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Abstract:

Alex Rosenbergʼs Darwinian reductionism is a more recent form of reductionism that aims at 
settling the dispute between reductionists and antireductionists in philosophy of biology. The idea is
that the principle of natural selection can be viewed as a physico-chemical law that can ground 
biology in physics and chemistry, and hence make reductionism possible despite issues such as 
multiple realizability and downward causation. Rosenbergʼs proposal has received a lot of critique, 
so my aim is to investigate whether this critique is sound, and to enquire into whether Rosenbergʼs 
understandings of reductionism, antireductionism and physicalism are reasonable, and if Darwinian 
reductionism can survive the critique presented. My conclusion is that Rosenberg indeed is quite 
controversial and makes some strong claims, but also that a lot of the critique he receives is 
misguided and focused on asserting that Rosenberg is mistaken, rather than actually arguing against 
Rosenbergʼs claims. Despite some problematic assumptions, I do think that Rosenbergʼs proposal 
contributes to a philosophical pluralism within philosophy of biology. 

Sammanfattning:

Alex Rosenbergs darwinistiska reduktionism är en mer modern form av reduktionism vars syfte är 
att erbjuda en lösning bortom oenigheterna mellan reduktionister och antireduktionister inom 
biologins filosofi. Rosenberg menar att det naturliga urvalet kan betraktas som en fysiokemisk lag, 
som kan grundas i fysik och kemi, vilket därmed kan möjliggöra reduktionism trots problem såsom 
”multipel realiserbarhet” eller ”nedåtgående kausalitet”. Rosenberg har fått en hel del kritik för sitt 
förslag, så jag ämnar att undersöka om denna kritik har fog för sig, och utreda om Rosenbergs 
preciseringar av reduktionism, antireduktionism och fysikalism är rimliga, och om den 
darwinistiska reduktionismen trots kritiken ändå kan vara motiverad. Min slutsats är att Rosenberg 
är tämligen kontroversiell och kommer med flera starka påståenden, men mycket av den kritik han 
möts av är missriktad och tycks vara mer fokuserad på att avfärda Rosenbergs resonemang snarare 
än att verkligen argumentera för varför dessa resonemang skulle vara bristfälliga. Trots vissa 
problematiska antaganden anser jag ändå att Rosenbergs förslag bidrar till en filosofisk pluralism 
inom biologins filosofi. 
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1 Inledning

Denna uppsats kommer att ta sin utgång i Alex Rosenbergs Darwinian Reductionism. Rosenberg 

argumenterar för reduktionistisk fysikalism inom biologins filosofi, vilket går tvärt emot den 

antireduktionistiska fysikalism som de flesta forskare i fältet förespråkar. Rosenberg driver tesen att 

antireduktionistisk fysikalism lider av en ohållbar dualism mellan molekylärbiologi och resten av 

biologiämnet. Denna dualism är enligt Rosenberg biologins motsvarighet till den ohållbara dualism 

som präglar kropp-själ-problemet inom medvetandefilosofin; hur sådant som komplexa biologiska 

processer, eller mänskliga medvetanden, kan passa in i en materiell värld om de är icke-materiella. 

(2006, 2) Rosenberg betraktar således antireduktionistisk fysikalism som en inkonsistent 

ståndpunkt, men nekar samtidigt till att den traditionella reduktionistiska fysikalismen är ett bra 

alternativ. Istället vänder Rosenberg sig till evolutionsteorin för att försöka hitta en ny form av 

reduktionism.  

Min frågeställning är huruvida Rosenbergs preciseringar av vad fysikalism, reduktionism och 

antireduktionism innebär i biologins filosofi är rimliga. Min tes är att en del av den kritik som 

framförts mot Rosenbergs darwinistiska reduktionism är bristfällig. Mitt syfte är att se om den 

darwinistiska reduktionismen kan vara motiverad, trots den kritik jag tar upp. Jag finner dessa 

frågor relevanta eftersom jag upplever att Rosenbergs perspektiv stundtals avfärdas lite för 

lättvindigt, på grund av att hans ståndpunkter är impopulära.

I kapitel 2 kommer jag att ge en allmän introduktion om vad reduktionism och fysikalism är. 

Kapitel 3-7 kommer främst att behandla Rosenbergs tolkningar av fysikalism, reduktionism och 

antireduktionism, men det presenteras även mer utförliga beskrivningar av varför Rosenberg anser 

att fysikalism och antireduktionism inte går att förena. Det förklaras även varför det naturliga 

urvalet är så centralt i Rosenbergs ”darwinistiska reduktionism”. Kapitel 8-13 kommer att återge 

och analysera en del av den kritik Rosenberg möts av, men det kommer även att ges exempel där 

Rosenbergs resonemang får stöd. I kapitel 14 kommer slutligen några av de grundantaganden 

Rosenberg utgår från att undersökas, för kanske de ligger bakom varför Rosenberg klassas som så 

kontroversiell. 
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2 Bakgrund

2.1 Olika typer av reduktionism

Debatten kring reduktionism har handlat om huruvida egenskaper, koncept, förklaringar och 

metoder som hör hemma i ett visst vetenskapligt område kan härledas från, eller förklaras av, 

egenskaper, koncept, förklaringar eller metoder från ett annat vetenskapligt område, där det som ska

förklaras i regel anses befinna sig på en högre nivå av organisering än förklaringen (Brigandt & 

Love 2017, inledning). 

Reduktionism delas ofta upp i ontologisk, metodologisk och epistemisk reduktionism. Den 

ontologiska reduktionismen handlar om specifika relationer mellan förmodat grundläggande 

entiteter i världen, såsom objekt, egenskaper, händelser, fakta, processer, eller tillstånd. (Kaiser 

2015, 50) Den utgår således från antagandet att varje biologiskt system, såsom en organism, består 

av ”nothing but” molekyler och deras interagerande med varandra. Detta grundar sig i antagandet 

att det inte existerar någonting utöver fysiska objekt, egenskaper, händelser, etc. (som grundar sig i 

molekyler, atomer, kvarkar). Denna uppfattning brukar likställas med den metafysiska idén 

fysikalism, och innefattar superveniensfysikalism i kombination med tokenfysikalism. Detta är en 

ganska ”svag” tolkning av fysikalism, och andra tolkningar kan medföra andra förståelser av 

ontologisk reduktionism. (Kaiser 2011, 8f; Brigandt & Love 2017, kap 1)

Metodologisk reduktionism handlar om att biologisk forskning bör ske med reduktiva metoder, 

vilket kan handla om att biologiska system bör undersökas genom att man förenklar system, delar 

upp dem i mindre beståndsdelar, eller bortser från miljömässiga faktorer. (Kaiser 2011, 9) 

Epistemisk reduktionism handlar om relationer mellan olika delar av vår kunskap om världen, 

exempelvis mellan biologisk kunskap och kemisk/fysisk kunskap på en lägre nivå (Kaiser 2015, 

50f). Efter upptäckten av DNA har det främst varit fokus på två grupper av epistemisk 

reduktionism: teorireduktionism, som handlar om att en teori logiskt kan härledas från en teori på en

högre nivå, och förklaringsreduktionism, som handlar om huruvida egenskaper och representationer

på högre nivåer kan förklaras av egenskaper och representationer på lägre nivåer (Brigandt & Love 

2017, kap 1). Högre nivåer berör generaliseringar angående sådant som organismer, celler, vävnader

och gener, medan lägre nivåer handlar om generaliseringar inom molekylärbiologi (Kaiser 2015, 

107; Rosenberg 2006, 25). I kontrast till ontologisk reduktionism är både metodologisk och 

epistemisk reduktionism omtvistade (Brigandt & Love 2017, kap 1).
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2.2 Fysikalism

Fysikalism är en metafysisk tes som innebär att allt i världen antingen är av fysisk/materiell art, 

eller så supervenierar det på det fysiska. Fysikalism medför att två världar som har identiska fysiska

egenskaper också måste vara identiska när det gäller sådant som sociala, mentala eller biologiska 

egenskaper. Detta kallas ofta superveniensfysikalism, vilken medför att de fysiska sanningarna för 

med sig alla sanningar. Superveniensfysikalism anses ofta vara en ”minimal” fysikalism som är 

tänkt att fånga själva kärnan av fysikalismen. Superveniensfysikalism innebär att: ”Physicalism is 

true at a possible world w iff any world which is a physical duplicate of w is a duplicate of w 

simpliciter”. (Att det är en kopia simpliciter innebär att det är en kopia i sig själv.) (Stoljar 2017, 

inledning passim; Hansson 2010, 185)

Två alternativ till superveniensfysikalism är tokenfysikalism och typfysikalism. Tokenfysikalism 

går ut på att varje partikulär i världen är en fysisk partikulär: ”For every actual particular (object, 

event or process) x, there is some physical particular y such that x = y”. (Stoljar 2017, kap 6) Varje 

(biologisk) enhet antas således vara en fysisk enhet, eftersom den kan reduceras till en specifik 

samling av fysiska eller fysiokemiska enheter (Kaiser 2015, 53). Superveniensfysikalism varken 

medför eller är en följd av tokenfysikalism. Den sistnämnda är förenlig med egenskapsdualism, 

eftersom tokenfysikalism inte utesluter möjligheten att vissa partikulärer även har icke-

supervenierande mentala egenskaper som inte nödvändigtvis är relaterade till det fysiska. Eftersom 

tokenfysikalism, till skillnad från superveniensfysikalism, inte utesluter egenskapsdualism, så är 

tokenfysikalism ingen minimal fysikalism. (Stoljar 2017, kap 6)

Typfysikalism handlar om att (biologiska) egenskaper eller typer kan reduceras till fysiska 

egenskaper eller typer på ett sätt som innebär att de förstnämnda är identiska med de sistnämnda 

(Kaiser 2015, 53). Typfysikalism innebär således att varje egenskap är identisk med någon fysisk 

egenskap: ”For every actually instantiated mental property F, there is some physical property G 

such that F=G”. Typfysikalism medför superveniensfysikalism, men superveniensfysikalism medför

inte typfysikalism, för superveniensfysikalism är förenligt med möjligheten av ”disembodiment”, 

vilket typfysikalism inte är (Stoljar 2017, kap 6). Enligt Marie Kaiser är typfysikalismen 

kontroversiell, medan den okontroversiella tokenfysikalismen är förenlig med att biologiska system 

kan inneha emergenta egenskaper (2015, 53 n. 16). Emergens pekar mot att det finns egenskaper 

hos helheter, såsom biologiska system, som inte återfinns hos dess enskilda beståndsdelar (Heil 

2013, 172).
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Superveniensfysikalism utgör endast ett nödvändigt, inte ett tillräckligt villkor, för att fysikalismen 

ska vara sann. Detta s.k. tillräcklighetsproblem blir tydligt när man talar om emergentism, vilket är 

en position som kombinerar både element av dualism och fysikalism. Emergentister menar likt 

dualister att det mentala (eller det biologiska) och det fysiska är metafysiskt åtskilt, samtidigt som 

de likt fysikalister utgår från att mentala/biologiska fakta möjliggörs av och supervenierar på 

fysiska fakta. Om emergentismen är sann så är en fysisk kopia av vår värld en kopia simpliciter, och

samtidigt, om emergentismen är sann tycks fysikalismen vara falsk. Vissa filosofer drar därmed 

slutsatsen att lösningen på tillräcklighetsproblemet är att ansluta sig till typfysikalism, men då får 

man istället problem med att förklara fenomen som multipel realiserbarhet (vilket jag återkommer 

till). Ett annat sätt att bemöta tillräcklighetsproblemet på är att ifrågasätta huruvida sådant som 

emergentism verkligen är en sammanhängande position, för enligt emergentismen tycks mentala 

och fysiska egenskaper vara distinkta, men samtidigt nödvändigtvis sammankopplade. Detta tycks 

bryta mot Humes lag som säger att det inte finns några nödvändiga relationer mellan olika typer av 

existenser. Emellertid är Humes lag i sig kontroversiell. (Stoljar 2017, kap 9) I denna uppsats 

kommer emergentism och antireduktionism användas synonymt. 

