi sannolikt information som är baserat på

flera olika processer som vägs samman på olika sätt beroende på situation. 39 Vissa processer är

specifika för självkännedom (exempelvis nociception, proprioception, interoception, monitorering

av tankar och inre bilder), medan andra processer inte förknippas specifikt med självkännedom

(syn, lukt, hörsel, logiska inferenser, teoretiska inferenser och deklarationer). 

Vi tycks inte kunna avgöra vilken eller vilka processer som vi baserar våra förstapersons-

beskrivningar på. Istället verkar de flesta personer uppleva en direkt tillgång till sina kognitiva

processer. I den inflytelserika forskningssammanställningen ”Telling more than we can know:

verbal reports on mental processes" från 1977, demonstrerar psykologerna Richard Nisbett och

Timothy Wilson att det sätt experimentdeltagare beskriver sina tankeprocesser, som direkta

återgivningar av processer i medvetandet, inte stämmer överens med deras faktiska

beslutsprocesser, som enligt Nisbett och Wilson baseras på sammanvägningar av olika typer av

36 �”Om vi använder ordet ’veta’ som det normal används (och hur annars skulle vi använda det!), så vet andra mycket 
ofta när jag känner smärtor. – Ja, men i alla fall inte med den visshet varmed jag själv vet det! – Om mig kan man 
överhuvudtaget inte (utom på skämt) säga att jag vet att jag känner smärta. Vad skulle det då betyda – utom kanske 
att jag känner smärta.” (Ludwig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, övers. Anders Wedberg, Stockholm, 
Thales, 2012/1953, s 105)

37 �En tandläkarpatient som ropar ”aj!” innan tandläkarborren når tanden, skulle vi hävda misstog sig om sin 
smärtupplevelse (Dorit Bar-On, ”First-person authority: dualism, constitutivism, and neo-expressivism”, 
Erkenntnis, Vol. 71, Nr. 1, 2009, s 57).

38 �Irene Tracey, ”Getting the pain you expect: mechanisms of placebo, nocebo and reappraisal effects in humans”, 
Nature medicine, Vol. 16, Nr. 11, 2010, s 1278

39 �Det är på detta pluralistiska sätt som exempelvis Eric Schwitzgebel definierar intropektion: ”introspection is not a 
single process but a plurality of processes.  It’s a plurality both within and between cases: Most individual 
introspective judgments arise from a plurality of processes (that’s the within-case claim), and the collection of 
processes issuing in introspective judgments differs from case to case (that’s the between-case claim).  Introspection
is not the operation of a single cognitive mechanism or small collection of mechanisms.  Introspective judgments 
arise from a shifting confluence of many processes, recruited opportunistically.” (Eric Schwitzgebel, ”Introspection,
what?”, Introspection and consciousness, Oxford, Oxford University Press, 2012, s 29)
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information som är tillgänglig för tillfället. 40 Den kognitiva definitionen av introspektion, som

sannolikhetsbedömningar, har väldigt lite att göra med hur människor ser på sig själva ”There is of

course a problem with any characterization of ’introspection’ as nothing more than judgments of

plausibility. It does not feel like that at all.”41

Även om kognitionsforskare, i likhet med medvetandefilosofer, intar en skeptisk inställning till

människors förmåga till självkännedom betyder det inte att förstapersonsbeskrivningar saknar

värde. Som Nisbett och Wilson visar i sin forskningssammanställning är det möjligt att lära sig

mycket om människor genom att ställa frågor om deras upplevelser. Det viktiga är att forskare

betraktar förstapersonsbeskrivningar som data, inte som beskrivningar av händelser i medvetandet.

Vad denna data representerar i en psykologisk eller neurobiologisk bemärkelse är långt ifrån givet.

Kognitionsforskare betraktar förstapersonsbeskrivningar som ett slags verbalt beteende – ett

beteende som liksom andra beteende kan registreras som data utan att göra avkall på vetenskaplig

objektivitet. 

I boken Consciousness explained argumenterar Daniel Dennett för att kognitionsforskare

studerar människans förstapersonsperspektiv från ett tredjepersonsperspektiv, eftersom det är

forskarna och inte experimentdeltagarna som är de vetenskapliga observatörerna. Kognitions-

forskarens tredjepersonsperspektiv skiljer sig dock från exempelvis biologens perspektiv när hen

räknar celler i ett mikroskop. Som Dennett påpekar medför tredjepersonsperspektivet att forskare

betraktar en experimentdeltagare som en person. Ljudet som kommer från experimentdeltagarens

mun måste tolkas som språkliga satser som uttrycker en persons trosuppfattningar.42 Det betyder

inte att förstapersonsbeskrivningar utgör mindre objektiv data än andra typer av data som

kognitions-forskare samlar in. Det viktiga är att det finns tydliga principer för hur data registreras

och analyseras, för att på så sätt undvika alltför subjektiva tolkningar. 43 Datainsamlingen och

dataanalysen bör inte påverkas av vem som samlar in data. Det är en grundläggande metodologisk

princip som sällan ifrågasätts av kognitionsforskare.

Inom kognitionsforskning baseras förstapersonsbeskrivningar på verbala utsagor, till exempel

"jag är glad" eller "jag ser en röd cirkel", men även ickeverbala beteenden; om en experiment-

deltagare blir instruerad att trycka på en knapp när hen ser en röd cirkel kan knapptryckningen

likställas med den verbala utsagan "jag ser en röd cirkel". 44 Forskare samlar in förstapersons-

40 �Richard Nisbett & Timothy Wilson, ”Telling more than we can know: verbal reports on mental processes”, 
Psychological review, Vol. 84, Nr. 3, 1977, s 255

41 �Ibid. s 251-254
42 �Daniel Dennett, Consciousness explained, London, Allen Lane, 1991, s 76
43 �Ibid. s 74
44 �Gualtiero Piccinini, ”First-person data, publicity, and self-measurement”, Philosophers’ imprint, Vol. 9, Nr, 9 2009, 

s 1

17



beskrivningar på ett mer eller mindre strukturerat sätt. Ibland får experimentdeltagare tala fritt om

sina upplevelser under experimenten. Detta kräver dock omfattade regler för hur utsagorna ska

tolkas om de ska omvandlas till data. 45 Av det skälet används oftast olika typer av

självskattningsformulär med fasta svarsalternativ. Användningen av fördefinierade svarsalternativ,

till exempel Likert-skalor,46 gör det också lättare att utföra de statistiska analyser som krävs för att

kunna testa hypoteser. Det förekommer visserligen rent kvalitativa studier inom psykologi, det vill

säga studier som baseras på mer eller mindre hermeneutiska metoder som inte ställer samma krav

på objektivitet. Dessa studier syftar i första hand till att undersöka ett fenomen förutsättningslöst,

samt utveckla begrepp och teorier (som senare kan prövas i kvantitativa studier) och bör därför inte

bedömas utifrån samma mätstockar som kvantitativa metoder.47 

Även subjektiva upplevelser kan studeras utifrån ett tredjepersonsperspektiv. Dennett kallar

kognitionsforskares förhållningssätt till subjektiva upplevelser för heterofenomenologi, den andres

fenomenologi. Det heterofenomenologiska förhållningssättet gör det möjligt för forskare att

använda sig av förstapersonsbeskrivningar för att undersöka subjektiva upplevelser utan att behöva

en vetenskaplig teori om medvetandet. Experimentdeltagares beskrivningar av sina upplevelser

betraktas som deras föreställningar om deras upplevelser, inte nödvändigtvis en avbildning av något

som finns i en naturvetenskaplig bemärkelse. Enligt Dennett kan denna föreställningsvärld under-

sökas som en självständig ontologisk region, på samma sätt som antropologer kan kartlägga en

okänt naturfolks föreställningsvärld som ett koherent nätverk av trosuppfattningar utan att de

behöver anta att deras gudar finns i verkligheten. Till skillnad från antropologer är kognitions-

forskare inte intresserade av föreställningarna i sig. De är intresserade av vad dessa föreställningar

säger oss om hur hjärnan fungerar.48 

2.3. Medvetandeforskning som triangulering

I förordet till boken Naturalizing Phenomenology, som Varela skrev tillsammans med tre kollegor

från CREA, presenteras Dennetts heterofenomenologi som ett av flera möjliga sätt att förstå

fenomenologins relation till naturvetenskaperna. Författarna liknar Dennetts heterofenomenologi

med Kants syn på ändamålsförklaringar i Kritiken av omdömeskraften49 – en bra jämförelse. Enligt

45 �Protokoll-analys är ett exempel på en sådan metod. Anders Ericsson & Herbert Simon, Protocol analysis, 
Cambridge, MIT press, 1993.

46 �För mer information om likert-skalor, se exempelvis: Geoff Norman, ”Likert scales, levels of measurement and the 
’laws’ of statistics”, Advances in health sciences education, Vol. 15, Nr. 5, 2010, s 625-632.

47 �Pia Langemar, Kvalitativa forskningsmetoder inom psykologi, s 106-120
48 �Daniel Dennett, Consciousness explained, London, Allen Lane, 1991, s 82-85
49 �Jean-Michel Roy, Jean Petitot, Bernard Pachoud & Francisco Varela, ”Beyond the gap: an introduction to 

naturalizing phenomenology”, Naturalizing phenomenology: issues in contemporary phenomenology and cognitive 
science. Stanford, Stanford University Press, 1999, s 65-66
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Kant måste vi komplettera orsaksförklaringar med ändamålsförklaringar för att förstå naturen,

eftersom naturvetenskapens räckvidd är begränsad. Kant menar exempelvis att det är absurt att

tänka sig en naturlag som förklarar en grässtrås utveckling. Ändamålsförklaringar har ett viktigt

instrumentellt värde, men kan inte härledas från naturen på samma sätt som orsaksförklaringar.50

Dagens biologer har nog inget större problem att ge en kausal förklaring till växande gräs.

