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                                                                       Abstract 

 

 

 

 

 

In this essay I examine if naturalism can be a reasonable worldview to embrace for well-informed and 

reflective people. The rationality of naturalism will be concentrated on whether a naturalistic ontology, 

that holds that the ultimate reality is impersonal and material, can incorporate our self-conception as 

rational, free, meaning-creating and evaluative creatures. 

One objection against naturalism is that a materialistic worldview that holds that reality primarily - and 

for some exclusively - consist of mindless, meaningless, unfree, and non-rational brute physical facts, 

is uncapable of grounding or incorporating our self-conception as mentioned above.   

To redeem naturalism from this problem it would have to postulate the existence of subjects in 

addition to physical entities. I will therefore examine the possibility whether it is possible for a 

naturalistic position to incorporate the existence of mind or mental phenomena in their ontology. The 

challenge with incorporating mental phenomena in naturalism is that naturalists give high priority to 

material objects in their ontology, they also tend to treat science as the most important source of 

knowledge that we have. This is a challenge because we cannot locate subjects in objects, nor can we 

verify subjects with science. 
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1. Inledning 

Jag ska i den här uppsatsen besvara frågan om naturalism kan utgöra en världsbild som är rationell att 

omfatta. Denna huvudfrågeställning kommer att avgränsas och besvaras genom att A undersöka 

huruvida det går att ge en heltäckande förklaring av vårt mentala liv och våra beteenden enbart utifrån 

en naturvetenskaplig redogörelse av den och B hur väl konkurrerande mentalistiska 

förklaringsmodeller som olika versioner av naturalism förespråkar - mentala fenomen som illusioner, 

epifenomen eller verkliga entiteter med kausalförmåga - inkorporerar vår livsvärld, det vill säga bilden 

vi håller av oss själv som fria, rationella, värderande och handlande varelser. Jag kommer att redogöra 

för tre olika sätt som naturalister redogör för mentala fenomen – förklaringsmodeller som jag kommer 

att kalla för eliminalism, reduktionism (epifenomenalism) och icke-reduktionism - och sedan utvärdera 

rimligheten i dessa förklaringsmodeller genom att besvara A och B, vilket i sin tur kommer att leda till 

svar på huvudfrågeställningen. 

Naturalism är en sekulär världsbild i avseendet att den negerar existensen av en transcendent Gud och 

bejakar att naturen är det enda som existerar och att allt som finns är en del av naturen. Mikael 

Stenmark definierar naturalism som en materia-först synsätt, eftersom naturalism gör anspråk på att 

materien är det yttersta som existerar.1 Gemensamt för alla naturalister (med undantag för Thomas 

Nagel) som kommer att behandlas i denna analys är att man omfattar en materia-först synsätt och 

materialism. De håller även en gemensam uppfattning om att naturvetenskapen ska respekteras och 

är en viktig källa till kunskap.2 Men trots detta skiljer sig deras uppfattningar om hur mycket 

naturvetenskapen kan förklara.     

Förespråkare för eliminalism som till exempel Alexander Rosenberg hävdar att naturvetenskapens 

praktiska och intellektuella framgångar implicerar att naturvetenskapen inte har några begräsningar.3 

Detta innebär att det inte finns något som hamnar utanför naturvetenskapens kompetensområde, att 

naturvetenskapen kan framgångsrikt tillämpas på allt både vad gäller det mänskliga livet men även 

kunskap om världen i stort. Rosenberg menar även att naturvetenskapen är den enda vägen till 

kunskap om oss själva och världen, och att den ger en uttömmande beskrivning av vad som existerar.4 

En naturlig följd av detta är expansionism, vilket innebär att allt ska undersökas och förklaras i termer 

                                                             
1 Stenmark 2016, s 48. En tydligare precisering ges längre fram i texten. 
2 Baker 2013, s 6 
   Baker 2007, s 206 
3 Rosenberg 2011, s 8, 22-23 
4 Rosenberg 2011, s 8 
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av naturvetenskapliga metoder och teorier.5 Detta innebär att vår förståelse av människan avgränsas 

till vad naturvetenskapen har att säga om henne, vilket medför en objektiverad syn på människan där 

alla mentala element elimineras.6    

Förespråkarna för reduktionism som Mario De Caro och Alberto Voltolini menar att naturvetenskapen 

är ett paradigmatiskt exempel på kunskap och är den mest pålitliga form av kunskap som vi kan ha.  7 

Därför ska vår uppfattning av människan utformas primärt utifrån vad naturvetenskapen har att säga 

om henne. Däremot påstår Rik Peels och James Ladyman att ett sådant synsätt kan vara öppen för att 

kunskap inte måste vara naturvetenskaplig, utan psykologi och sociologi kan också ge oss kunskap om 

människan.8 Lynne Rudder Baker menar angående detta att reduktionister är öppna för att det kan 

finnas icke-naturvetenskaplig kunskap om människan, så länge dessa kan reduceras till fysik, kemi eller 

biologi.9 Detta kan i sin tur medföra en syn på människan där hennes subjektiva eller mentala 

dimensioner kan ”naturaliseras”, det vill säga reduceras till materien.   

Baker, som anammar icke-reduktionism, menar att naturvetenskapen är en viktig källa till kunskap och 

ska därför respekteras, men eftersom människans mentala dimensioner inte är åtkomlig för 

naturvetenskapen, betyder detta att naturvetenskapen inte ger oss kunskap om alla aspekter som 

verkligheten innefattas av.10 Baker vidhåller att humanvetenskaperna utgör den primära källan till 

kunskap om människan.    

Man skulle alltså kunna säga att de som förespråkar eliminalism tenderar att ha en exkluderande 

uppfattning på vad som utgör kunskap, nämligen att naturvetenskapen är den enda vägen till kunskap. 

Reduktionister ger naturvetenskapen en priviligierad ställning men att den inte exkluderar andra 

kunskapsområden, medan icke-reduktionister hävdar att naturvetenskapen ska respekteras och är en 

viktig källa till kunskap, men att humanvetenskaperna utgör den primära källan till kunskap om 

människan.11  

Humanvetenskapernas studieobjekt är människan och antagandet som den utgår ifrån när den 

analyserar människan är att hon är en rationell, handlande och kulturell varelse. 12 Frågan som utgör 

                                                             
5 Stenmark 2018b, s 57 
6 Stenmark 2017, s 62-66 
7 De Caro & Voltolini 2010, s 75 - 78 
8 Ladyman 2018,  s 116-118, 120 -123 
  Peels 2017, s 20 
  Stenmark 2018b, s 64-65 
9 Baker 2013, s 6-7 
10 Baker 2013, s 10-16 
11 Observera att jag inte hävdar att eliminalister, reduktionister och icke-reduktionister måste anamma ovannämnda 
förhållningssätt till naturvetenskapen och humanvetenskaperna. 
12 Ladyman 2018, s 120-123  
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ett av huvudfokusen för denna analys är vad de olika naturalistiska ståndpunkterna har för 

implikationer för en sådan förståelse av människan.  

Ett annat sätt att beskriva skillnaden mellan dessa är att eliminalister menar att den enda riktiga 

ontologiska dimensionen som existerar är den som naturvetenskapen har tillgång till.13 Förespråkare 

för reduktionism och icke-reduktionism hävdar att det finns flerdimensionella ontologiska verkligheter 

utöver fysik, kemi och biologi. Konsekvensen av det förstnämnda är att mentala fenomen som 

förstapersonsperspektiv, medvetande och intention är illusioner eftersom dessa inte går att verifiera 

med naturvetenskapliga medel – mentala fenomen har inte de egenskaper som kännetecknar en 

materiell entitet, som till exempel vikt, uträckning eller form.14 Thomas Metzinger som är en eliminalist 

menar att vårt mentala liv är begripliga ur ett tredjepersonsperspektiv, det vill säga att den går att 

förstå och förklaras genom våra biokemiska processer i hjärnans informationstillverkningssystem.15    

Det synsätt som reduktionister och icke-reduktionister förespråkar är precis som De Caro och David 

MacArthur menar, nämligen att de entiteter som räknas till den subjektiva erfarenheten - medvetande, 

självmedvetande, intention, etc - är lika verkliga och del av naturen som materiella entiteter.16 Thomas 

Nagel menar att vårt mentala liv inte går att begripa genom ett tredjepersonsperspektiv eftersom man 

då tillintetgör de egenskaper som kännetecknar mentala fenomen, nämligen en inifrånperspektiv eller 

”hur det ter sig för mig”- perspektiv.17 Mitt mentala liv är till skillnad från materiella entiteter inte 

intersubjektivt verifierbar ur ett tredjepersonsperspektiv eftersom jag har en priviligierad tillgång till 

mina tankar, känslor, smak och smärta som andra personer inte har, till exempel: min tanke ”jag 

hoppas föreläsningen tar slut snart” går inte att verifieras av andra personer som sitter i klassrummet. 

Det går alltså inte att identifiera mentala fenomen med hjärnprocesser utan att i samma stund 

tillintetgöra det som karaktäriserar det mentala. Daniel Dennett förnekar inte detta utan skulle hävda 

att just på grund av att mentala egenskaper tillintetgörs när de återförs till materien, är mentala 

fenomen enbart illusioner.18  

Reduktionister och icke-reduktionister är eniga om att mentala fenomen är verkliga, men 

reduktionister menar till skillnad från icke-reduktionister, att det mentala kan reduceras till materien. 

Som Baker menar ska man skilja mellan att påstå att det mentala går att reduceras till materien, och 

att mentala fenomen är illusioner.19 Det sist nämnda menar att mentala fenomen inte är verkliga 

                                                             
13 Baker 2013, s 5-9 
14 Stenmark 2016, s 65, 67-68 
15 Metzinger 2003, s 396, 400-405 
16 De Caro & MacArthur 2004, s 2-5 
17 Nagel 1974, s 437 
18 Dennett 1991, s 9- 11 
19 Baker 2013, 9-10 
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medan det första endast betecknar att det mentala kan reduceras till sina materiella beståndsdelar. 

En som förespråkar eliminalism menar att det mentala är identisk till materien, medan en reduktionist 

hävdar att mentala fenomen existerar, och är därför i en viss mening icke-identisk till materien, även 

om den kan reduceras till materien (Dock: en diskussion som kommer att behandlas i utvärderingen är 

att det finns en spänning mellan att anamma reduktionism och samtidigt hävda att mentala fenomen 

är verkliga i betydelsen att de inte är identiska till materien).  

 

En annan diskussion som också kommer att behandlas i analysen är huruvida det mentala har 

kausalkraft. Oenigheten föreligger i huruvida kausalitet enbart kan vara fysiskt. Detta är relaterad till 

Rosenberg och Jaegwon Kims anspråk på det kausalt slutna systemet och att en naturalistisk världsbild 

inte får bryta mot den. Det kausalt slutna systemet är uppfattningen om att alla fysiska händelser –

Kalle vinkar åt Pelle - har en komplett fysisk orsak – interaktionen mellan materiella entiteter i Kalles 

hjärna som skickar impulser till nerver och muskler som gör att Kalle lyfter handen och vinkar.20 Baker 

negerar det kausalt slutna systemet och menar att det finns icke-fysisk kausalitet.21 Hon skulle påstå 

att det är snarare Kalles avsikt att vinka åt Pelle för att uppmärksamma honom på att han står och 

väntar vid torget som är orsaken till att Kalle vinkar. Det är alltså Kalles intention som aktiverar hans 

nerver och muskler mot detta ändamål. Förespråkare för eliminalism och reduktionism bejakar det 

kausalt slutna systemet medan icke-reduktionister förnekar den.    

Problematiken kring huruvida vårt mentala liv och våra beteenden kan ges en materiell förklaring kan 

åskådliggöras med hjälp av Stenmarks exempel: det finns ett kausalt samband mellan min 

trosföreställning att vallokalen ligger i Sunnerstaskolan och att jag det faktum går ditt när jag ska 

rösta.22 Denna trosföreställning har en materiell bas i min hjärna, och när jag tänker denna tanke 

skickar hjärnan impulser till mina nerver och muskler vilket förklarar att jag går i riktning till 

Sunnerstaskolan. Trosföreställningen har alltså fysiska egenskaper i betydelsen att den inbegriper en 

neurologisk process och är därmed en materiell händelse. Men trosföreställningen har också ett 

meningsbärande innehåll, den uttrycker tanken om något, nämligen att vallokalen ligger i 

Sunnerstaskolan och inte i till exempel Sunnerstakyrkan. Problematiken som kommer att behandlas i 

analysen är tvåfaldig: den berör för det första om detta meningsbärande innehåll kan reduceras till 

hjärnprocesser. För det andra är frågan också om det kausala sambandet mellan tankeinnehållet – 

vallokalen ligger i Sunnerstaskolan - och våra handlingar – jag går till Sunnerstaskolan när jag ska rösta 

                                                             
20 Rosenberg 2011, s 20-21 
    Kim 2000, 310-314 
21 Baker 2013, s 223-225 
22 Stenmark 2016, s 60 
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- kan förklaras enbart genom hänvisning till hjärnprocesser, vilket i sådana fall skulle ge oss en rent 

fysisk förklaring till vårt handlande. 

1.1   Syfte och frågeställning 

Målet med uppsatsen är att besvara följande huvudfrågeställning:  

• Kan naturalism utgöra en världsbild som är rimlig att omfatta för välinformerade och 

reflekterande människor idag? 

Huvudfrågeställningen kommer att besvaras genom två delfrågeställningar: 

A) Vilken mentalistisk förklaringsmodell är rimligast att omfatta? 

B) Kan någon av de konkurrerande förklaringsmodellerna inkorporera vår livsvärld?  