3 Rosenbergs reduktionism

Enligt Rosenberg är reduktionism en missbrukad term, som ofta anklagats för att ignorera vissa 

faktorer och skapa överdrivna förenklingar. Rosenbergs reduktionism utgår istället från en 

övertygelse om att det finns en fullständig förklaring av varje biologiskt faktum, tillstånd, händelse, 

process, trend eller generalisering, och att denna förklaring hänvisar enbart till interaktionen mellan 

makromolekyler. (2006, 12) Rosenberg och Daniel McShea menar att reduktionism ofta 

sammanblandas med eliminativism, vars tes är att biologiska teorier, generaliseringar och 

förklaringar borde elimineras, då dessa är felaktiga och oprecisa, och bör ersättas av teorier på lägre 

nivåer. Reduktionister gör emellertid inga anspråk på att ta bort biologi som ämne, de vill endast 

visa att biologin har sin bas i fysik och kemi. (2008, 97f) Rosenbergs reduktionism är således tesen 

att biologiska teorier och deras förklaringar måste vara förankrade i molekylärbiologi och slutligen i

fysik och kemi, för endast då kan de förbättras, korrigeras, stärkas, och göras mer exakta och 

adekvata (Rosenberg 2006, 4). Reduktionism kräver enbart att någonting i princip alltid ska kunna 

härledas till en lägre, och i slutändan fysisk nivå (Rosenberg 2008, 20). 

Enligt Rosenberg och McShea har de sista 300 åren av naturvetenskap varit en reduktionistisk 
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framgångssaga, som handlat om att härleda smalare teorier från bredare teorier, specialfall från mer 

generella företeelser, och att ersätta felaktiga tidigare teorier med mer korrekta nya teorier. Så varför

skulle detta forskningskoncept inte kunna fortsätta att generera framgång? (2008, 103) 

Reduktionismen behöver emellertid inte medföra att man bara ägnar sig åt forskning på 

molekylärnivå, snarare är den förenlig med ett opportunistiskt angreppssätt, där man ägnar sig åt 

den typ av forskning som ger resultat. (Rosenberg & McShea 2008, 112f) 

4 Rosenbergs syn på antireduktionism

Ett vanligt argument från antireduktionister är att helheten är mer än summan av sina delar 

(Rosenberg 2006, 12). Detta är emellertid ingenting som reduktionister motsätter sig, menar 

Rosenberg. ”Våtheten” hos vatten är t.ex. någonting som inte varje enskild vattenmolekyl besitter, 

men som framträder när många vattenmolekyler samlas. Enligt Rosenberg är detta inte någon 

anledning att förneka att vatten kan reduceras till sin kemiska struktur. Antireduktionister kan 

hänvisa till att våthet också innefattar känslan jag erfar när jag kommer i kontakt med vatten, vilket 

inte kan reduceras till vattnets kemiska egenskaper. Min känsla av våthet är en komplex relation 

mellan vattenmolekylerna och (molekylerna i) mitt nervsystem, och det är någonting mycket 

svårare att förstå, och som vi inte kan förklara i dagsläget, men det innebär inte nödvändigtvis att en

sådan förklaring inte finns. (2006, 13) Antireduktionister, å andra sidan, förutsätter att det finns en 

naturlig barriär där reduktionistiska angreppssätt inte kommer längre, även om all kunskap fanns 

tillgänglig (Rosenberg 2006, 15). Antireduktionister betraktar således inte den nuvarande 

uppdelningen mellan biologi och fysik/kemi som enbart en tillfällig företeelse, istället anses denna 

uppdelning spegla naturliga nivåer av organisering (Rosenberg & Kaplan 2005, 45). 

Antireduktionister kan hävda att andra biologiska enheter, processer, händelser och villkor är 

nödvändiga för att förstå biologi på molekylärnivå. Rosenberg anser emellertid att det är ett 

missförstånd att tro att detta skulle omöjliggöra reduktionism. Reduktionister försöker istället 

erbjuda en vidare förståelse av dylika fenomen. Det reduktionisterna förnekar är att dylika 

företeelser skulle inneha kausala egenskaper som gör att de inte går att identifiera på 

molekylärnivån. (2006, 80ff)

Naturliga ”typer”, ”kinds”, kan definieras som en grupp där alla som ingår delar en objektiv likhet 

(Ney 2014, 261). Funktionell biologi är enligt Rosenberg när biologiska fenomen studeras som 

funktionella typer, d.v.s. när biologiska beskrivningar avser sådant som organismer, celler, 

vävnader, gener etc. Molekylärbiologi är istället studiet av makromolekyler. En biologisk typ är 
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funktionell om den har orsakats av det naturliga urvalet. Rosenberg hävdar emellertid att detta bara 

är en ungefärlig indelning, för även typer som identifieras inom molekylärbiologin kan vara 

funktionella, eftersom det naturliga urvalet verkar ända ner på molekylärnivån. Rosenberg uppger 

att han använder denna distinktion som en praktisk benämning då den speglar en vida spridd 

uppfattning om att det finns en reell uppdelning inom ”the life sciences”. (2006, 25; 2008, 21)

Rosenberg hävdar att antireduktionism inte enbart är ett negativt påstående (ett förnekande av 

reduktionism). Istället innebär antireduktionism att (1) det finns generaliseringar inom biologin på 

funktionell nivå, (2) dessa generaliseringar kan utgöra förklaringar, (3) det finns inga andra 

generaliseringar utanför den funktionella biologin som kan förklara dessa generaliseringar, och (4), 

det finns inga andra generaliseringar som kan erbjuda bättre förklaringar än dessa generaliseringar. 

En antireduktionism stark nog att argumentera mot är således en metafysisk tes om att det finns 

naturliga typer och lagar som inte kan reduceras till fysiska typer och lagar. Biologiska typer och 

lagar misstas ibland för de ord som vi beskriver dem med – meningar, ”sentences”, blandas alltså 

ihop med propositioner. Då riskerar den metafysiska tesen att misstas för en epistemisk tes om vad 

vi kan uppnå kunskap om. (2008, 19) Det Rosenberg kallar för den epistemiska tesen är en svagare 

antireduktionistisk tes om att människans begränsade kognitiva förmågor, och vetenskapens 

begränsningar, omöjliggör en full förståelse av alla (biologiska) detaljer ner till molekylärnivån. 

Detta argument kan vara sant, och gör då reduktionism till en epistemisk omöjlighet. (2006, 14) Att 

Rosenberg anser att den epistemiska tesen inte är stark nog att argumentera mot tycks handla om att 

det i dagsläget är ett faktum att vi inte har en full förståelse av alla detaljer, och att den epistemiska 

tesen är förenlig med att biologiska detaljer i princip kan härledas till en grundläggande fysiokemisk

nivå, så den epistemiska tesen är förenlig med Rosenbergs reduktionism. 

5 Rosenbergs fysikalism

Rosenberg och McShea menar att fysikalism är en metafysisk tes som handlar om hur verkligheten 

egentligen är beskaffad, och som säger att alla grundläggande fakta om världen är fysiska fakta. 

Alla andra fakta bestäms därmed av, eller grundar sig i dessa fakta; ”the physical facts ‘fix’ all the 

other facts” (2008, 99). ”Fakta” används i en bred bemärkelse, som innefattar sanna utsagor, 

”statements”, om händelser, processer, tillstånd, lagar, system, objekt, entiteter, etc., i vårt 

universum. Enligt fysikalismen är alltså två fysiskt identiska världar även biologiskt identiska. 

(Rosenberg & McShea 2008, 99) Fysikalism består av antagandet att det bara finns en sorts ämne 

eller substans i vårt universum (Rosenberg 2006, 2). Mer specifikt menar Rosenberg att 
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fysikalismen har två delar: (1) ontologisk fysikalism, som innebär att varje konkret ting är fysiskt, 

och (2) fysisk determinism, som handlar om att tings nuvarande tillstånd är determinerade av 

nuvarande och/eller förflutna tillstånd av fysiska ting. Detta medför att det att fakta är ”fixed” måste

innebära att den fysiska karaktären avslöjas; att de typer de representerar, och de lagar som förklarar

dem, åtminstone principiellt kan grundas i det fysiska. Exempelvis är kemiska fakta om 

grundämnen ”fixed” av fysiska fakta rörande deras atomstruktur. Annars skulle fysikalismen vara 

förenlig med epifenomenalism gällande icke-fysiska fakta, såsom biologiska fakta som är ”fixed by 

the physical facts” men ändå är separerade från dem. Detta skulle vara något som även en dualist, 

d.v.s. någon som menar att det finns något mer än bara det materiella, kunde gå med på. Rosenberg 

uppger att fysikalism är allmänt vedertagen inom biologins filosofi, men att reduktionister och 

antireduktionister är oense om huruvida biologiska egenskaper och processer är fristående från det 

fysiska. (2006, 178, 184) Fysikalister är dock ense om att fysikalismen förnekar teorier om ”vital 

forces” (att biologiska system styrs av krafter som inte kan grundas i materia), ”free-floating 

purposes” och andra teleologiska idéer (Rosenberg & McShea 2008, 99; Brigandt & Love 2017, 

kap 1).

Rosenberg hävdar att en biologisk egenskap P supervenierar på en fysisk och/eller kemisk egenskap

Q om och endast om när någonting har egenskap P så har det någon fysisk/kemisk egenskap Q, och 

allt annat som har den fysiska/kemiska egenskapen Q måste också ha den biologiska egenskapen P. 

Rosenberg hävdar emellertid att biologiska egenskaper är ”lokala” eftersom de handlar om en viss 

plats (jorden) under en viss tid (tiden sedan jordens födelse och framåt). Således tycks biologiska 

egenskaper vara lokalt supervenierande, vilket är en svagare tes än superveniens rörande mer 

generella lagar. Biologiska egenskaper kan därtill superveniera på mer än en komplex fysisk/kemisk

egenskap, eftersom dessa egenskaper också kan vara multipelt realiserade. (2006, 31, n. 2) Enligt 

Rosenberg och McShea ”väljer” nämligen det naturliga urvalet ut ett visst drag hos en organism 

p.g.a. dess funktion, inte p.g.a. dess struktur. Olika typer av strukturer på en lägre nivå kan alltså 

uppfylla, multipelt realisera, samma funktion på en högre nivå. Exempelvis kan en vinge ha samma 

funktion (flygförmåga) hos olika arter, men vara uppbyggd av olika strukturer. Hemoglobingener 

kan likaså bestå av olika sekvenser av nukleinsyror, men de kommer ändå att realisera samma 

funktion, d.v.s. vara hemoglobingener. Det följer emellertid av fysikalismen att två identiska 

nukleinsyresekvenser även måste ha samma funktion, i detta fall att vara hemoglobingener. (2008, 

113f) Att hävda att det biologiska supervenierar på det fysiska är ett sätt att ge uttryck för tesen om 

fysikalism, men det naturliga urvalets ”blindhet” inför skillnader i struktur gör att det biologiska 

supervenierar på det fysiska, samtidigt som det fysiska också blir multipelt realiserat av det 
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biologiska (Rosenberg 2006, 31, n. 2). 