Samtidigt använder även dagens biologer icke-kausala förklaringar av rent instrumentella skäl, till

exempel funktionella förklaringsmodeller, som opererar på en högre nivå än exempelvis biokemiska

reaktioner. Även heterofenomenologi och andra vardagspsykologiska förklaringar kan i vissa fall ha

ett explanatoriskt värde inom de hårda vetenskaperna. Ett klassiskt exempel är Richard Dawkins idé

om den själviska genen, vilket gjorde det möjligt att för honom att introducera nydarwinistisk

forskning till en bred publik.51 Varken gener eller människor är själviska från ett strikt biologiskt

perspektiv, men på samma sätt som vetenskapsmän på 1700-talet inte kunde ge en mekanistisk

förklaring till varför gräs växer kan vi idag inte förklara mänskligt beteende utifrån rent kausala

förklaringsmodeller. Vi måste därför kombinera kausala, funktionella och vardagspsykologiska

förklaringar.

Varela och hans kollegor kritiserar inte heterofenomenologins giltighet. Däremot anser de att

det heterofenomenologiska ramverket inte visar hur det fenomenologiska perspektivet kan bindas

samman med orsaksförklaringar.

One of the main possible lines of criticism against such an instrumentalist approach is

simply that it offers too easy a way out of the central difficulty of naturalization. Indeed the

mental and phenomenological stances can be considered as ontologically neutral levels of

investigation merely juxtaposed to the physical one, thereby saving the trouble of showing

how what is amenable to physical explanation can also described in phenomenological

terms.52

Enligt Varela är den traditionella kognitionsforskningens instrumentella förhållningssätt till

subjektiva upplevelser inte tillräckligt för att studera medvetandet. Medvetandeforskning kräver att

det fenomenologiska perspektivet ges en mycket mer central roll: ”The study of experience is not a

convenient stop on our way to a real explanation, but an active participant in its own right.”53

50 �Immanuel Kant, Critique of judgment, övers. Werner S. Pluhar,  Indianapolis, Hackett, 1987/1790, s 398-405
51 �Richard Dawkins, The selfish gene. Oxford, Oxford university press, 2016/1976
52 �Jean-Michel Roy, Jean Petitot, Bernard Pachoud & Francisco Varela, ”Beyond the gap: an introduction to 

naturalizing phenomenology”, Naturalizing phenomenology: issues in contemporary phenomenology and cognitive
science, Stanford, Stanford University Press, 1999, s 66

53 �Francisco Varela, ”Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem”, Journal of 
consciousness studies, Vol. 3, Nr. 4, 1996, s 334
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I den neurofenomenologiska programförklaringen introducerar Varela det som han kallar för

principen om ömsesidig begränsning: ”Phenomenological accounts of the structure of experience

and their counterparts in cognitive science relate to each other through reciprocal constraints.” 54

Enligt denna princip, som kallas för neurofenomenologins arbetshypotes, ska det fenomenologiska

och neurala perspektivet på medvetandet harmoniseras. Genom att studera relationen mellan

förstapersonsbeskrivningar och neurobiologiskt data kan neurofenomenologer närma sig

medvetandet genom en slags cirkelrörelse. 

Varela verkar ha hämtat den neurofenomenologiska arbetshypotesen från Owen Flanagans bok

Consciousness Reconsidered från 1992, som i sin tur är ett svar på Dennetts bok Consciousness

Explained som publicerade året innan. Enligt Flanagan medför den experimentella medvetande-

forskningen, som företräds av bland annat Crick och Koch, ett nytt förhållningssätt till

förstapersonsbeskrivningar, som delvis bryter med den instrumentella inställning som Dennett

beskriver (och förespråkar). 

Vi måste anta att våra föreställningar om våra subjektiva upplevelser är minst lika bedrägliga

som våra föreställningar om yttervärlden, menar Flanagan. Det är en viktig lärdom från

introspektionismen inom psykologi och den cartesianska traditionen inom filosofi, som Flanagan

ser som misslyckade projekt. Samtidigt går det inte att studera medvetandet utan fenomenologiska

beskrivningar av subjektiva upplevelser eftersom subjektiva upplevelser är medvetande-

forskningens explanandum, det fenomen som ska förklaras. Fenomenologiska beskrivningar kan

tilldelas ett större värde genom en slags trianguleringsprocess, anser Flanagan. På samma sätt som

psykologiska förklaringar begränsas av vår växande kunskap om hjärnan kan också

fenomenologiska beskrivningar begränsas utifrån kunskap från psykologi och neurovetenskap. För

att studera medvetandet bör forskare sträva efter att uppnå koherens mellan ett psykologiskt,

neurovetenskapligt och fenomenologiskt perspektiv.55 Det rör sig alltså om en triangulering i den

mening att information samlas in och vägs samman från olika informationskällor. En bra jämförelse

är sammanställningar av bevis i en brottsutredning. Även om ett enskild vittnesutsaga kan

ifrågasättas så stärks utsagans evidensvärde om utsagan överensstämmer med andra oberoende

vittnesutsagor eller teknisk bevisning.

Bistabil perceptions-experiment är ett bra exempel på forskning som följer denna princip, anser

Flanagan. När experimentdeltagare beskriver sina visuella upplevelser blottläggs en fenomenell

dimension som annars inte skulle vara tillgänglig för forskarna. Istället för att förlita sig

54 �Ibid. s 343
55 �Owen Flanagan, Consciousness reconsidered, Cambridge, MIT press, 1992, s 11
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experimentdeltagares självkännedom eller enbart förlita sig på data från hjärnavbildningsteknik kan

forskarna undersöka vilka processer i hjärnan som korrelerar med experimentdeltagarnas utsagor.56 

2.4. Den första neurofenomenologiska studien

I den första neurofenomenologiska studien med den långa titeln "Guiding the study of brain

dynamics by using first-person data: synchrony patterns correlate with ongoing conscious states

during a simple visual task" får experimentdeltagarna iaktta Neckers kub och instrueras att trycka

på en knapp när de upplever en djupillusion. Samtidigt registreras experimentdeltagares

hjärnaktivitet med hjälp av EEG-teknik, för att studera vad som sker i hjärnan i samband med att

experimentdeltagarna upplever kub-perceptet.57

Studien innehåller också ett tydligt neurofenomenologisk element. Experimentdeltagarna

instrueras att med egna ord beskriva sina upplevelser under experimentet. Därefter sammanställs

experimentdeltagarnas beskrivningar för att skapa tre överordnande kategorier, som kallas för

fenomenologiska kluster, för att kunna sammanställa data på gruppnivå. På så sätt kan forskarna

skilja ut hjärnaktivitetsmönster som korresponderar med de tre fenomenologiska kategorierna, som

refererar till experimentdeltagarnas uppmärksamhetstillstånd: om de var närvarande när de såg

kuben eller om de var mer eller mindre distraherade (”steady readiness”, ”fragmented readiness”

eller ”unreadiness”).58 Studiens huvudresultat är korrelationer mellan hjärnavbildningsdata och de

olika fenomenlogiska klustren, en undersökning av de ömsesidiga begränsningar mellan första-

personsdata och hjärnaktivitet, enligt artikelförfattarna.59

Studien verkar utgå från de metoder som har etablerats i medvetandeforskningsfältet av

forskare som Crick och Koch.  Förutom att studien baseras på bistabil perception tycks forskarna

använda sig av den trianguleringsprincip som Flanagan identifierat. Den stora skillnaden verkar

vara att experimentdeltagarna får möjlighet att beskriva sina upplevelser på en mer detaljerad nivå.

Dessutom får experimentdeltagarna öva sig på att beskriva sina upplevelser i samband med

experimentet innan data samlas in.

Varela medger att det neurofenomenologiska forskningsprogrammet delar Flanagans

målsättning men hävdar samtidigt att den neurofenomenologiska arbetshypotesen är strängare än

Flanagans trianguleringsprincip.60 Det är inte helt klart vad Varela menar med detta. Det är tydligt

56 �Owen Flanagan, Consciousness reconsidered, Cambridge, MIT press, 1992, s 15-16
57 �Antoine Lutz, Jean-Philippe Lachaux, Jacques Martinerie & Francisco Varela, ”Guiding the study of brain 

dynamics by using first-person data: synchrony patterns correlate with ongoing conscious states during a simple 
visual task”, Proceedings of the national academy of sciences, Vol. 99, Nr. 3, 2002, s 1587

58 �Ibid. s 1590
59 �Ibid. s 1586
60 �Francisco Varela, ”Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem”, Journal of 

consciousness studies, Vol. 3, Nr. 4, 1996, s 344
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att filosofernas principer har olika för funktioner. Flanagan försöker begreppsliggöra ett

metodologiskt skifte inom kognitionforskning i samband med den experimentella medvetande-

forskningens framväxt. Han försöker helt enkelt beskriva den forskning som bedrivs av forskare

som Crick och Koch i filosofiska termer för att möjliggöra en filosofisk diskussion. Varela, som

betraktar sig som forskare i första hand, gör istället idén om triangulering mellan kognitions-

forskning (psykologi och neurovetenskap) och fenomenologi till en explicit princip för sitt eget

forskningsprogram. Dessutom använder Varela trianguleringsprincipen för att kritisera den

traditionella medvetandeforskning som Flanagan använder som exempel på forskning som baseras

på triangulering, vilket är mycket förvirrande. 

2.5. En lösning på det svåra problemet?

Även om neurofenomenologi presenteras som en metodologi, tar projektet sin utgångspunkt i den

ontologiska frågan om medvetandets plats i naturen, som var aktuell när Varela publicerade sin

programförklaring för det neurofenomenologiska forskningsprogrammet. Enligt program-

förklaringens titel, ”Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem”, ska

neurofenomenologi betraktas som en metodologisk lösning på det svåra problemet, ett ontologiskt

dilemma som formulerades året innan av Chalmers i syfte att klarlägga vilka aspekter av

medvetandet som går att förklara inom ett naturvetenskapligt ramverk. Enligt David Chalmers

inbegriper medvetandeforskning en rad empiriska frågor, till exempel: Hur fungerar vår

uppmärksamhet? Hur initierar vi rörelser? Vad är skillnaden mellan sömn och vakenhet? Vilka

mentala tillstånd är rapporterbara? Anledningen till att medvetandeforskare intresserar sig för

fenomen som perception, uppmärksamhet, agens, vakenhet och självrepresentation är att dessa

kognitiva processer sammanfaller med upplevelser. De centrala frågorna för medvetandeforskning

är hur och varför dessa kognitiva processer sammanfaller med en subjektiv upplevelse.61

Chalmers anser att de mest centrala frågorna inte kan besvaras inom ett naturvetenskapligt

ramverk. Det svåra problemet är svårt eftersom det inte kan lösas på empirisk väg, utan kräver en

filosofisk lösning. Även om forskare som Crick och Koch lyckas identifiera de neurala processer

som korresponderar med vissa typer av visuella upplevelser så besvaras inte hur eller varför dessa

fysiska eller biologiska processer har en subjektiv sida, eftersom upplevelser har helt andra

egenskaper än några kända fysiska fenomen.62 Hur kan informationsprocesser i vår hjärna ge

upphov till ljudet av ett piano eller smaken av en kanelbulle? 

