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Abstract

The debate on personal identity in philosophy is about what makes a person at one point in 

time the same person as a person at another point in time. Animalism is a point of view which 

has it that being the same human animal is what makes a person at one point in time the same 

person as a person at another point in time. Animalism makes the claim that a person is 

numerically identical to a human animal. The two most prominent arguments in favor of 

animalism is the thinking animal argument and the animal ancestry argument. Thinking 

animal argument says that there is a thinking human animal where you are, but you are the 

only thinking being where you are. therefore you are a human animal. Animal ancestry 

argument says that you are a product of evolution and that only living organisms are products 

of evolution. Therefore you are a living organism, a human animal. In this thesis these two 

arguments, as well as multiple objections against them, were evaluated. It was argued that 

arguments about persons being numerically identical to thinking parts and to organs might 

pose a threat to the thinking animal argument and the animal ancestry argument, but that the 

arguments supporting animalism should not be discarded.

Abstrakt

Debatten om personlig identitet inom filosofin handlar om vad som gör att en person vid en 

tidpunkt är densamma som en person vid en annan tidpunkt. Animalism är en ståndpunkt som 

säger att vad som gör att en person vid en tidpunkt är densamma som en person vid en annan 

tidpunkt, är att de är samma mänskliga djur. Animalism säger alltså att en person är numeriskt

identisk med ett mänskligt djur. De två mest framstående argumenten för animalism är 

thinking animal argument och animal ancestry argument. Thinking animal argument säger att 

det finns ett tänkande mänskligt djur där du är men att du är den enda tänkande varelsen där 

du är, alltså är du ett mänskligt djur. Animal ancestry argument säger att du är en produkt av 

evolutionen och att endast levande organismer är produkter av evolutionen. Alltså är du en 

levande organism, ett mänskligt djur. I denna uppsats granskades dessa argument samt ett 

antal argument mot dessa två argument. Utredningen visade att argument om att personer kan 

vara numeriskt identiska med tänkande delar och med organ kan vara ett problem för thinking

animal argument och animal ancestry argument men den slutgiltiga bedömningen är att 

argumenten för animalism inte bör förkastas.
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1. Inledning

1.1 Debatten om personlig identitet

När man talar om personlig identitet som problem inom filosofin så handlar det antingen om

synkronisk identitet, att identifiera en person, eller om diakronisk identitet, att bestämma hur

en person består över tid (Noonan, 2003, s. 73). Att ta reda på vem John Locke är handlar om

synkronisk identitet. Att ta reda på om John Locke fortfarande är John Locke om man till

exempel byter ut hans hjärna mot David Humes hjärna är en fråga om diakronisk identitet.

Eftersom frågan om diakronisk identitet också handlar om huruvida det rör sig om en och

samma person så är det också en fråga om numerisk identitet. Om frågan hade handlat om

personer som har likadana egenskaper utan att vara samma person, så som enäggstvillingar,

hade det däremot handlat om  kvalitativ identitet. När det kommer till personlig identitet så

handlar den här uppsatsen om numerisk diakronisk identitet för personer och det är denna typ

av personlig identitet som vanligtvis hänvisas till i debatten om personlig identitet. Problemet

med numerisk diakronisk identitet  är  att  finna tillräckliga och nödvändiga kriterier  för att

avgöra om en person vid en tidpunkt är  densamma som en person vid en annan tidpunkt

(Noonan, 2003, s. 2). Förslag på nödvändiga och tillräckliga kriterier till vad som ger upphov

till  numerisk  diakronisk  identitet  brukar  presenteras  på  följande  sätt:  'om och  endast  om

person X nu, har samma [kriterium] som person Y då, så är X och Y samma person'. Sådana

kriterier kallas identitetsvillkor (Noonan, 2003, s. 2).

Debatten om personlig identitet och identitetsvillkor kan sägas ha sin början med John Locke.

Han beskrev en person som en tänkande intelligent och rationell varelse som kan föreställa sig

själv som sig själv, som samma tänkande ting, på olika platser och över tid (Locke, 1975, s.

335).  Innan honom var det mer eller  mindre vedertaget att  personlig identitet  handlar om

själen; att en person vid en tidpunkt är densamma som en person vid en annan tidpunkt om

och endast om de delar samma själ. Locke däremot menade att om två personer skulle byta

själ med varandra, men inget annat skulle förändras och de båda personerna skulle behålla

sina  minnen,  så  skulle  de  fortfarande  vara  samma  personer  (Noonan,  2003,  s.  33).  Han

menade alltså att en person vid en tidpunkt är densamma som en person vid en annan tidpunkt

om de har samma minnen. Lockes ståndpunkt har i sin tur mött hård kritik och har genom
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historien utvecklats till att handla om psykologisk kontinuitet. Denna typ av ståndpunkt, som

kan  kallas  neo-lockeanism kan  sägas  vara  den  ledande  ståndpunkten  inom  debatten  om

personlig identitet. Utöver denna ståndpunkt finns det många andra teorier om vad som kan

vara nödvändiga och tillräckliga kriterier för att en person vid en tidpunkt ska vara densamma

som en person vid en annan tidpunkt. Denna uppsats handlar om en ståndpunkt som kallas

animalism, som går ut på att en person är numeriskt identisk med ett mänskligt djur.

1.2 Animalism

Animalism är en relativt ny ståndpunkt inom debatten om personlig identitet. Att anse att en

person vid en tidpunkt är densamma som en person vid en annan tidpunkt om de är samma

mänskliga djur har fram till nyligen setts som löjeväckande inom debatten. Alltså, att ‘om och

endast om person X nu är samma mänskliga djur som person Y då, så är X och Y samma

person’. Det var först i slutet av 1990-talet som animalism fick sitt genomslag i och med Eric

Olsons thinking animal argument (Olson, 2003, s. 327) och andra filosofers formuleringar av i

princip samma argument.

Olson skriver att animalism inte bör blandas ihop med idén om att en person utgörs av ett

mänskligt  djur  utan  att  vara  numeriskt  identiskt  med  det  mänskliga  djuret,  vilket  är  en

ståndpunkt som är känd som the constitution view. Enligt the constitution view är personer

något  som uppstår  som resultat  av  ett  mänskligt  djurs  sammansättning,  likt  en  staty som

utgörs av lera men anses vara något annat än leran. The constitution view säger att personen

och det mänskliga djuret är på samma plats och består av samma materia men att de inte är

numeriskt  identiska  och  att  de  kan  skiljas  från  varandra  (Olson,  2003,  s.  319).  Att  det

mänskliga  djuret  på  något  sätt  hänger  ihop  med  personen  men  att  de  inte  är  numeriskt

identiska  med  varandra.  Det  synsättet  är  inte  vad  som kallas  animalism. Om jag  inte  är

numeriskt identisk med ett mänskligt djur så är jag något annat än ett mänskligt djur (Olson,

2003, s. 319). Enligt animalism är en person ett mänskligt djur.