Rosenbergs fysikalism verkar kunna betraktas som en kombination av tokenfysikalism och en 

svagare variant av superveniensfysikalism. Rosenberg nämner att antagandet att reduktionism 

behöver handla om typidentiteter bygger på missförstånd (2006, 117). Därtill betraktar han multipel 

realiserbarhet som oproblematiskt. Således tycks inte Rosenbergs fysikalism vara en form av 

typfysikalism.

6 En ohållbar dualism

Rosenberg noterar att de flesta filosofer, och även vissa biologer, är antireduktionister och samtidigt

fysikalister, och menar att detta är en ohållbar position eftersom den utgår från fysikalism – att alla 

biologiska fakta grundar sig i fysiska fakta – samtidigt som den säger att dessa biologiska fakta 

aldrig kommer kunna förklaras enbart utifrån fysik och kemi. Detta öppnar upp för att det finns 

icke-fysiska fakta, ”ghosts in the machine”. (2006, 7f)

Rosenberg lutar sig mot Jaegwon Kim, som i medvetandefilosofin har utvecklat ett argument mot 

att fysikalism och antireduktionism är förenliga, ett argument som Rosenberg menar är ännu mer 

relevant rörande biologi. Fysikalismen kräver att en biologisk företeelse har en fysisk förklaring. 

Den starka (ontologiska) tesen för antireduktionism tycks säga att denna företeelse även kan ha en 

biologisk förklaring på en högre nivå. Detta verkar (1) leda till överdetermination, då det finns två 

oberoende förklaringar till samma fenomen, eller (2) så strider det mot fysikalismen. (2006, 180f) 

Överdetermination strider dessutom mot principen om Ockhams rakkniv, d.v.s. att en enklare teori 

är att föredra framför en mer komplicerad, om allt annat är lika (Baker 2016, kap 1). Sann 

överdetermination är därtill ovanligt i naturen, och såvitt man vet sker det bara på molekylärnivån 

(Rosenberg & McShea 2008, 119).  

7 Det naturliga urvalet

Rosenberg och McShea förstår Charles Darwins teori utifrån en definition av R. Lewontin: (1) Vid 

reproduktion förs vissa drag över till nästa generation. (2) I varje generation finns det alltid en viss 

variation. (3) De olika nedärvda varianterna har olika fitness, d.v.s. de är olika väl anpassade till sin 

miljö. (2008, 16) Rosenberg sammanfattar: ”If there is random variation among replicators, then 

there will be selection for fitness differences between them or between their interactors” (2006, 

150).
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Biologiska egenskaper på en högre nivå tycks kunna påverka de lägre molekylära enheter som de är

uppbyggda av, s.k. ”nedåtgående kausalitet” (Rosenberg & McShea 2008, 96f). Inom 

utvecklingsbiologin har det exempelvis visats att när celler utvecklas så besitter de information om 

sina positioner som gör att de kan upptäcka vad de kringliggande cellerna gör. Utefter denna 

information kan cellen producera vissa enzymer och molekyler, oftast för att kunna utvecklas på 

samma sätt som de kringliggande cellerna. Det är alltså positionen av cellen som helhet som får 

makromolekylära effekter, inte positionerna av de enskilda molekyler som cellen består av. 

(Rosenberg & McShea 2008, 117f) Fenomen såsom multipel realiserbarhet och nedåtgående 

kausalitet tycks därmed skapa så komplexa relationer mellan lägre och högre nivåer att 

reduktionism omöjliggörs. 

Antireduktionismen kan även få stöd av ”Dobzhanskyʼs dictum”, som Rosenberg menar är 

bokstavligt sant: ”nothing in biology makes sense except in the light of evolution” (2006, 15f). 

Detta berör biologen Ernst Mayrs distinktion mellan ultimata och ”proximata” förklaringar. 

Proximata förklaringar handlar om kausala förlopp, hur något har blivit på ett visst sätt, medan 

ultimata förklaringar handlar om varför något har blivit på ett visst sätt, och berör frågor om 

naturligt urval och anpassning. Rosenberg menar att utifrån ”Dobzhanskyʼs dictum” är varje 

proximat förklaring även en ultimat förklaring. Ska man reducera biologin till fysik och kemi, måste

man således även kunna reducera teorin om naturligt urval på samma sätt, och det går inte, menar 

antireduktionisterna. Det naturliga urvalet tycks då medföra att biologiska fakta inte kan härledas 

från fysiska fakta, och då har vi återigen dilemmat med överdetermination. Rosenberg menar att 

detta pressar antireduktionisterna att antingen acceptera att det finns icke-fysiska fakta som 

förklarar biologiska processer, eller att falla hän åt eliminativism; att neka till att biologin som 

vetenskap faktiskt beskriver verkliga biologiska system. (2006, 16ff)

Rosenberg introducerar även en distinktion mellan ”how-possible”-förklaringar, som visar hur 

någonting kunde ha skett, och ”why-necessary”-förklaringar, som visar att det som ska förklaras var

tvunget att inträffa. Det finns en asymmetri mellan dessa, för om en ”how-possible”-förklaring 

finns, är det rimligt att gå vidare och efterfråga en ”why-necessary”-förklaring, men det omvända 

gäller inte, för har man visat att någonting måste ha inträffat, är det inte längre nödvändigt att veta 

om det var möjligt. En ”why-necessary”-förklaring är således komplett, vilket en ”how possible”-

förklaring inte är. ”Why-necessary”-förklaringar återfinns på molekylärnivån, för endast där 

synliggörs alla kausala kedjor och processer. (2006, 43ff) Rosenbergs slutsats är således att 
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reduktionism inom biologin är den radikala tesen att ultimata förklaringar måste ge vika för 

proximata förklaringar, och de sistnämnda består av molekylära förklaringar (2006, 43).

Rosenbergs och D.M. Kaplans försök att förena antireduktionism och fysikalism går ut på att PNS, 

”the principle of natural selection”, är en fysisk/kemisk lag som inte kan härledas från andra mer 

grundläggande lagar inom fysik eller kemi. PNS opererar således ända ner till molekylärnivån. 

(2005, 57) Rosenberg uppger flera tänkbara varianter av PNS, en av dem lyder:

”PNS If x is fitter than y in environment E, then, probably, x will have more descendants than y in E,  

where x, y may be individual genes, genotypes, organisms, groups, species, or perhaps other biological 

entities” (Rosenberg & McShea 2008, 37). 

Genom att betrakta PNS som en icke-härledd fysiokemisk lag menar Rosenberg att man kan komma

tillrätta med problem såsom nedåtgående kausalitet utan att behöva ansluta sig till 

antireduktionistisk fysikalism. Problemet med nedåtgående kausalitet handlar om att den kausala 

riktningen stundtals tycks gå från det biologiska ”ner” till det fysiska, vilket tycks vara oförenligt 

med fysikalism, där det istället ska vara fysiska fakta som är grunden till biologiska fakta. Om man 

utgår från att PNS är en fysiokemisk lag synliggörs det att nedåtgående kausalitet i själva verket är 

en helt och hållet fysisk process: (1) Vissa av de orsaker som biologiska förklaringar identifierar 

beskrivs i biologiska termer, även om de kausalt relevanta egenskaperna är helt och hållet fysiska. 

(2) De fysiska strukturer som producerat en viss molekylär effekt har gjort detta under inflytande av

PNS, vilken inte brukar betraktas som en helt fysisk process. (3) Vår okunskap om alla detaljer gör 

att epistemisk antireduktionism tycks vara oundvikligt, men detta är förenligt med att det är en helt 

fysisk process. Med samma synsätt kan även andra antireduktionistiska påståenden bemötas, menar 

Rosenberg, såsom påståendet att biologiska system har egenskaper som inte kan förstås utifrån 

egenskaperna hos deras delar. (2006, 194ff)

8 Kritik mot Rosenbergs reduktionism

Det riktas kritik mot att Rosenberg inte håller isär olika sorters reduktionism. Det hävdas att han 

förhåller sig till metafysisk reduktionism i vissa partier, men när han påstår att biologiska 

förklaringar behöver stärkas, korrigeras, förbättras och göras mer kompletta och tillräckliga med 

hjälp av molekylärbiologi, verkar det snarare handla om epistemologisk reduktionism (Stotz 2008, 

11). Det påstås också att när Rosenberg talar om reduktionism som ”nothing but” så handlar det om 
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en metafysisk tes, d.v.s. fysikalism, men att Rosenberg ofta växlar över till att tala i epistemologiska

termer, såsom teorier, förklaringar, eller forskningsprogram. Detta tolkas som att Rosenberg 

försöker dra praktiska, epistemologiska slutsatser utifrån metafysiska betraktelser, vilket anses vara 

en ”filosofisk strategi” som inte är allmänt accepterad. (Love 2008, 2) Rosenberg själv hävdar att 

reduktionism kan vara en metafysisk tes, ett påstående om förklaringar, och ett forskningsprogram, 

och att den metafysiska tesen som reduktionister utgår från är fysikalism (2006, 25). Reduktionism 

som en epistemisk tes har att göra med vad vi kan ha för kunskap om olika förklaringar, och detta är

inte samma sak som fysikalism (Rosenberg & McShea 2008, 98). Rosenberg tycks mena att det 

finns samband mellan olika sorters reduktionism, bland annat att reduktionistisk fysikalism som en 

metafysisk tes har metodologiska konsekvenser som ger upprättelse åt den metafysiska tesen 

(philostv.com, 31:19). Rosenberg tycks alltså röra sig (alltför) obesvärat mellan det 

epistemologiska, det metafysiska och det metodologiska. 

Kaiser hävdar att när Rosenberg talar om reduktionism som en metafysisk tes, tycks det vara ett 

givet antagande att han talar om ontologisk reduktionism. Kaiser anser att Rosenberg förutsätter att 

det finns en nära koppling mellan ontologi och förklaringar, och att ontologisk reduktionism tvingar

fram förklaringsreduktionism. (2015, 60) Kaiser hävdar att superveniensfysikalism är den version 

av fysikalism som är okontroversiell, det är inte den sorts ontologiska reduktionism som är allmänt 

accepterad. Superveniensfysikalism blir en reduktionistisk tes först när man lägger till (åtminstone) 

tokenfysikalism. (2015, 56) Rosenberg argumenterar för att en fysikalist också måste vara en 

reduktionist (2006, 21). Utifrån Kaisers påstående tycks Rosenbergs argument vara avhängigt av att 

han utöver superveniensfysikalism även anammar tokenfysikalism, vilket Kaiser tycks mena att 

Rosenberg gör. (2015, 56). Därmed verkar Rosenbergs antagande stärkas. Emellertid hänvisar 

Kaiser till att enbart reduktionism rörande typer eller egenskaper generellt anses stå i opposition 

mot fysikalism, och att emergens i regel anses vara förenligt med tokenfysikalism (2015, 53). 

Eftersom Kaiser hämtar stöd från just det antireduktionistiska konsensus som Rosenberg kritiserar, 

menar jag att hon tycks åberopa majoriteten, argumentum ad populum, snarare än att argumentera 

för sin sak, vilket inte tillför någonting nytt.