De förklaringsmodeller som kommer att granskas är eliminalism som menar att mentala fenomen inte 

är verkliga, det andra är reduktionism eller epifenomenalism som innebär att mentala fenomen 

existerar men kan reduceras till materien och saknar kausalförmåga, och det tredje är icke-

reduktionism - mentala entiteter är verkliga fenomen som inte kan reduceras och har kausalförmåga. 

Under A kommer jag att utreda två frågor: det första är att om subjektiva upplevelser av till exempel 

medvetande som en omedelbar och kontrollerbar ”här och nu”- upplevelse av goda skäl kan avfärdas 

som illusioner eftersom forskning inom neurovetenskap visar att dessa upplevelser styrs helt av 

omedvetna och okontrollerbara processer. Det andra är huruvida hjärnans 

informationstillverkningssystem (det system som reglerar och bearbetar sinnesintryck) är nödvändig 

och tillräcklig för att förklara vårt mentala liv (mentala föreställningar som till exempel tankeinnehåll, 

känsloupplevelse, förstapersonsperspektiv, intention etc) och våra handlingar. Här kommer det som 

tidigare nämnt att diskuteras huruvida meningsbärande innehållet kan återföras till materien och om 

det kausala sambandet mellan meningsbärande innehållet och våra beteenden kan ges en komplett 

materiell förklaring.  

Under B kommer jag att undersöka vilken av dessa förklaringsmodeller kan inkorporera vår livsvärld, 

och detta kommer jag att göra genom att analysera vilka implikationer de konkurrerande mentalistiska 

förklaringsmodellerna har på vår självbild som rationella, fria, värderande och handlande varelser. 

Anledningen till att jag valt A och B för att besvara huvudfrågeställningen är följande: en teori som 

postuleras måste vara förenlig med naturvetenskaplig evidens. Om forskningsresultat motsäger en 

mentalistisk förklaringsmodell har man goda skäl att förkasta den. Ett hänsynstagande till 

naturvetenskaplig evidens gör sig även gällande på grund av att de naturalister som behandlas i denna 

undersökning vidhåller att naturvetenskapen är en viktig källa till kunskap som man måste ta hänsyn 
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till. Det är även relevant att undersöka om en förklaringsmodell är hållbar eftersom den kan vara 

orimlig även om den inte strider mot naturvetenskapen - till exempel kan teorin om att mentala 

fenomen är verkliga entiteter vara förenlig med evidensen, men ändå vara överflödig (och därmed 

orimlig) då vårt mentala liv och beteenden helt kan förstås och förklaras i tredjepersonstermer. Till sist 

är A väsentlig därför att svaret på B kommer att bero på vilken mentalistisk förklaringsmodell man 

anammar, och det kan därför vara relevant att utreda A för att undvika att postulera en 

förklaringsmodell som å ena sidan utgör en berättigande grund för vår livsvärld, men som motsägs av 

naturvetenskaplig evidens och/eller är ohållbar.  

Syftet med B är att utreda om naturalism kan inkorporera vår självbild som förnuftiga, värderande, 

fria och handlande varelser. B kommer således att vara avgörande för huruvida naturalism kan vara 

en rimlig världsbild att omfatta. Utöver detta kan man hävda att B utgör själva grunden till att A kan 

undersökas eftersom vissa komponenter i vår livsvärld, som till exempel vår utvärderingsförmåga, 

utgör förutsättningen för vår förnuftsutövande och naturvetenskapliga praxis, och utan en grund till 

vår utvärderingsförmåga undergrävs hela vårt förtroende till naturvetenskapen och vår uppfattnings-

och slutledningsförmåga.   

Låt oss utveckla mer utförligt relationen mellan B och huvudfrågeställningen i nästa avsnitt. 

1.2   Problem 

En världsbild menar Stenmark är människans olika sätt att förstå sig själv och mänsklighetens plats i 

tillvaron.23 Detta är av stor betydelse bland annat för vår grundläggande förståelse av oss själva och av 

tillvaron i stort. 

På vilket sätt är då naturalism en världsbild? Som ovan nämnt kan naturalism beskrivas som en 

världsbild som gör anspråk på att materien är det yttersta som existerar. Detta skulle kunna sägas 

utgöra en grundläggande förståelse av tillvaron. Men en världsbild innefattar även en föreställning om 

hur vi människor förstår oss själva, och det är här livsvärld kommer in i bilden. Stenmark menar att vår 

naturliga människosyn är att vi är fria, rationella, värderande och handlande varelser.24 Vi är tänkande 

varelser med förmågan till abstrakt resonerande och att vi kan reflektera över värden som demokrati, 

rättvisa, frihet och sanning, och att vi har kapaciteten att tillämpa dessa saker i praktiken.25 Vi har alltså 

å ena sidan X) en syn på att tillvaron ytterst är materiell, samtidigt som Y) vi ser oss själv som fria, 

rationella, värderande och handlande varelser. 

                                                             
23 Stenmark 2017, s 55,61 
24 Stenmark 2016, s 58 
25 Stenmark 2016, s 58 
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Vi såg ovan att en världsbild även innefattar en föreställning om mänsklighetens plats i tillvaron. Detta 

menar Nagel är förknippad med frågan om huruvida människan hör hemma i universum eller inte.26 

Svaret på denna fråga beror på om X och Y kan inkorporeras i varandra. En central aspekt i denna 

analys är således hur människans självbild passar in i den bild av verkligheten som naturalister målar 

upp, det vill säga en materia-först synsätt. Eftersom det är materien och inte medvetande som ligger 

till grund för allt som existerar, är en naturlig följd att man anammar en materialistisk uppfattning 

(materialism) på tillvaron: allt är beroende av materien i betydelsen att allt är en produkt och 

konstitueras av materien.27 Som vi kommer att se längre fram vidhåller naturalister som behandlas i 

denna analys ett materialistiskt synsätt, och menar på grund av detta att människan är skapelser av 

materia – mänskliga arten och alla dess egenskaper är enbart en fysisk produkt av en rent fysisk 

process. Detta innebär att en naturalistisk människosyn innefattar att människan utgörs primärt av 

fysiska partiklar.  

Men hur kan man å ena sidan hävda att vi är fria, rationella, värderande och handlande varelser och 

samtidigt hävda att vi är primärt tankelösa, icke-fria, icke-rationella fysiska partiklar? Problemet som 

finns här är inte bara en fråga om hur vi till exempel kan ha förmågan att göra rationalitetsanspråk. 

Det är även en fråga om naturalism överhuvudtaget kan acceptera existensen av medvetande, 

förstapersonsperspektiv, intention trosföreställningar, rationalitet, värderingar eller avsikter då dessa 

inte är materiella entiteter.28 Precis som Stenmark menar kan till exempel en trosföreställning vara 

sann eller falsk, rationell eller irrationell men den har inga materiella egenskaper som en viss vikt, 

konsistens eller form. Bejakandet av förmågan till att rationalisera, utvärdera våra handlingar och att 

handla utifrån våra konklusioner, beror på om naturalism kan inkorporera existensen av subjekt, 

eftersom ett subjekt till skillnad från ett objekt, kan rationalisera, värdera och agera.    

Vår livsvärld behöver alltså en ontologisk grund eller en förankring i tillvarons grundstruktur. 

Problemet som jag därför vill komma till rätta med i uppsatsen är om en naturalistisk världsbild kan 

utgöra en grund för vår livsvärld. Robert B. Stewart i The insufficiency of naturalism – a worldview 

critique kritiserar naturalism för att inte vara trovärdig eftersom den bland annat underminerar vårt 

förtroende till rationellt tänkande, att vi är fria att agera i enlighet med de övertygelser som vi anser 

vara normativa och att vi därför inte kan åläggas ansvar för hur vi väljer att handla.29 Han menar att 

när det kommer till att bedöma naturalism utifrån hur väl den utgör en grundläggande förutsättning 

för vår livsvärld är den bristfällig. 

                                                             
26 Nagel 2012, s 17-18, 23 
27 Stenmark 2016, s 59 
28 Stenmark 2016, s 59 
29 Stewart 2012, s 85-86 
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Baker menar att om en naturalistisk världsbild ska tas på allvar bör den kunna inkorporera människans 

förmåga att interagera med omgivningen utifrån rationella övertygelser och värderingar.30 Thomas 

Nagel ger uttryck för liknande synsätt och menar att en naturalistisk världsbild bör kunna grunda 

människans förmåga att dra normativa omdömen om vad som är sant och falskt, rätt och fel.31 Nagel 

hävdar att detta är avgörande för huruvida vi faktiskt hör hemma i universum.32  

Svaret på uppsatsens huvudfrågeställning kommer att bero på om naturalism kan utformas på ett sätt 

där det går att bejaka en opersonlig yttersta verklighet – materia-först synsätt- och samtidigt kunna 

inkorporera i detta förmågan att göra normativa omdömen och kapaciteten till att handla utifrån våra 

övertygelser. Svaret på denna fråga kommer i sin tur att bero på vilken mentalistisk förklaringsmodell 

som anammas.  

En annan diskussion som kommer att vara relevant i förhållande till huvudfrågeställningen är om en 

naturalistisk världsbild överhuvudtaget kan inrymma existensen av mentala entiteter med kausala 

förmågor. Kort sagt menar eliminalister att eftersom materien är den enda riktiga ontologiska 

dimension som finns, detta i kombination med att subjekt inte kan lokaliseras i materiella objekt, 

innebär detta att mentala fenomen inte kan inrymmas i naturalism.33 Reduktionister menar att det 

finns andra dimensioner vid sidan av fysik, kemi och biologi, men för att respektera materialism, som 

är en följeslagare till naturalism, måste det mentala och mental kausalitet ”naturaliseras” genom att 

återföras till materien. 34 Icke-reduktionister hävdar att det går att bejaka materialism samtidigt som 

man anammar iden om att mentala entiteter inte går att reduceras och har kausalkraft. 35 

Innan jag går vidare vill jag säga något om vilka implikationer som möjligtvis kan dras om naturalism 

kan inkorporera existensen av subjekt. Sam Harris talar i boken ”Waking up. A Guide to Spirituality 

without Religion” om att vissa aspekter av religionen, betoningen på andlighet, ska kunna anammas 

av ateister eftersom det bidrar till mänskligt välbefinnande.36 Harris menar dock inte att man ska börja 

praktisera samma andlighet som religionerna utövar. Harris förespråkar en sekulär eller gudlös 

andlighet. Denna andlighet är helt och hållet immanent, i betydelsen att den riktar sig mot subjektet 

genom meditation och introspektion och inte mot någon Gud genom bön.37 För att kunna anamma 

Harris andlighet måste det, vid sidan av fysiska objekt, existera subjekt. Om man kan inkorporera 

                                                             
30 Baker 2016b, s 208 
31 Nagel 2012, s 17-18 23 
32 Nagel 2012, s 17-18, 23 
33 Rosenberg 2011, s 8 
    Dennett 1991, s 9- 11 
34 Kim 1993, s 327 
35 Baker 2013, s 207 
36 Harris 2014, s 5-6 
37 Harris 2014, s 6-9 
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existensen av ett subjekt i en naturalistisk världsbild skulle naturalister kunna bejaka, förutom en 

holistisk syn på människan, även en viss form av andlighet. Följaktligen skulle även naturalister kunna 

yttra Paulus förhoppning i första Thessalonikerbrevet när han säger "må er ande, själ och kropp 

bevaras hela".38  

1.3    Metod 

Målet med denna analys är att besvara frågan om naturalism kan modifieras på ett sätt där den kan 

utgöra en rimlig världsbild att omfatta. Jag är alltså intresserad av vad Stenmark kallar för teoretisk 

rationalitet, där man undersöker frågan om vad man bör tro på.39 Stenmark skiljer mellan att 

undersöka huruvida trosföreställningar är rationella och om handlingsmönster är berättigade.40  

Zackariasson gör en liknande åtskillnad mellan pragmatism och evidentialism som han menar är ”två 

delvis konkurrerande teorier om epistemsikt rättfärdigande som det är möjligt att kritiskt jämföra, 

ställa mot varandra och/eller tillämpa i olika forskningsuppgifter”.41 Det finns alltså olika sätt man kan 

tala om epistemiskt rättfärdigande och att dessa kan tillämpas i olika filosofiska analyser. Analyser som 

använder sig av pragmatisk rättfärdigande som mål med sin undersökning innebär bland annat att 

undersöka huruvida en trosföreställning är funktionell, vilket innebär att värdera trosföreställningen 

utifrån hur väl den fungerar i praktiska sammanhang.42 I min analys kommer jag inte att gå tillväga på 

detta sätt eftersom jag inte vill besvara frågan om en naturalistisk världsbild kan vara funktionell, utan 

om den kan vara rationell att omfatta för reflekterande människor idag.  

Eftersom jag analyserar olika utformningar av naturalism och deras rimlighet är jag inte intresserad av 

praktisk rationalitet utan närmar mig texterna ur ett evidentialistiskt perspektiv och undersöker vilka 

skäl som finns för dem. Detta förutsätter att jag kommer att arbeta med texterna genom en innehållslig 

idéanalys vilket innebär att jag kommer att förmedla vad texten vill säga och inte ägna mig åt att 

undersöka dolda motiv bakom texterna.43 Jag kommer även att sträva efter att vara välvillig i mina 

tolkningar genom att utgå ifrån att texterna som analyseras inte innehåller motsägelser och ge en så 

korrekt beskrivning som möjligt av författarnas teser och argumentation.44  

Jag kommer att analysera de konkurrerande mentalistiska förklaringsmodellerna genom att undersöka 

huruvida de är hållbara, det vill säga om de kan förklara våra beteenden, mentala liv och om de är 

                                                             
38 Bibel 2000, 1 tess 5:23 
39 Stenmark 2018a, s 15 
40 Stenmark 2018a, s 19 
41 Zackariasson 2018, s 54 
42 Zackariasson 2018, s 51 
43 Zackariasson 2018, s 50 
44 Grenholm 2006, s 238 
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förenliga med naturvetenskapligt forskningsresultat.45 Jag kommer även genom konsekvensprövning 

undersöka om de olika versioner av naturalism kan inkorporera vår livsvärld. Här kommer jag analysera 

vilka implikationer de olika förklaringsmodellerna har på vår förmåga till kausalitet, utvärdering, frihet. 