61 �David Chalmers, ”Facing up to the problem of consciousness”, Journal of Consciousness Studies, Vol. 2, Nr. 3, 
1995, s  200-2001

62 �Francisco Varela, ”Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem”, Journal of 
consciousness studies, Vol. 3, Nr. 4, 1996, s 344
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Chalmers egen lösning på det svåra problemet är både enkel och kontroversiell. Vi bör helt

enkelt acceptera att subjektiva upplevelser inte är ontologiskt reducerbara till fysiska fenomen.

Subjektiva upplevelser ges därmed samma ontologiska status som fysikens elementarpartiklar.

Chalmers kallar sin ontologiska position för naturalistisk dualism eftersom subjektiva upplevelser

inte påverkar andra fysiska fenomen, till skillnad från cartesiansk substansdualism. Om subjektiva

upplevelser är ontologisk icke-reducerbara till fysiska fenomen bör de regleras av sina egna

naturlagar, skriver Chalmers.63 Ur ett naturvetenskapligt perspektiv är Chalmers förslag bortom rim

och reson. Samtidigt tycks olika typer av dualism korrespondera bäst med vår vardagspsykologi.

Jag förstår Chalmers artikel primärt som ett inlägg i en filosofisk debatt om medvetandes plats

i naturen, inte som ett angrepp på experimentell medvetandeforskning. Det är oklart vad det svåra

problemet betyder för kognitionsforskning i nuläget. Chalmers påpekar att Crick och Koch inte är

ute efter att lösa det svåra problemet och hänvisar till en intervju där neurobiologerna medger att det

är svårt att förställa sig ett neurobiologisk förklaring av subjektiva upplevelser: ”The subjective

state of play, of pain, of pleasure, of seeing blue, of smelling a rose – there seems to be a huge jump

between the materialistic level, of explaining molecules and neurons, and the subjective level. Let’s

focus on things that are easier to study – like visual awareness.” 64 Crick och Kochs forsknings-

program riktas sig alltså riktar in sig på medvetandeforskningens ”lätta” problem.

Det neurofenomenologiska forskningsprogrammet är mycket mer ambitiöst än Crick och

Kochs forskningsprogram. Men det är svårt att förstå hur det neurofenomenologiska forsknings-

programmet ska lösa medvetandeforskningens svåra problem. I programförklaringen säger sig

Varela hålla med Chalmers om att subjektiva upplevelser inte kan reduceras till fysiska korrelat: ”In

line with Chalmers’ basic point, I take lived, first-hand experience is a proper field of phenomena,

irreducible to anything else.”65 Om Varela accepterar Chalmers premiss så innebär det att det svåra

problemet inte kan lösas på något annat sätt än en omformulering av naturvetenskapens bild av

naturen. Samtidigt säger sig Varela inte acceptera Chalmers lösning, eftersom han gör subjektiva

upplevelser till en ”extra ingrediens” i naturen.66 Det är en rimlig invändning för någon som säger

sig arbeta inom ramen för vetenskaplig kognitionsforskning. I en senare artikel hävdar Varela att

neurofenomenologi utgår från vad han kallar för en minimalistisk naturalism, vilket innebär att

förstapersonsbeskrivningar måste kunna kopplas samman med hjärnan och kroppen utan ett

63 �David Chalmers, ”Facing up to the problem of consciousness”, Journal of Consciousness Studies, Vol. 2, Nr. 3, 
1995, s  209-210

64 �”What is Consciousness?”, Discover, 1992, s 96 citerat i David Chalmers, ”Facing up to the problem of 
consciousness”, Journal of Consciousness Studies, Vol. 2, Nr. 3, s  205

65 �Francisco Varela, ”Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem”, Journal of 
consciousness studies, Vol. 3, Nr. 4, 1996, s 347

66 �Ibid. s 340
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”ontologiskt språng”.67 Är det meningen att vi ska förstå neurofenomenologi som en metod som

förbinder två ontologisk icke-reducerbara nivåer utan att det uppstår ett konceptuellt glapp mellan

nivåerna? Som Tim Bayne påpekar förefaller det som om det neurofenomenologiska projektet

målsättning vilar på en motsättning mellan reduktionism och icke-reduktionism.68

Varelas medarbetare Lutz och Thompson anser att Varelas hänvisning till det svåra problemet

är vilseledande, eftersom neurofenomenologins frågeställning är epistemologisk och metodologisk,

inte ontologisk.69 Särskiljandet av det mentala från det fysiska är ingen lösning, utan det egentliga

problemet, skriver Lutz och Thompson.70 Neurofenomenologi är på så sätt ett botemedel den

ontologiska frågeställningen, snarare än ett regelrätt svar på det svåra problemet.

Neurofenomenologen Michel Bitbol hävdar att neurofenomenologi inte löser det svåra problemet,

utan snarare lägger det åt sidan: ”From a neurophenomenological standpoint the issue of the

physical and neurophysiological origin of consciousness is a non-starter, a question that does not

even need to be formulated.”71 Om det svåra problemet är en ickefråga för det

neurofenomenologiska forskningsprogrammet så är det svårt att förstå varför Varela presenterar

neurofenomenologi som en lösning på det svåra problemet. 

Det går definitivt att hitta stöd i programförklaringen för att Varela inte tar det svåra problemet

på allvar. Till exempel hävdar Varela att den neurofenomenologiska forskningsprogrammet syftar

till att omformulera det svåra problemet: ”my proposal reframes the question to that of finding

meaningful bridges between two irreducible phenomenal domains. In this specific sense

neurophenomenology is a potential solution to the hard problem by casting in an entirely different

light on what ’hard’ means.”72 Frågan kvarstår, hur kan broprinciper kan sägas lösa det svåra

problemet om det fortfarande handlar om två autonoma ontologiska nivåer. I slutet av

programförklaringen omformuleras det svåra problemet ytterligare en gång till två metodologiska

frågeställningar: 

67 �Francisco Varela, ”Why a proper science of mind implies the transcendence of nature”,  Religion in mind: cognitive 
perspectives on religious belief, ritual, and experience, 2001, s 211

68 �”Can one consistently hold that two domains ought to be brought into reflective equilibrium with each other and 
also hold that each domain is conceptually autonomous? I’m not sure that one can. […] At least on the face of 
things, there seems to be a tension between a commitment to autonomy and a commitment to reflective equilibrium 
(Tim Bayne, "Closing the gap? Some questions for neurophenomenology", Phenomenology and the Cognitive 
Sciences, Vol. 3, Nr. 4, 2004, s 357)

69 �Antoine Lutz & Evan Thompson, ”Neurophenomenology integrating subjective experience and brain dynamics in 
the neuroscience of consciousness”, Journal of consciousness studies, Vol. 10, Nr. 9-10, 2003, s 48

70 �Ibid. s 9-10
71 �Michel Bitbol, ”Neurophenomenology, an ongoing practice of/in consciousness”, Constructivist foundations, Vol. 

7, Nr, 3, 2012, s 169
72 �Francisco Varela, ”Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem”, Journal of 

consciousness studies, Vol. 3, Nr. 4, 1996, s 340
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The nature of ’hard’ becomes reframed in two senses:

(1) it is hard to train and stabilize a new methods [sic] to explore experience,

(2) it is hard to change the habits of science in order for it to accept that new tools are

needed for the transformation of what it means to conduct research on mind and for

training of succeeding generations.73

Dessa metodologiska frågeställningar är visserligen intressanta – jag kommer återkomma till dem i

nästa del av uppsatsen – men det är svårt att förstå hur de relaterar till det svåra problemet, som

trots allt är en renodlad ontologisk frågeställning.74

2.6. Neurofenomenologi som ontologisk omkategorisering

Det finns dock goda skäl att ta Varelas icke-reduktionism på allvar. I artikeln ”Why a proper science

of mind implies the transcendence of nature” skriver Varela att han i likhet med Chalmers

eftersträvar ett ontologiskt skifte för på så sätt göra plats för subjektiva upplevelser. Liknande

formuleringar går att finna i inledningen till Naturalizing phenomenology, där Varela argumenterar

för att naturvetenskapen kräver en ontologisk omkategorisering för att göra plats för medvetandet.

Historisk sett har naturen har förståtts utifrån olika ontologiska tudelningar, skriver Varela och hans

kollegor. Till exempel Aristoteles uppdelning mellan en sub- och supralunär sfär. Ett annat exempel

är uppdelningen mellan det fysiska och det levande i tidig biologi. Dessa ontologiska splittringar

har neutraliserats genom en ontologisk omkategorisering, där heterogena fenomen har bundits

samman genom att en mer grundläggande abstrakt nivå blottlagts, vilket i sin tur har möjliggjort en

genomgripande matematisering av tillvaron.75

Enligt Varela och hans kollegor står naturvetenskapen inför en ny ontologisk tudelning mellan

mentala och fysiska fenomen. Denna tudelning lösas upp genom att mentala och fysiska fenomen

underställs en mer abstrakt, matematisk nivå. De nämner matematiska teorier som var på modet

73 �Ibid. s 347
74 �Den neurofenomenologiska programförklaringen tycks följa en retoriskt struktur som Chalmers i sin artikel 

beskriver som typisk för hur filosofer och forskare brukar närma sig medvetandet: ”The ambiguity of the term 
’consciousness’ is often exploited by both philosophers and scientists writing on the subject. It is common to see a 
paper on consciousness begin with an invocation of the mystery of consciousness, noting the strange intangibility 
and ineffability of subjectivity, and worrying that so far we have no theory of the phenomenon. Here, the topic is 
clearly the hard problem – the problem of experience. In the second half of the paper, the tone becomes more 
optimistic, and the author’s own theory of consciousness is outlined. Upon examination, this theory turns out to be 
a theory of one of the more straightforward phenomena – of reportability, of introspective access, or whatever. At 
the close, the author declares that consciousness has turned out to be tractable after all, but the reader is left feeling 
like the victim of a bait-and-switch. The hard problem remains untouched.” (David Chalmers, ”Facing up to the 
problem of consciousness”, Journal of consciousness Studies, Vol. 2, Nr. 3, s  202)

75 �Jean-Michel Roy, Jean Petitot, Bernard Pachoud & Francisco Varela, ”Beyond the gap: an introduction to 
naturalizing phenomenology”, Naturalizing phenomenology: issues in contemporary phenomenology and cognitive
science. Stanford, Stanford University Press, 1999, s 46-48
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under 90-talet som ickelinjära dynamiska system och självorganiserande system. 76 Hur fysiska

fenomen som neuron, signalsubstanser och kaliumatomer kan reduceras till dessa matematiska

system diskuteras inte, vilket borde bli ett dilemma för någon som förespråkar denna typ av

metafysik.