Enligt Kaiser gör Rosenbergs utgångspunkt i ontologisk reduktionism att molekylära processer som 

ligger till grund för fenomen på högre nivåer alltid blir kausalt relevanta. Ontologisk reduktionism 

tycks medföra förklaringsreduktionism, men bara om man lägger till kontroversiella och specifika 

antaganden angående kausal relevans och vad som är en fullgod förklaring, menar Kaiser. (2015, 

61) Att ontologisk reduktionism medför förklaringsreduktionism är ett kontroversiellt antagande. 
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Daniel Stoljar hävdar exempelvis att det är ett grundantagande bland antireduktionistiska 

fysikalister att fysikalism är förenligt med idén om att det finns ”special sciences”, såsom biologi, 

som är åtskilda från fysiken. Biologin uppehåller sig således med mönster inom det fysiska som 

fysiker själva inte utforskar, vilket gör den distinkt från fysiken. (2017, kap 13) Stoljar tycks 

emellertid utgå från att antireduktionistisk fysikalism är ett hållbart ställningstagande, vilket är just 

vad Rosenberg motsätter sig. Rosenberg tycks gå med på att biologin är en ”special science” – han 

tar avstånd från eliminativism – men inte att biologin är avskiljd från fysik och kemi. Det 

Rosenberg menar är att biologiska förklaringar alltid stärks och kompletteras av fakta på 

molekylärnivå, inte att biologiska förklaringar i slutändan enbart handlar om fysik och kemi. 

Biologi är nämligen också en historisk vetenskap om vår planet under en viss tid, och försöker 

förklara specifika historiska fakta som alla är kontingenta resultat av att det naturliga urvalet har 

verkat utifrån lagbundenheter (2006, 40f).

Rosenberg påstår att ingenting inom biologisk forskning har gett oss skäl att ifrågasätta 

reduktionism som ett forskningsprogram, vilket anses vara lite övermodigt, eftersom det finns 

molekylärbiologer som hävdar att det finns emergenta egenskaper som inte kan reduceras (Love 

2008, 5). Rosenberg anser emellertid att hänvisningar till biologer som lägger fram idéer om 

emergens varken är ett argument för att emergentism skulle vara en sammanhängande filosofisk 

position, eller för att det rör sig om genuint emergenta egenskaper (2008, 23). Rosenberg tycks även

få medhåll – Marcel Weber anser att biologisk forskning har varit framgångsrik i att förklara fler 

och fler biologiska fenomen i molekylära termer, i synnerhet sådant som rör utvecklingsbiologi, och

att dessa framgångar tycks utgöra en utmaning för antireduktionistiska traditioner inom biologins 

filosofi (2008, 143).

9 Hur darwinistisk reduktion är tänkt att gå till

Kaiser hävdar att det är oklart hur reduktionen från ultimata ”how-possible”-förklaringar till 

molekylära proximata ”why-necessary”-förklaringar ska gå till. Eftersom Rosenberg hävdar att en 

komplett kausal redogörelse återfinns på en makromolekylär nivå tycks det handla om att man kan 

fylla i den ”kausala kedjan” med information om makromolekyler, menar Kaiser. Men kan det att 

lägga till detaljer om molekyler till en ultimat förklaring verkligen göra den till en proximat 

förklaring? Enligt Kaiser bortser Rosenberg från det faktum att de svarar på olika frågor och är 

konceptuellt oberoende av varandra. (2015, 105ff) Även Weber undrar hur denna förankring av all 

biologi i molekylärbiologi och fysik är tänkt att gå till, eftersom evolutionsbiologer som Mayr och 
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Theodosius Dobzhansky har ansett att proximata och ultimata förklaringar kompletterar varandra 

och är konceptuellt oberoende av varandra. Rosenberg har snarare fått det att handla om hur 

biologer väljer ut sitt explananda (2008, 145, 151). Rosenbergs kompletta ”why-necessary”-

förklaringar tycks vara förklaringar där historiska fakta om exempelvis gener läggs till och binds 

samman av det naturliga urvalet med funktionella ”how-possible”-förklaringar. Kaiser är emellertid 

skeptisk till om denna förklaring förtydligar, snarare menar hon att den gör skillnaden mellan 

ultimata/proximata förklaringar mer otydlig. (2015, 106)

Att ultimata och proximata förklaringar har betraktats som konceptuellt oberoende av varandra, och 

att Rosenberg tycks sudda ut skillnaden mellan dem och snarare får det att handla om hur biologer 

väljer ut sitt explananda, är inte nödvändigtvis ett problem för Rosenberg menar jag. Rosenbergs 

utgång i att PNS är en fysiokemisk lag gör att ultimata förklaringar handlar om fysiska 

lagbundenheter, vilket enligt Rosenberg går emot många tidigare antaganden om att det naturliga 

urvalet är någonting utöver en rent fysisk process. Därmed tycks inte ultimata och proximata 

förklaringar vara konceptuellt skilda enligt Rosenbergs resonemang. De tycks snarare förklara två 

olika aspekter av samma fysiska process, och faktiskt handla om vilket explananda biologer har. I 

princip förefaller en komplett förklaring enligt Rosenbergs definition att både kunna vara ultimat 

och proximat, beroende på vilka aspekter man belyser. Rosenberg fokuserar dock på principiell 

reduktionism, och därmed tror jag han skulle få svårt att svara på hur detta ska gå till i praktiken, för

det tycks vara någonting som framtida forskning möjligen kan komma att belysa, som inte är 

epistemiskt tillgängligt för oss idag.

10 Kritik mot Rosenbergs fysikalism

John Dupré menar att ett faktum inte är någonting fysiskt, snarare är det en beskrivning av hur ting 

är, då vi återger ting på ett sätt som inte enbart beror på tingen i sig. Fakta är begränsade och 

begreppsbundna och är därför del i ett epistemiskt projekt att förstå verkligheten, snarare än att vara

en del av verkligheten själv. Dupré ifrågasätter därför om Rosenbergs definition av fysikalism är en 

metafysiskt sammanhängande tes. Rosenberg påstår emellertid att det fysiska dels kan handla om 

”the domain of physics”, d.v.s. det som fysiken beskriver, som inte är begreppsbundet, och dels 

syfta till fysiken som vetenskap, vilken är behäftad med epistemologiska och metodologiska 

begränsningar. Rosenberg tycks mena att när det handlar om fysikalism så är det ”the domain of 

physics” man bör förhålla sig till. (philostv.com, 09:05) Emellertid tycks Rosenbergs och McSheas 

förståelse av fakta som ”sanna utsagor” peka mot att det handlar om beskrivningar av verkligheten, 
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d.v.s. någonting icke-fysiskt, och att de trots allt presenterar ett epistemiskt projekt snarare än en 

metafysiskt sammanhängande tes.  

Kevin Mulligan och Fabrice Correia menar att det finns två oförenliga uppfattningar om vad ”fakta”

innebär: Ett faktum kan (1) vara en sann proposition, och (2) vara det som gör en sann proposition 

sann. (2017, kap 2.4) Fakta som ”sanna utsagor”, tycks ligga närmast den förstnämnda 

uppfattningen. Generellt förstår Mulligan och Correia propositioner som ”sanningsbärare”, som kan

innefatta sådant som meningar, yttranden, utsagor, trosuppfattningar eller abstrakta entiteter som 

uttrycks med hjälp av meningar (2017, kap 2.4). Mulligan och Correia menar dock att om man 

förstår fakta som sanna propositioner så kan dessa propositioner inte bestå av meningar, utsagor 

eller trosuppfattningar, snarare måste de då vara abstrakta enheter som kan uttryckas eller benämnas

med hjälp av meningar. (2017, kap 2.4.1) En förståelse av fakta som ”sanna utsagor” tycks alltså 

hos Rosenberg medföra att fysiska fakta är fysiska, men samtidigt abstrakta, vilket förefaller 

märkligt. 

Rosenberg tycks således tala om ”fysiska fakta” både som (1) någonting konkret, som är oberoende 

av fysiker och syftar på faktiska delar av den fysiska verkligheten, och (2) som sanna utsagor, 

(vilket alltså tycks vara osammanhängande). Det förstnämnda tycks vara ett metafysiskt projekt, 

medan det sistnämnda tycks vara ett epistemiskt projekt om abstrakta företeelser såsom kunskap 

eller information om verkligheten, vilket inte verkar vara förenligt med att fysikalismen är en strikt 

metafysisk tes. 

11 Antireduktionistiska utmaningar

Ett problem för reduktionister är att förklara hur en molekylär typ kan svara mot flera typer på en 

högre nivå. Detta handlar om kontextavhängighet; exempelvis kan en och samma molekylära gen 

koda för olika produkter i olika celler eller olika stadier hos en cell. (Brigandt & Love 2017, kap 4) 

Detta tycks peka mot samma fenomen som Rosenberg kallar nedåtgående kausalitet. Greg Frost-

Arnold menar att detta problem med ”en-många” är att inte ens en komplett redogörelse av 

interaktionen mellan molekyler kan förklara hur denna interaktion är kausalt sammanbunden med 

de skillnader som uppkommer hos strukturer på en högre nivå. Om detta vore sant skulle 

reduktionismen kunna avfärdas, liksom idén om superveniens, för det skulle innebära att det skulle 

kunna finnas skillnader på en högre nivå utan att det finns skillnader på en lägre nivå. Detta 

påstående är rimligt endast om kontexten inte kan beskrivas i helt molekylära termer, menar Frost-
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Arnold. (2004, 81f) Utifrån Frost-Arnolds resonemang är således inte Rosenbergs teori hotad av 

detta problem, eftersom Rosenberg tycks mena att kontexten kan beskrivas i molekylära termer 

(mer om detta i nästa kapitel). Kaiser tycks vara inne på samma spår, och menar att molekylära 

förklaringar kan hänvisa till geners och molekylers funktioner utan att bli icke-molekylära, så länge 

de kontextuella faktorerna som dessa funktioner är beroende av också förklaras på molekylärnivån 

(2015, 198). 

Enligt Frost-Arnold antas det ofta att multipel realiserbarhet omöjliggör reduktionism, eftersom 

relationen mellan beskrivningar på molekylärnivån och beskrivningar på högre nivåer antas vara av 

karaktären ”många-en” (2004, 79). Här handlar det istället om att flera molekylära typer kan svara 

mot en typ på en högre nivå (Brigandt & Love 2017, kap 4). Emellertid finns det både 

reduktionister och antireduktionister som vänder sig mot detta antagande, eftersom det skulle 

utesluta många fall där reduktionism tycks vara korrekt (Frost-Arnold 2004, 79). Frost-Arnold gör 

en distinktion mellan en stark och en svagare form av reduktionism, där jag anser att den starka 

formen förefaller att ligga nära Rosenbergs eliminativism och den svagare formen tycks ligga nära 

Rosenbergs reduktionism. Enligt Frost-Arnold är det bara den starka formen som är hotad av 

argument utifrån multipel realiserbarhet. Den svaga formen är istället en reduktionism som inte har 

som mål att visa att den vetenskap som blir reducerad är överflödig. (2004, 75f) Frost-Arnold menar

att allt vi behöver för att kunna uppnå reduktion i den svagare meningen är en konditionalsats av 

formen ”om villkoret X på den reducerande nivån håller, så håller villkoret Y på den reducerade 

nivån”. (2004, 80) Om vi kräver att det ska handla om bikonditionaler (om och endast om), d.v.s. en

starkare form av reduktionism, kan det inte ske en reduktion om egenskaperna på en högre nivå är 

multipelt realiserade av egenskaper på en lägre nivå, eftersom en egenskap på en högre nivå då kan 

svara mot flera olika egenskaper på en lägre nivå. (2004, 80) Multipel realiserbarhet förefaller enligt

detta resonemang att vara ett problem för det Rosenberg kallar eliminativism, men inte för hans 

reduktionism, och fenomen som nedåtgående kausalitet och multipel realiserbarhet tycks därmed 

inte nödvändigtvis utgöra hot mot reduktionism. 