Det kommer även att förekomma axiologisk konsekvensprövning där jag undersöker om någon av 

dessa förklaringsmodeller har negativa konsekvenser på uppfattningen att människan bör behandlas 

med omtänksamhet.46 Till sist kommer jag även att använda mig av konsistensprövning av argument 

och idéer, det vill säga om de ger uttryck för självmotsägelse eller om det föreligger spänningar mellan 

idekomplex.    

1.4    Forskningsöversikt 

I Internet encyclopedia of philosophy hävdar Chase B. Wrenn att termen “naturalism” har tillämpats på 

många olika områden inom filosofin.47 Några av dessa områden är metafysik, epistemologi, etik och 

medvetandefilosofi.48 Just vad gäller medvetandefilosofi menar David Papineau i Stanford 

encyclopedia of philosophy att diskussionen om en naturalistisk redogörelse av det mentala berört 

debatten mellan eliminativ-fyskalism, reduktiv-fysikalism och icke-fyskalism (med fyskalism menas att 

alla verkliga entiteter är fysikaliska, och/eller att alla orsaker är fysikaliska orsaker).49 Eliminativ-

fyskalism (Fodor 1974, Bickle 2013) vidhåller att fysikaliska och mentala egenskaper är identiska till 

varandra – mentala processer är inget mer är neurologiska processer - medan reduktiv-fysikalister 

(Stoljar 2015) hävdar att det mentala existerar och är inte identiska till materien, men att de kan 

reduceras till materien. Både eliminativ och reduktiv fyskalister hävdar att endast materien kan orsaka 

och frambringa effekter.    

Icke-fysikalister (Yablo 1992, Menzies 2008) hävdar till skillnad från ovannämnda att inte alla effekter 

har fysiska orsaker och att det kan finnas fysiska effekter som orsakas av icke-fysiska fenomen, som till 

exempel önskemålet att åka taxin har den fysiska effekten att jag vinkar på taxichauffören. Vissa 

fysikalister (Woodward 2005, Loewer 2007, Papineau 2013) skulle svara att själva viljan att åka taxi är 

det som förklarar vinkandet, men att det är hjärnprocesser som orsakar den. Här skiljer man alltså 

mellan det fenomenologiska– hur vi talar om och tolkar olika fenomen – och ontologin – vad som är 

den verkliga orsaken till ett händelseförlopp.  

I min undersökning gör jag inte en uppdelning mellan fyskalister och icke-fysikalister som ovan 

redovisat. Min uppdelning är mellan eliminalism, reduktionism och icke-reduktionism. Rosenberg, 

                                                             
45 Stenmark 2011, s 87-94 
46 Johannesson 2018, s 67 
47 Wrenn 2019 
48 Wrenn 2019 
49 Papineau 2016 
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Dennett och Metzinger förespråkar ett synsätt som motsvarar eliminativ-fyskalism. Inom reduktionism 

har vi Kim, De Caro och Voltolini som har en syn på mentala fenomen som motsvarar reduktiv-

fyskalism. Till sist har vi Baker som vidhåller en motsvarande uppfattning som icke-fyskalism.  

1.5   Avgränsning och material 

Jag kommer att avgränsa denna analys genom att utgå ifrån särskilda gestaltningar av eliminalism, 

reduktionism och icke-reduktionism och kommer inte att behandla alla tänkbara utformningar av 

dessa. Jag kommer även begränsa mig till Stenmarks definition av naturalism (materia-först synsätt), 

livsvärld och världsbild och dessutom avgränsa hans förståelse av världsbild till just livsvärld 

(Stenmarks förståelse av världsbild inbegriper fler aspekter än just livsvärld). 50  

Jag lämnar det öppet för möjligheten att komma fram till en annan slutsats på huvudfrågeställningen 

beroende på hur man gestaltar naturalism, livsvärld, världsbild samt eliminalism, reduktionism och 

icke-reduktionism. Jag lämnar det även öppet för att man kan undersöka rimligheten i naturalism på 

andra sätt än som jag i denna undersökning väljer att göra det. Svaret på huvudfrågeställningen 

kommer således vara betingad av dessa faktorer.  

Primärmaterial för denna uppsats utgörs av Bakers Naturalism and the first-person perspective, 

Rosenbergs The atheist guide to reality: enjoying life without illusions, Nagels Mind and cosmos: why 

the materialist Neo-Darwinian conception is almost certainly false, Stenmarks “Scientism and its rivals” 

och “Varför Guds existens spelar roll - om ateism och teism”, Rosenbergs “Philosophical challenges for 

scientism (and how to meet them?)” och Dennets Consciousness Explained. Sekundärmaterial utgörs 

av De Caro och Voltolini ”Is liberal naturalism possible?” De Caro och MacArthurs Naturalism in 

question, Stenmarks Scientism: science, ethics and religion och “Scientism, humanoria och vetandets 

gränser”, Metzingers  “Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity”, Bakers “Naturalism and 

the first-person perspective”, Kims “Making Sense of Downward Causation”, “Multiple Realization and 

the Metaphysics of Reduction” och “Making Sense of Emergence”.         

1.6   Upplägg 

Jag inleder analysen med en utläggning av generisk naturalism, det vill säga en karaktärisering av 

naturalism som anammas av alla de naturalister som jag kommer att behandla i denna analys. Syftet 

med att diskutera generisk naturalism är att klargöra vad som karaktärisera naturalism för att i sin tur 

lägga ramarna för vilka typer av fenomen och kausalitet som går att inrymma i en naturalistisk 

världsbild. I huvuddelen behandlar jag eliminalism, reduktionism och icke-reduktionism, vad de 

                                                             
50 Stenmark 2016, s 55,61 
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innebär och hur de argumenterar för sina ståndpunkter (på grund av att eliminalister, till skillnad från 

reduktionister och icke-reduktionister, hävdar att naturvetenskapen är den enda vägen till kunskap 

och att fysik, biologi och kemi är dem enda riktiga ontologiska dimensionerna som finns, kommer jag 

att göra en uppdelning i huvuddelen mellan scientistisk naturalism, som förespråkas av eliminalister, 

och icke-scientistisk naturalism som inryms av reduktionister och icke-reduktionister).51Jag kommer 

sedan att avsluta undersökningen med att besvara huvudfrågeställningen genom att utvärdera vilken 

förklaringsmodell som är rimligast och hur väl dessa kan inkorporera vår livsvärld.  

2.   Generisk naturalism 

Stenmark definierar generisk naturalism på följande sätt: 

        GN1) Materien är det yttersta som existerar 

GN2) Det existerar inte något bortom materien, och allt som existerar är en del av naturen.   

GN3) Det existerar ingen transcendent Gud eller immateriella entiteter oberoende av den materiella 

världen.52  

Jag har tidigare nämnt att en diskussion som kommer att behandlas i denna analys är huruvida en 

naturalistisk världsbild kan inrymma mentala entiteter med kausalförmåga.  Detta är relaterad till 

GN2 och specifikt den del som lyder ”allt som existerar är en del av naturen”. Rosenberg menar 

att eftersom allt är en del av naturen, innebär detta att materien är en fundamental yttersta 

substans.53 Baker utvecklar detta och menar att alla entiteter konstitueras av materiella 

beståndsdelar som styrs av naturlagar och/eller att allt är en produkt av en icke-teleologisk 

materiell process (jag skriver ”och/eller” eftersom vissa naturalister hävdar att mentala fenomen 

inte konstitueras av materiella beståndsdelar, men att de åtminstone är en produkt av materien. 

Som vi kommer att se längre fram menar reduktionister och icke-reduktionister att även mentala 

entiteter är en del av naturen eftersom de är en produkt av den).54 Detta innebär också att alla 

orsaker eller händelseförlopp är inomvärldsliga och ytterst sett förutsätter materien för att 

aktualiseras.  

                                                             
51 Jag lämnar det öppet för att man kan göra en annan uppdelning än den som jag väljer att göra.  
52 Stenmark 2018b, s 72 
    Stenmark 2016, s 48. Ett problem med att använda denna definition i den här undersökningen är att Bakers ståndpunkt – 
det hon kallar för near-naturalism - avgränsar sitt metafysiska ställningstagande och gör endast anspråk på det som finns i 
världen och uttalar sig inte i frågan huruvida det finns en Gud eller transcendent verklighet bortom naturen (Baker 2013, s 
208). Jag kommer därför att revidera Bakers position och utgå ifrån att near-naturalism även negerar Guds existens, detta för 
att kunna använda Stenmarks definition av generisk naturalism. Orsaken till att jag kan modifiera Bakers position är för att 
detta inte har några konsekvenser på Bakers argumentation och ställningstagande som vi kommer att titta på längre fram.  
53 Rosenberg 2011, s 20-21 
54 Baker 2013, s 217-218. 
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Baker menar att det synsätt som GN2 ger uttryck för kallas för ”den naturliga ordningen” och att 

de är en vedertagen hållning inom naturalism är att alla entiteter och händelseförlopp är 

beroende av den naturliga ordningen för sin existens.55 Att göra anspråk på motsatsen till GN2, 

det vill säga att påstå till exempel att det finns entiteter som varken konstitueras av materien och 

är en produkt av den, är att bryta mot den naturliga ordningen. Den naturlig ordningen bygger på 

materialism, det vill säga uppfattningen att materien är en fundamental yttersta substans som allt 

är beroende av, i betydelsen att alla entiteter konstitueras av materien och/eller är en produkt av 

den, samt att alla händelseförlopp förutsätter materien för sin aktualisering.56 Framöver kommer 

jag därför att använda termen ”materialism” istället för ”den naturliga ordningen”. 

Det finns dock ett annat sätt som Kim och Rosenberg menar att man kan bryta mot materialism, 

och det är genom att bryta mot det kausalt slutna systemet. Denna uppfattning grundas i att det 

kausalt slutna systemet följer av materialism.57 Detta är dock inte alla överens om, Baker menar 

till exempel att ett brott mot materialism är att postulera orsaker som ytterst inte är beroende av 

materien och naturlagarna för att aktualiseras.58 Kim och Rosenberg skulle givetvis hålla med 

Baker om detta, men deras anspråk går steget längre. För dem är det inte bara en fråga om att 

orsaker är ytterst sett beroende av materien och naturlagarna, utan de menar till skillnad från 

Baker att varje händelseförlopp måste ha en komplett fysisk orsak. Konsekvensen av en sådan syn 

är att man inte ger utrymme för mental kausalitet, en ide som Baker avfärdar. 59  

3 Scientistisk naturalism  

3.1   Eliminalism 

Alexander Rosenberg skriver följande:  

If we are going to be scientistic, then we have to attain our view of reality from what physics tells us 

about it. Actually we’ll have to do more than that: we’ll have to embrace physics as the whole truth 

about reality.60 

och: 

Another way of expressing this fact-fixing by physics is to say that all the other facts – the chemical, 

biological, psychological, social, economic, political, cultural facts – supervene on the physical facts 

                                                             
55 Baker 2013, s 1-5, 207-208 
56 Rosenberg 2011, s 20-21.  
    Baker 2013, s 1-5, 217-218 
    Stenmark 2016, s 59 
57 Kim 1993, s 327 
58 Baker 2013, s 217-218 
59 Baker 2013, s 212 
60 Rosenberg 2011, s 20 
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and are ultimately explained by them. And if physics can’t in principle fix putative facts, it is no fact 

after all.61 

Rosenberg ger uttryck för en uppfattning som man kan kalla för scientistisk naturalism. Rosenberg 

menar att en verklighetsförankrad och vetenskaplig hållning till verkligheten är att omfamna den 

fysiska världen som den enda genuina verkligheten som finns. All fakta som konstituerar verkligheten 

är ett fysikaliskt faktum och det som inte kan förklaras med hänvisning till fysik, kan inte heller vara 

något verkligt.62Men varför anta att alla tillsynes icke-fysiska faktum är egentligen en komplex 

kombination av fysikaliskt faktum? Rosenbergs förklaring till detta är fysikens framgång att förklara 

och ge oss kunskap om verkligheten.63 Fysiken har sedan Newtons tid visat prov på förklaringskraft, 

prediktivkraft och frambringat teknologisk revolution. Den har gjort förutsägelser om oväntade 

händelser, processer och fenomen som senare bekräftats och verifierats. På grund av detta hävdar 

Rosenberg följande: 