Olson poängterar att  animalism handlar om mänskliga personer.  Det kan finnas,  eller  kan

komma att finnas, personer som inte är numeriskt identiska med mänskliga djur. Till exempel

artificiell  intelligens  eller  andra  typer  av  livsformer.  Olson  menar  att  dessa  typer  av
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hypotetiska personer kan ha andra identitetsvillkor än mänskliga personer men att detta inte är

ett  problem eftersom att  de  inte  är  mänskliga  djur.  Animalism innefattar  inte  heller  alla

mänskliga  djur.  Det  finns  mänskliga  djur  som inte  är  personer.  Mänskliga  embryon  och

mänskliga djur i vegetativa tillstånd, på grund av oåterkallelig hjärnskada, är inte personer

(Olson, 2003, s. 320). Att vara ett mänskligt djur är alltså endast ett nödvändigt kriterium för

att vara en person men inte ett tillräckligt kriterium, det är enligt Olson också nödvändigt att

besitta vissa mentala egenskaper för att vara en person (Olson, 2003, s. 321).

Olson skriver att  en person är numeriskt identisk med ett  mänskligt djur som helhet.  Det

innebär  dock  inte  att  personen  upphör  om det  mänskliga  djuret  blir  av  med  en  del  och

helheten förändras. Om ett mänskligt djur tappar ett ben är det fortfarande samma person.

Olson skriver att om en person tappar en kroppsdel så är det fortfarande en person men det

mänskliga djuret blir mindre. Olson skriver att om hela ens kropp skulle bytas ut, organ för

organ, så skulle man fortfarande vara samma person eftersom att det fortfarande skulle vara

samma mänskliga djur (Olson, 2003, s. 321).

Enligt  Olson har  har  detta  en konsekvens som många intuitivt  anser  vara felaktig.  Olson

likställer hjärnan med vilket organ som helst. Om Person X är med om en olycka och hans

hjärna skadas oåterkalleligt och därför byts ut mot en hjärna som tillhör Person Y, så är djuret

som Person X är numeriskt identisk med fortfarande Person X men med en annan hjärna.

Även om Person X då skulle ha Person Ys personlighet och minnen (Olson, 2003, s. 326).

Enligt Olson skulle många säga emot detta. De skulle hävda att personen följer med hjärnan

och att det mänskliga djuret som var Person X nu är Person Y. Olson skriver att detta är en

vanlig anledning till att inte acceptera animalism (Olson, 2003, s. 327).

Då är det lätt att förkasta animalism och säga att en person inte är numeriskt identisk med ett

mänskligt djur utan med dess hjärna. Att 'om och endast om Person X nu har samma hjärna

som Person Y då så är Person X och Person Y samma person'. Detta kallas the brain criterion

(Noonan,  2003,  s.  3-4).  Det  finns  förstås  invändningar  även  mot  detta  kriterium.  En

invändning är att en person kan fortsätta existera trots att delar av hjärnan slutar fungera eller

opereras bort (Noonan, 2003, s. 4-6). Hela hjärnan behövs inte, alltså bör kriteriet ändras till
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'om och endast om person X nu besitter tillräckligt mycket av samma hjärna som person Y då

så är X och Y samma person', vilket kallas  the physical criterion. Detta leder till ett annat

problem. Om man för över hälften av en persons hjärna till en kropp utan hjärna, så har båda

kropparna tillräckligt mycket hjärna för att vara en person och även lika mycket av samma

hjärna (Noonan, 2003, s. 8). Kriteriet säger då att två olika personer som existerar samtidigt är

en och samma person, vilket är omöjligt. En person kan bara vara numeriskt identisk med sig

själv, inte med någon annan person.

Om man lyssnar på John Robinson är dock inget av det här ett problem för animalism. Han

menar att det inte finns någon anledning till att tro att detta scenario ens är möjligt till att börja

med. I de fall då ett mänskligt djur har överlevt med bara en hjärnhalva har det inte endast

varit  halva  storhjärnan  som  personen  behållit  utan  även  hela  hjärnstammen.  'Tillräckligt

mycket av samma hjärna' kan vara så pass mycket att det inte går att dela en hjärna i två så

pass  stora  delar  utan  att  båda  delarna  dör,  eller  så  pass  mycket  att  det  är  omöjligt  att

transplantera så mycket till en annan kropp (Robinson, 1998, s. 324). Viss forskning pekar

dessutom på att hjärnstammen kan vara nödvändig för medvetande (Koch et al., 2016, s. 317).

Det kan också finnas personer som inte är mänskliga djur och som saknar hjärna. Om man

accepterar att dessa kan existera så kan man vara en person utan 'tillräckligt mycket hjärna för

att  vara  en person'  och  man bör  då  förkasta  the  physical  criterion  (Noonan,  2003,  s.  8).

Eftersom animalism tillåter  icke-mänskliga  personer  utan  hjärna  kan  animalism anses  att

föredra över the physical criterion. Samtidigt går det att, som gällande animalism, säga att the

physical criterion endast gäller mänskliga personer.

Animalism är alltså inte den enda ståndpunkten som kan ifrågasättas. Debatten om personlig

identitet är pågående eftersom samtliga aktuella ståndpunkter har både styrkor och svagheter.

Därför bör animalism inte förkastas även fast det kan verka orimligt att ett mänskligt djur är

samma person även om dess hjärna byts ut. Däremot bör ståndpunkten inte heller accepteras

utan övertygande argument.
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1.3 Biologisk minimalism

För att bemöta påståenden om att personer inte är numeriskt identiska med mänskliga djur

utan  med  något  annat,  till  exempel  det  mänskliga  djurets  hjärna,  så  har  förespråkare  av

animalism ofta  hänvisat  till  biologisk  minimalism.  Biologisk  minimalism är  namn  på  ett

ontologiskt ställningstagande, en teori om vilka typer av ting som existerar, som säger att

allting  består  av  elementarpartiklar,  de  minsta  möjliga  beståndsdelarna,  och  att  de  enda

sammansatta objekten som existerar är levande organismer. Andra saker, så som organ, cyklar

och datorer är endast elementarpartiklar arrangerade på specifika sätt, de är inte sammansatta

objekt (Zimmerman, 2008, s. 27). En annan viktig detalj är att endast sammansatta objekt kan

tänka enligt biologisk minimalism (Watson, 2015, s. 329).