12 Vad innebär det fysiska/molekylära?

Enligt Manfred Laubichler och Günther Wagner är alla biologiska enheter molekylära i en trivial 

mening, precis som allt annat på jorden, och således bryter de uppenbarligen inte mot fysiska eller 

kemiska lagar. Snarare rör det sig om att biologiska (funktionella) egenskaper har självständiga 

egenskaper som inte enbart handlar om deras materiella sammansättning. Rosenberg påstås därmed 
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förbise sådant som rumsliga dimensioner och organisering av strukturer, vilket medför att den 

potentiella existensen av andra biologiska företeelser utöver enbart molekyler döms ut a priori. 

(2001, 58, 64f) Rosenberg menar att antireduktionister ofta lägger ett stort fokus på rumsliga 

dimensioner av organisering i sin kritik mot reduktionism (2006, 82, n. 2). Antireduktionisterna kan 

hävda att en molekyl som helhet har egenskaper som är beroende av relationer mellan dess delar (de

atomer den är uppbyggd av). Egenskaperna hos varje enskild atom är alltså inte tillräckliga för att 

förklara helheten. Dessutom påverkar även omgivande molekyler egenskaperna hos en molekyl. 

(Rosenberg & McShea 2008, 119f) Med ett sådant synsätt tycks information gå förlorad vid en 

reduktion. Istället för att döma ut företeelser utöver enbart molekyler a priori, inkluderar Rosenberg

sådant som relationer och spatiotemporala fakta i fysiska fakta, och menar att de relevanta rumsliga 

egenskaperna realiseras av de aktuella molekylerna (2006, 82f). Rosenberg tycks inte heller anklaga

antireduktionisterna för att framföra teorier som bryter mot fysikens lagar – här tycks Laubichler 

och Wagner argumentera mot en halmgubbe – snarare tycks Rosenberg mena att 

antireduktionisternas förbindelse till fysikalism är en logisk självmotsägelse. 

Rosenberg menar att fysikalismen förbinder oss till antagandet att det inte finns några icke-fysiska 

händelser, tillstånd eller processer, och således måste biologiska händelser, tillstånd och processer 

vara ”nothing but” fysiska händelser, tillstånd eller processer (2006, 25). Fysikalism påstås handla 

om mer än så. Istället föreslås det att man bör tala om materia och organisation. (Stotz 2008, 10ff) 

Rosenberg anklagas också för att bygga en halmgubbe när han exempelvis hävdar att 

antireduktionister förnekar att biologiska fakta supervenierar på fysiska fakta eftersom det rumsliga 

avståndet mellan celler inte är en fysisk egenskap (Brigandt 2008, 6). I den passage Ingo Brigandt 

hänvisar till hävdar emellertid Rosenberg att ”the only answer that will do the work the 

antireductionists need is that the spatial separation of the pertinent cells is not a physical fact at all” 

(2006, 84). Rosenberg tycks inte bygga någon halmgubbe, för han verkar inte mena att 

antireduktionisterna själva hävdar att avståndet mellan cellerna inte skulle utgöras av fysiska fakta, 

det är snarare den slutsats Rosenberg drar utifrån sin tes att antireduktionistisk fysikalism präglas av

en ohållbar dualism. 

Reduktionism, enligt Rosenberg och McShea, gäller således alla fysiska fakta, inklusive sådant som

relationer och samspel mellan atomer (2008, 120). Antireduktionisterna verkar däremot mena att 

något kan superveniera på fysiska fakta utan att för den skull kunna reduceras till kvarkar, atomer 

eller molekyler. Rosenberg och antireduktionisterna definierar uppenbarligen det fysiska på olika 

sätt. Vad det innebär att någonting är fysiskt tycks överlag inte vara självklart. Enligt Stoljar råder 

16



det exempelvis ingen enighet om huruvida funktionella egenskaper ska räknas som fysiska (2017, 

kap 11). Antireduktionisterna kan visserligen postulera att exempelvis organisation inom biologin 

ryms i en fysikalistisk världsbild även om det inte kan reduceras till molekyler, men det tycks inte 

förklara vad organisation då är, eller varför det skulle rymmas i en fysikalistisk världsbild. 

Emellertid förefaller innebörden av vad som är fysiskt att vara så pass oklar att även Rosenbergs 

perspektiv kan ifrågasättas, för måste verkligen allt som ingår i en fysikalistisk världsbild kunna 

reduceras till fysikens minsta beståndsdelar? Detta tycks emellertid innebära att det finns materiella 

enheter som på något mystiskt sätt är någonting mer än bara en samling molekyler. Om exempelvis 

organisation kan ses som någonting separerat från molekyler, tycks detta dessutom riskera att glida 

in i någon form av dualism, och därmed bryta mot Humes lag – att det inte finns några nödvändiga 

relationer mellan olika typer av existenser.

Frost-Arnold menar att frågan är om reduktionistiska förklaringar måste vara helt i 

makromolekylära termer, eller om ytterligare terminologi kan ingå (2004, 78). Frost-Arnold anser 

att spatiotemporala termer på molekylärnivån borde kunna inkluderas i den molekylära 

vokabulären, för det finns inget sätt att reducera ord som exempelvis ”mellan” till makromolekylära

yttranden utan att hänvisa till spatiotemporala koncept. Detta innebär emellertid inte att alla 

spatiotemporala yttranden kan godkännas i reduktionistiska förklaringar; det vore exempelvis 

tvivelaktigt att inkludera ”den vänstra sidan av en organism”, vilket refererar till någonting på en 

högre nivå. Om reduktionister tillåts att ta över termer som traditionellt har använts av 

antireduktionister riskerar vi dock att sudda ut gränsen mellan de två positionerna. Varje gång en 

reduktionist stöter på en term på en högre nivå som inte kan reduceras till en lägre nivå, skulle hon 

således kunna införliva denna term i sin reducerande teori. (2004, 85f)

Rosenberg tycks, i alla fall delvis, försöka dementera antireduktionismen just genom att låta den på 

ett liknande sätt ”slukas” av reduktionismen. Weber menar att Rosenbergs försök att göra PNS till 

en grundläggande kemisk lag riskerar att göra att han närmar sig antireduktionistiska argument, 

eftersom förslaget om att betrakta PNS som en grundläggande lag börjar påminna om 

antireduktionistiska idéer om att exempelvis det naturliga urvalet tillåter oss att se en enhetlighet i 

heterogena fysikaliska processer som därför är autonoma, icke-reducerbara processer på en högre 

nivå. Rosenberg hävdar att PNS inte opererar på någon högre nivå, istället finns den på alla nivåer. 

Weber tror emellertid inte att antireduktionister skulle motsätta sig att det naturliga urvalet även kan

verka på molekylärnivå. (2008, 150)
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Rosenberg argumenterar för att genom att göra det naturliga urvalet ”säkert” för reduktionister så 

försvinner den ohållbara dualismen (2006, 159). Ett led i detta tycks vara att visa att proximata och 

ultimata förklaringar inte är konceptuellt skilda. Att betrakta PNS som en oproblematisk kemisk lag 

antas kunna leda till en förlikning mellan reduktionister och antireduktionister, och göra 

biologiämnets självständighet från det fysiska oproblematiskt (Rosenberg 2006, 200). Detta verkar 

emellertid innebära att man överger reduktionismen, för då tycks man ha frångått att försöka 

förklara helheter utifrån egenskaperna hos sina fysiska delar, och istället börjar det likna holism 

(Rosenberg & McShea 2008, 120). 

Holism förstås ofta som tesen att helheten är mer än summan av sina delar. Den metafysiska 

holisten utgår från att naturen hos en helhet inte är determinerad av dess delar, och den s.k. 

egenskapsholismen innebär bland annat att vissa objekt har egenskaper som inte bestäms av fysiska 

egenskaper hos deras grundläggande fysiska delar. (Healey 2016, kap 1, 3) Holism brukar betraktas 

som en antireduktionistisk tes, och tycks vara just vad Rosenberg argumenterar mot. Å andra sidan 

är kanske holism främst ett problem för den traditionella reduktionismen? Antireduktionisterna 

behöver enligt Rosenberg en icke-reducerbar men förklarande evolutionär teori som de kan ha till 

grund för antagandet om biologins självständighet från fysik och kemi. Reduktionisterna är istället i

behov av en lag som kan grundas i fysik och kemi. (2006, 152) Enligt Rosenbergs argumentation 

tycks det naturliga urvalet medföra att helheten inte på ett okomplicerat sätt kan reduceras till sina 

delar, vilket är en viktig anledning till att traditionell reduktionism misslyckats. Är PNS en naturlag 

skulle den kunna förklaras utifrån grundläggande fysik och kemi, och därmed inte vara någon 

oförklarlig kraft som skär sig med fysikalismen, eller förhindrar en mer komplex darwinistisk 

reduktionism. Emellertid är Rosenbergs lösning originell, och få av hans kritiker har närmare 

kommenterat den. Endast Weber påpekar att den tycks grunda sig på lite naiva tankegångar (2008, 

149f). Rosenberg och McShea medger att det inte råder något konsensus om huruvida PNS kan 

identifieras som en biologisk lag; bland annat är definitionen av fitness besvärlig, och teorier utifrån

det naturliga urvalet tycks vara svåra att falsifiera. Dessa problem påstås dock gå att bemöta genom 

att förtydliga vad man menar med fitness och genom att hävda att teorin om det naturliga urvalet 

kan vara principiellt falsifierbar. (2008, 57f)

13 Är Rosenbergs reduktionism eliminativistisk?

Trots att Rosenberg uttryckligen tar avstånd från eliminativism, möts han ändå av kritik för att vara 

eliminativistisk. Det iakttas att man kan vara en ontologisk reduktionist, men ändå anse att det finns 
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aspekter av organisering i verkligheten som kan behöva icke-molekylära förklaringar (Ruse 2010, 

206). Den sorts förklaringar Rosenberg förespråkar påstås vara fullgoda förklaringar enbart om de 

kan identifieras på molekylärnivå (Schweitzer 2008, 17). Rosenbergs syn på förklaringar anses 

också få konsekvensen att många biologers förklaringar inte kan betraktas som förklaringar 

överhuvudtaget (Love 2008, 4). Molekylärnivån ses inte heller nödvändigtvis som den mest 

relevanta nivån att hitta en förklaring på, eftersom en förklaring på en funktionell nivå kan erbjuda 

en rikare kontextuell förståelse (Laubichler & Wagner 2001, 60). Dessutom påstås det att de som 

förespråkar reduktionism inom ”the life sciences” inte tar hänsyn till komplexitet (Stotz 2008, 14). 