The physicist’s picture of the universe is the one on which all bets should be placed. The bets are 

not only that’s its correct as far as it goes, but that’s it will eventually go all the way and be 

completely correct. When finished, it will leave nothing out as unexplained from first physical 

principle (besides those principles themselves).64         

Rosenberg menar alltså att fysiken kommer i slutändan att kunna förklara allt i vår tillvaro. Rosenberg 

menar att “Being scientistisk just means treating science as our exclusive guide to reality, to nature – 

both our own nature and everyting else´s”, Dennet går i samma spår och hävdar ” I declare my starting 

point to be the objective, materialist, third-person world of the physical sciences”.65 Rosenberg menar 

att en scientistisk världsbild innebär att vidhålla att naturvetenskapen och dess metoder är den enda 

tillförlitliga vägen att skaffa sig kunskap om verkligheten.66 Han konstaterar även att det inte finns goda 

skäl att anta att naturvetenskapen och främst fysiken inte kan handskas med existensens alla 

aspekter.67      

                                                             
61 Rosenberg 2011, s 21 
62 Rosenberg 2011, s 26 
63 Rosenberg 2011, s 22-23 
64 Rosenberg 2011, s 23-24 
65 Rosenberg 2011, s 8 
    Dennett 1987, s 5. Observera att det engelska ordet för ”science” är ekvivalent med ”naturvetenskap” som innefattar 
fysik, kemi och biologi. Rosenberg använder begreppen ”naturvetenskap” och ”fysik” som utbytbara mellan varandra 
eftersom kemi och biologi kan reduceras till fysik (Rosenberg 2011, 6-7). För Rosenberg utgör fysik det som ytterst beskriver 
verkligheten och att kemi och biologi har en priviligierad ställning eftersom de är discipliner som ligger närmast fysik.  
66 Rosenberg 2011, s 6-7. Observera att jag ibland kommer att tala om scientistisk världsbild eller använda begreppet 
”scientistisk” när jag syftar på scientistisk naturalism eller en eliminativ position.  
67 Rosenberg 2011, s 125 
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Baker menar att scientistisk naturalism konstitueras av ontologiska, epistemologiska, och 

metodologiska ställningstaganden.68 Ontologisk naturalism menar att naturvetenskapen ger en 

uttömmande beskrivning av verkligheten och sätter därför gränsen för vad som existerar. Stenmark 

definierar ontologisk naturalism som "the view that the only reality that exists is the one science has 

access to."69 Med andra ord innebära detta att endast den verklighet som naturvetenskapen kan 

upptäcka eller bevisa existerar. Ontologisk naturalism implicerar epistemologisk naturalism – alla 

genuina förklaringar är naturvetenskapliga förklaringar – eftersom om allt som existerar är de entiteter 

som naturvetenskapen kan verifiera, och givet att man inte kan ha kunskap om något som inte 

existerar, är följden att naturvetenskapen är den enda vägen till kunskap.70 Stenmark menar att 

epistemologisk naturalism innebär "The view that the only reality that we can know anything about is 

the one science has access to" och “We are rationally entitled to believe only what is scientifically 

justified”.71Epistemologisk naturalism innebär alltså att naturvetenskapen är den enda sättet att 

erhålla genuin kunskap och rationella trosföreställningar om verkligheten. Stenmark menar vidare att 

det som är karakteristisk för epistemologisk naturalism är att man har en avgränsad syn på vad som 

utgör ”riktig” vetenskap.72 Vetenskap identifieras med naturvetenskap och naturvetenskaplig 

metodologi. Således tenderar ofta förespråkare för ontologisk och epistemologisk naturalism att hävda 

att forskningsområden som inte är naturvetenskapliga – till exempel humanvetenskaperna - inte ger 

oss genuin kunskap om verkligheten. Om naturvetenskapen är den enda källan till riktig kunskap, bör 

man då sträva att förstå och förklara allt i termer av naturvetenskapen eftersom det vi inte kan förstå 

eller förklara naturvetenskapligt kan vi inte heller ha någon kunskap om.73 Det här synsättet kallas för 

metodologisk naturalism som innebär “concept that other areas besides science can and should be 

studied in a scientific manner, for example the humanities”74 Detta innebär att humanvetenskapernas 

studieobjekt - människan - ska undersökas på ett naturvetenskapligt sätt. Icke-naturvetenskapliga 

forskningsområden anses inte vara legitima autonoma forskningsfält som fysik, kemi och biologi.75 

Därmed bör icke-naturvetenskapliga forskningsfält marginaliseras eller ersätta deras teorier och 

metoder med naturvetenskapliga teorier och metoder.  

                                                             
68  Baker 2013, s 5-6 
69 Stenmark 2001, s 8 Observera att Stenmark använder annan terminologi än Baker, men för enkelhetensskull utgår jag 
ifrån Bakers begreppsapparat.  
70 Stenmark 2001, s 21 
71 Stenmark 2001, s 4 
    Stenmark 2018b, s 65 
72 Stenmark 2001, s 5 
73 Stenmark 2018b, s 67 
74 Stenmark 2018b, s 57 
75 Stenmark 2018b, s 60-61 
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Den här uppfattningen hittar man tidigare hos Willard Quine som menar att filosofi och disciplinerna 

som filosofi innefattar, som till exempel ontologi och epistemologi, bör ”naturaliseras”. Detta betyder 

att frågor om vad som existerar och vad som utgör berättigad kunskap ska undersökas 

naturvetenskapligt.76 Dennett går i samma spår som Quine och menar att en naturaliserad 

epistemologi innebär att frågan om vad som utgör kunskap och berättigande inte ska undersökas 

filosofisk, alltså genom introspektiv reflektion, utan empirisk, det vill säga genom vad 

neurovetenskapen upptäcker om våra kognitiva fakulteter.77 Filosofi är enbart en följeslagare till 

naturvetenskapen i betydelsen att den låter sig utformas av den, och utgör inte en autonom och genuin 

kunskapskälla.  

Om man förespråkar att endast de entiteter som är åtkomliga för naturvetenskapen existerar, detta i 

kombination med att subjekt inte går lokaliseras i materiella objekt, är följden att mentala fenomen 

inte existera. 78 Låt oss härnäst titta på hur scientister med hänvisning till hjärnfunktioner argumenterar 

för att mentala fenomen är illusioner. 

3.2     Medvetande 

Dennett menar att människan är uppbyggd av hundra triljoner celler och att ingen av dessa celler är 

medvetna.79 Dennett frågar därmed: hur kan en samling icke-medvetna celler ge upphov till mentala 

representationer som innehåller idéer, minne och en mängd andra föreställningar? Hans svar är kort 

sagt att hjärnan lurar oss att tro att vi har medvetande, det vill säga kontrollerbara och omedelbara 

”här och nu”- upplevelser. 80   

Dennett menar att neurovetenskaplig forskning visar att hjärnan under förnimmelseprocesser hämtar 

upp och analyserar information från vårt visuella system genom att våra ögon registrerar fotoner och 

omvandlar dessa till nervsignaler som i sin tur bär på en begränsad mängd information från 

omgivningen.81 Informationen förs till informationstillverkningssystemet i hjärnan som reglerar 

nervsignalerna och vi upptäcker detaljer, former och färg från omgivningen - med andra ord uppstår 

en mental representation. Det som avgör vilken information från omgivningen som vi kommer att 

identifiera är de neurologiska processerna i informationstillverkningssystemet, vilket innebär att 

perception och mentala representationer inte är under vår kontroll. Vårt visuella system överströmmar 

oss med information från omgivningen och informationstillverkningssystemet sorterar vilka detaljer 
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som vi kommer att lägga märke till.82 Den här sorteringen sker inte heller en signal åt gången utan allt 

sker samtidigt, och det är detta som ger upphov till upplevelsen av medvetande. Men de neurologiska 

mekanismerna i informationstillverkningssystemet som reglerar sorteringsprocessen är omedvetna. 

Detta betyder att när hjärnan upptäcker detaljer från omgivningen, och detta upplevs som 

kontrollerbara och omedelbara ”här och nu”- upplevelser, är detta egentligen ett tillstånd av 

omedvetna processer. Vårt perspektiv på omgivningen är också en redigerad historia som endast är 

retrospektivt tillgänglig för oss, vilket betyder att vi inte är ”medvetna” i nuet utan vårt perspektiv 

uppstår alltid efter sorteringsprocessen. Kontentan är att det vi förknippar med medvetande, till 

exempel kontroll över vår perception och omedelbara förnimmelser, undergrävs av att 

förnimmelseprocesser är produkten av okontrollerbara omedvetna processer och att förnimmelser är 

retrospektiva och inte omedelbara. Dennett menar att på grund av att 

informationstillverkningssystemet har en komplex förmåga att sortera en mängd information från 

nervsignalerna på en och samma gång, genererar den en föreställning av medvetande som en 

kontrollerbar och omedelbara ”här och nu”- upplevelse.83 Men denna upplevelse av kontroll och 

närvaro är bara en illusion. 

Dennett menar vidare att förnimmelseprocessen kräver inte heller ett subjekt för att det ska uppstå 

ett perspektiv på omgivningen.84 En mental representation av till exempel ett föremål behöver inte 

skickas vidare till ett subjekt för att föreställningen av representationen ska uppstå, utan perspektiv på 

omgivningen uppkommer så fort informationstillverkningssystemet börjar lagra och sortera våra 

sinnesintryck. Postulerandet av ett subjekt som innehavare av mentala representationer är därför 

överflödigt.  

3.3     Förstapersonsperspektiv 

Baker definierar förstapersonsperspektiv på följande sätt:  

The first-person perspective is, well, first-personal; it is the perspective from which one thinks of 

oneself as oneself without the aid of any third-person name, description, demonstrative or other 

referential device.85  

Förstapersonsperspektiv innebär alltså förmågan att tänka på sig själv, eller att referera till sig själv, 

som sig själv. Med andra ord kan man säga att förstapersonsperspektiv innebär att man uppfattar sig 

själv som tänkaren av sina ”jag-tankar”. Ett exempel på detta kan vara tanken ”jag tror att jag är 
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hungrig” som utrycker att någon är medveten om sig själv som subjekt för en erfarenhet. Ett exempel 

på en tanke som inte utrycker självmedvetenhet är ”jag är hungrig”, eftersom detta endast ger uttryck 

för att någon har ett perspektiv på något.  

Metzinger menar, i likhet med Dennets redogörelse ovan, att självmedvetandet är fenomenologisk 

något som upplevs som verkligt, men att uppfattningen att man är ett subjekt för erfarenhet är en 

illusion.86 Han hävdar med avseende till den fenomenologiska upplevelsen av förstapersonsperspektiv 

att det är informationstillverkningssystemet i hjärnan som ger upphov till subjektiva erfarenheter vars 

innehåll är just upplevelse av det medvetna jaget. Enligt Metzinger finns det alltså inga subjekt som 

har genuina subjektiva erfarenheter. 

På vilket sätt menar då Metzinger att upplevelsen enbart är fenomenologiskt? 

informationstillverkningssystemet ger upphov till det Metzinger kallar för ”transparent self-models”.87 

Transparent self-model är själva tanken som informationstillverkningssystemet ger upphov till. 

Metzinger hävdar att tankar kan innehålla både tankeobjekt – vilket utgör själva perspektivet som 

tanken uttrycker - och transparanta objekt, vilket är perspektivet som man förblir omedveten om.88 

Metzinger påstår att varje tanke som ger uttryck för att man är medvetenhet om sig själv som subjekt 

för en specifik erfarenhet, kommer det transparanta objektet alltid utgöra den del av tanken som 

utrycker självmedvetande. Metzinger menar att om man till exempel tänker ”jag tror att jag är hungrig” 

utgör det första ”jaget” tankeobjektet och det perspektiv som uttrycks är alltså att någon har ett 

perspektiv på hungern.89 Det perspektiv som vi därför förblir omedvetna om är det som tanken 

refererar till, nämligen det andra ”jaget”. Det föreligger således inte en medvetenhet om oss själva – 

det vill säga att referera till sig själv eller tänka på sig själv som sig själv. Egentligen har vi alltså endast 

ett perspektiv på något, men inte att jag är subjekt av det perspektivet. 

Informationstillverkningssystem verkar tillsynes vara självmedveten när den generar subjektiva 

upplevelser som inkluderar upplevelsen att vara ett subjekt för erfarenhet, men denna upplevelse är 

enbart fenomenologisk. Därför skriver Metzinger:  

An information-processing system seems to be a subject of experience when it generates 

subjective experiences that include the experience of being a subject of experience. Thus, we 

seem to be subjects of experience in the world. But the experience of being a subject of 

experience remains phenomenal. 90 
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3.4      Intentionalitet  

Rosenberg menar att en scientistisk ståndpunkt negerar intentionalitet, det vill säga förmågan att 

tänka om något, och tankar kan följaktligen inte handla om något. Annorlunda uttryckt finns det ingen 

riktning mot tankeinnehåll och därmed även inget meningsuttydande av tankarnas meningsbärande 

innehåll.91 När vi menar att vi handlar i enlighet med avsikter är detta bara en felaktig tolkning av vårt 

beteende, eftersom hjärnan inte kan, som Rosenberg uttrycker det, ”be about something”.92 Forskning 

om hur inlärningsprocessen går till exemplifierar att det är överflödigt att postulera att intention finns 

på riktigt. Den visar att inlärning är produkten av förändringar i kopplingen mellan neuroner – så 

kallade synapser - som ger upphov till nya kopplingar mellan andra neuroner och det finns ingen 

intentionalitet eller ”aboutness” involverad i denna process.93 Inlärning förutsätter alltså inte att vi kan 

tänka om något, utan det är enbart en produkt av interaktioner mellan synapser. 

3.5     Intention och kognition 

Rosenberg menar att problemet med att negera intention är att våra kognitiva förmågor – kapaciteten 

att kunna göra rationalitetsanspråk - förutsätter förmågan att tänka om och uttyda meningsinnehållet 

i våra tankar.94 Om det inte finns intentionala tillstånd kan vi inte tänka om propositionerna i våra 

tankar, vilket innebär att vi inte kan begripliggöra semantiska betydelser och normativt utvärdera 

propositionernas sanningsanspråk. Men om detta stämmer kan man inte vara berättigad att tro på 

någonting alls, inklusive scientistisk naturalism.  