Varela verkar tillskriva dynamiska system en närmast magisk kvalitet. I artikeln ”Why a proper

science of mind implies the transcendence of nature” hävdar Varela att dynamiska system – som

utvecklas av meteorologer för att studera komplexa väderfenomen – gör det möjligt att binda

samman fysiska och mentala fenomen utan att de behöver förlorar sin särart: ”the erasure of the

traditional ontological barriers is accmplished non-reductively, since the new theoretical moves

actually retain the specific properties of both traditional regions.”77 Dessutom menar han att

dynamiska system har lett till att kausalitetsbegreppet har spelat ut sin roll. 78 I andra artiklar

argumenterar Varela istället för att dynamiska system möjliggör nedåtgående kausalitet mellan

mentala fenomen och fysiska fenomen,79 vilket betyder att mentala fenomen har kausal påverkan på

fysiska fenomen. Det förefaller som Varela förespråkar någon slags substansdualism, som bör ha

mer långtgående konsekvenser för naturvetenskaperna än Chalmers naturalistiska dualism.

Som vanligt erbjuder Varela inga övertygande argument eller bevis som styrker hans

påstående. Han hänvisar till kvantsammanflätning – ett fenomen inom kvantfysik som innebär att

två partiklar kan påverka varandras egenskaper trots att de är långt ifrån varandra – och menar att

det kan ha en koppling till de dynamiska system som han intresserar sig för.80 Resonemanget är

dock kortfattat och skissartat. Varelas kollega Michel Bitbol har i senare artiklar fortsatt att hävda

att neurofenomenologi kan rättfärdigas med hjälp av kvantfysik.81 Varela och Bitbols koppling

mellan kvantfysik och medvetandeforskning förefaller minst sagt långsökt och har väldigt lite att

76 �Ibid. s 55
77 �Francisco Varela, ”Why a proper science of mind implies the transcendence of nature”, Religion in mind: cognitive 

perspectives on religious belief, ritual, and experience, 2001, s 226
78 �Ibid.
79 �Evan Thompson & Francisco Varela, ”Radical embodiment: neural dynamics and consciousness”, Trends in 

cognitive sciences, Vol. 5, Nr. 10, 2001, s 421;
Franciso Varela & Evan Thompson, ”Neural synchrony and the unity of mind: a neurophenomenological 
perspective”, The unity of consciousness: binding, integration, and dissociation, Oxford, Oxford university press, 
2003, s 266-287

80 �Evan Thompson & Francisco Varela, ”Radical embodiment: neural dynamics and consciousness”, Trends in 
cognitive sciences, Vol. 5, Nr. 10, 2001, s 420

81 �I artikeln ”Is conciousness primary?” jämför Bitbol exempelvis fenomenologins syn på medvetandet med synen på 
partiklar inom kvantfysik:  ”Just as microphysical phenomena adheres to experimental device and cannot be 
detached from them, conscious experience adheres to conscious beings and cannot be detached from them (as 
stressed in the introductory section, consciousness is not “something” but what is lived by somebody). Just as there 
are no true ’quantum properties’ but only “observables”, there are no experiential properties, but only ’livables’. In 
such situation, it is a bad strategy to look for a scientific naturalist account of the integrality of mind in the ordinary 
sense of defining and characterizing objects (either neural objects or mentalistic objects). Rather, one should look 
for ways to obtain intersubjective consensus about ’livables’, and try to formulate prescriptions for acting on 
contents of experience without the help of a model of objects (Michel Bitbol, ”Is conciousness primary?”, 
NeuroQuantology, Vol. 6, Nr. 1, 2008, s 67).”
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göra med teoretisk fysik. ”Kvantfysiska” teorier om medvetandet förknippas snarare med

parapsykologi.82 Det finns en intressant koppling mellan neurofenomenologi och parapsykologi som

jag återkommer till senare i uppsatsen.

Dynamiska system verkar inte kunna åstadkomma det Varela påstår. I den första

neurofenomenologiska studien används visserligen dynamiska system för att analysera EEG-data,

men detta verkar inte ha något att göra med neurofenomenologins ontologiska anspråk. I artikeln

”Questions for the dynamicist: the use of dynamical systems theory in the philosophy of cognition”

redogör Marco van Leeuwen för kognitionsforskare användning av dynamiska system på slutet av

90-talet och början av 2000-talet. Van Leeuwen, som till skillnad från mig verkar ha god kännedom

om dynamiska system-teori, har svårt att förstå hur neurofenomenologins anspråk på att binda

samman subjektiva upplevelser med neurala korrelat, kan uppnås med dynamiska system, eller hur

dynamiska system kan kopplas samman med den fenomenologiska filosofitraditionen. Han hoppas

dock på att personer inblandande i det neurofenomenologiska projektet kommer presentera en

koherent beskrivning av det neurofenomenologiska metoden i framtiden: ”Summarising,

neurophenomenology is not (yet) the place to look for a concrete and testable application of DST-C

[dynamical system theory of cognition], but it might be in time.”83 

Trots att neurofenomenologer aldrig lyckats förtydliga vad dynamiska system har för funktion i

de neurofenomenologiska forskningsprogrammet, verkar dynamiska system fortfarande betraktas

som väsentlig del av forskningsprogrammet,84 även om dynamiska system-teori fått en mer

undanskymd roll i forskningsprogrammet efter Varelas död. 

Enligt Tim Bayne går det att dela upp det neurofenomenologiska forskningsprogrammet i två

distinkta delar som han kallar ”bridging strategy” och ”descriptive strategy”.85 Den förra strategin

inbegriper Varelas metafysiska spekulationer, som jag tror vi måste acceptera som motsägelsefulla

och skissartade. Den deskriptiva ansatsen innefattar de metodologiska och epistemologiska

ställningstagande som Varelas efterföljare verkar mer intresserade av att försvara. Jag kommer

diskutera den deskriptiva ansatsen i nästa del av uppsatsen. 

82 �”Icke-lokala fenomen har endast påvisats på den kvantmekaniska skalnivån, inte på den makroskopiska skalnivån. 
För en del parapsykologer framstår det emellertid som en lockande möjlighet att icke-lokalitet även skulle 
förekomma på makroskopisk nivå, och att detta kunde förklara förmenta parapsykologiska fenomen (Jan Dalkvist 
& Joakim Westerlund, ”Parapsykologin och dess kritiker – ris och ros”, Folkvett, Nr. 3, 2013, s 6).” 

83 �Marco van Leeuwen, ”Questions for the dynamicist: the use of dynamical systems theory in the philosophy of 
cognition”, Minds and machines, Vol. 15, Nr. 3-4, 2005, s 320

84 �Shaun Gallagher och Dan Zahavi identifierar dynamiska system-teori som ett av neurofenomenologins tre element: 
(Dan Zahavi & Shaun Gallagher, The phenomenological mind, Abingdon, Routledge, 2012, s 37)

85 �Tim Bayne, "Closing the gap? Some questions for neurophenomenology", Phenomenology and the cognitive 
sciences, Vol. 3, Nr. 4, 2004, s 351
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3. Förstapersonsmetoder

3.1. Fenomenologi som metod

Den viktigaste komponenten i det neurofenomenologiska forskningsprogrammet, vid sidan om

principen om ömsesidig begränsning, är den fenomenologiska metod Varela delvis hämtar från

Husserls fenomenologiska lära för att samla in förstapersonsbeskrivningar i samband med

kognitionsforskningsexperiment. Varela kallar denna metod för fenomenologisk reduktion.

Fenomenologisk reduktion är ett centralt begrepp för Husserl, som samtidigt är svårt att

konceptualisera. Rudolf Bernet, som skrivit om begreppet i flera artiklar, anser att fenomenologisk

reduktion har en negativ och en positiv sida. Med hjälp av fenomenologisk reduktion bryter vi oss

loss från den naturliga inställning som präglar våra vardagliga upplevelser av omvärlden, samtidigt

som en ny relation upprättas till våra upplevelser som de är i sig själva. 86 Liksom Husserl anser

Varela att hans version av fenomenologisk reduktion möjliggör en undersökning av världen som en

direkt upplevelse: "a return to the world as it is experienced in its felt immediacy." 87 I likhet med

Husserls fenomenologiska reduktion syftar Varelas fenomenologiska reduktion till att skala bort

fördomar och teoretiska antaganden om vår upplevelsevärld. För Varela är denna skeptiska gest

dock underordnad kognitionsforskningens experimentella ramverk, vilket gör det svårt att jämföra

neurofenomenologi med Husserls fenomenologi. 