Problemen med dylik kritik är att Rosenberg inte säger sig vilja avstå från funktionella förklaringar, 

och att han inte menar att förklaringar enbart kan återfinnas på molekylärnivån. De kan visserligen 

alltid förbättras och stärkas av att förstås på molekylärnivån, men Rosenberg säger sig inte vilja 

eliminera förklaringar på andra nivåer. Som jag tolkar Rosenbergs reduktionism är den inte tänkt att

minska komplexiteten inom biologin, snarare tycks Rosenberg vilja öka komplexiteten, genom att 

lägga till molekylära fakta till funktionella förklaringar så att de blir ännu mer fullständiga. Frågan 

är dock om Rosenberg lever upp till sitt avståndstagande från eliminativism.

Kaiser hänvisar till Rosenbergs påstående om att förklaringar inom funktionell biologi måste bli 

korrigerade, fulländade och mer tillräckliga med hjälp av förklaringar i molekylära termer. Kaiser 

menar därmed att det inte är uppenbart var funktionell biologi ska ha en plats kvar hos Rosenberg. I 

andra passager uteblir formuleringen ”mer”, vilket tycks indikera att icke-molekylära förklaringar 

inte är godtagbara överhuvudtaget, menar Kaiser. (2015, 101) 

Vad Kaiser utelämnar, och som tycks undergräva hennes tolkning, är att Rosenberg hävdar att 

reduktionism inte är den uppenbart oförsvarbara tesen att all biologi är molekylärbiologi, d.v.s. att 

molekylärbiologin inte bara utgör explanans (det som förklarar) utan även uppdagar alla fakta som 

ska förklaras, explanandum. Detta är inte reduktionism, menar Rosenberg, istället är det någon sorts

eliminativism. (2006, 26)

Kaiser noterar att vissa passager hos Rosenberg pekar mot att han inte vill ta bort funktionell 

biologi, och hon erbjuder en alternativ tolkning om att funktionell biologi behövs för att identifiera 

de fenomen som ska förklaras; att de förklaringar som finns inom funktionell biologi, dess 

explanantia, är överflödiga och bör elimineras, men att den explananda, de koncept som funktionell

biologi erbjuder, bör finnas kvar (2015, 101). Enligt Rosenberg är den funktionella biologins 

explanantia alltid molekylärbiologins explananda, men detta innebär inte att funktionella 

19



förklaringar bör elimineras, eller inte kan säga oss någonting om biologi (2006, 54). 

Som nämnts tidigare menar Rosenberg att reduktionistisk forskning kan vara opportunistisk, så alla 

förklaringar som kan ge oss kunskap tycks vara välkomna, även om de blir helt kompletta först när 

de förstås ner på molekylärnivån. Rosenberg nämner dessutom ”the causal-drainage argument”, 

som han menar handlar om att ifall funktionella/biologiska typer inte har en egen kausalitet så 

måste de elimineras, eftersom det då bara är de molekyler de består av som kan ha en kausal verkan,

och om man inte accepterar eliminativism måste man således tillskriva funktionella/biologiska typer

egna kausala krafter. Rosenberg menar att ”the causal-drainage argument” bortser från att även om 

terminologin skiljer sig åt mellan den funktionella nivån och molekylärnivån, så identifierar de ändå

samma kausala (fysiska) krafter, och båda nivåerna hjälper till att uppenbara dessa krafter. (2006, 

196, n. 1)

14 Teorireduktionism enligt Ernest Nagel

De logiska empiristerna, bland annat Ernest Nagel, förespråkade reduktionistiska förhållningssätt. 

Det tycks råda en allmän enighet om att Nagels teorireduktionism har många brister, och som en 

förespråkare av reduktionism tycks Rosenberg ohjälpligt förknippas med denna modell. Nagels 

klassiska reduktionism, där en teori kan reduceras till en annan teori, har blivit kritiserad för sådant 

som att två olika teorier kan använda sig av samma term, men tillskriva den olika innebörder, d.v.s. 

de är inkommensurabla. Det har även hävdats att relationen mellan klassisk biologi och 

molekylärbiologi handlar om teoriersättning och inte teorireduktionism, att Nagels utgångspunkt i 

formella lagbundenheter är felaktig, och att Nagels fokusering på principiell reduktionism bortser 

från praktiska frågor och förbiser den omgivande kontexten. (Brigandt & Love 2017, kap 3.1) 

Kaisers kritik av Nagels teorireduktionism handlar om att den (1) utgår från en strikt (och 

problematisk) syn på vetenskapliga lagar, och (2) att den teorin som ska reduceras kan vara felaktig 

och (3) sådant som multipel realiserbarhet omöjliggör idén om ”bridge principles”, som är tänkt att 

visa att en teori är en logisk konsekvens av en annan teori. Därtill argumenterar Kaiser för att själva 

de grundantaganden Nagel gör är problematiska; det är otillräckligt att tala om epistemisk 

reduktionism inom biologi i termer av teorier och logiska relationer mellan teorier. Teorier är inte 

det enda, och kanske inte ens det viktigaste, när det kommer till själva utövandet av biologi som 

vetenskap, och Nagels fokus på formella frågor har en tendens att försumma andra viktiga frågor. 

Nagels modell verkar dessutom inte gå att applicera på verkliga fall av epistemisk reduktion, menar 

20



Kaiser. (2015, 86ff)

Rosenberg tar avstånd från Nagels teorireduktionism, men Kaiser anser att Rosenberg inte verkar 

avlägsna sig så långt från Nagels modell som han påstår sig göra: (1) Rosenbergs 

förklaringsreduktionism berör inte bara relationen mellan förklaringar från olika fält inom biologin, 

utan även relationen mellan olika biologiska teorier. (2) Likt de filosofer som försökt applicera 

Nagels modell på biologin tycks Rosenberg fokusera på frågan om huruvida förklaringar på en 

högre nivå, d.v.s. de generaliseringar som sker inom funktionell biologi, kan förklaras med hjälp av 

förklaringar på en lägre nivå, d.v.s. generaliseringar inom molekylärbiologi. (3) Därtill håller sig 

Rosenberg till D-N modellen (deduktiv-nomologisk) för förklaringar, särskilt uppfattningen att 

lagar är nödvändiga för att en förklaring ska ha förklaringskraft. (4) Rosenberg fokuserar på 

principiell reduktionism; trots att han menar att han vill förhålla sig till den biologiska vetenskapen 

hamnar han ändå i en position där han inte låter biologin ”tala till honom”, utan snarare nyttjar en 

del biologisk forskning för att stärka sina egna teser, menar Kaiser. Att Rosenberg på flera punkter 

följer Nagels modell gör honom även sårbar för den allmänna kritiken mot teorireduktionism, 

menar Kaiser. (2015, 107f)

Rosenberg menar dock att Nagels modell är irrelevant och inte visar hur distinktionen mellan 

funktionell biologi och molekylärbiologi faktiskt ser ut (2006, 40). Rosenberg förespråkar inga 

”bridge principles”, och argumenterar för att det inte finns några exakta lagar inom biologin 

(förutom PNS). Enligt Rosenberg följer det av Nagels teorireduktionism att de teorier som 

reduceras ofta är mindre exakta, och kan visa sig vara behäftade med vissa felaktigheter. Därmed 

blir skillnaden mellan reduktion, korrigeringar och ersättningar otydlig, vilket omöjliggör hela det 

nagelska projektet. (2006, 27f) Uppenbarligen finns det många spår av Nagels teorireduktionism 

hos Rosenberg, men Rosenberg tycks samtidigt ha avlägsnat sig från Nagels modell på flera 

punkter, vilket väcker frågan om huruvida Kaisers försök att inkludera Rosenbergs reduktionism i 

kritiken mot Nagels teorireduktionism är befogad. Hur långt måste Rosenberg avlägsna sig från 

Nagels modell utan att drabbas av ”guilt by association”? Är därtill de utgångspunkter som 

Rosenberg har gemensamma med Nagel verkligen så problematiska?

15 Kontroversiella antaganden

Utöver Kaisers kritik mot de utgångspunkter Rosenberg har gemensamma med Nagel, har jag redan

nämnt att Kaiser anser att Rosenberg kan ha fog för antagandet om att ontologisk reduktionism 
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medför förklaringsreduktionism, men bara om man lägger till kontroversiella och specifika 

antaganden. Kaiser pekar ut tre punkter: (1) Att biologiska förklaringar är fullgoda enbart om de 

refererar till lagar, och eftersom det enligt Rosenberg enbart finns en egentlig lag inom biologin – 

PNS – så måste förklaringen således referera till denna. (2) För att förklaringen ska vara maximalt 

komplett krävs det att alla kausala kedjor som förklaringen beskriver kan förstås ner på 

molekylärnivå. För Rosenberg är det endast proximata ”why-necessary”-förklaringar som refererar 

till PNS som är tillräckliga förklaringar inom biologin. (3) Rosenberg utgår från ett ”icke-erotetiskt”

angreppssätt rörande förklaringar, vilket avvisar synsättet att vad som är relevant för en förklaring 

även beror på pragmatiska faktorer, exempelvis sådant som vilka frågor eller intressen forskaren 

ställer, vilket enligt Rosenberg leder till en problematisk subjektivism. (2015, 60f)

15.1 Lagar och förklaringar 

Rosenberg argumenterar för att förklaringar inom biologin kräver lagar, eller någonting väldigt likt 

lagar. PNS förhindrar emellertid förekomsten av andra lagar, eftersom den väljer ut adaptiva 

effekter, d.v.s. funktioner, och inte tar hänsyn till underliggande strukturer. Olika arters vingar kan 

exempelvis ”tävla” i en evolutionär mening, för de har ungefär samma funktioner, men de strukturer

de är uppbyggda av kan skilja sig åt. Enligt Rosenberg måste en biologisk lag ha en form i stil med 

”alla F är G”, där F är en typ som delats in efter funktion och G är antingen en annan typ som delats

in efter funktion, eller en typ som delats in efter en viss struktur. Det naturliga urvalets blindhet för 

struktur gör alltså att det bildas strukturellt heterogena funktionella typer, och att en struktur kan 

realisera flera olika funktionella typer. Det finns lagar som går att utforma som ”alla F är G”, 

exempelvis att ”alla däggdjur består av kvarkar”, vilket är en sanning som saknar undantag, men 

Rosenberg menar att en dylik lag är för allmän för att vara en biologisk lag. Lagar inom biologin 

omöjliggörs av slumpmässigheten i det naturliga urvalet. Andra vetenskapliga sammanhang visar 

också att generaliseringar som inte är helt systematiska eller fullt förstådda saknar förklaringskraft. 

Således finns det inga exakta lagar inom biologin, menar Rosenberg (med ett undantag). (2006, 

137ff) 

Vetenskapliga förklaringar identifierar orsaker, menar Rosenberg och McShea. Orsakssamband 

handlar om lagbundna regelbundenheter, och lagar handlar om “constant conjunctions of distinct 

events at the atomic level”. (2008, 33f) Lagar tycks vara nödvändiga för att kunna göra pålitliga 

förutsägelser, och en lag ska vara universellt sann, d.v.s. inte vara avhängig av någon specifik tid, 

plats eller företeelse (Rosenberg & McShea 2008, 35ff). Ceteris paribus-lagar, lagar där ”allt annat 

är lika”, är inte heller några egentliga lagar, menar Rosenberg och McShea, då de inte är exakta eller
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universella (2008, 42f; Hansson 2010, 183).