Rosenberg medger att detta är ett problem men att den i sina grundläggande drag kan lösas på grund 

av framsteg i forskningen inom neurovetenskap.95 Rosenberg menar att neurovetenskapsmän talar i 

termer av ”överensstämmande representationer” när man talar om kognition. Överensstämmande 

representationer syftar på relationen mellan å ena sida informationstillverkningssystemet som ett 

neuralt nätverk som ger upphov till mentala representationer och å andra sidan naturen, där det 

föreligger en överenstämmelse mellan lagarna som representationerna och naturen styrs av.96 

”Överenstämmelse” betyder i detta sammanhang att de fysiologiska lagarna som gäller 

nervprocesserna i informationstillverkningssystemet återspeglar lagarna som gäller i naturen.97 Detta 

betyder med andra ord att när de neurofysiologiska processer arbetar i enlighet med vår fysikaliska 
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komponent i hjärnan som motiverar oss att vara tillmötesgående med våra behov (intag av föda och 

reproduktion av gener), undvika skada och fara, och som i slutändan förbättrar vår 

anpassningsförmåga och ökar vårt överlevnadsvärde, överensstämmer eller korresponderar lagarna 

som gäller neurofysiologiska processerna med lagarna som gäller i naturen.  

Enkelt uttryckt menar Rosenberg att när informationstillverkningssystemet generar representationer 

som bidrar till beteenden som generar ökad anpassning och överlevnad, då korresponderar våra 

representationer med verkligheten. När vi uttrycker denna korrespondens med vårt språk, och åtskiljer 

detta från representationer som leder till beteenden som inte främjar vår anpassning och överlevnad, 

gör man de facto skillnad på sanna respektive falska utsagor om verkligheten. Detta är det närmaste 

vi kan komma sanningsanspråk menar Rosenberg.98  

Men varför ska man anta att sanning överhuvudtaget har något att göra med utfall som generar 

anpassning och överlevnad? Rosenberg menar att överlevnad och anpassning är ofrånkomligt 

relaterad till att våra mentala representationer korresponderar med verkligheten. Han hävdar att 

kapaciteten att korrigera eller bekräfta till exempel sinnesintryck med hänvisning till tidigare 

erfarenheter leder till att man formar bland annat trosföreställningar om hur man ska handla eftersom 

man lärt sig av tidigare erfarenheter vad för typ av beteenden som är gynnsamma för vår strävan efter 

anpassning och överlevnad.99 För att kunna göra detta krävs en kognitiv förmåga. Den kognitiva 

förmågan att korrigera eller bekräfta vår perception innebär alltså att förvärva trosföreställningar och 

beteenden som är förankrade till en verklighet som gynnar vissa beteenden och missgynnar andra. 

Med andra ord kan man säga att en evolutionär redogörelse av kognition förklarar hur vi kan ha sanna 

förställningar av verkligheten om vad som är gynnsamt för oss eller inte, och om dessa föreställningar 

hade varit falska, det vill säga att vi hade tagit fel på vad som de facto är gynnsamt för oss, hade det 

naturliga urvalet sorterat bort vår art. Detta betyder att styra mot anpassning och överlevnad är 

relaterad till förmågan att vara riktad mot sanning.   

Rosenberg avslutar med att hävda att en scientistisk naturalism kan berättigas på följande sätt: när 

människans hjärna börjar registrera överensstämmande relation mellan våra representationer och 

verkligheten, kommer hon kunna avgöra utifrån detta att verkligheten som våra representationer 

gestaltar inte korresponderar med de studieobjekt som behandlas av humanvetenskaperna – mening, 

tankeinnehåll, intention, sunt förnuft etc.100 Korrespondensen gäller endast med de objekt som 
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behandlas av naturvetenskapen, nämligen fysikaliska lagar som styr vårt beteende mot anpassning och 

överlevnad.  

4.   Icke-scientistisk naturalism 

De Caro och MacArthur hävdar att en icke-scientistisk naturalism har ett mer inkluderande synsätt på 

vilka fenomen som naturen omfattas av.101 De menar att entiteter som naturen innefattar är, utöver 

de naturvetenskapligt identifierbara objekten – molekyler, partiklar, gener etc – inkluderar även 

mentala fenomen, fri vilja, rationalitet, mening, värde och på detta sätt bejakar de normativa 

dimensionerna av människans natur. De menar att det inte är önskvärt att avfärda mentala fenomen 

som illusioner eftersom de spelar en väsentlig roll i vår epistemiska praxis och förmågan till att utföra 

vardagliga sysselsättningar.102 De Caro och MacArthur menar därför att om man har ett eliminativ 

synsätt på mentala fenomen kommer detta att undergräva väsentliga aspekter av vårt mänskliga liv.103 

Medvetna subjekt och deras mentala liv är därför ofrånkomliga komponenter av verkligheten som inte 

går helt att beskrivas i naturvetenskapliga termer.  

Stenmark hävdar att en icke-scientistisk naturalism vidgar begreppet ”natur”, genom att inkludera 

mentala fenomen som ”naturliga”, vilket leder till en mer holistisk och inkluderande ontologi. Dessa 

tenderar även att ha en mer komplementär kunskapssyn, och negerar därmed ontologisk, 

epistemologisk och metodologisk naturalism.104 Stenmark definierar den här versionen av naturalism 

på följande sätt: 

(N1) The notion of nature must be extended beyond scientific nature in order to fully capture social 

reality and normative dimensions of human life. 

(N2) There are forms of knowledge other than the one provided by the natural sciences, such as 

the forms of knowledge that we can find in the social sciences, the humanities, jurisprudence, and 

in everyday life.105 

(N1) hävdar att de entiteter som naturen innefattas av måste gå bortom naturvetenskapliga 

entiteter, det vill säga objekt, och även inkludera subjekt. (N2) menar att naturvetenskapen inte 

är den enda vägvisare till kunskap, utan det finns flera vägar till kunskap och rationella 

trosföreställningar.   
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Härnäst kommer jag att redogöra för reduktionister och icke-reduktionister som bejakar N1 och N2. 

Ovan har det beskrivits i grova drag vad som kännetecknar en icke-scientistisk naturalism, men som vi 

kommer att se härnäst skiljer sig ändå olika sådana versioner ifrån varandra. Skillnaden föreligger 

främst i huruvida man anser att mentala fenomen har kausalkraft. Låt oss först titta på hur icke-

scientister argumenterar för att det mentala är verkliga fenomen och hur naturvetenskapliga 

redogörelse av vårt mentala liv och kognition inte är tillräckliga. 

4.1    Mentala fenomen som icke-identiska till materiella entiteter  

Kim och Baker förespråkar emergensteorin som innebär att komplexa nervsystem ger upphov till nya 

fenomen som till exempel medvetandet.106 Baker hävdar att medvetandet är produkten av 

nervsystemets utveckling som framsprungit ur det naturliga urvalet för att främja organismers 

anpassningsförmåga. Det här synsättet menar alltså att medvetandet uppstår ur interaktionen mellan 

mer komplexa materiella beståndsdelar.107 I människans fall utgör nervsystemet en central del av de 

beståndsdelar som stimulerar fram medvetandet när de blivit komplexa.  Detta kan illustreras på 

följande vis:  en vattenmolekyl utgör inte vätska, om man däremot sammankopplar tillräckligt många 

vattenmolekyler kommer egenskapen vätska att uppstå. Interaktionen mellan molekylerna bildar alltså 

en ny entitet, nämligen vätska. På samma sätt kan man förstå medvetandet och andra mentala 

fenomen som en egenskap som tillkommer ur komplexa neurologiska interaktioner. Det mentala har 

dock annorlunda egenskaper än sina materiella beståndsdelar, de har ingen uträckning eller massa och 

kan inte verifieras ur ett tredjepersonsperspektiv.108 Den kan även ha intentioner, trosföreställningar 

och andra subjektiva upplevelser som varken har en materiell struktur eller är intersubjektivt prövbara. 

Mentala fenomen och materiella entiteter är alltså inte identiska med varandra. 

För att exemplifiera hur det mentala inte är identisk till materien kan man titta på hur 

förstapersonsperspektiv skiljer sig från ett tredjepersonperspektiv. Som vi såg ovan innebär 

förstapersonsperspektiv att man uppfattar sig själv som tänkaren av sina ”jag-tankar” och att “The 

first-person perspective is, well, first-personal; it is the perspective from which one thinks of oneself 

as oneself without the aid of any third-person name, description, demonstrative or other referential 

device”109. Observera att Baker nämner att förstapersonsperspektiv inte kan vara en beskrivning från 

ett tredjepersonsperspektiv. Låt oss illustrera skillnaden mellan dessa genom att jämföra tanken som 

lyder ”jag tror att jag vill äta” med ”Fernando tror att han vill äta”. Vad den sist nämnda tanken 
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uttrycker är inte att referera till sig själv som ägare av dessa tankar.110 Tanken uttrycker snarare ett 

utifrånperspektiv, som till skillnad från ett inifrånperspektiv, inte inkorporerar upplevelsen av att vara 

Fernando och vara hungrig. Om man som Baker menar att förstapersonsperspektiv är genuina 

upplevelser kan man inte omvandla förstapersonsperspektiv till ett  tredjepersonsperspektiv eftersom 

konsekvensen av detta är att man tillintetgör inifrånperspektivet.111 Nagel menar angående detta som 

vi såg tidigare att eftersom subjektiva erfarenheter är förankrade i ett mentalt-beroende ”hur det ter 

sig för mig”- perspektiv, kommer varje försök att förklara förstapersonsperspektiv ur ett 

tredjepersonsperspektiv oundvikligen att överge det subjektiva perspektivet.112 Implikationen av detta 

är att subjektet inte går att beskrivas genom att lokaliseras i materiella objekt och är därmed oåtkomlig 

för naturvetenskapen.    

4.2      Intentionalitet  

Baker påstår som tidigare nämnt att mentala fenomen tillkommer ur komplexa interaktioner mellan 

neuroner.113 Hon menar på grund av detta att naturvetenskapen kan kasta ljus på mekanismerna 

som ligger till grund för uppkomsten av mentala fenomen och är därmed relevant för vår förståelse 

av det mentala. Men Baker nekar det scientistiska påståendet om att en naturvetenskaplig 

beskrivning av vårt mentala liv skulle utgöra en komplett redogörelse av den.  

Baker argumenterar för detta genom att hävda att hjärnans informationstillverkningssystem inte kan 

bära bördan som scientister lägger på den, det vill säga att vårt mentala liv kan förklaras helt av 

hjärnprocesser.114 Otillräckligheten gör sig gällande när man ska försöka återföra en tankes 

meningsbärande innehåll till materien. Ponera att jag står framför en bankautomat och tänker ”jag 

tror jag kan ta ut pengar från den här bankautomaten”. I den här situationen är tankens 

meningsbärande innehåll – bankautomaten - inte beskaffad internt, det vill säga att bankautomaten 

avbildas genom processerna i informationstillverkningssystem. Tankens meningsbärande innehåll 

avbildar en relation mellan bankautomaten och mig – en relation som inte är beskaffad internt i 

informationstillverkningssystem, även om själva tanken har sin materiella bas i hjärnan. Det 

meningsbärande innehållet är beskaffad och regleras av min relation med omgivningen.115 Detta 

betyder att meningsbärande innehållet inte tillkommer enbart som en relation mellan 
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hjärnmekanismer, utan i mötet med omgivningen vilket betyder att man inte kan reducera 

meningsbärande innehållet till informationstillverkningssystemet.  

Vidare menar Baker att det inte bara handlar om att vårt mentala liv inte går att reduceras, men även 

att den inte kan förklaras enbart genom processerna i informationstillverkningssystemet. Detta 

åskådliggörs när man ska förklara det kausala sambandet mellan tankar och känsloupplevelse. Baker 

ger följande exempel på detta:  

For example, it suddenly occurs to me that I locked my keys in my office, and I experience a feeling 

of panic. The subjective experience has intentional, not just phenomenal, content; it includes a 

thought that has a truth value. And I’m greatly relieved if I discover that the truth value of my thought 

is false: Here the keys are in my pocket. The subjective experiences were not just the panic and the 

relief; they included the sudden thought with its specific intentional content and the happy discovery 

that the thought was false.116 

Baker menar alltså att det finns ett kausalt samband mellan å ena sidan tankarna - ”jag har låst in mina 

nycklar på mitt kontor” och ”nycklarna är i min ficka” – och å andra sidan känsloupplevelserna av panik 

och lättnad. Som vi såg tidigare krävs intentionalitet för att kunna uttyda det meningsbärande 

innehållet i tankar. Det kausala sambandet mellan tanke och känsloupplevelse som ovan redovisat 

förklaras således av förmågan till riktning mot tankeinnehåll, och utan en sådan förmåga, det vill säga 

om det meningsbärande innehållet är ”osynligt” för oss, förblir det kausala sambandet mellan tankarna 

och känsloupplevelserna helt obegripligt.117 Detta innebär att informationstillverkningssystemet, då 

den inte kan tänka om något, inte heller kan utgöra en heltäckande förklaring av detta kausala 

samband.  