Hur används fenomenologisk reduktion i neurofenomenologiska studier? Den första

neurofenomenologiska studien inleds med en träningsfas, innan data samlas in, där

experimentdeltagarna lär sig praktisera fenomenologisk reduktion, samtidigt som de utför det

visuella perceptionsexperimentet. Träningsfasen förbereder deltagarna inför experimentet, där både

deras beskrivningar och hjärnaktivitet registreras samtidigt som de utför perceptionsexperimentet

ett hundratal gånger.88

The purpose of this pre-recording session was to invite the subject to carefully explore the

variations in his/her cognitive context during repetitive exposure to the task. Subjects were

therefore intensively trained to perform the task during this preliminary session. The

precise gesture of phenomenological reduction was broadly adopted for this study in order

to open up the field of investigation. The main concern was to ”come back to things

themselves” as Husserl frequently urged.89

86 �Rudolf Bernet, ”The phenomenological reduction: from natural life to philosophical thought”, Metodo. 
international studies in phenomenology and philosophy, Vol. 4, Nr. 2, 2017, s 323

87 �Francisco Varela, ”Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem”, Journal of 
consciousness studies, Vol. 3, Nr. 4, 1996, s 336

88 �Antoine Lutz, ”Toward a neurophenomenology as an account of generative passages: a first empirical case study”, 
Phenomenology and the cognitive Sciences, Vol. 1, Nr. 2, 2002, s 140-142

89 �Antoine Lutz, ”Toward a neurophenomenology as an account of generative passages: a first empirical case study”, 
Phenomenology and the cognitive Sciences, Vol. 1, Nr. 2, 2002, s 142
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Under träningsfasen är det meningen att experimentdeltagarna ska lära sig att upprätta ett intuitivt

förhållningssätt till sina upplevelserna genom att forskarna ställer öppna frågorna till dem, till

exempel: ”What did you feel before and after the image appeared?”. Några av experimentdeltagarna

behövde dock inte guidas av forskarnas frågor, eftersom de tydligen redan hade kännedom om

fenomenologisk reduktion. Dessa deltagare framkallade den fenomenologiska inställningen på egen

hand.90

Det är inte helt klart hur träningen går till. Forskarna nämner bara en enda fråga som de ställt

till en av experimentdeltagarna (nämnd ovan). Faktum är att begreppet fenomenologisk reduktion

inte ens nämns i forskningsartikeln utan enbart i en annan artikel av Lutz, som publicerades samma

år, där de teoretiska implikationerna av studien diskuteras. Den teoretiska artikeln erbjuder heller

inget protokoll för fenomenologisk reduktion, istället hänvisar Lutz till den fenomenologiska

reduktionens fyra faser som Varela redogör för i den neurofenomenologiska programförklaringen:

”(1) inducing a suspension of beliefs, (2) gaining intimacy, or intuitive evidence with the domain of

investigation, (3) extracting descriptive invariants and using intersubjective validations; (4) long-

term training to aquire know-how in 1-3”.91

Det är heller inte klart vad Varela och Lutz menar med intuition och bevis från intuition.

Liksom Husserl verkar Varela göra en distinktion mellan ordinära trosföreställningar och

intuitioner, som är självevidenta. I programförklaringen, under rubriken ”Intuition is not some fluffy

stuff” försöker Varela övertyga läsaren att hänvisning till intuition inte behöver betraktas som

problematiskt: ”Many people react to the mention of intuition with suspicion. In this context,

intuitive capacity does not refer to some elusive, will-o’-the-wisp inspiration. It is, on the contrary a

basic human ability which operates constantly in daily life, and that has been widely discussed in

studies of creativity.”92 Varela kopplar samman intuition med kreativitet, det vill säga företeelsen att

plötsligt få en idé, vilket verkar stämma överens med hur vi använder begreppet till vardags,

samtidigt relaterar han begreppet till matematik: ”Think about mathematics: ultimately the weight

of a proof is its convincing nature, the immediacy of the evidence which is imposed on us, beyond

the logical chains of symbolic reasoning.”93

Varela verkar förespråka matematisk realism. Men även om vi godtar att matematik inte kan

reduceras till logik, som exempelvis Gödel ville bevisa med sina ofullkomlighetssater, så är det

90 �”In this study the gesture of reductions was either self-induced by subjects familiar with it, or induced by the 
experimentalist through open questions.” (Ibid.)

91 �Ibid.
92 �Francisco Varela, ”Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem”, Journal of 

consciousness studies, Vol. 3, Nr. 4, 1996, s 337
93 �Ibid.
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fortfarande svårt att förstå hur en experimentdeltagares utsaga om att hen upplever sig vara

oförberedd när en kub presenteras i synfältet har samma epistemiska status som en matematisk sats.

Varela verkar heller inte anse att det neurofenomenologiska forskningsprogrammet kräver en

cartesiansk syn på medvetandet: ”exploring first-person accounts is not the same as claiming that

first-person accounts have some kind of privileged access to experience. No presumption of

anything incorrigible, final, easy or apodictic about subjective phenomena needs to be made here”.94

Här verkar det som om Varela än en gång antar två till synes oförenliga ståndpunkter. Men som jag

kommer visa verkar Varela ändra inställning till fenomenologisk reduktion, vilket kan innebära att

han ger upp idén om Husserls fenomenologi som en kungsväg till det subjektiva upplevelsernas

rike. Varelas teoretiska redogörelser är för osammanhängande och vaga för att slå fast något med

säkerhet.

3.2. Naturalisering av Husserls fenomenologi

Det är tydligt att fenomenologisk reduktion har en annan funktion inom det neurofenomenologiska

forskningsprogrammet än inom Husserls fenomenologi. För Varela är fenomenologisk reduktion en

metod för att studera och registrera upplevelser på ett tillförlitligt sätt, vilket har många likheter

med de introspektiva metoder som praktiserades av psykologer i början av 1900-talet. 

Husserl inspirerades visserligen av tidiga psykologer som William James, men hans

fenomenologiska lära har mycket mer gemensamt med Descartes tvivelsmeditationer än med James

introspektiva studier av medvetandets struktur. Husserls transcendentala fenomenologi var ett

filosofiskt projekt som i likhet med Descartes filosofi eller den samtida logiska empirismen syftade

till att erbjuda ett epistemologiskt fundament för vetenskaperna, i synnerhet den samtida

psykologin. Däremot var Husserls fenomenologi inte en empirisk metod. Under 1900-talet har flera

psykologer försökt att utveckla en psykologisk metod utifrån Husserls fenomenologi.95 Varela

nämner konstigt nog inte dessa projekt.

Även om det finns vissa öppningar för ett möte mellan psykologi och fenomenologi i Husserls

skrifter, medger Varela att användningen av fenomenologiska beskrivningar i en

kognitionsforskningskontext innebär ett avsteg från Husserls filosofiska projekt, i synnerhet

Husserls antinaturalism. Varela skriver till och med att en naturalisering av Husserls fenomenologi

bör betraktas som oxymoron.96 I artikeln "Fenomenologi som en sträng vetenskap" beskriver

94 �Francisco Varela & Jonathan Shear, "First-person methodologies: what, why, how", Journal of consciousness 
studies, Vol. 6, Nr. 2-3,  1999, s 2

95 �Se exempelvis: Amedeo Giorgi, The descriptive phenomenological method in psychology, Pittsburgh, Duquesne 
University Press, 2009

96 �Francisco Varela, ”Why a proper science of mind implies the transcendence of nature”, Religion in mind: cognitive 
perspectives on religious belief, ritual, and experience, 2001, s 211
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Husserl den fenomenologiska läran som en alternativ vetenskap om medvetandet, vilken skiljer sig

radikalt från naturvetenskapen om medvetandet.97 För Husserl står filosofi i opposition till de

vetenskaper som placerar medvetandet i ett naturvetenskapligt ramverk, i synnerhet den

framväxande experimentella psykologin, där introspektionisterna ingår. Husserls antinaturalism

borde också inbegripa dagens experimentella medvetandeforskning, liksom neurofenomenologi. 

Varela sällar sig till en grupp filosofer och forskare som anser att det är viktigt att göra en

naturvetenskaplig läsning av Husserls lära, för att på så sätt skilja Husserls fenomenologi från dess

antinaturalistiska utgångspunkter. I inledningen till Naturalizing phenomenology skriver Varela och

hans kollegor från CREA att fenomenologiskt inriktade forskare måste göra upp med Husserls

antinaturalism för att kunna använda sig av fenomenologiska beskrivningar inom ett

naturvetenskapligt ramverk: "Linking Husserlian description of cognitive phenomena and the

contemporary sciences of cognition thus seem to require cutting Husserlian phenomenology from

its antinaturalist roots, that is to say, naturalizing it."98

Vanligtvis brukar fenomenologi betraktas som en tankeströmning som har förgrenat sig åt olika

riktningar, men fenomenologi kan också betraktas som en typ av reflektion eller inställning till

medvetandet, skriver Varela i programförklaringen.99 Fenomenologins praktiska sida har inte

utvecklats i tillräcklig grad av varken Husserl eller hans efterföljare. Husserls fenomenologiska

beskrivningar av fenomen som tidsuppfattning utgör viktiga bidrag till medvetandeforskning, men

tyvärr beskrev inte Husserl sin metoder i tillräcklig utförligt för att andra personer skulle kunna

bekräfta hans beskrivningar och utföra egna fenomenologiska undersökningar:

[I]t is not surprising that Husserl's pure phenomenology was not (as he hoped it would be)

cultivated and improved on from one generation to the next, unlike other methodological

discoveries such as the methods for statistical inference. Indeed, it has been the headache of

later commentators to find out just exactly how his method of ”phenomenological

reduction” is to proceed.100 

Detta har lett till att Husserls samtida efterföljare sysselsätter sig med att tolka och kommentera

Husserls fenomenologiska beskrivningar, istället för att bedriva egna fenomenologiska

undersökningar.

97 �Edmund Husserl,  Fenomenologin och filosofins kris, övers. Karl Weigelt, Jim Jakobsson & Hans Ruin, Stockholm,
Thales, 2002, s 28

98 �Jean-Michel Roy, Jean Petitot, Bernard Pachoud & Francisco Varela, ”Beyond the gap: an introduction to 
naturalizing phenomenology”, Naturalizing phenomenology: issues in contemporary phenomenology and cognitive 
science. Stanford, Stanford University Press, 1999, s 43

99 �Francisco Varela, ”Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem”, Journal of 
consciousness studies, Vol. 3, Nr. 4, 1996, s 335

100 �Francisco Varela, Evan Thompson & Eleanor Rosch, Embodied Mind, Cambridge, MIT press, 1991, s 19
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The failure to make reduction into a concrete method through these steps is, in my eyes,

the most undeveloped theme of post-Husserlian phenomenology. As a result substantial

amount of phenomenological literature has strayed into textual analysis and repetition of

descriptions from Husserl or others, without the disciplined engagement to refashion such

descriptions afresh.101 

Som tidigare nämnts lyckades inte heller Varela formalisera Hussels fenomenologiska reduktion till

en vetenskaplig metod innan han dog. Varelas kollegor har heller inte lyckats slutföra detta projekt.