Att acceptera biologisk minimalism innebär då, när det kommer till debatten om personlig

identitet och identitetsvillkor, att rivaler till mänskliga djur, så som till exempel hjärnor, inte

existerar.  De är endast  elementarpartiklar  ordnade på ett  visst  sätt  och som därför  saknar

förmågan  att  tänka.  Biologisk  minimalism  kan  på  så  sätt  användas  som  ett  försvar  för

animalism (Watson, 2015, s. 327). En följd av att acceptera biologisk minimalism är att då är

alla andra argument för animalism överflödiga. Det skulle inte finnas något annat än andra

levande organismer som skulle kunna utmana mänskliga djur om att utgöra identitetsvillkor

för personer.

En invändning mot biologisk minimalism när den används som försvar för animalism är att

biologisk minimalism indirekt bygger på animalism och tycks sakna annat stöd. Peter van

Inwagen utgick från sig själv och antagandet att han är ett mänskligt djur och kan tänka, när

han formulerade argumentet (Watson, 2015, s. 329). Att han är numeriskt identisk med ett

mänskligt  djur  är  alltså  ett  underliggande  antagande  bakom  detta  ontologiska

ställningstagande. Det går då att göra två påståenden utifrån detta. Det ena är att argument för

animalism inte kan bygga på biologisk minimalism, eftersom att biologisk minimalism bygger

på att animalism stämmer (Watson, 2015, s. 327). Det andra är att biologisk minimalism i

dagsläget endast har stöd om animalism stämmer. Om argumenten för animalism inte kan stå

på egna ben så saknar biologisk minimalism stöd. 
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2. Syfte/frågeställning

Animalism inom debatten om personlig identitet är en ståndpunkt som säger att en person är

numeriskt identisk med ett mänskligt djur, att de är en och samma sak. Det finns två centrala

argument för animalism. Det första kallas thinking animal argument och går ut på att där vi

som personer är och tänker, är också ett tänkande djur som tänker samma tankar som oss,

alltså är vi som personer numeriskt identiska med det tänkande djuret. Det andra argumentet,

animal ancestry argument, går ut på att om vi inte är djur så var inte våra förfäder det heller.

För att förkasta animalism behöver man alltså också förkasta evolutionsteorin.

Uppsatsens frågeställning är om dessa argument talar för animalism och om dessa argument i

så fall talar specifikt för animalism och utesluter andra ståndpunkter inom debatten. 

Anledningen till att denna frågeställning är intressant är att animalism är en ståndpunkt som

idag har en given plats i debatten om personlig identitet trots att dessa två argument är de enda

betydande argumenten som talar för animalism. Tanken att  en person kan vara numeriskt

identiskt med ett mänskligt djur har länge förbisetts inom debatten för personlig identitet, men

kom tillbaka i rampljuset i början av 1990-talet. Anledningen till denna återkomst är thinking

animal argument och sedan dess har animal ancestry argument tillkommit som stöd. Vad som

gör frågeställningen intressant är att om dessa argument inte talar för animalism eller talar för

animalism men inte utesluter andra ståndpunkter med starkare stöd så bör vi överväga att

förkasta animalism. 

Min tes  är  att  thinking animal  argument  och animal  ancestry argument  talar  specifikt  för

animalism och ingen annan ståndpunkt inom debatten.
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3. Disposition

Uppsatsen har inletts med en bakgrund bestående av en kort presentation av det filosofiska

området som handlar om personlig identitet över tid, en presentation av animalism och en

presentation av biologisk minimalism samt syfte/frågeställning. Härefter följer en utredning

av två  argument  som talar  för  animalism; thinking animal  argument  och animal  ancestry

argument. I utredningen av dessa argument presenteras och värderas även motargument samt

svar  på  motargumenten.  Uppsatsen  avslutas  med  en  sammanfattande  diskussion  kring

huruvida utredningen kan anses ha gett svar på uppsatsens frågeställning.
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4. Thinking animal argument

4.1 Presentation av thinking animal argument

Thinking animal argument anses vara det huvudsakliga argumentet för animalism. När andra

filosofer har beskrivit argumentet har det även kallats too many minds objection (Shoemaker

& Strawson, 1999,  s.  291),  two  lives  objection  (Campbell,  2006,  s.  339)  och  too  many

thinkers  problem (Parfit,  2012,  s.  7).  Argumentet  är  dock bäst  känt  som thinking animal

argument och det är så det kommer benämnas i uppsatsen.

Argumentet lyder: 

1. Det sitter ett mänskligt djur i din stol

2. Det mänskliga djuret tänker

3. Du är den tänkande varelsen som sitter i din stol

4. Det sitter endast en tänkande varelse i din stol som är du

5. Alltså: du är det mänskliga djuret (Olson, 2003, s. 328).

Som Olson påpekar i en artikel från 2003 så är slutledningen giltig (Olson, 2003, s. 328). Om

premisserna är sanna så är även slutsatsen sann. Om det endast sitter en varelse i stolen, och

både du som en tänkande varelse och ett tänkande mänskligt djur sitter i stolen så kan du och

det mänskliga djuret inte vara två olika varelser.  Du och det mänskliga djuret måste vara

numeriskt identiska. Om du och det mänskliga djuret inte är numeriskt identiska så sitter det

två tänkande varelser i din stol, där det redan konstaterats att det endast sitter en varelse, därav

argumentets  alternativa namn too many thinkers problem. Eftersom slutledningen är giltig

behöver ett motargument visa att någon av premisserna inte är sann (Olson, 2003, s. 329). 

4.2 Argument mot thinking animal argument

Fem argument som vänder sig mot thinking animal argument granskas i utredningen. Två av

argumenten vänder sig mot premissen att det sitter ett mänskligt djur i din stol och tre av

argumenten vänder sig mot premissen att det mänskliga djuret i din stol tänker. Försvar mot

dessa argument presenteras också. 
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4.21 Det är inte ett mänskligt djur

Thinking animal argument säger att det sitter ett tänkande mänskligt djur, som du är numeriskt

identisk med, i din stol. Dean Zimmerman argumenterar att det går att formulera om thinking

animal argument så att det tillåter att det är något annat än ett mänskligt djur som sitter i din

stol och som du är numeriskt identisk med. Genom att formulera om argumentet så att det

beskriver något människoformat istället för specifikt ett mänskligt djur så menar Zimmerman

att argumentet lika gärna kan beskriva en enkel kropp, en psykologisk person eller en klump

materia  och  då  tala  för  att  du  lika  gärna  kan  vara  numeriskt  identisk  med  dessa  objekt

(Zimmerman, 2008, s. 24-25). 

Zimmermans omformulering av argumentet lyder: 

1. Det existerar en människoformad F där du är

2. Om det existerar en människoformad F där du är så tänker den

3. Du är den enda tänkande varelsen där du är

4. Alltså: du är en F (Zimmerman, 2008, s. 24)

Olsons svar till Zimmerman

Olsons  försvar  mot  detta  argument  är  biologisk  minimalism,  att  organismer  är  de  enda

sammansatta objekten (Zimmerman, 2008, s. 27). Detta försvar skulle eliminera alternativ till

det mänskliga djuret, så som enkla kroppar, klumpar av materia och psykologiska personer.