4.3      Kognition och normativa omdömen  

Nagel menar att normativa omdömen innebär att göra anspråk som går bortom subjektiva tycken.118 

Detta är en kapacitet som måste kunna förklaras på ett sätt som inte underminerar vår 

rationalitetsförmåga.119 Nagel menar att det är två förklaringar till vår  rationalitetsförmåga som vi bör 

undvika: det ena är reduktionism, det vill säga att det naturliga urvalet förklarar denna förmåga, och 

det andra är supernaturalism som innebär att Gud är förklaringsfaktorn.120 Nagel menar att förnuftet 

inte förklaras av något utanför den själv, av Guds intention att frambringa agenter som kan begripa 

eller att den generar anpassningsförmåga, utan är självberättigande i betydelsen att det är genom den 
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unika mänskliga förmågan att utvärdera sitt tänkande och sina handlingar som vi kan omvandla 

subjektiva tycken till normativa omdömen.121 

Nagel menar att det faktum att anpassning och överlevnad är relaterad till att uppfatta verkligheten 

på ett korrekt sätt, inte förklarar hur vi kan göra normativa omdömen, utan enbart en förklaring till 

varför kognitionen utvecklades – kognition gynnar vår överlevnad och anpassning till omgivningen.122 

Förnuftet, menar Nagel, kan inte grundas av något än vår förmåga att utvärdera den. Själva förmågan 

att utvärdera förnuftet och våra sinnesintryck ger oss anledningen att tro på de slutsatser som vi drar 

av dem.123  

Nagel menar vidare att kognition är i omedelbar kontakt med den objektiva verkligheten utan assistans 

av det naturliga urvalet, och att de slutsatser vi drar av den inte alls behöver genera anpassning till 

omgivningen.124 Nagel belyser detta med ett exempel: om man observerar något motsägelsefullt, till 

exempel att man kör bil söderut och ser att solen kommer upp på ens högra sida, inser man att båda 

dessa trosföreställningar inte kan vara sanna samtidigt. Denna insikt är nödvändig och omedelbar. Vi 

förnekar motsägelsefulla trosföreställningar för att de omöjligt kan vara sanna och vi accepterar de 

logiska implikationerna att något inte står rätt till för att vi inser att det är nödvändigt sant att en av 

dessa trosföreställningarna är falska. Nagel menar att vi inte undviker motsägelsefulla 

trosföreställningen på grund av att detta, precis som att undvika ett lejon, ökar vårt överlevnadsvärde. 

Förnuft sätter oss alltså i en omedelbar relation till den rationella ordningen i världen och den går 

bortom och är oberoende om övertygelsen genererar överlevnadsvärde.  

4.4   Reduktionism  

De Caro och Alberto Voltolini behandlar frågan om en naturalistisk världsbild kan vara icke-scientistisk 

men ändå naturalistisk. De menar att det som skiljer liberal naturalism (den naturalism som de 

förespråkar), scientistisk naturalism och supernaturalism från varandra är att liberal naturalism och 

supernaturalism, till skillnad från scientistisk naturalism, anammar existensen av mentala fenomen.125 

Det som dock gör att liberal naturalism kan karaktäriseras som ”naturalistisk” är att den, i likhet med 

scientistisk naturalism och i motsats till supernaturalism, menar att dessa entiteter inte har någon 

kausalkraft på tillvaron. 
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De Caro och Voltolini menar att det som karaktäriserar supernaturalism är att den anammar en 

uppfattning som bryter mot materialism eftersom de bejakar iden att det mentala existerar oberoende 

av materien (Gud existerar oberoende av naturen) och mot det kausalt slutna systemet eftersom den 

postulerar att det mentala har kausalkraft.126 De Caro och Voltolini påstår därför att om liberal 

naturalism vill undvika supernaturalism, kan den inte acceptera att mentala fenomen har förmågan att 

bryta mot det kausalt slutna systemet.127  

Vad som gör liberal naturalism till ”liberal” är att den bejakar existensen av icke-fysiska entiteter som 

det mentala. De Caro och Voltolini menar att det mentala är lika mycket del av naturen som fysiska 

objekt eftersom de är en produkt av materien och kan reduceras till den.128 Det som dock gör liberal 

naturalism till ”naturalistisk” är att den respekterar det kausalt slutna systemet och därav den kausala 

begräsningen som tillämpas på icke-fysiska entiteter som mentala fenomen.  

Kim menar något snarlik som De Caro och Voltolini och påstår att mental kausalitet ”ärver” sin 

kausalkraft från sina materiella beståndsdelar.129 Därför menar han – till skillnad från Baker som vi 

kommer behandla snart – att mentalistisk kausalkraft inte är autonom utan är helt betingad av 

fysikalisk kausaliteten. Kim förespråkar således en down-top-causation synsätt, vilket innebär att 

endast materien kan orsaka och frambringa effekter på vårt handlande. Detta medför en 

deterministisk syn på människans beteende.130 Han menar vidare att materiell kausalitet kan ge 

upphov till mental kausalitet på omgivningen, men den sist nämnda är helt betingad av den förra, vilket 

innebär att den egentligen är en effekt och inte att den utgör en orsaksfaktor. Kim menar att top-

down-causation beskrivningar, det vill säga uppfattningen om att det mentala kan orsaka och 

frambringa effekter på materien, är hur vi tolkar och talar om mänskligt handlande, men det är inte en 

verklighetsförankrad beskrivning av kausalitet. Mentalistisk kausalitet är således tolkningar av hur 

saker fenomenologisk framträder för oss, som till exempel att vi handlar i enlighet med våra avsikter. 

Men detta är bara, hävdar Kim, att beskriva kausalitet med en ”higher-level language” men inte att 

uttala sig om riktiga orsak-verkan sakförhållanden.131 

Anledningen till att Kim påstår att mentala entiteter inte har en autonom kausalkraft är på grund av 

att det mentala kan reduceras till sina materiella beståndsdelar.132 Kim menar angående reduktionism 
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att mentala egenskaper är de inneboende egenskaperna hos materien.133 Mentala egenskaper finns 

således som en potentialitet hos materien. Mentala fenomen är därmed enligt en reduktionistisk 

synsätt summan av sina materiella beståndsdelar och kan därför reduceras till materien.  

Kim menar på grund av detta att mental kausalitet också måste vara reducerbar till fysikalisk 

kausalitet.134 Stenmark menar angående detta att reduktionism är nära sammanbunden med iden att 

den fysiska världen är kausalt sluten, eftersom om alla entiteter går att återföras till fysiken är det inte 

konstigt om man även vidhåller att alla orsaker eller händelseförlopp går att reduceras till fysikalisk 

kausalitet.135   

Kim hävdar även att reduktionism och det kausalt slutna systemet följer av materialism. Han menar 

att det kausalt slutna systemet och reduktionism gäller på grund av att materien är en fundamental 

substans som det mentala är beroende av.136 För att upprätthålla ett materialistiskt synsätt måste 

alltså allt kunna återföras till materien, inklusive mentala entiteter och mental kausalitet. Om man 

därför menar att mental kausalitet inte är reducerbar utan autonom, bryter man inte bara mot det 

kausalt slutna systemet utan även mot materialism. Man skulle alltså kunna säga att, eftersom 

reduktionism och det kausalt slutna systemet följer av materialism, är ett bejakande av dessa ett sätt 

att upprätthålla och respektera materialism.   

Eftersom det mentala saknar kausalförmåga och är mer eller mindre en biprodukt eller symtom av 

komplexa materiella interaktioner, är implikationen av detta att mentala entiteter är epifenomen.   

4.5   Icke-reduktionism 

Baker hävdar att mentala fenomen och kausalitet är oreducerbara till sina materiella beståndsdelar.137 

Hon menar att en naturalistisk ståndpunkt som inte kan inrymma existensen av mentala fenomen och 

mentalistisk kausalitet är inadekvat och måste modifieras. Baker förespråkar top-down-causation som 

innebär som sagt att mentala fenomen kan kausalt påverka omgivningen och som har förmågan att 

kontrollera och ha inflyttande på materien.138 Detta innebär till exempel att människan kan handla 

utifrån sina avsikter och hennes beteende är därmed inte bara en produkt av materiella impulser. 

Baker menar att hennes naturalistiska ställningstagande, det hon kallar för near-naturalism, är icke-

reduktionistisk i avseendet att den inte hävdar att mentala fenomen är de inneboende egenskaperna 
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hos materiella objekt.139 Baker menar att mentala fenomen existerar på ett genuint sätt: de är inte 

identiska till sina beståndsdelar eftersom de har annorlunda och nya egenskaper (självmedvetande, 

intention och medvetande finns inte hos materien) som inte kan återföras till materien utan att 

tillintetgöras. Baker påstår även att mental kausalitet är en ny egenskap som tillkommer när det 

mentala uppstår ur materien, en kausalitet som inte heller kan reduceras till materien utan att 

tillintetgöras.  

Baker menar att evidensen för att mentala fenomen är verkliga entiteter med kausala förmågor, är att 

mentalistiska förklaringar kan framgångsrikt tillämpas för att förklara människors mentala liv och 

beteende. Detta innebär att det mentala har förklaringskraft, och något som har förklaringskraft måste 

existera.140 I tidigare avsnitt har jag behandlat hur Baker redogör för hur intention är nödvändiga för 

att förklara det kausala sambandet mellan tankar och känsloupplevelse. Man skulle dock kunna 

invända mot detta genom hävda att mental kausalitet kan återföras till materien, och att mentalistiska 

förklaringar egentligen inte förklarar något. Således, för att berättiga en icke-eliminativ och icke-

epifenomenalistisk syn på det mentala, måste Baker även redogöra för att mental kausalitet inte kan 

återföras till materien. Låt oss titta på detta nu. 

Baker menar att verkligheten kan delas upp på två olika nivåer, en basal nivå och en högre nivå. En 

basal nivå är till exempel vattenmolekyler och kombinationen mellan dessa molekyler.141 En högre nivå 

utgörs till exempel av en flodvåg som konstitueras av vattenmolekyler. Men trots att flodvågen 

konstitueras av molekylkombinationerna kan man inte reducera flodvågen till molekylerna, detta 

eftersom aktualiseringen av flodvågen också är beroende av kontexten: om exakt samma kombination 

av molekyler skulle utspridas i en kontext där det inte finns vatten skulle denna molekylkombination 

inte utgöra en flodvåg. Det här betyder att de händelseförlopp som tillkommer på en högre nivå 

betingas även omständigheten och inte bara av den basala nivån.  

Bakers poäng är att den aktualiserade händelsen på en högre nivå inte kan reduceras till materiella 

beståndsdelar eftersom detta också kräver en kontext.142 En händelse på en högre nivå förutsätter 

dock den basala nivån för att överhuvudtaget kunna aktualiseras. Jag skulle till exempel inte kunna 

aktualisera vänlighet och vara tröstande mot en kompis utan hjärnprocesser. Poängen är att 

aktualisering av vänlighet inte kan reduceras till hjärnprocesser även om denna aktualisering 

förutsätter hjärnprocesser.143 
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Baker menar att precis som en aktualiserad händelse på en högre nivå inte kan reduceras till en lägre 

nivå, kan inte heller kausalkraften på en högre nivå vara inget mer än en manifestation av processerna 

som inträffar i den basala nivån. Ponera att Kalle betalar sina räkningar. Kalles betalning av räkningarna 

har en viss typ av kausalkraft, till exempel att hans kreditvärdighet upprätthålls.144 Han betalar sina 

räkningar genom att röra på sina fingrar när han knappar i tangentbordet. Exakt samma fingerrörelse 

behöver dock inte innebära att kreditvärdighet uppnås, till exempel om Kalle skulle spela piano. 

Kreditvärdighet kan med andra ord inte realiseras i omständigheter där räkningar inte finns. Den 

kausala effekten – uppnådd kreditvärdigheten – beror således inte enbart på vilken basal event som 

aktualiserades av Kalle när han betalade räkningarna – det vill säga fingerrörelse. Den kausala kraften 

på en högre nivå - Kalles betalningar av räkningar - kan följaktligen inte reduceras till fingerrörelser. 

Men hur menar Baker då att mental kausalitet inte är reducerbar till materien? Baker hävdar att 

förhållandet mellan högre och lägre nivåer kan även tillämpas i hur man ser på relationen mellan det 

mentala och hjärnan.145 Baker förklarar med ett exempel: anta att Jay funderar över sin framtid och 

tänker ”jag är rädd att jag inte kommer ha råd att gå i pension och därför beslutar jag mig för att bli en 

konsult”. Den här tanken har två aspekter: det första är att det finns ett kausalt samband mellan Jays 

rädsla och beslut. Det andra är att det kausala sambandet förklaras av både intention och 

förstapersonsperspektiv: den kausala förklaringen till beslutet utgörs av att Jay är medveten om både 

tankens meningsbärande innehåll och att det är han som är ett subjekt för rädslan. Hjärnan som utgör 

den konstitutionsbärande basen för samtliga aspekter kan inte ha intentionala tillstånd eller vara 

självmedveten.146 Således överträffar den kausala förklaringen till beslutet den konstitutionsbärande 

basen - hjärnan, precis som den kausala förklaringen till uppnådd kreditvärdighet överträffar 

fingerrörelserna. Med andra ord är kausalitet inte reducerbar från en mental nivå till materien.      

Med detta som grund ger Baker följande analogi för att åskådliggöra hennes synsätt på mentala 

fenomen: när primära objekt (till exempel ett träblock) befinner sig i vissa omständigheter (träblocken 

tar annan typ av form och sammankopplas på annat sätt) tillkommer ett nytt objekt (trähammare) med 

annorlunda kausalförmåga.147Trähammaren och träblocken är inte identiska till varandra och 

trähammaren har kausalkraft som träblocken inte har, till exempel förmågan att ta bort en spik. På 

liknande sätt är mentala fenomen inte identiska till fysiska entiteter, och precis som egenskapen att ta 

bort en spik är en ny kausalförmåga, kan top-down-causation utgöra en ny kapacitet som uppstår när 

mentala fenomen tillkommer - en kapacitet som inte kan reduceras till materien utan att tillintetgöra 
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den på samma gång. Baker menar att det finns empirisk forskning som visar att mentala processer 

generar kausala effekter på biokemisk nivå, till exempel att träning i jonglering förbättrar vårt perifera 

synfält och att psykologisk stress kan förkorta cellernas liv.148  

På detta sätt menar Baker att near-naturalism kan inrymma mentala fenomen och mentalistisk 

kausalkraft.149Hon påstår att bejakandet av mentalistisk kausalkraft inte bryter mot materialism även 

om den strider mot principen om den kausala slutenheten.150 Som vi sett ovan är en allmän 

naturalistisk hållning att alla händelseförlopp förutsätter och är beroende av materien, och eftersom 

Baker menar att mental kausalitet förutsätter materien för att kunna aktualiseras, är hennes 

mentalistisk förklaringsmodell förenlig med materialism.151 Baker illustrerar sin poäng på följande vis: 

önskan att buga sig inför kungen (A), och de konstitutionsbärande materiella beståndsdelar av denna 

önskan (B), så utgör (B), i enlighet med Bakers argumentation ovan, inte en komplett orsak av (A), 

eftersom att bugning är ett socialt agerande och (B) kan inte handla om sociala ageranden.152 Baker 

hävdar att detta inte bryter mot materialism då denna principiellt endast kräver att naturlagarna och 

de materiella beståndsdelarna utgör en förutsättning för (A) att överhuvudtaget kunna aktualiseras. 