Enligt Sober påminner Rosenbergs synsätt om den logiska empirismens förståelse av lagar, som 

handlar om att lagar ska vara generaliseringar som inte hänvisar till någon speciell plats, tid, eller 

individ, de ska ha en kontrafaktisk kraft, och de ska vara empiriska (2006, 249). Alan Love hävdar 

att antagandet att varje vetenskap måste ha lagar för att kunna erbjuda genuina förklaringar numera 

brukar betraktas som en onödig begränsning (2014, 35). Det faktum att biologiska principer inte kan

sägas vara egentliga lagar, förhindrar dock inte att de kan vara viktiga i biologiska förklaringar. Hur 

framgångsrik en dylik förklaring är har istället att göra med hur den förhåller sig till andra mer 

fundamentala regelbundenheter, menar Rosenberg och McShea. (2008, 47) 

Daniel Schweitzer ifrågasätter huruvida alla förklaringar inom biologin är kausala förklaringar, 

exempelvis använder sig populationsbiologer av matematiska modeller (2008, 15). Elliott Sober vill

lämna det öppet huruvida en lag kan vara empirisk eller a priori (2006, 249). Rosenberg hävdar 

emellertid att hänvisningar till a priori-modeller måste kunna redogöra för hur de kan förklara 

någonting som är kontingent. Det måste finnas någonting mer, såsom vissa bakgrundsantaganden, 

som gör denna modell relevant i förhållande till vad som ska förklaras, för en modell som alltid är 

sann kan inte ensam förklara varför någonting specifikt sker. (2006, 137, 147) Sobers lösning är 

”process laws”, som stödjer kontrafaktiska yttranden, och som kan erbjuda generaliseringar, och 

beskriva hur specifika system utvecklas över tid (2006, 249f). Rosenberg efterfrågar emellertid en 

motivering till varför det att betrakta PNS som en a priori-princip skulle vara ett bättre alternativ än

att se PNS som en fysiokemisk lag (2008, 24). 

Att Rosenbergs syn på förklaringar ligger nära D-N modellen är tämligen uppenbart. Kaiser menar 

att D-N modellen går ut på att förklaringar är deduktivt giltiga slutledningar där explanandum 

härleds logiskt från en uppsättning premisser, explanans, som innehåller åtminstone en generell lag 

och vissa initialvillkor. Det som utgör explanans måste därtill vara empiriskt och sant. (2015, 139) 

Denna modell brukar allmänt anses vara behäftad med flera problem. Förklaringar kan exempelvis 

vara asymmetriska eftersom det kan finnas en asymmetri mellan explanans och explanandum (”om 

A, så B” kan inte alltid vändas till ”om B, så A”). Lars-Göran Johansson menar att ett sätt att 

kringgå detta är att kräva att de lagar som får användas i förklaringar måste vara orsakslagar. Hos 

Rosenberg verkar det handla om just att identifiera orsaker, så denna kritik är inte nödvändigtvis 

relevant här. Ett annat försök att förbättra D-N modellen har enligt Johansson varit försök att tala 

om ”unification”, där exempelvis Philip Kitcher lagt fram ett förslag. (2011, 143ff) Rosenberg 
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kritiserar emellertid Kitchers s.k. ”explanatory schemas” som är tänkta att ge vägledning angående 

generaliseringar och laglikheter inom biologin, och följer Nagels påstående om att skillnaden 

mellan ett sådant förslag och att tala om faktiska lagar främst är en skillnad i beteckningar (2006, 

135f). Ytterligare problem med D-N modellen är att den har svårigheter att sålla bort beskrivningar 

som inkluderar information som är irrelevant för en viss förklaring. D-N modellen kan alltså inte 

erbjuda tillräckliga villkor för förklaringar, menar Kaiser. (2015, 140) Huruvida information är 

irrelevant tycks handla om vilka aspekter som lyfts fram, och vilka frågor förklaringen svarar på, 

vilket Rosenberg har specifika synpunkter på, eftersom han avvisar ”erotetiska” förklaringar. 

15.2 Erotetiska förklaringar

Rosenberg påstår att erotetiska redogörelser av förklaringar, till skillnad från exempelvis kausala 

redogörelser, eller den traditionella D-N modellen, betraktar förklaringar som svar på ”varför” 

frågor (2006, 36). Love delar detta synsätt, och klassar erotetisk som någonting som står i en 

relation till frågor. En redogörelse av erotetisk organisation överensstämmer dessutom med det 

språk som används inom faktisk biologisk forskning, vilket gör den epistemiskt tillgängligt. Därtill 

fångar den den resonerande struktur som biologisk forskning kan präglas av. (2014, 34, 52) Enligt 

en erotetisk redogörelse är förklaringar förklarande om de överensstämmer med frågeställarens 

bakgrundsinformation, menar Rosenberg. Antireduktionister som förespråkar erotetiska förklaringar

kan således hävda att eftersom vi kanske aldrig kommer kunna få komplett kunskap om 

makromolekyler, så kommer svar i makromolekylära termer aldrig att vara möjliga. Enligt 

Rosenberg leder detta till att antireduktionism blir ett påstående om biologer istället för att handla 

om biologi. (2006, 36) Enligt Rosenberg handlar erotetiska förklaringar om vilken information som 

finns tillgänglig för forskaren, och vad denne har för mål och intressen. Rosenberg argumenterar 

istället för att det finns en komplett och korrekt förklaring oberoende av forskaren. Ett sådant icke-

erotetiskt perspektiv medför att en ”why-necessary”-förklaring är närmare sanningen än en ”how-

possible”-förklaring. (2006, 44) Jag anser att Rosenbergs beskrivning av erotetiska förklaringar är 

något tendentiös, för det tycks handla om att en förklaring ska fylla ett efterfrågat tomrum i 

frågeställarens bakgrundsinformation, inte att man ska falla hän åt subjektivism eller att förklaringar

ska handla mer om biologer än om biologi. En erotetisk förklaring tycks dessutom lika gärna kunna 

hålla sig på en intersubjektiv nivå, och handla om ett forskarkollektivs intressen. Rosenbergs 

framställning av erotetiska förklaringar är emellertid inte nödvändigtvis relevant för huruvida ett 

icke-erotetiskt perspektiv på förklaringar är befogat.   

Rosenbergs icke-erotetiska angreppssätt rörande förklaringar verkar ligga bakom flera av de 
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ståndpunkter han har kritiserats för. Kaiser har som nämnts noterat att Rosenbergs utgångspunkt i 

ontologisk reduktionism tycks medföra att Rosenberg alltid betraktar molekylära processer som 

kausalt relevanta. Rosenberg tycks visserligen betrakta erotetiska förklaringar som användbara, men

mena att vi ändå måste sträva mot de objektiva, fullständiga förklaringar som finns i ”the domain of

physics”, oberoende av forskaren. Om man strävar efter förklaringar som finns i en objektiv 

materiell verklighet, snarare än förklaringar som speglar intresset hos den som betraktar 

verkligheten, så verkar faktiskt molekylära fakta alltid vara en del av en komplett biologisk 

förklaring, och ontologisk reduktionism tycks kunna medföra förklaringsreduktionism. 

Det kan invändas att det att identifiera kausalt relevanta delar, såsom celler eller molekyler, är ett 

aktivt beslut hos forskaren som speglar den kontext hon befinner sig i, att det inte finns några 

kompletta förklaringar oberoende av sin kontext, eller att den kontext frågeställaren befinner sig i 

spelar roll för vilken förklaring som ges (Laubichler & Wagner 2001, 60; Kaiser 2015, 104). Att inte

uppmärksamma forskarens specifika utgångspunkter riskerar alltså att göra oss blinda för dennes 

subjektivitet. Huruvida ett erotetiskt eller ett icke-erotetiskt angreppssätt är att föredra är en för stor 

fråga att ta ställning till i denna uppsats. Ett erotetiskt angreppssätt verkar vara mer pragmatiskt, 

tillgängligt, och tycks ta mer hänsyn till det begränsade kunskapsläge forskaren utgår från, men är 

inte nödvändigtvis bättre om objektiva förklaringar antas existera, och det är dessa man är ute efter.

15.3 Principiell reduktionism 

Rosenberg har fått mycket kritik för sitt fokus på ontologiska frågor, för det tycks råda ett 

konsensus bland forskare inom biologins filosofi om vad detta forskningsfält bör handla om. 

Exempelvis hävdas det att det skett en praktisk vändning inom vetenskapsfilosofin; att man bör 

fokusera på reduktionism så som den utförs inom biologiska forskning, och inte som ett principiellt 

ideal (Kaiser 2015, 9f). Ontologiska frågor ses inte heller som lika centrala för biologer som 

epistemologiska frågor (Kaiser 2015, 64). Att Rosenberg tycks mena att det är i det metafysiska 

som de mest relevanta filosofiska frågorna finns, påstås leda till att han jagar ”ghosts in the 

machine” (Love 2008, 2ff). Rosenberg bemöter kritiken genom att hävda att han förstås också är 

intresserad av epistemologiska frågor, men att han anser att för mycket av de samtida 

epistemologiska diskussionerna inom biologins filosofi enbart är okritiska rapporteringar av 

biologisk forskning, och därmed försummas en viktig aspekt av filosofins roll, som Rosenberg 

menar är att utvärdera de antaganden som forskare inom biologin gör (2008, 23). En anledning till 

att Rosenberg anses vara kontroversiell tycks således grunda sig i att han sysslar med impopulära 

metafysiska frågor, vilket jag betraktar som ett irrelevant argument, eftersom det kan sägas vara en 
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form av argumentum ad populum. 

Även Rosenbergs uppdelning mellan funktionell biologi och molekylärbiologi har mötts av 

omfattande kritik. Den har bl.a. anklagats för att skapa en artificiell ”two-levellism” som inte 

speglar strukturen hos resonemang och kunskaper inom biologin, och påstås utelämna delar av 

biologin som varken är funktionella eller molekylära (Love 2008, 3). Det hävdas också att evolution

är mer än den statistiska processen av naturligt urval, att funktionell biologi är mer än bara 

evolutionär biologi, och att ”funktionell” syftar till mer än bara ”selected effects” (Stotz 2008, 10). 

Trots att Rosenberg menar att denna uppdelning bara är en praktisk benämning, vilket jag tolkar 

som att den är ett teoretiskt verktyg som i princip kan appliceras på biologin, men som inte återger 

en faktisk åtskillnad i den biologiska verkligheten, verkar hans kritiker stundtals tolka det som att 

han bokstavligen påstår att den faktiska biologiska vetenskapen kan delas in i två distinkta fält.

Enligt Kaiser fäster inte Rosenberg så mycket uppmärksamhet vid vad epistemisk reduktionism är i 

praktiken, utan konstruerar snarare en idealiserad bild av förklaringsreduktionism som inte 

överensstämmer med den faktiska biologiska forskningen. Rosenberg tycks exempelvis förutsätta 

att om förklaringsreduktionism ska kunna ske så måste den tillgängliga förklaringen ha både en 

förklaring på en högre och på en lägre (molekylär) nivå, så att den förstnämnda kan reduceras till 

den sistnämnda. Kaiser menar att inom biologisk forskning utvecklas sällan två distinkta 

förklaringar för samma fenomen där den ena förklaringen kan omvandlas till den andra. (2015, 108)

Jag tolkar snarare Rosenberg som att det alltid finns en förklaring på molekylärnivån, men att det 

inte nödvändigtvis måste finnas eller ha utvecklats någon/några korresponderande förklaringar på 

högre nivåer. Rosenberg betraktar som bekant idén om nivåer främst som ett ungefärligt verktyg där

exempelvis typer som identifieras inom molekylärbiologin även kan vara funktionella. 