Som tidigare nämnts så bygger dock biologisk minimalism indirekt på animalism och tycks

sakna annat stöd, vilket innebär att detta försvar inte är hållbart.

Reflektioner

Zimmerman skriver att det finns en människoformad tänkare som är där du är och påstår att

denna tänkare inte behöver vara ett mänskligt djur. Det behöver bara vara något som tänker

ifall det är människoformat. Om något är människoformat och verkligen tänker så kan jag inte

föreställa mig att det är något annat än vad jag ser som ett mänskligt djur. Om till exempel en
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människoformad klump materia eller kropp tänker, så är det för att denna klump eller kropp är

ett mänskligt djur. Om en människoformad klump materia inte är ett mänskligt djur så förstår

åtminstone inte jag hur den skulle kunna tänka. Det går, åtminstone inte i dagsläget, att forma

en  klump  materia  som ett  mänskligt  djur  och  få  den  att  tänka.  Om det  skulle  lyckas  i

framtiden så återstår frågan om det ändå inte är ett mänskligt djur som skapats. Zimmermans

omformulering av thinking animal argument leder då alltså på sin höjd till möjligheten att

benämna det mänskliga djuret med ett annat namn.

Värdering av Zimmermans argument

Om Zimmermans argument håller så är thinking animal argument för inkluderande. Det kan

då lika gärna säga att du är numeriskt identisk med till exempel en klump materia och en

person kan inte  vara  numeriskt  identisk med flera  olika  saker.  Biologisk  minimalism har

använts som försvar mot Zimmermans argument, men biologisk minimalism är ett ohållbart

försvar då det bygger på animalism. Zimmermans argument har dock brister. Om argumentet

ska  tillåta  att  något  annat  än  ett  mänskligt  djur  är  där  du  är  så  kräver  Zimmermans

formulering av thinking animal argument att det är något som måste kunna tänka om det är

människoformat.  Det  är  svårt  att  föreställa  sig  något  annat  än  mänskliga  djur  med  den

egenskapen. Thinking animal argument är därför inte hotat av Zimmermans argument.

4.22 Det mänskliga djuret har tänkande delar

Likt Zimmerman så menar Joshua Watson att thinking animal argument kan tillåta att du är

numeriskt identisk med något annat än ett mänskligt djur. Han föreslår att du lika gärna kan

vara numeriskt identisk med olika delar av ett mänskligt djur (Watson, 2015, s. 325). Thinking

animal argument beskriver hur det är ett tänkande mänskligt djur där du är. Watson motsäger

inte detta men påpekar att det också existerar delar av det mänskliga djuret, som kan anses

tänka, där du är. Watson menar då att alla uppdelningar av det mänskliga djuret som innefattar

hjärnan kan vara numeriskt identiska med en person enligt thinking animal argument. Enligt

Watson kan du lika gärna vara numeriskt identisk med till exempel en hjärna, ett huvud eller

en överkropp (Watson, 2015, s. 325). Detta är vad som kallas the thinking parts problem.

Watson menar då att thinking animal argument kan formuleras om på detta sätt:
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1. Det finns en tänkande X i din stol

2. Du är den enda tänkande saken i din stol

3. Alltså: du är numeriskt identisk med den tänkande X i din stol (Watson, 2015, s. 325) 

(Varav X kan stå för vilken uppdelning av din kropp som helst så länge hjärnan 

inkluderas.)

Watson presenterar två möjliga försvar. Det ena försvaret mot the thinking parts problem är

biologisk minimalism (Watson, 2015, s. 329). Det andra försvaret, som har vissa likheter med

biologisk minimalism, är Merricks sparsamma ontologi. Likt biologisk minimalism så säger

Merricks sparsamma ontologi att levande organismer är de enda sammansatta objekten som

existerar, vilket eliminerar tänkande delar. För att något ska räknas som ett sammansatt objekt

behöver det, enligt Merrick, kunna orsaka händelser oberoende av yttre påverkan. Han menar

att mänskliga djur gör detta via sina mentala egenskaper (Watson, 2015, s. 330). En annan

likhet med biologisk minimalism är att även Merricks sparsamma ontologi indirekt bygger på

animalism. Han antar att mänskliga djur kan tänka och orsaka händelser oberoende av yttre

påverkan eftersom att han är ett mänskligt djur och kan tänka och orsaka händelser utan yttre

påverkan  (Watson,  2015,  s.  330).  Då  inget  annat  stöd  för  Merricks  sparsamma  ontologi

presenteras innebär detta att även denna ontologi är ett ohållbart försvar för animalism.

Reflektioner

När det kommer till  att  bokstavligen dela på ett mänskligt djur, att  amputera delar av det

mänskliga djuret, så har Olson (2015, s. 2) skrivit att, så länge hjärnstammen inkluderas i en

uppdelning av ett mänskligt djur så bör det fortfarande räknas som att det är samma mänskliga

djur, men reducerat till ett mindre mänskligt djur. Detta eftersom att hjärnstammen har viktiga

livsuppehållande egenskaper som det mänskliga djuret inte möjligtvis kan klara sig utan. Om

denna princip även gäller för hypotetiska uppdelningar, så kan det användas som ett försvar

mot the thinking parts problem. I så fall krävs det att delen av det mänskliga djuret som ska

ersätta det mänskliga djuret i thinking animal argument inte innefattar hjärnstammen för att

det ska kunna räknas som något annat än det mänskliga djuret. Då viss forskning pekar på att

hjärnstammen  kan  vara  nödvändig  för  medvetande  (Koch  et  al.,  2016,  s.  317),  och

medvetande är nödvändigt för att tänka, så kan en uppdelning som utesluter hjärnstammen
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vara problematisk då det är osannolikt att den uppdelningen skulle resultera i en tänkande del.

Så om man applicerar Olsons princip så att en tänkande del som inkluderar hjärnstammen

räknas  som ett  mänskligt  djur,  och  om man  accepterar  att  tänkande  inte  är  möjligt  utan

hjärnstammen så blir  the thinking parts problem löst eftersom att  det då inte kan existera

tänkande hjärnor som inte räknas som mänskliga djur. 

Det går att försvara the thinking parts problem mot föregående resonemang genom att påstå

att hjärnstammen inte behövs för specifika tankar eller hjärnfunktioner, men att acceptera ett

sådant argument skulle få allvarliga konsekvenser. Eftersom olika delar av hjärnan har hand

om olika funktioner skulle det gå att påstå att när det mänskliga djuret tänker med en del av

hjärnan så är det den delen av hjärnan som tänker och är numeriskt identisk med en person.