Materialism kräver med andra ord att (B) utgör en grundförutsättning för (A), men inte att (B) måste 

vara en komplett orsak av (A). Följaktligen är det kausalt slutna systemet inget som nödvändigtvis 

måste anammas för att respektera materialism.       

5     Utvärdering 

Huvudfrågeställningen som den här analysen vill besvara är huruvida naturalism kan utgöra en rimlig 

världsbild. Detta skulle besvaras genom att utreda vilken mentalistisk förklaringsmodell som är 

rimligast att omfatta. Sedan skulle vi pröva vilken av dessa förklaringsmodeller kan inkorporera vår 

livsvärld. Vi börjar med den första frågan för att sedan gå vidare att behandla den sist nämnda. 

5.1    Frågeställning A 

Dennett påstod att när informationstillverkningssystemet lagrar information från våra sinnesintryck 

uppstår en illusorisk upplevelse av medvetande - kontrollerbara och omedelbara ”här och nu”- 

upplevelser. Han menade att eftersom förnimmelseprocesser är produkten av okontrollerbara och 

omedvetna processer, och att förnimmelser är retrospektiva och inte omedelbara, är det rimligt att 

hävda att medvetandet är en illusion. 
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För det andra påstod Dennett att mentala förställningar inte behöver skickas vidare till ett subjekt för 

att ett perspektiv ska uppstå. Perspektiv på omgivningen uppkommer så fort 

informationstillverkningssystemet börjar lagra och sortera våra sinnesintryck. Detta betyder att man 

inte behöver postulera existensen av ett subjekt för att förklara hur mentala representationer kan 

uppstå. Att anta existensen av mentala fenomen är således överflödigt.  

Gällande det första påståendet skulle jag hävda att medvetandet, som en genuin upplevelse, är en lika 

möjlig tolkning som illusionsteorin även om vi utgår ifrån att Dennetts beskrivning av hjärnprocesser 

är korrekt. Baker och Kim menade ovan att när hjärnan blivit tillräcklig komplex kan den ge upphov till 

nya entiteter med mentala egenskaper precis som en komplex sammanblandning av vattenmolekyler 

ger upphov till vatten. De som förespråkar emergens behöver inte förneka att neurologiska 

komponenter är i sig själva omedvetna. Påståendet som Baker och Kim gör är att det är de komplexa 

interaktioner mellan neuronerna som gör att mentala egenskaper uppstår, vilket inte nödvändigtvis 

kräver att varje enskild komponent har mentala egenskaper, precis som vatten inte finns i varje enskild 

vattenmolekyl. Omedvetna processer utesluter alltså inte att det kan finnas genuina medvetna 

upplevelser. Förespråkare för emergensteorin skulle därför kunna säga att vi har genuina upplevelser 

av medvetenhet även om vi inte har fullständig inflyttande och kontroll på dem detaljer i omgivningen 

vi uppmärksammas på.    

Dessutom kan man hävda att påståendet att medvetandet är en illusion inte följer av att subjektiva 

upplevelser är produkten av omedvetna och okontrollerbara processer, eftersom detta bara säger 

något om hur dessa upplevelser uppkommit och inte något om huruvida dessa upplevelser är genuina. 

Det är alltså skillnad mellan att förklara hur subjektiva upplevelser uppkommer och den ontologiska 

statusen man tillskriver dessa upplevelser. Detta är också relaterad till förhållandet mellan evidens och 

teori. En teori är, till skillnad från evidens, inte en beskrivning av ett faktiskt sakförhållande utan ett 

försök att inkorporera detta sakförhållande inom ramen av sin teori, och det är därmed möjligt att 

bedöma huruvida teorin är rimlig eller inte beroende på om den går att ackommodera med evidensen. 

Poängen är att det som är avgörande för huruvida man drar slutsatsen att mentala fenomen är 

illusioner eller inte beror på vilken teori man utgår ifrån när man tolkar evidensen. Dessa teorier 

kommer inte till genom experiment i ett laboratorium, utan genom att med kritisk och analytisk 

tänkande bilda sig en uppfattning om teorier som kan utgöra en rimlig eller möjlig tolkning av 

evidensen. Dessa teorier kan förutsätta ontologiska föreställningar, som till exempel den scientistiska 

som menar att fysik, kemi och biologi är dem enda ontologiska dimensionerna som existerar. 

Ontologiska föreställningar spelar alltså en roll för hur vi tolkar evidensen.  
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Detta framkommer i Metzingers argumentation, där han verkar förutsätta ontologisk naturalism när 

han godtyckligt påstår att tankar som uttrycker självmedvetande är enbart fenomenologiska. Det är 

godtyckligt eftersom han inte ger några oberoende skäl till varför tankeinnehåll som uttrycker att 

någon refererar till sig själv som subjekt för en erfarenhet, är egentligen enbart ett uttryck för att någon 

har ett perspektiv. Hans påstående om att självmedvetande är ”osynligt” för oss är dessutom 

obegripligt i ljuset av att vi åtminstone är medvetna om vår upplevelse av självmedvetande – det 

faktum att Metzinger vill adressera problemet med att av vi upplever självmedvetande visar på detta. 

Kontentan av detta är att beskrivningen av hjärnfunktioner som redogjorts för i analysen inte 

implicerar att mentala fenomen är illusioner.    

Är informationstillverkningssystemet nödvändig och tillräcklig för att förklara vårt mentala liv och våra 

beteenden? med andra ord, stämmer det att det är överflödigt att postulera existensen av ett subjekt?  

Här vill jag belysa det som Baker påpekat ovan, nämligen att mentala fenomen har förklaringskraft, 

vilket är evidens på att det mentala är verkliga entiteter med kausala förmågor. Hon menade att en 

mental representation av en bankomat inte är reducerbar till materien eftersom föreställningen av ett 

objekt som existerar oberoende av om vi observerar den eller inte, inte kan uppstå enbart genom att 

den avbildas i hjärnan: den kräver utöver detta också en kontext - det vill säga en relation mellan mig 

och omgivningen. Hon påstod även att det kausala sambandet mellan å ena sidan tankarna ”jag låst in 

mina nycklar i skåpet” och ”mina nycklar är i min ficka” och å andra sidan känslan av panik och lättnad, 

inte heller kan förklaras enbart med hänvisning till processer i informationstillverkningssystemet, utan 

den kräver även förmågan till att uttyda tankarnas meningsbärande innehåll.   

Låt mig redogöra för detta på ett annat sätt, nämligen genom att gå tillbaka till exemplet som berördes 

i början av undersökningen, nämligen min trosföreställning att vallokalen ligger i Sunnerstaskolan. 

Varför går inte detta meningsbärande innehåll att återföras till materien? Trosföreställningen kan inte 

reduceras till materien eftersom den är en produkt av en omständighet som inte beror på 

hjärnprocesser, utan av ett faktiskt sakförhållande i tillvaron – det faktum att vallokalen ligger i 

Sunnerstaskolan. Trosföreställningen är med andra ord kontext-betingad. Varför går inte det kausala 

sambandet mellan tankeinnehållet, och det faktum att jag går i riktning till Sunnerstaskolan när jag ska 

rösta, inte att reduceras till materien? Faktiska sakförhållanden i tillvaron - det faktum att vallokalen 

ligger i Sunnerstaskolan och inte i Sunnerstakyrka – kan ha en kausal inverkan på mig – jag går i riktning 

till Sunnerstaskolan när jag ska rösta – endast om man kan begripliggöra det meningsbärande 

innehållet i våra mentala föreställningar av omgivningen. På detta sätt kan man utvärdera tankarnas 

sanningsvärde som i sin tur har en inverkan på hur vi väljer att handla – i detta fall att jag går i riktning 

till Sunnerstaskolan och inte till Sunnerstakyrkan. Utan en sådan förmåga uppstår ett gap mellan oss 
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och verkligheten, där den senare inte kan ha någon inverkan på oss. Med andra ord skulle man kunna 

säga att för att förklara hur sakförhållanden i verkligheten kan ha en kausal inverkan på hur vi väljer 

att handla, måste man postulera existensen av intentionalitet, och det är på detta sätt som det mentala 

har förklaringskraft. Det finns därför goda skäl att anta att informationstillverkningssystemet är 

nödvändig men inte tillräcklig för att förklara vårt mentala liv och våra beteenden. Således är svaret på 

första frågeställningen att Bakers mentalistiska förklaringsmodell är rimligast att omfatta.    

Här skulle en som anammar epistemologisk naturalism - naturvetenskapen är den enda sättet att 

erhålla genuin kunskap och rationella trosföreställningar om verkligheten - kanske hävda att man inte 

är berättigad att dra denna slutsats då den inte är en naturvetenskaplig kunskap. Den skulle för det 

andra kunna påstå att slutsatsen att mentala fenomen existerar eftersom de har förklaringskraft inte 

vara berättigad då detta är en slutsats som görs enbart utifrån sunt förnuft, en mekanism som inte är 

pålitlig. Peels menar att naturvetenskapen har flera gånger belyst att verkligheten kan vara 

kontraintuitiv och verkar således oftast motsäga vårt sunda förnuft.153 Exempel på detta är universums 

fyrdimensionella expansion och förmågan hos en elektron att befinna sig på flera olika platser samtidig. 

Peels menar att detta har fått en del vetenskapsmän att hävda om någon aspekt av verkligheten passar 

in med vårt sunda förnuft, passar den förmodligen inte in med naturvetenskapen. 

Beträffande det sist nämnda skulle jag hävda att det enda som följer av detta är att vi bör vara 

restriktiva med att postulera a priori teorier om aspekter av verkligheten som inte är åtkomliga för oss 

utan naturvetenskapliga metoder. Att postulera teorier utifrån vårt sunda förnuft om partiklarnas 

karaktär och rörelse eller om tid och rum skulle i detta fall vara oberättigade. Men trosföreställningar 

som härleds ur vårt sunda förnuft gällande vårt vardagliga liv eller andra områden som är åtkomlig för 

vår erfarenhet kan fortfarande vara berättigade.  

Gällande det första påståendet skulle jag i linje med Stenmark och Baker hävda att epistemologisk 

naturalism är självupphävande eftersom den å ena sidan menar att vi endast kan tro på vad 

naturvetenskapen säger men å andra sidan gör det filosofiska påståendet om att naturvetenskapen är 

den enda formen av giltig kunskap.154 Följaktligen upphäver epistemologisk naturalism sig själv 

eftersom den inte gör naturvetenskapliga utan filosofiska påståenden. Vidare menar Stenmark att det 

finns flera saker som inte kan beläggas av naturvetenskapen, men som vi ändå är berättigade att tro 

på. Minnet är till exempel en icke-naturvetenskaplig kunskap.155 Trosföreställningen att jag åt yoghurt 

                                                             
153 Peels 2017, s 15 
154 Stenmark 2001, s 32 
      Baker 2013, s 12 
155 Stenmark 2001, s 29 
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till frukost är inte något jag bara tror utan något som jag vet, men som samtidigt inte kan verifieras 

naturvetenskapligt. 

En invändning som Kim skulle kunna rikta mot Bakers förklaringsmodell är att den bryter mot 

materialism eftersom den postulerar mental kausalitet. Kim menade att det kausalt slutna systemet 

impliceras av materialism, och att om man anammar materialism bör man även respektera det kausalt 

slutna systemet. Jag kan dock inte se varför uppfattningen om att alla händelser har en komplett fysisk 

orsak måste följa av att materien är en fundamental substans som utgör grundförutsättningen för att 

orsaker ska kunna aktualiseras. Det är trots allt inte samma sak att säga att ett händelseförlopp 

förutsätter materien för sin aktualisering och att händelseförloppen har en komplett materiell orsak. 

Att jag C kommer sent till jobbet kan ha orsakats av att jag D försov mig och E missade bussen. D 

orsakar E som i sin tur resulterar i C, men C hade inte kunnat aktualiseras bara genom D och utan E. 

Detta betyder med andra ord att D utgör förutsättningen för C - om jag inte hade försovit mig hade jag 

inte missat bussen - men inte en komplett orsak av den. Således följer det inte att materien är en 

komplett orsak av något bara för att den utgör förutsättningen för den.  

5.2    Frågeställning B 

Vår livsvärld innebär som sagt bejakandet av vår frihet, utvärderingsförmåga och handlingsförmåga. 

Eftersom en scientistisk ståndpunkt negerar att det finns genuina intentionala tillstånd, har jag svårt 

att föreställa mig hur den kan förklara vår utvärderingsförmåga. Problemet med en eliminativ synsätt 

är att våra kognitiva förmågor förutsätter intentionalitet, precis som Rosenberg medger. Intention 

innebär förmågan att utvärdera meningsbärande innehållet i tankarna och detta är förutsättningen för 

att överhuvudtaget kunna utöva en genuin mänsklig reflektion. Då scientistisk naturalism negerar 

intention tillintetgör den förutsättningen för rationalitetsanspråk.    