I artikeln ”Methodological lessons in neurophenomenology: review of a baseline study and

recommendations for research approaches” från 2013 skriver de tre artikelförfattarna Patricia

Bockelmann, Lauren Reinerman-Jones och Shaun Gallagher att neurofenomenologer måste

förbättra sina metoder så att det är möjligt att verifiera förstapersonsbeskrivningar och generalisera

studiernas resultat. Dessutom menar artikelförfattarna att neurofenomenologiska experiment är för

otydligt beskrivna för att det ska vara möjligt för andra forskare att replikera experimenten. 102

3.3. Motsatsen till introspektionism?

Även om Varela kallar sin metod för fenomenologisk reduktion och ibland använder sig av

fenomenologiska begrepp som levd erfarenhet tycks det tillvägagångssätt Varela förespråkar ha

större likheter med introspektionisternas metoder än med Husserls fenomenologi, som trots allt var

ett renodlat filosofiskt projekt. Introspektionisterna ansåg i likhet med neurofenomenologerna att

experimentdeltagare bör träna sig att uppmärksamma och beskriva sina subjektiva upplevelser

innan deras utsagor kan betraktas som tillförlitlig data. Till skillnad från Varela utvecklade

introspektiva psykologer som Wilhelm Wundt, Edward Titchener och Oswald Külpe tydligt

formulerade metoder för introspektiv träning, experimentell design och dataanalys.

Introspektionisterna ställde höga krav på sina experimentdeltagare. De skulle helst själva vara

forskare och behövde dessutom långvarig träning för att lära sig att uppmärksamma och beskriva

sina upplevelser för att se till att de inte påverkades av förutfattade meningar om sina upplevelser

under experimenten.103

Med tanke på de stora likheterna mellan introspektionisternas metoder och den neuro-

fenomenologiska metoden, är det förvånande att Varela avfärdar introspektionismen i den

neurofenomenologiska programförklaringen. Introspektionisterna lyckades inte etablera en

101 �Francisco Varela, ”Why a proper science of mind implies the transcendence of nature”, Religion in mind: 
Cognitive perspectives on religious belief, ritual, and experience, 2001,  s 229-230

102 �Patricia Bockelman, Laruen Reinerman-Jones & Shaun Gallagher, ”Methodological lessons in 
neurophenomenology: review of a baseline study and recommendations for research approaches”, Frontiers in 
human neuroscience, Vol. 7, 2013, s 6-7

103 �Eric Schwitzgebel, ”Introspective training apprehensively defended: reflections on Titchener's lab manual”, 
Journal of consciousness studies, Vol. 11, Nr. 7-8, 2004, s 58-76
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gemensam metod för att validera data, vilket ledde till bråk mellan de olika laboratorierna, skriver

Varela. Dessutom påverkades experimentdeltagarnas förstapersonsbeskrivningar av laboratoriernas

teoretiska utgångspunkter.104 På denna punkt skiljer sig fenomenologisk reduktion från

introspektion, eftersom metoden kräver ett åsidosättande av förutfattade meningar: 

Phenomenology does share with introspectionism an interest in reflective doubling as a key

move of its approach to phenomena. But the two attitudes part company. In PhR

[phenomenological reduction] the skill to be mobilized is called bracketing for good

reasons, since it seeks precisely the opposite effect of an uncritical introspection: it cuts

short our quick and fast elaborations and beliefs, in particular locating and putting abeyance

what we think we ’should’ find, or some ’expected’ descriptions.105

Varela beskriver introspektion och fenomenologisk reduktion som reflektiv dubblering, en

uppdelning av ”jaget” som observatör och obervationsobjekt. Det är en vanlig kognitiv färdighet

som vi använder oss av till vardags, hävdar Varela. 106 Skillnaden verkar vara att introspektion är

teoretiskt kontaminerad, medan fenomenologisk reduktion är en renare observationsmetod.

Beskrivningen av introspektion som självklyvning brukar vanligtvis anföras som ett bevis för att

inre observation inte är möjligt. När vi reflekterar över ett medvetandetillstånd skapas ett nytt

medvetandetillstånd, skriver John Searle i The Rediscovery of Mind: ”Any introspection of my

conscious state is itself that conscious state”.107 Enligt Searle bör vi ge upp idén att det går att

observera medvetandet eftersom subjektivitet inte kan göras till ett vetenskapligt objekt: ”The

solution is not to try to develop a special mode of picturing, a kind of super-introspection, but rather

to stop picturing altogether at this point and anknowledge the facts. The facts are that biological

processes produce conscious mental phenomena, and these are irreducibly subjective.”108

I programförklaringen säger sig Varela hålla med Searle om att medvetandet inte kan reduceras

till ett vetenskapligt objekt, däremot protesterar han mot Searles dystra diagnos. Varela medger att

Searles introspektionskritik är logisk, men vill ändå inte acceptera hans slutsats eftersom det skulle

innebära att det inte går att studera medvetandet: ”The mental does not have any obvious manner to

investigate itself, and we are left with a clear logical conclusion, but in a pragmatic and

methodological limbo.” Vidare menar Varela att även om Searle säger sig kritisera introspektion, så

drabbas även fenomenologi av hans kritik, eftersom Varela uppenbarligen betraktar fenomenologi

104 �Francisco Varela, ”Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem”, Journal of 
consciousness studies, Vol. 3, Nr. 4, 1996, s 338

105 �Ibid. s 338-339
106 �Ibid. s 338
107 �John Searle, The rediscovery of the mind, Cambridge, MIT press, 1992, s 97
108 �Ibid. s 98
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som en slags inre observation. Varela ger dock inga argument för att hans introspektionskritik skulle

vara felaktig. 

Vid sidan om den påstådda lösningen av det svåra problemet är Varelas distinktion mellan

fenomenologisk reduktion och introspektion, det som skapat mest förvirring utanför det

neurofenomenologiska fältet. Enligt filosofen Helena De Preester går det överhuvudtaget inte att

avgränsa Varelas fenomenologiska reduktion från introspektiva metoder. Det var först när Husserls

fenomenologi tog en transcendental vändning som Husserl kunde upprätta en tydlig gräns mellan

fenomenologi och introspektionism, anser De Preester. Eftersom Varela har övergett de

transcendentala aspekterna av Husserls fenomenologi, har han också svårt att upprätthålla gränsen

mellan fenomenologi och psykologi. De Preester är också tveksam till att introspektion ska

definieras som okritisk per se.109 Tim Bayne stämmer in i De Preesters kritik: ”Surely both the

phenomenological reduction and introspection can be carried out either critically or uncritically,

carefully or carelessly.”110 Dessutom påpekar Bayne att det inte finns empiriska bevis för att Varelas

metod skulle vara en mer tillförlitlig än introspektion.111 

3.4. Förstapersonsmetoder

Strax efter programförklaringen verkar Varela ha ändrat sin syn på relationen mellan fenomenologi

och introspektion (även om han inte själv påtalar detta). I artikeln ”First-person methodologies:

What, why, how" och i boken On becoming aware, hävdar Varela istället att fenomenologisk

reduktion och introspektion ska betraktas som olika versioner av en och samma observationsakt.  

I artikeln ”First-person methodologies: What, why, how" från 1999, tar Varela och

medförfattaren Jonathan Shear upp fenomenologisk reduktion som en av flera förstapersons-

metoder som skulle kunna användas i forskningssyfte. Förutom fenomenologisk reduktion, ser

artikelförfattarna även introspektion och olika typer av buddistiska meditationstekniker som

lovande alternativ för att generera tillförlitliga förstapersonsbeskrivningar. Återigen försöker Varela

skilja metoderna från deras teoretiska/religiösa ramverk. De olika förstapersonsmetoderna värderas

inte utifrån deras ursprungliga funktion. Det viktiga är att det finns en tydlig beskrivning av hur

metoderna ska utföras.112

109 �Helena De Preester, “Naturalism and transcendentalism in the naturalization of phenomenology”, New ideas in 
psychology, Vol, 24, Nr. 1, 2006, s 48-49

110 �Tim Bayne, "Closing the gap? Some questions for neurophenomenology", Phenomenology and the cognitive 
sciences, Vol. 3, Nr. 4 , 2004, s 352

111 �Ibid. s 354
112 �Francisco Varela & Jonathan Shear, "First-person methodologies: what, why, how", Journal of consciousness 

studies, Vol. 6, Nr. 2-3,  1999, s 6-7
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I boken On Becoming Aware utvecklar Varela, tillsammans med Natalie Depraz och Pierre

Vermersch, protokoll för olika typer av förstapersonsmetoder, exempelvis guidad introspektion113

och stereoskopiska synexperiment,114 samt olika religiösa ritualer som samatha-meditation och en

bön från ortodox kristendom.115 Samtliga metoder syftar till att träna upp och försätta utövaren i

tillstånd som förhöjer uppmärksamheten mot medvetandets innehåll och processer. Det rör sig inte

om vetenskapliga protokoll i någon bemärkelse, utan om schematiska beskrivningar av metodernas

grundläggande drag och syften.

Boken saknar dock protokoll för fenomenologisk reduktion. Istället hävdar författarna att

fenomenologisk reduktion ska betraktas som en underliggande struktur som är gemensam för

samtliga metoder som beskrivs i boken; en dynamisk rörelse mellan upphävande av fördomar,

omdirigering av uppmärksamhet och frigörelse.116 I exempelvis samatha-meditationen upphävs den

naturliga inställningen genom inövad passivitet. Meditationsutövaren kan skifta sin uppmärksamhet

från sina tankar genom att fokusera på sin andning (omdirigering). Andningen har också till syfte att

återföra meditationsutövarens uppmärksamhet vid distraktion (frigörelse).117

Varela ser alltså ingen motsättning mellan att inta ett fenomenologiskt förhållningssätt och att

använda konkurrerande förstapersonsmetoder. Den sanna konflikten står istället mellan

förstapersonsperspektivet och den moderna psykologins dogmatiska tredjepersonsperspektiv.