När det mänskliga djuret tänker med en annan del av hjärnan så är det den delen av hjärnan

som tänker och är numeriskt identisk med en person. Du skulle vara numeriskt identisk med

olika delar av hjärnan vid olika tidpunkter och aldrig med hela din hjärna samtidigt eller så

skulle olika delar av din hjärna vara numeriskt identiska med olika personer.

Om Olsons princip inte anses applicerbar i detta fall går det att vända Watsons egna ord mot

honom. Det går att se hans regel om att hjärnan måste inkluderas i en tänkande del som en

princip som säger att en tänkande del behöver inkludera allt som krävs för tänkande. Då går

det att argumentera att ett mänskligt djur tänker närmast oändligt många olika tankar och att

bland dessa tankar så finns det tankar som är beroende av alla olika delar av det mänskliga

djuret. Som exempel så kan inte ett mänskligt djur känna att skorna klämmer och reflektera

över  detta  om det  saknar  fötter,  alltså  behöver  en  tänkande  del  inkludera  fötterna.  Såna

exempel  går att  göra om hela det  mänskliga djuret.  Detta  resonemang leder då till  att  en

tänkande del behöver inkludera hela det mänskliga djuret för att du ska kunna vara numeriskt

identisk med den. Vilket även det löser the thinking parts problem. För att kunna exkludera

delar av det mänskliga djuret behöver de bokstavligen exkluderas och om man gör det så blir

Olsons princip applicerbar och det första lösningsförslaget giltigt.

Värdering av Watsons argument

Enligt  Watson kan thinking animal  argument  formuleras  på  ett  sätt  som tillåter  att  du är
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numeriskt identisk med delar av ett mänskligt djur. Om hans argument håller så är thinking

animal argument även i det här fallet för inkluderande för att räknas som ett argument för

animalism. Då talar thinking animal argument snarare för tänkande delar och kanske specifikt

för  the  brain  criterion.  Biologisk  minimalism  och  Merricks  sparsamma  ontologi  bygger

indirekt på animalism och saknar annat stöd och kan därför inte användas som försvar mot

Watsons argument. Watsons argument är dock inte oantastligt. Det är möjligt att för att en del

av  ett  mänskligt  djur  ska  kunna  tänka  så  behöver  den  inkludera  så  pass  mycket  av  det

mänskliga  djuret  att  det  fortfarande  räknas  som ett  mänskligt  djur.  I  så  fall  är  Watsons

argument inget hot mot thinking animal argument. 

4.23 Det mänskliga djuret tänker inte

Sydney  Shoemaker  argumenterar  att  det  inte  existerar  tänkande  mänskliga  djur.  Det

mänskliga  djuret  existerar  men  det  saknar  mentala  egenskaper  (Parfit,  2012,  s.  8).  Om

personer har mentala egenskaper och mänskliga djur saknar mentala egenskaper, så är det

inga problem att det finns ett mänskligt djur där du är, som du inte är numeriskt identisk med.

En  viktig  del  av  Shoemakers  resonemang  handlar  om mentala  egenskapers  kausala  roll.

Shoemaker menar att mentala egenskaper endast kan spela en kausal roll för tillstånd hos den

egna personen. Han ger som exempel att om du känner dig hungrig och det mänskliga djuret

äter på grund av detta, så är det du som äter. Ingen annan kommer att äta för att du är hungrig

(Olson,  2007,  s.  33).  Shoemaker  skriver  att  om  din  hjärna  transplanteras  till  ett  annat

mänskligt djur imorgon så kommer dina mentala egenskaper ha en kausal roll för tillstånd hos

det  mänskliga  djur  som  hjärnan  överförs  till  imorgon.  Däremot  kommer  dina  mentala

egenskaper inte ha en kausal roll för tillstånd hos det mänskliga djur som är där du är nu. Om

du vinner på lotto idag kommer det mänskliga djuret som din hjärna överförs till att uttrycka

glädje imorgon. Eftersom mentala egenskaper och de tillstånd som orsakas direkt av dessa

egenskaper  hör  till  en  och  samma  person,  enligt  Shoemaker,  så  följer  du  med

hjärntransplantationen. Det är  du som firar lottovinsten när det mänskliga djuret uttrycker

glädje.

Ur Shoemakers perspektiv har då det mänskliga djuret och personen separerats och personen
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har tagit med sig de egenskaper som hör till en person och lämnat kvar de egenskaper som

tillhör ett mänskligt djur. Du tar med dig de mentala egenskaperna och det mänskliga djuret

som du lämnar efter dig fortsätter existera,  men saknar mentala egenskaper. Ur detta drar

Shoemaker slutsatsen att mentala egenskaper hör till personer och att mänskliga djur därför

inte kan tänka (Olson, 2007, s. 33-34).

Olsons svar till Shoemaker

Olson påstår att en persons mentala egenskaper kan ha en kausal roll för flera personer och att

Shoemakers resonemang om egenskaper och kausalitet därför inte kan stämma. Han beskriver

ett  exempel  med  en  dubbel  hjärntransplantation.  Om  en  persons  vänstra  hjärnhalva

transplanteras till en kropp och personens högra hjärnhalva transplanteras till en annan, då

kommer donatorns mentala egenskaper ha en kausal roll för två olika personer. Två olika

personer  som  existerar  samtidigt  kan  inte  vara  numeriskt  identiska.  Alltså  har  mentala

egenskaper hos en person haft en kausal roll hos minst en annan person. Detta motbevisar

resonemanget som Shoemakers argument bygger på (Olson, 2007, s. 34).

Árnadóttirs svar till Shoemaker

Árnadóttir argumenterar att om Shoemakers resonemang stämmer, så bör de egenskaper som

hör till det mänskliga djur som separerats från en person orsakas av något annat än personen

och dess mentala egenskaper. Det skulle innebära att personer saknar biologiska egenskaper

(Árnadóttir,  2010,  s.  351).  Till  exempel  om  det  mänskliga  djuret  andas  efter

hjärntransplantationen kan det  inte  ha  varit  personen som andades  innan.  Shoemaker  har

försvarat  sig  mot  denna  slutsats  genom att  påstå  att  personer  har  annorlunda  biologiska

egenskaper än mänskliga djur, egenskaper som upphör vid en hjärntransplantation. Árnadóttir

menar att det då inte finns något som talar emot att säga samma sak om det mänskliga djuret

och mentala egenskaper. Att det mänskliga djuret har mentala egenskaper som upphör vid en

hjärntransplantation (Árnadóttir, 2010, s. 352). Konsekvenserna av Árnadóttirs argument blir

att  antingen  har  mänskliga  djur  mentala  egenskaper  eller  så  saknar  personer  biologiska

egenskaper.