Om man analyserar Rosenbergs redogörelse av intention och kognition finner man att det råder 

spänning mellan att å ena sidan negera intention, och å andra sidan acceptera hans teori som rationell. 

Rosenberg hävdar att sanna föreställningar av vekligheten är när det föreligger en överenstämmelse 

mellan våra representationer och det naturliga urvalet, det vill säga när vi har mentala föreställningar 

som generar beteenden som ökar vår anpassnings - och överlevnadsvärde.  

En invändning som kan riktas mot Rosenberg är att, för att kunna göra omdömet att föreställningen X 

korresponderar bättre med lagarna i naturen än representationen Y, förutsätter att man kan tänka om 

vart det i så fall föreligger en skillnad mellan X och Y och reflektera över varför denna skillnad gör X till 

mer överensstämmande med lagarna i naturen än Y. 
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Om man dessutom förespråkar Rosenbergs scientistiska världsbild som hävdar att det bara existerar 

objekt och inga subjekt, är det svårt att föreställa sig hur man överhuvudtaget kan acceptera en teori: 

hur kan ett objekt acceptera en teori? 

Det är därför obegripligt hur Rosenberg på goda grunder kan acceptera sin egen teori om det inte finns 

några intentionala tillstånd.   

 

Det går inte heller att redogöra för kapaciteten till rationalitetsanspråk genom att säga att kognition 

utvecklades för organismers anpassning och överlevnad (här menas alltså att sanna föreställningar av 

verkligheten är ofrånkomligt sammankopplade med att de leder till anpassning och överlevnad) 

eftersom detta endast förklarar varför förnuftet utvecklades och inte hur vi har förmågan att omvandla 

subjektiva åsikter till normativa omdömen. Precis som Nagel menar sätter kognition oss i en omedelbar 

kontakt med den objektiva verkligheten oberoende om de trosföreställningar den ger upphov leder till 

anpassning och överlevnad –insikten om att konträra påståenden som ”alla svanar är vita" och "ingen 

svan är vit" inte kan vara sanna samtidigt är nödvändigtvis sant oberoende av om denna insikt leder 

till ökad anpassning och överlevnadsvärde. Om man redogör för kognitionens giltighet på det 

reduktionistiska sättet som Rosenberg gör, resulterar i att utvecklingen av mänskligt resonerande 

enbart är till för praktiska ändamål som anpassning och överlevnad. Rosenbergs redogörelse innebär 

att våra kognitiva förmågor är till för praktisk nytta och kan användas till sådana ändamål, men inte till 

att göra omdömen om vad som är berättigat eller rationellt att tro på. 

Vår förnuftsförmåga är något som inte kan förklaras genom att reduceras till materiella processer. 

Tänkandet som en insiktsfull handling måste vara befriad från mekanistiska processer för att dess 

normativa giltighet inte ska undermineras. Att omvandla subjektiva åsikter till objektiva omdömen 

måste grundas som Nagel menar på förmågan att utvärdera våra tankar, vilket bland annat förutsätter 

mentala egenskaper som intentionalitet - kapaciteten att uttyda tankarnas meningsbärande innehåll. 

Att kunna reflektera över vårt tänkande är den fundamentala grunden som allting annat vilar på. Med 

detta menas att all bevisföring och alla teorier som vi håller för sanna vilar på denna förmåga. Om 

detta inte passar in i en scientistisk världsbild bör vi överge scientistisk naturalism och inte vår tillit till 

rationellt tänkande, och om vi väljer att överge tilliten till rationellt tänkande skulle vi även bli tvungna 

att överge scientistisk naturalism. 

Med hjälp av Baker och Stenmark vill jag lyfta fram ytterligare problem med eliminalism. Om mentala 

fenomen är illusioner existerar det som tidigare nämnt inga subjekt utan bara objekt, detta kan i sin 

tur medföra en objektifierad bild av människan och därmed även risken att behandla henne som ett 
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ting och inte som en person.156 En objektifierad syn på människan kan således vara destruktiv när det 

kommer till förståelse och kunskap om mellanmänskliga relationer. Baker påstår något liknande och 

menar att ett scientistiskt synsätt har konsekvenser som ur ett etiskt perspektiv är tveksamma. Baker 

menar att det är en allmän och otvivelaktig ståndpunkt att vi bör minimera lidandet hos alla 

människor.157 Men hur kan det finnas en grund för den här principen om det enligt en scientistisk 

världsbild inte finns ett subjekt i världen som de facto genomgår lidande?158 En objektifierad syn på 

människan leder även till att man i grunden måste negera att vi är fria varelser som kan handla i 

enlighet med värderingar som vi anser vara eftersträvansvärda. Kontentan av detta är att en eliminativ 

ståndpunkt inte kan utgöra en grund för vår livsvärld.   

 

För mycket naturvetenskap på bekostnad av andra kunskapskällor är skadligt när det kommer till vår 

syn på människan. Naturvetenskapen är en viktig källa för kunskap om människan – precis som 

Ladyman menar kan en naturvetenskaplig förståelse av människan vara sund, eftersom den kan hjälpa 

oss att bekämpa och förebygga sjukdomar och på så viss bidra till mänskligt välbefinnande - men den 

kan inte utgöra den enda källan, den måste kunna kompletteras med andra kunskapsformer och inte 

ersätta dessa.159 Vår kunskap om människan bör således hämtas från naturvetenskapen och 

humanvetenskaperna. Detta innebär att man inte enbart ser människan som ett objekt, utan även 

förstår den mänskliga naturen som ett uttryck för att hon är en rationell, värderande och handlande 

varelse.  

 

Humanvetenskapernas syn på människan förutsätter existensen av subjekt, och eftersom icke-

scientister ger utrymme för detta i sin ontologi är den en rimligare hållning än scientistisk naturalism. 

Icke-scientister undviker således de olämpliga konsekvenserna som Baker och Stenmark pekar ut. Den 

möjliggör också förmågan som Nagel efterfrågar, nämligen att omvandla subjektiva åsikter till 

normativa omdömen. Nagel menar att rationalitetsanspråk aktualiseras genom vår kapacitet att 

transcendera våra tankar och reflektera över dem. Detta förutsätter existensen av mentala fenomen 

och ett subjekt som kan reflektera över sina tankar och sina handlingar. På detta sätt kan man 

aktualisera en genuin mänsklig reflektion och upprätthålla bilden av oss själva som värderande och 

förnuftiga varelser.   

 

                                                             
156 Stenmark 2016, s 68 
157  Baker 2007, s 222 
158  Baker 2007, s 222 
159 Ladyman 2018, s 121 
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Frågan är dock om icke-scientister kan inkorporera vår självbild som handlande och fria varelser? På 

grund av att Kim, De Caro och Voltolini förespråkar en epifenomenalistisk syn på det mentala, får även 

reduktionism problem med att inkorporera vår livsvärld. Detta eftersom epifenomenalism är oförenlig 

med top-down-causation och det mentala kan därmed, i motsats till vad De Caro och MacArthur 

påstår, inte ha något inflyttande på vårt vardagliga liv. Om det mentala inte har kausala förmågor kan 

vi inte handla i enlighet med våra avsikter, och om vår beteenden är produkten av materien är vi heller 

inte fria. Konsekvensen av detta är att vi inte kan agera utifrån det vi anser vara rationellt och 

värdefullt.    

Jag tror att Baker har rätt när hon menar att om reduktionism innebär att mentala fenomen är de 

inneboende egenskaper hos materien (precis som Kim hävdar), är det svårt att föreställa sig hur det 

mentala kan existerar på ett genuint sätt i betydelsen att de verkligen har annorlunda och nya 

egenskaper som inte finns hos materien.160 Hon menar att skillnaden mellan en eliminativ uppfattning 

och reduktionism inte är betydande eftersom båda menar att det mentala är, ur ett ontologisk 

perspektiv, summan av materiella egenskaper. Det är därför inte konstigt att Kim hävdar, precis som 

Rosenberg, Dennett och Metzinger gör, att mentalistiska förklaringar är enbart fenomenologiska 

beskrivningar av våra beteenden.   

Ytterligare ett problem för en epifenomenalistisk synsätt är att om mentala fenomen varken kan 

observeras, ha något inflyttande på vår vardag eller förklara våra beteenden, vad finns det då för 

anledning att anta dess existens? Postulerandet av epifenomenalism verkar således vara överflödig. 

På grund av att icke-reduktionism förespråkar en top-down-causation, kan den till fullo inkorporera 

vår livsvärld. Near-naturalism inkorporera inte bara förmågan att reflektera om oss själva, våra tankar 

och våra handlingar. Baker menade att nya fenomen med annorlunda egenskaper och kausalkraft 

uppstår i evolutionen, och kapaciteten att handla i enlighet med avsikter är en ny egenskap som 

framsprungit ur den evolutionära processen. På detta sätt möjliggörs förmågan att kausalt interagera 

med omgivningen och aktualisera ens avsikter. Detta lägger en grund för synsätten på människan som 

en fri agent som kan berömmas för sina medmänskliga insatser och hållas ansvarig när hon utnyttjar 

andra människor som medel för själviska ändamål. Icke-reduktionism kan därför även inkorporera 

bilden av oss själva som handlade och fria varelser. 

                                                             
160 Baker 2013, s 9–10.  Observera att jag inte hävdar att detta är det enda sättet att definiera reduktionism. 
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6.  Konlusion 

Bakers position är inte helt oproblematisk. En invändning som kan riktas mot till exempel emergens är 

att det inte är självklart att fysikalisk komplexitet är både nödvändig och tillräcklig för att ge upphov 

till mentala fenomen. Att en komplex interaktion mellan vattenmolekyler är tillräcklig för att ge upphov 

till vatten, betyder inte att materien skulle vara tillräcklig för att ge upphov till mentala fenomen. 

Vatten är en entitet som har en fysikalisk struktur då den kan förstås i fysikaliska termer, men det kan 

inte det mentala eftersom varje försök att återföra dessa till materien kommer oundvikligen att 

tillintetgöra deras kännetecknande egenskaper. Frågan om hur materien kan ge upphov till entiteter 

med så radikala annorlunda egenskaper är en komplex fråga som av utrymmesskäl inte kan behandlas 

vidare. 

Jag nöjer mig med att konstatera att naturalism, beroende på hur den modifieras, kan utgöra en 

ontologisk grund för vår livsvärld. Givet att det finns goda skäl att tro att det finns subjekt med kausala 

förmågor och att en sådan uppfattning inte nödvändigtvis bryter mot en materialistisk hållning, utgör 

detta en möjlighet för naturalister att kunna bejaka bilden vi håller av oss själva som fria, rationella, 

värderande och handlande varelser. Således kan en materia-först synsätt inkorporerar vår livsvärld 

vilket implicerar att människan, givet en naturalistisk världsbild, kan finna sin plats i tillvaron där hon 

hör hemma. Slutsatsen är följaktligen att beroende på hur naturalism utformas, kan den utgöra en 

rimlig världsbild att omfatta.      

Vidare forskning 

I denna uppsats har jag redogjort för hur en naturalistisk världsbild kan utgöra en grund för vår 

livsvärld. Detta har gjorts genom att diskutera huruvida subjekt kan inkorporeras i naturalism, vilket 

skulle möjliggöra bland annat förmågan att göra normativa omdömen. Men förmågan att göra 

normativa omdömen och att omdömen de facto kan vara normativa är två olika saker. Det förra 

handlar om vilka förutsättningar som krävs för att vi ska kunna göra normativa utsagor, medan den 

senare handlar mer om hur tillvaron kan innehålla en normativ dimension. Att verkligheten innehåller 

en normativ dimension innebär bland annat att objektiv sanning och moral finns. Objektiv sanning 

förutsätter att världen är funtad på ett sätt där det föreligger en överenstämmelse eller korrespondens 

mellan vår kognition och världen, med andra ord att tillvaron är begriplig. Likaså förutsätter normativa 

utsagor om vad som är moralisk respektive omoralisk existensen av normativa värden.  

Som en uppföljare till ämnet som behandlats i denna uppsats kan vara att undersöka hur en 

naturalistisk världsbild kan utgöra en ontologisk grund för normativa värden och tillvarons 

begriplighet. Det finns dem som har diskuterat dessa frågor. Gällande tillvarons begriplighet menar 
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Nagel att begriplighet utgör en fundamental aspekt av naturen som är lika fundamental som 

naturlagarna.161 Denna fundamentala aspekt utgörs av att naturen har en inneboende teleologisk 

egenskap att sträva efter att frambringa en överensstämmelse mellan vår kognition och världen. Detta 

innebär att det finns en naturalistisk förklaring till varför tillvaron är begriplig. Erik Wielenberg 

argumenterar för att objektiv moral, värden och mening kan existera i en värld utan Gud.162 Han menar 

bland annat att moral och värden förankras på ett annorlunda sätt i en naturalistisk värld i jämförelse 

med en teistisk, men vidhåller att dessa fortfarande kan vara normativa.  

Jag tror att detta skulle kunna vara intressant eftersom en invändning som kan riktas mot att 

naturalism kan utgöra en ontologisk grund för hur verkligheten kan innehålla en normativ dimension, 

är att det finns en spänning mellan att å ena sidan påstå att den yttersta verkligheten är opersonlig 

och å andra sidan hävda att tillvaron är meningsfull, rationell och att det finns normativa värden. Om 

den yttersta verkligheten är a-rationell och likgiltig vad gäller mening och värden, kan detta undergräva 

uppfattningen om att våra omdömen är normativa. På så vis skulle allmänmänskliga erfarenheter, som 

att det är fel att tortera ett barn, att livet kan vara meningsfull och att vissa uppfattningar är rimligare 

än andra, inte kunna inkorporeras i en naturalistisk världsbild utan tvärtom stå i kontrast till den. 

Källor 
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