Författarna vill därför reformera psykologin utifrån ”psykologisk inspiration” från Husserls

skrifter.”118

Den fenomenologiska reduktionen har inte privilegierad status i relation till andra

förstapersonsmetoder, exempelvis olika meditationstekniker. Istället ställer sig Varela och andra

neurofenomenologer ofta på samma sida som samtida introspektionsförespråkare som Anthony Jack

och Andreas Roepstorff,119 mot de filosofer och forskare som vill begränsa användningen av

subjektiv data i psykologisk och neurovetenskaplig forskning. Claire Petitmengin, som blev en

ledargestalt inom det neurofenomenologiska projektet efter Varelas död, har tillsammans med

filosofen Michel Bitbol försvarat introspektiva metoder i ett flertal artiklar. 120 Samtidigt verkar

neurofenomenologer delvis ha gett upp sina vetenskapliga anspråk.

113 �Natalie Depraz, Francisco Varela & Pierre Vermersch, On becoming aware: A pragmatics of experiencing, 
Amsterdam, John Benjamins Publishing, 2003, s 28-29

114 �Ibid. s 46-47
115 �Ibid. s 50-52
116 �Ibid. s 24-26
117 �Ibid. s 33
118 �Ibid. s 7
119 �Se exempelvis: Anthony Jack & Andreas Roepstorff, Trusting the subject?, Exeter, Imprint Academic, 2003
120 �Se exempelvis: Claire Petitmengin & Michel Bitbol, ”The validity of first-person descriptions as authenticity and 

coherence”, Journal of consciousness studies, Vol. 16 Nr. 10-11, s 373;
Michel Bitbol  & Claire Petitmengin, ”On the possibility and reality of introspection”, Kairos, Nr. 6, 2013, s 173-
198
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Enligt Bitbol och Petitmengin bör inte förstapersonsmetoder som introspektion och buddistiska

meditationstekniker utvärderas på samma sätt som vetenskapliga mätmetoder, det vill säga utifrån

hur väl metoden mäter det fenomen som ska mätas. Istället bör förstapersonsmetoder utvärderas

utifrån vad de kallar för autenticitet – ett begrepp som verkar vara hämtat från existentiell filosofi –

och perfomativ konsistens.121 Det senare begreppet verkar överlappa med det som inom psykometri

kallas för reliabilitet; ett mått på hur konsistent ett mätinstrument är vid upprepade mätningar.

Antagandet att förstapersonsmetoder leder till mer koherenta förstapersonsbeskrivningar, både inom

och mellan experimentdeltagare, som ofta anförs av neurofenomenologer som ett bevis för varför

förstapersonsmetoder behövs, går att utvärdera med psykometriska metoder, även om ingen verkar

ha gjort det hittills. Eftersom buddhister troligen har en liknande syn på medvetandet är det

sannolikt att deras förstapersonsbeskrivningar liknar varandra, men det säger väldigt lite om deras

beskrivningar överensstämmer med det som ska mätas. Det förefaller vara ett bättre mått på vilken

grad deras beskrivningar är överensstämmer med deras religiösa föreställningar.

Varela antyder också att förstapersonsmetoder bör värderas efter andra kriterier än

vetenskapliga metoder. I ”First-person methodologies: what, why, how” presenterar Varela en helt

egen definition av vad en metod är, efter att ha redogjort för olika historiska introspektiva och

meditativa tekniker från tidig psykologi och buddism:

We can at this point begin to see for all these traditions what a method is. At this first stage

of approximation we can say that there are at least two main dimensions that need to be

present in order for a method to count as such: 

(1) Providing a clear procedure for accessing some phenomenal domain.

(2) Providing a clear means for an expression and validation within a community of

observers who have familiarity with procedures as in (1).122

Det är oklart vad som menas med ”clear procedure”, uppenbarligen är det inte samma krav på

formalisering som vetenskapliga metoder eftersom buddistiska meditationstekniker som samatha,

mahamudra, zen och transcendental meditation uppges tillräckligt klarlagda för att uppnå kriteriet.

Den sista kriteriet är också otydligt. Det är tydligt att begreppet validering inte syftar på

psykometrisk validering. Istället är det upp till varje gemenskap att reglera hur metoderna ska

valideras. Varela verkar inte anse att det upp till varje zen-buddhist att själv avgöra om hens

121 �Claire Petitmengin & Michel Bitbol, ”The validity of first-person descriptions as authenticity and coherence”, 
Journal of consciousness studies, Vol. 16 Nr. 10-11, s 373

122 �Francisco Varela & Jonathan Shear, "First-person methodologies: what, why, how." Journal of consciousness 
studies, Vol. 6, Nr. 2-3,  1999, s 6
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förstapersonsbeskrivningar är tillförlitliga. Däremot avfärdar Varela idén om att de går att upprätta

protokoll för att utvärdera förstapersonsmetoder. Förstapersonsmetoder kräver handfast handledning

av en person som själv praktiserar metoden.123

Det är på denna punkt som neurofenomenologi skiljer sig från Dennetts heterofenomenologi,

anser Varela. Medan heterofenomenologer, det vill säga ortodoxa kognitionsforskare, använder sig

på förväg definierade metoder för att samla in och analysera data bygger förstapersonsmetoder både

på forskarens förmåga att interagera med experimentdeltagaren och delvis förlita sig på

experimentdeltagarens egna tolkningar. Antropologen i Dennetts exempel måste bli medlem i den

stam han undersöker, menar Varela, eller ännu hellre inta en slags terapeutisk roll i förhållande till

experimentdeltagaren.

The position here is not that of a neutral anthropologist; it is rather one of a coach or a

midwife. His/her trade is grounded on a sensitivity to the subtle indices of his interlocutor’s

phrasing, bodily language and expressiveness, seeking for indices (more or less explicit)

which are inroads into the common experiential ground, as we shall elaborate below.124 

Gualtiero Piccnini föreslår att skillnaden mellan de förstapersonsmetoder som neurofenomenologer

förespråkar och de traditionella kognitionsforskarnas tredjepersonsmetoder bör definieras utifrån

var forskare placerar den ”epistemiska bördan”. Medan traditionella kognitionsforskare designar

experiment som undviker och/eller kontrollerar för olika typer av bias hos experimentdeltagare, så

bygger förstapersonsmetoder på att det är experimentdeltagarna själva som bär ansvar för att deras

förstapersonsbeskrivningar är tillförlitliga. 125 Liksom introspektionisterna betraktar neuro-

fenomenologer experimentdeltagarna som vetenskapliga observatörer – en uppluckring av

kognitionsforskningens uppdelning mellan forskare och forskningsobjekt. Piccinini anser att det

första neurofenomenologiska experimentet är undermåligt ur en  metodologisk synpunkt eftersom

Lutz, Varela och de andra artikelförfattarna varken redovisar hur förstapersonbeskrivningar samlats

in eller hur forskare bearbetar och analyserar dessa beskrivningar. 126 Förtroende och respekt för

experimentdeltagarnas perspektiv ersätter den metodologiska stränghet som vanligtvis värdesätts av

traditionella kognitionsforskare.

I artikeln ”Methodological lessons in neurophenomenology: review of a baseline study and

recommendations for research approaches”, som jag tidigare nämnt, föreslår artikelförfattarna

123 �Ibid. s 10-11
124 �Ibid. s 10
125 �Gualtiero Piccinini, ”How to improve on heterophenomenology: the self-measurement methodology of first-

person data”, Journal of consciousness studies, Vol. 17, Nr. 3-4, 2010, s 102
126 �Ibid.
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Bockelmann, Reinerman-Jones och Gallagher att neurofenomenologer bör sträva efter att uppnå de

metodologiska krav på objektivitet som vägleder traditionell kognitionsforskning. Trots den

rättmätiga kritik som riktas mot det neurofenomenologiska forskningsprogrammet av filosofer som

Tim Bayne och Gualtiero Piccnini, vidhåller artikelförfattarna att neurofenomenologer bör göra

vissa avsteg från traditionella metodologiska principer för att vägleda experimentdeltagares

introspektiva utforskningar av sina upplevelser: ”The goal of the interviewer is not to remain an

objective third-person observer (an important aspect of cognitive science methods); the goal is to

assist the participant in ’opening’ to her own experience.”127 En sådan vägledning kommer sannolikt

påverka experimentdeltagaren så att de bekräftar experimentledarens teoretiska utgångspunkter, det

går åtminstone inte att utesluta en sådan påverkan. 

3.5. Neurofenomenologi och parapsykologi

Bör vi betrakta neurofenomenologi som en slags parapsykologi? Det är en fråga som troligen

behöver mer utrymme för att kunna besvaras, men det är ändå intressant att konstatera likheterna

mellan parapsykologerna och neurofenomenologernas utgångspunkter. I likhet med parapsykologer

argumenterar neurofenomenologer, i synnerhet Varela, till exempel för att den rådande

naturvetenskapen inte är tillräcklig för att förstå viktiga aspekter av verkligheten. I likhet med

parapsykologer hänvisar neurofenomenologer till kvantfysik och kvasireligiösa insikter för att

rättfärdiga sina metoder.