Reflektioner
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Shoemakers argument bygger på ett resonemang om att mentala egenskaper endast kan spela

en kausal roll för tillstånd hos den egna personen. Olsons exempel visar dock att mentala

egenskaper hos en person kan spela en kausal roll för tillstånd i två olika personer, det vill

säga minst en annan person. Att dina mentala egenskaper spelar en kausal roll för tillstånd hos

en person betyder  därför  inte  nödvändigtvis att  den personen är  du.  Om Olsons exempel

accepteras så stämmer inte Shoemakers påstående om egenskapers kausala roller och hans

argument kan förkastas. Árnadóttir i sin tur påpekar att om Shoemakers argument ska tillåta

att personer har biologiska egenskaper, så måste det även tillåta mänskliga djur att ha mentala

egenskaper. Även det talar för att förkasta Shoemakers argument.

Även utan dessa svar  finns det  anledning att  ifrågasätta  Shoemaker.  Hans tolkning av en

hjärntransplantation kan beskrivas som följande: om ett mänskligt djur förlorar sin hjärna så

kan det inte tänka, om det mänskliga djuret orsakade tänkandet så skulle det fortfarande kunna

tänka,  alltså  kan  mänskliga  djur  inte  tänka.  Svagheten  i  denna  typ  av  resonemang  blir

tydligare om man ersätter hjärnan med ett mänskligt djurs ben. Om ett mänskligt djur blir av

med sina ben så kan det inte gå, om det var det mänskliga djuret som orsakade gången så

skulle det fortfarande kunna gå, alltså kan mänskliga djur inte gå. Det vore absurt att påstå att

förmågan att gå är en förmåga hos ben, inte hos det mänskliga djur som benen tillhör, däremot

behöver det mänskliga djuret ben för att kunna gå. En mer rimlig tolkning av Shoemakers

exempel är att mänskliga djur behöver en hjärna för att kunna ha mentala egenskaper.

Värdering av Shoemakers argument

Enligt Shoemaker existerar det ett mänskligt djur där du är, men det mänskliga djuret kan inte

tänka.  Om Shoemakers  argument  håller  så  innebär  det  att  du,  som person,  är  den  enda

tänkande  varelsen  där  du  är  och  thinking  animal  argument  går  att  förkasta.  Olson  har

presenterat  ett  exempel  som  visar  på  att  Shoemakers  resonemang  om  egenskaper  och

kausalitet måste vara felaktigt. Árnadóttir har dessutom visat att Shoemakers argument tillåter

att  mänskliga  djur  har  mentala  egenskaper  om det  ska  tillåta  att  personer  har  biologiska

egenskaper. Shoemakers argument är därmed inget hot mot thinking animal argument. 
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4.24 Det mänskliga djuret tänker men det är personens tankar

Harold Noonan är övertygad om att animalism är en felaktig ståndpunkt. Han menar att ett

mänskligt djur inte kan vara numeriskt identisk med en person och att det måste finnas en

förklaring till hur thinking animal argument ändå kan hänga ihop (Noonan, 2012, s. 316). Det

vill säga, hur det på samma plats kan existera både ett mänskligt djur som tänker och en

person som har samma tankar som det mänskliga djuret, utan att de är numeriskt identiska.

Noonan förnekar inte att det existerar ett tänkande mänskligt djur. Han menar att det är fullt

möjligt att det mänskliga djuret tänker, men att det mänskliga djuret ändå inte är numeriskt

identisk med en person. Han accepterar att det mänskliga djuret och en person tänker samma

tankar. Han påstår dock att både det mänskliga djuret och personen hänvisar till en person i

sina självrefererande tankar. 

Enligt Noonan är ett föremål för självrefererande tankar alltid en person. När någon tänker på

sig själv, så tänker han eller hon på en person. Om det mänskliga djuret har självrefererande

tankar så tänker det därför på en person (Noonan, 2012, s. 317). Enligt Noonan är det då inte

ett problem att både du och det tänkande mänskliga djur som är där du är tänker samma

tankar.  Både  hos  det  mänskliga  djuret  och  hos  personen  så  hänvisar  de  självrefererande

tankarna  till  personen  vilket  tyder  på  att  det  mänskliga  djuret  tänker  personens  tankar

(Noonan, 2012, s. 318). På så sätt kan thinking animal argument hänga ihop i en värld där

animalism inte stämmer.

Olsons svar till Noonan

Olson  skriver  att  Noonans  argument  är  intetsägande.  Noonans  argument  handlar  om att

självrefererande tankar  handlar  om personer.  Han påstår  att  ett  mänskligt  djur  inte  är  en

person och att det därför hänvisar till en annan varelse än sig själv i sina självrefererande

tankar. Argumentet vilar på ett påstående om att ett mänskligt djur inte är en person, som

Noonan inte presenterar något stöd för (Olson, 2002, s. 8).

Reflektioner

Noonan menar att ett mänskligt djur och en person har samma tankar och att de båda hänvisar
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till en person i sina självrefererande tankar, eftersom att föremålet för självrefererande tankar

alltid  är  en  person.  Olson  har  i  sin  tur  påpekat  att  Noonan  bygger  sitt  argument  på  ett

antagande  om att  ett  mänskligt  djur  inte  är  numeriskt  identisk  med  en  person,  utan  att

presentera något stöd för det. Påståendet att det mänskliga djuret tänker personens tankar bör

därför ses som godtyckligt.

Ett annat problem för Noonans påstående om att det mänskliga djuret inte hänvisar till sig

själv i självrefererande tankar är hur dessa tankar uppstod. Det existerade ett mänskligt djur

innan personen uppstod, givet att ett foster inte räknas som en person. Det mänskliga djuret

utvecklade sedan olika förmågor som gav upphov till  en person. Eftersom det  mänskliga

djuret och personen har samma tankar, så är förmågan att tänka självrefererande tankar en del

av dessa förmågor. Om dessa självrefererande tankar inte hänvisar till det mänskliga djuret så

uppstod  personen  ur  att  det  mänskliga  djuret  lärde  sig  att  referera  till  något  som  inte

existerade vid den tidpunkten. Då är det mer troligt att det mänskliga djuret refererar till något

som  faktiskt  existerade  innan  det  lärde  sig  tänka  självrefererande  tankar,  nämligen  det

mänskliga djuret.

Värdering av Noonans argument

Noonan försöker visa att det mänskliga djuret tänker personens tankar. Då finns det nämligen

inte  för  många  tänkare  där  du  är  och  du  behöver  inte  vara  numeriskt  identisk  med  ett

mänskligt djur. Olson har i sin tur påpekat att Noonan bygger sitt argument på ett påstående

om  att  mänskliga  djur  inte  är  personer  utan  att  redovisa  något  stöd  för  det,  vilket  gör

argumentet ohållbart. Noonans argument förutsätter också att det mänskliga djuret lärde sig

referera till en person i sina tankar innan personen existerade vilket gör hans argument ännu

mer problematiskt. Noonans argument utgör därmed inget hot mot thinking animal argument. 