Rosenberg tycks behandla mer övergripande filosofiska principer rörande biologi, och biologer 

förefaller att talar mer utifrån faktisk biologisk forskning. Jag ser inte att dessa två perspektiv 

nödvändigtvis utesluter varandra. Att biologer sällan utarbetar två distinkta förklaringar är 

exempelvis inget argument för att en sådan distinktion inte skulle kunna finnas principiellt. Jag 

menar att problem uppstår först när en filosofisk teori är oförenlig med eller misstolkar empiriska 

fakta. Att Rosenberg upprättar en bild av reduktionism som skiljer sig från hur biologer uppfattar 

reduktionism, och fokuserar på logiska möjligheter snarare än biologiska fakta, behöver kanske inte

vara ett problem så länge han inte gör biologiskt felaktiga eller problematiska yttranden, vilket är en

empirisk fråga som jag inte kan ta ställning till i denna uppsats. Kaiser menar istället att 
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vetenskapsfilosofi bör ske ”bottom up”, där man utgår från en detaljerad undersökning av 

vetenskaplig praktik, så att filosofen kan förstå forskningen ”från insidan” samtidigt som hon håller 

fast vid ett tolkande perspektiv. En vetenskapsfilosofi som är ”top down”, såsom Nagels modell, 

riskerar enligt Kaiser att leda till att filosofer kränger på vetenskapen normativa och dåligt 

anpassade modeller, eller att filosofer väljer ut fenomen som stödjer deras teser, men som inte är 

representativa för forskningsfältet. (2015, 12f) Kaiser har onekligen en poäng, men samtidigt kan 

det kanske finnas filosofiskt intressanta frågor rörande en viss vetenskap som ligger utanför det 

forskarna ägnar sig åt. Jag anar att det även finns en risk i att begränsa tänkandet kring exempelvis 

biologi till vad forskarna ägnar sig åt just i stunden. Precis som Rosenberg talar om ”the domain of 

physics” vill jag påstå att det även kan tänkas finnas en ”domain of biology”, som inte är avhängig 

av vad samtida biologer sysslar med. Laubichler och Wagner tolkar exempelvis Rosenbergs fokus 

på hotet från ”vitalism” som en upptagenhet vid logiska möjligheter snarare än att handla om en 

seriös position inom biologin (2001, 64). Men om inte filosofer inom biologins filosofi ska ägna sig

åt sådant som principiella, ontologiska eller logiska frågor som kanske inte speglas i biologisk 

forskning, var ska då sådana klassiskt filosofiska frågor rörande biologi tas upp? 

16 Avslutning

En betydande del av kritiken som riktas mot Rosenbergs darwinistiska reduktionism handlar om att 

den utgår från kontroversiella och specifika utgångspunkter. Reduktionism tycks överlag betraktas 

som ett förlegat perspektiv inom biologins filosofi, och Rosenbergs distinktion mellan funktionell 

biologi och molekylärbiologi klassas som kontroversiell, liksom hans fokus på metafysiska frågor. 

Att avfärda någon för att hon är kontroversiell tycks gränsa mot att vara en argumentationsfallasi, 

eftersom det på många sätt är irrelevant huruvida en viss tes är populär eller allmänt vedertagen. Å 

andra sidan rör det sig om andra forskares ståndpunkter, som man får utgå från att de på annat håll 

har argumenterat för på ett substantiellt sätt, och som det därmed kan finnas en relevans i att ta på 

allvar. Jag kan emellertid tycka att filosofi ska vara en kritisk och argumenterande disciplin där även

allmänt vedertagna ståndpunkter ska kunna ifrågasättas. Frågan är dessutom hur kontroversiell 

Rosenberg verkligen är. 

Kaiser argumenterar för att debatten kring reduktionism inom biologins filosofi skiljer sig från 

debatten inom medvetandefilosofin, där ontologiska frågor är av större vikt än epistemologiska 

frågor (2015, 49f). Inledningsvis refererar jag till Stoljar som uppger att emergentism inte 

nödvändigtvis är en sammanhängande position, och Stoljars definition av fysikalism är mer 
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relaterad till medvetandefilosofin än till biologins filosofi. Även Kims argument om 

överdetermination, också hämtat från medvetandefilosofin, är ett ifrågasättande av 

antireduktionistisk fysikalism. Rosenbergs fokus på ontologiska frågor, och hans 

uppmärksammande av att antireduktionistisk fysikalism utgör en ohållbar dualism, tycks således 

inte vara lika kontroversiella om man rör sig utanför just biologins filosofi. 

Rosenbergs fysikalism verkar vara menad som en metafysisk tes, men tycks ändå stundtals glida in i

det epistemologiska. Detta är emellertid inte nödvändigtvis ett hot mot Rosenbergs definition av 

fysikalism, snarare vittnar det om en allmän, stundtals problematisk tendens hos Rosenberg att inte 

tydligt hålla isär det metafysiska och det epistemologiska, som bland annat verkar bottna i att han 

betraktar förklaringar som någonting som finns i en objektiv verklighet. Förståelsen av fysiska fakta

som ”sanna utsagor” tycks medföra att fysikalismen blir en metafysiskt osammanhängande tes. 

Detta problem skulle kunna undvikas om fakta istället definierades som ”abstrakta enheter som kan 

uttryckas eller benämnas med hjälp av meningar”. Så det tycks vara definitionen av fakta, snarare 

än definitionen av fysikalism i sig, som är problematisk. 

Det förefaller även att finnas en allmän oenighet kring vad det innebär att någonting är fysiskt. 

Rosenberg har en vidare definition av vad som ska räknas som fysiskt än vad flera av hans kritiker 

har. Rosenberg antar att det i princip går att förklara allt biologiskt utifrån molekyler och dess 

relationer med varandra, medan antireduktionister menar att det även finns andra aspekter av det 

biologiska som är icke-reducerbart. Jag anser att Rosenberg har fog för att hävda att det därmed 

tycks uppstå en ohållbar dualism, eftersom det är någonting mystiskt med att utgå från en 

fysikalistisk världsbild, men samtidigt mena att det finns saker som inte kan reduceras till materians

minsta beståndsdelar, vilket snarare påminner om dualism. I övrigt tycks Rosenbergs definition av 

fysikalism inte vara kontroversiell inom biologins filosofi; han förefaller exempelvis inte att stödja 

typfysikalism.

Rosenbergs reduktionism är kontroversiell såtillvida att han rör sig mellan olika sorters 

reduktionism på ett sätt som mötts av mycket kritik. Trovärdigheten hos den darwinistiska 

reduktionismen är på många sätt avhängig av att tesen att betrakta PNS som en grundläggande lag 

är trovärdig. Dessvärre bemöts just denna del av Rosenbergs resonemang inte i någon större 

utsträckning, och jag anser att denna tes är långt ifrån självklar. Jag menar dock att kritiken om att 

Rosenbergs reduktionism skulle vara eliminativistisk på många sätt verkar grunda sig på 

missförstånd. Rosenbergs nära kopplingar till Nagels teorireduktionism, den logiska empirismen 
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och D-N modellen är kanske i någon mening kontroversiella, men detta tycks i sig inte innebära att 

det är någonting fel på Rosenbergs resonemang. Hans fokus på principiella frågor, och 

utgångspunkten i icke-erotetiska förklaringar tycks likaså inte göra Rosenbergs reduktionism 

obefogad per se. Hotet om att Rosenbergs reduktionism glider in i holism verkar inte heller vara ett 

alltför stort problem, eftersom Rosenbergs projekt delvis handlar om att röra sig bortom den 

traditionella motsättningen mellan reduktionister och antireduktionister. Rosenberg förefaller inte 

att göra anspråk på att vara reduktionistisk i en traditionell bemärkelse, snarare verkar han försöka 

forma en syntes mellan holism/antireduktionism och reduktionism. Kanske kan man invända att 

Rosenbergs darwinistiska reduktionism därmed inte är en reduktionism i en egentlig mening, och 

borde kallas för någonting annat. Emellertid är det (1) oklart varför traditionella former av 

reduktionism skulle vara de enda som får kalla sig reduktionistiska, och detta tycks (2) främst vara 

en semantisk fråga som inte nödvändigtvis berör innehållet i Rosenbergs darwinistiska 

reduktionism. 

Rosenbergs reduktionism är tämligen anspråksfull. Weber poängterar att den darwinistiska 

reduktionismen är tänkt att sträcka sig över hela ämnet biologi, vilket är ett osedvanligt brett och 

djärvt projekt (2008, 151). Kaiser anser att Rosenberg har valt den svårast tänkbara reduktionism att

försvara, eftersom den innefattar att alla biologiska fenomen ska kunna få fullständiga förklaringar 

på en nivå (molekylärnivån) (2015, 102). Rosenberg tycks även förlita sig på att reduktionistisk 

forskning kommer fortsätta att vara framgångsrik, och medföra att vi kommer kunna förklara allt 

fler fenomen på molekylärnivån. Det kan förstås ses som tvivelaktigt att basera sin teori på 

antaganden a priori. Kaiser hävdar exempelvis att sådana antaganden kan göra det svårt att bedöma 

den teoretiska möjligheten av reduktioner (2015, 47). Å andra sidan tycks även antireduktionisterna 

göra antaganden a priori om att vissa saker inte kommer gå att reducera till mindre beståndsdelar, 

så det är inte självklart vem som har tyngst bevisbörda. Vilken av dessa positioner som är mest 

övertygande tycks, i alla fall delvis, vara en (framtida) empirisk fråga.

Rosenbergs syn på vad antireduktionism handlar om tycks överlag inte vara särskilt kontroversiell 

eller problematisk, och Frost-Arnolds resonemang visar att antireduktionistiska argument utifrån 

bland annat multipel realiserbarhet och nedåtgående kausalitet kan kritiseras utifrån flera aspekter. 

Att den darwinistiska reduktionismen är ett försök att göra det naturliga urvalet ”säkert” för 

reduktionister finner jag intressant, eftersom det naturliga urvalet traditionellt använts mot 

reduktionismen, på samma sätt som Rosenbergs tes att biologi är en jordbunden, historisk vetenskap

är ett relevant argument för varför traditionell reduktionism är dömd att misslyckas, och jag menar 
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att det tillför ett viktigt perspektiv till debatten.      

Den kritik mot Rosenberg som jag tagit upp är förstås bara ett urval. För att kunna ta ställning till 

om den darwinistiska reduktionismen som helhet är motiverad skulle därtill biologiska empiriska 

fakta behöva bedömas. Jag kan emellertid konstatera att en del av den kritik Rosenberg möts av är 

förhastad och vittnar om en motvilja att försöka sätta sig in i Rosenbergs tankesätt. Stundtals blott 

hävdas det att Rosenberg har fel, snarare än att det argumenteras för varför så är fallet. Det hävdas 

exempelvis att antireduktionistisk fysikalism visst är en sammanhängande position, men det 

argumenteras inte för varför den är sammanhängande, och inte heller ges det någon 

tillfredsställande förklaring till vad detta biologiska som inte kan reduceras till molekyler kan 

tänkas vara. Rosenbergs darwinistiska reduktionism är onekligen anspråksfull, och inte utan 

problem, men jag anser att hans kritiker skulle behövt betydligt mer solida argument för att förkasta

hans reduktionism i den utsträckning som de gör. Jag är enig med Weber som menar att Rosenbergs 

bidrag till debatten är viktigt om vi vill ha en filosofisk pluralism inom biologins filosofi (2008, 

152).
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