I en artikel i Vetenskap och folkbildnings tidskrift Folkvett beskriver psykologerna Jan

Dalkvist och Joakim Westerlund parapsykologins teoretiska och metodologiska utgångspunkter. De

båda psykologerna har utfört flera parapsykologiska experiment på telepati på Stockholms

universitet under 2000-talet och vill presentera en nyanserad bild av parapsykologi för Vetenskap

och folkbildnings skeptiska läsarkrets. Enligt Dalkvist och Westerlund tenderar västerlänningar att

ta den naturvetenskapliga världsbilden för given:

Det moderna västerländska samhället bygger huvudsakligen på en naturvetenskaplig

världsbild, som genom ökad skolbildning och folkupplysning har vuxit sig allt starkare

under de senaste århundradena. Denna världsbild består av en uppsättning grundantaganden

om verklighetens beskaffenhet, som sällan ifrågasätts utan helt enkelt tas för givna.128

127 �Patricia Bockelman, Laruen Reinerman-Jones & Shaun Gallagher, ”Methodological lessons in 
neurophenomenology: review of a baseline study and recommendations for research approaches”, Frontiers in 
human neuroscience, Vol. 7, 2013, s 8

128 �Jan Dalkvist & Joakim Westerlund, ”Parapsykologin och dess kritiker – ris och ros”,  Folkvett, Nr. 3, 2013, s 7
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Parapsykologer ifrågasätter framförallt naturvetenskapernas materialistiska ståndpunkt, i synnerhet

idén om att mentala fenomen kan reduceras till något materiellt: ”Parapsykologer brukar ofta hävda

att existensen av parapsykologiska fenomen skulle tala emot en materialistisk världsbild och istället

tala för en världsbild där mentala fenomen inte är underordnade materiella skeenden.” 129 Varelas syn

på subjektiva upplevelser som icke-reducerbara till fysiska fenomen samt idén om nedåtgående

kausalitet verkar korrespondera bättre med parapsykologins världsbild än naturvetenskapernas

deterministiska syn på naturen. Det finns flera andra kvaliaförespråkare inom medvetandefilosofi

som anser vi bör utvidga vår syn på naturen för att göra plats för medvetandet, till exempel David

Chalmers, men till skillnad från Varela gör dessa filosofer inte sin spekulativa metafysik till en

utgångspunkt för empirisk forskning med vetenskapliga anspråk. De sammanställer inte hjärn-

avbildningdsdata som påstås stödja deras teser.

Faktum är att neurofenomenologi har börjat omfamnas av det parapsykologiska forsknings-

samhället. Den kontroversiella professorn i parapsykologi på Lunds universitet, Etzel Cardeña, har

utfört flera neurofenomenologiska experiment, som utgår från den första neurofenomenologiska

studien från 2002.130 Enligt Cardeña kan den neurofenomenologiska metoden ge legitimitet till

parapsykologiska fenomen som animal magnetism131 och hypnos, som avfärdas som pseudo-

vetenskapliga fenomen:

From its inception, “animal magnetism” and hypnosis have been related to reputed psi

phenomena. However, only until recently have phenomenological and neurophysiological

approaches advanced enough to go beyond the proposal of a putative –and vague– hypnotic

state.132

4. Slutsats

Som jag har visat utgör förstapersonsbeskrivningar i första hand ett metodologiskt problem för

kognitionsforskare snarare än ett ontologisk dilemma. Förstapersonsbeskrivningar kan användas

som data utan att postulera ett medvetande. Däremot behöver forskare använda sig av transparenta

och strikta procedurer för samla och analysera data. På så sätt är det möjligt att replikera experiment

och minimera olika typer av bias. Genom att inta ett heterofenomenologiskt perspektiv kan forskare

samla in och sammanställa förstapersonsbeskrivningar av subjektiva upplevelser utan att frångå

129 �Jan Dalkvist & Joakim Westerlund, ”Parapsykologin och dess kritiker – ris och ros”,  Folkvett, Nr. 3, 2013, s 9
130 �Se exempelvis: Etzel Cardeña, Peter Jönsson, Devin Terhune & David Marcusson-Clavertz, ”The 

neurophenomenology of neutral hypnosis”, Cortex, Vol. 49, Nr. 2, 2013, s 375-385
131 �Animal magnetism utvecklades av läkaren Franz Mesmer som botemedel för en rad olika krämpor och åkommor. 

Mesmer använde ett metallrör för att försätta sina patienter i ett transliknande tillstånd. Se exempelvis: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Animal_magnetism

132 �Etzel Cardeña, Dietrich Lehmann, Peter Jönsson, Devin Terhune & Pascal Faber, ”The neurophenomenology of 
hypnosis”, Proceedings of the 50th annual convention of the parapsychological association, 2007, s 17
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behaviorismens tredjepersonsperspektiv. Därmed kan också subjektiva upplevelser integreras i

naturvetenskaperna.

Medvetandet innebär däremot ett problem för kognitionsforskningens tredjepersonsperspektiv,

åtminstone om vi tar Chalmers svåra problem på allvar. Medvetandebegreppet tycks implicera att vi

tillmäter subjektiva upplevelser existens bortom våra beskrivningar – en förstapersonsontologi som

både är svår att formalisera och relatera till kognitionsvetenskapens tredjepersonsontologi. Om

medvetandet är en gåta, vilket filosofer som Daniel Dennett troligen skulle protestera mot, är det

forfarande en olöst gåta. Crick och Koch och andra kognitionsforskares arbete med medvetande-

forskningens lätta frågor verkar inte ha lett till några större framsteg. Idag anser flera forskare att

bistabil perceptionsfenomen regleras av lägre nivåer av synbarken.133 Om det stämmer lämpar sig

inte denna typ av perceptionsexperiment som experimentell modell av medvetandet. Koch och hans

kollega Giulio Tononi arbetar med att utveckla nya experimentella metoder. Tononis axiomatiska

medvetandeteori ”integrated information theory of consciousness” verkar väcka lika stor entusiasm

som Crick och Kochs forskningsprogram i början av 90-talet.134 

Jag har även visat att premisserna för det neurofenomenologiska forskningsprogrammet minst

sagt är dunkla. Det är möjligt att Varela motiverades av Chalmers svåra problem. Eftersom

neurofenomenologi trots allt presenterades som en lösning på det svåra problemet, är det på detta

utifrån denna metafysiska ramverk som neurofenomenologi har förståtts av personer utanför

projektet. I så fall är det neurofenomenologiska forskningsprogrammet sannerligen ett stort

misslyckande. Varelas oklara referenser till nedåtgående kausalitet och vad som ibland liknar någon

slags neutral monism är sannerligen inte steg framåt, utan snarare en återgång till 1800-talets

psykofysika spekulationer,  som Franz Brentano och Husserl rättmätigt kritiserade. Psykofysikerna,

som introducerade kvantitativa metoder inom psykologi, kände sig tvungna att frångå fysikens

materialistiska syn på naturen för rättfärdiga sina forskningsmetoder. Ett klassiskt exempel är

psykofysikens fader Gustav Fechner, vars panpsykism fick honom att dra slutsatsen att växter var

besjälade.135

På senare år verkar neurofenomenologiska forskningsprogrammet delvis omvandlats till en

undersökning av buddhistiska meditatörer. Vilket verkar vara ett intressantare spår än

neurofenomenologins ursprungliga målsättning att studera medvetandet. Varela var själv

praktiserande tibetansk buddhist, och det är möjligt att han grundade det neurofenomenologiska

133 �Christian Klink & Peter Roelfsema, ”Binocular rivalry outside the scope of awareness”, Proceedings of the 
national academy of sciences, Vol. 113, Nr. 30, 2016, s 8352

134 �Se exempelvis: Giulio Tononi, Melanie Boly, Marcello Massimini & Christof Koch, ”Integrated information 
theory: from consciousness to its physical substrate”, Nature reviews neuroscience, Vol. 17, Nr. 7, 2016, s 450-461

135 �Michael Heidelberger, Nature from within: Gustav Theodor Fechner and his psychophyscial worldview, 
Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2004, s 54
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forskningsprogrammet för att undersöka egna erfarenheter från meditation. Tyvärr verkar det som

att dessa studier är belastade av projektets ursprungliga ontologiska ramverk. För några år sedan

utfördes en neurofenomenologisk studie där en buddhist skickades in i en magnetkamera i syfte att

bevisa den fria viljans existens, vilket knappast kan besvaras med hjälp av fenomenologiska

metoder eller fMRI. Neurofenomenologer borde istället omfamna traditionella kognitions-

forskningsmetoder och överge både fenomenologi och medvetandet. Enligt Jan Dalkvist och Joakim

Westerlund är parapsykologer nödgade att använda minst lika strikt metodologi som experimentella

psykologer, annars skulle ingen utanför det egna fältet tro på eventuella forskningsfynd. 136 I likhet

med parapsykologerna borde de neurofenomenologer som vill studera okonventionella ämnen se till

att använda sig av en experimentell design som minimerar forskarnas inflytande på

experimentdeltagarna, istället för att som i nuläget insistera på rätten att få göra avsteg från

grundläggande metodologiska principer inom kogntionsforskningsfältet. Som Bachelard och Searle

påpekar är strävan efter objektivitet det vetenskapliga tänkandets kärna. Denna strävan har både

fördelar och nackdelar, men det är inget som forskare som säger sig arbeta inom detta ramverk kan

bortse ifrån när det passar deras ändamål. Sannolikt har de meditativa uppmärksamhetsövningar,

som många buddhister praktiserar dagligen, effekter på hjärnans struktur och funktion. Detta går att

undersöka med hjälp av traditionell metodologi, det vill säga hjärnavbildningstekniker kombinerat

med psykologiska testmetoder som baseras på kvantitativa mått som reaktionstid. På så sätt går det

att studera om funktionella och strukturella avvikelser i meditationsexperters hjärnor hänger

samman med olika typer av kognitiva färdigheter, till exempel uppmärksamhet.

Jag tror att den fenomenologiska traditionen kan bidra till kogntionsforskning på andra sätt än

metodutveckling. Filosofer som Husserl, Merleau-Ponty och Heidegger har skapat en teknisk

vokabulär som gör det möjligt att begreppsliggöra människors föreställningar om sina upplevelser.

Ett annat intressant förslag till hur fenomenologi kan bidra till kognitionsforskning är det Shaun

Gallagher kallar för ”front-loading phenomenology”, vilket innebär att forskare använder den

fenomenologiska litteraturen som en källa för hypoteser som sen kan testas experimentellt. 137 Den

fenomenologiska traditionen bör åtminstone kunna lära neurofenomenologer att hjärnan är fel plats

att söka efter våra upplevelser.

136 �Jan Dalkvist & Joakim Westerlund, ”Parapsykologin och dess kritiker – ris och ros”,  Folkvett, Nr. 3, 2013, s 7
137 �Dan Zahavi & Shaun Gallagher, The phenomenological mind, Abingdon, Routledge, 2012, s 43
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