4.25 Det mänskliga djuret tänker endast indirekt

Likt Noonan försöker Lynne Baker förklara hur thinking animal argument kan hänga ihop

trots att en person, enligt henne, inte är numeriskt identisk med ett mänskligt djur. Hon gör

detta  genom  att  påstå  att  ett  mänskligt  djur  endast  kan  tänka  självrefererande  tankar  i
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egenskap av att utgöra en person. En person utgörs enligt henne av ett mänskligt djur och det

mänskliga djurets självrefererande tankar är beroende av personen. Det mänskliga djuret har

självrefererande tankar för att personen tänker dem (Blatti & Snowdon, 2016, s. 52-53).

Baker påstår att ett objekt kan utgöra ett annat objekt utan att de är numeriskt identiska och att

ett objekt kan ha egenskaper indirekt och direkt. Om ett objekt (Objekt A) utgörs av ett annat

objekt (Objekt B) och Objekt  A har egenskaper  som Objekt B saknar ifall  det inte  utgör

Objekt A så är dessa egenskaper direkta egenskaper hos Objekt A och indirekt egenskaper hos

Objekt B. De egenskaper som Objekt B kan ha utan att utgöra Objekt A är däremot direkta

egenskaper  hos  Objekt  B och endast  indirekta  egenskaper  hos  Objekt  A.  Baker  ger  som

exempel ett körkort. Körkortet utgörs av en rektangulär bit plast. Det är en bit materia som har

egenskaperna att bestå av plast och att ha en rektangulär form. Samtidigt har körkortet andra

egenskaper. I egenskap av att vara ett körkort så har körkortet egenskaper som gör att det

tillåter en person att köra bil. Körkortet har då de indirekta egenskaperna att vara rektangulärt

och att vara gjort av plast, eftersom det är egenskaper hos det som utgör körkortet. Körkortet

har också den direkta egenskapen att ge tillåtelse att föra en bil på offentliga vägar. Det är en

direkt egenskap eftersom att det är en egenskap av att vara ett körkort (Blatti & Snowdon,

2016,  s.  53).  Det  är  denna  uppdelning  av  direkta  och  indirekta  egenskaper  som  Baker

använder för att argumentera för att mänskliga djur endast kan tänka självrefererande tankar

indirekt. 

Enligt Baker så kan ett mänskligt djur lära sig att tänka. Men när det mänskliga djuret lär sig

att tänka självrefererande tankar så utgör det en person. Personen är då något annat än det

mänskliga djuret, även fast det utgörs av det. Det går då att säga att det mänskliga djuret är

personens  plastbit  och  att  personen  är  det  mänskliga  djurets  körkort  om  man  använder

körkortsexemplet som en analogi. Det mänskliga djuret har ett mänskligt djurs egenskaper

direkt och personen har en persons egenskaper direkt men indirekt har de också varandras

direkta  egenskaper  (Blatti  &  Snowdon,  2016,  s.  54).  Baker  argumenterar  sedan  att  det

mänskliga djuret inte kunde tänka självrefererande tankar innan det började utgöra en person

och att personen alltid har kunnat tänka självrefererande tankar. Ur detta drar Baker slutsatsen

att  tänkande av självrefererande tankar är en direkt egenskap hos personen och endast en

indirekt egenskap hos det mänskliga djuret. Det är personen som har den direkta egenskapen
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att kunna tänka självrefererande tankar och det mänskliga djuret har denna egenskap endast

indirekt. Alltså saknar det mänskliga djuret den direkta egenskapen att tänka självrefererande

tankar (Blatti & Snowdon, 2016, s. 55). 

Olsons svar till Baker

Olson har inget specifikt svar till Bakers argument. Enligt Baker är Olsons försvar mot hennes

argument  biologisk  minimalism  (Blatti  &  Snowdon,  2016,  s.  57).  Som  tidigare  har

konstaterats så är biologisk minimalism inte ett hållbart försvar för animalism.

Reflektioner

Baker  påstår  att  mänskliga  djur  endast  indirekt  har  egenskapen att  tänka  självrefererande

tankar. Detta gör hon genom att argumentera för att en person, något som enligt henne inte är

numeriskt identiskt med det mänskliga djuret, uppstår när det mänskliga djuret lär sig tänka

självrefererande  tankar.  Eftersom  personen  uppstår  samtidigt  som  de  självrefererande

tankarna menar  hon att  dessa tankar  tillhör  personen och därav kan det  mänskliga djuret

endast tänka självrefererande tankar indirekt.

Baker  förklarar  dock  inte  hur  ett  objekt  kan  utgöras  av  ett  annat  utan  att  faktiskt  vara

numeriskt identiskt med det och hur en person uppstår ur ett mänskligt djur. Hon skriver bara

att det uppstår en person när det mänskliga djuret lär sig tänka självrefererande tankar. Hon

ger ett exempel med ett körkort för att visa att ett objekt kan utgöra ett annat, men hon ger

inga argument till varför körkortet är något distinkt från plastbiten som det utgörs av. Hon

säger bara att det är så. Likadant är det med personen och det mänskliga djuret. Hon skriver

att när ett mänskligt djur lär sig tänka självrefererande tankar så utgör det en person, men hon

förklarar inte varför det är så. Hennes påståenden saknar stöd.

Värdering av Bakers argument

Baker argumenterar att det mänskliga djuret endast har indirekta tankar, att det mänskliga

djuret utgör en person och att denna person tänker tankarna direkt. Om argumentet håller

tillåter thinking animal argument fler  än en tänkare.  Thinking animal argument är då inte

längre  ett  argument  specifikt  för  animalism.  Enligt  biologisk  minimalism  existerar  inga
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personer som är distinkta från mänskliga djur men denna ontologi går inte att använda som

stöd för animalism. Det är  dock inte  bara biologisk minimalism som saknar stöd.  Bakers

påstående om att ett objekt kan utgöras av ett annat och ha direkta och indirekta egenskaper

saknar även det  stöd.  Utan ytterligare stöd för att  det  faktiskt existerar  en person som är

distinkt från det mänskliga djuret beskriver hon endast ett kriterium för att ett mänskligt djur

ska kunna räknas som person; att tänka självrefererande tankar. Bakers argument är därmed

inget hot för thinking animal argument. 

4.3 Värdering av thinking animal argument

Thinking animal argument är en giltig slutledning. Så länge premisserna är sanna leder de till

slutsatsen  att  du  är  numeriskt  identisk  med  ett  mänskligt  djur.  Argumentet,  som  det

presenteras av Olson, talar för animalism och inget annat, givet att premisserna stämmer. För

att  undgå  argumentets  slutsats  behöver  då  minst  en  av  premisserna  motbevisas.  I  denna

uppsats  har  fem motargument  granskats.  Två  av  motargumentet  bemöter  thinking  animal

argument genom att göra påståendet att det kan vara något annat än ett mänskligt djur där du

är.  De  tre  andra  motargumenten  bemöter  thinking  animal  argument genom  att  påstå  att

mänskliga djur av olika anledningar inte kan tänka. Om något av dessa motargument håller

behöver de berörda premisserna justeras vilket leder till  att slutsatsen inte längre följer av

premisserna.

För att bemöta de två första motargumenten har två alternativ presenterats, att argumentera för

att thinking animal argument endast tillåter att du är numeriskt identisk med ett mänskligt

djur, eller att åberopa biologisk minimalism och påstå att det inte existerar något annat du kan

vara numeriskt identisk med. Biologisk minimalism kräver mer stöd för att vara hållbart men

skulle då fälla motargumenten. Det är dock oklart om thinking animal argument tillåter att du

är numeriskt identisk med något annat än ett mänskligt djur. För att en klump materia eller en

kropp  ska  kunna  tänka  behöver  den  utgöra  ett  mänskligt  djur  och  för  att  en  del  av  ett

mänskligt djur ska kunna tänka behöver den kanske innefatta så mycket av det mänskliga

djuret att det räknas som ett mänskligt djur och då är frågan om det verkligen inte är det

mänskliga djuret som du är numeriskt identisk med ändå. Dessa argument utgör trots detta ett

problem för thinking animal argument och bör ej förkastas men de behöver mer stöd för att
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accepteras. 

De övriga argumenten vänder sig mot premissen om att det mänskliga djuret tänker. De påstår

att det mänskliga djuret inte tänker eller tänker på ett sätt som gör det oproblematiskt att det

existerar  två  varelser  med samma tankar.  Dessa argument  har  bemötts  genom att  påpeka

brister i argumentationen. Noonans och Bakers argument saknar stöd. Shoemakers argument

bygger  på  ett  felaktigt  påstående.  Dessa  tre  argument  utgör  därmed  inte  något  hot  mot

thinking animal argument.

Thinking animal argument bör ej förkastas. The thinking parts problem utgör ett problem för

argumentet  men  det  finns  goda  anledningar  att  inte  acceptera  Watsons  argument  utan

ytterligare stöd. De övriga argumenten kan förkastas. Thinking animal argument kan sägas

tala för att vi är numeriskt identiska med mänskliga djur och inget annat men för att det ska

vara hållbart krävs ett starkare argument mot the thinking parts problem eller ytterligare stöd

för biologisk minimalism.
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5. Animal ancestry argument

5.1 Presentation av animal ancestry argument

Animal ancestry argument är ett argument för animalism som söker stöd i evolutionsteorin.

Evolutionsteorin  säger  att  mänskliga  djur  är  djur  som utvecklades  ur  andra  djur.  Animal

ancestry argument går ut på att om du inte är ett djur, så är inte heller dina föräldrar eller dina

förfäder  djur.  Vilket  är  inkompatibelt  med  evolutionsteorin.  Alltså  behöver  vi  förkasta

evolutionsteorin för  att  kunna förkasta  animalism.  Eftersom vi accepterar  evolutionsteorin

måste vi acceptera att vi är numeriskt identiska med mänskliga djur (Blatti, 2012, s. 686).

Stephan Blatti, som är författaren till argumentet, nämner två möjliga motargument och hur de

kan besvaras (Blatti, 2012, s. 686). Det första handlar om hur personer uppstått evolutionärt. I

korthet går det ut på att våra förfäder ursprungligen var djur men att de gradvis har utvecklats

till  något annat, personer. Alltså var våra avlägsna förfäder djur men vi är personer, något

annat än det mänskliga djur som är där vi är. På så sätt kan man förneka animalism men ändå

behålla evolutionsteorin. Blatti besvarar detta motargument med att naturligt urval endast kan

utveckla en organism till en annan organism, aldrig till en icke-organism (Blatti, 2002, s. 686).

Blatti skriver sedan att detta svar i sin tur kan bemötas genom att påstå att hur personer har

utvecklats  inte  kan  förklaras  av  evolutionen.  Problemet  för  detta  svar  är  att  evolutionen

förklarar hur de mentala egenskaper som krävs för att räknas som en person uppstått och att

det finns faktiska bevis som visar på hur hjärnan utvecklats hos mänskliga djur (Blatti, 2002,

s. 687).

Det  andra  möjliga  motargumentet  går  ut  på  att  erkänna att  det  stämmer  att  vi  utgörs  av

mänskliga djur, vilket går i linje med evolutionsteorin men att vi inte är numeriskt identiska

med mänskliga djur. Här menar Blatti att evolutionsteorin, när den berör mänskliga djur, inte

handlar om varelser som är icke-identiska med mänskliga djur (Blatti, 2012, s. 687). 
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5.2 Argument mot animal ancestry argument

På grund av brist på motargument granskas endast ett argument mot animal ancestry argument

i  utredningen.  Argumentet  vänder  sig  mot  påståendet  att  endast  organismer  innefattas  av

evolutionsteorin. 

5.21 Evolutionsteorin innefattar mer än organismer

Blattis  argument, animal  ancestry  argument,  vilar  på  evolutionsteorin,  men  Carl  Gillett

argumenterar att Blatti missuppfattat teorin. Gillett menar att evolutionsteorin inte enbart rör

organismer. Att även icke-organismer kan ha utvecklats genom evolutionen. Han menar att

organ,  icke-fysiska  själar  och  personer  som  utgörs  av  mänskliga  djur  bör  innefattas  av

evolutionen. Gillett grundar detta uttalande på en definition av evolutionen som inte ordagrant

nämner  att  evolutionen  endast  gäller  organismer.  Om icke-organismer  kan  ha  utvecklats

genom evolutionen  kan  du vara  en  icke-organism även  om dina  förfäder  var  organismer

(Gillett, 2013, s. 273).

Gillett menar att så länge något följer dessa tre principer så bör det innefattas av evolutionen:

1. Det finns reproduktion med ärftlighet av egenskaper i följande generation.

2. I varje generation, finns det viss variation i dessa ärftliga egenskaper.

3. Varianterna av ärvda egenskaper skiljer sig åt i fråga om anpassning till 

omgivningen (Gillett, 2013, s. 273).

Enligt  Gillett  följer  organ  de  nämnda  principerna  och  han  påpekar  att  organ  dessutom

innefattas av evolutionen enligt biologisk vetenskap. Därmed menar han att en person kan

vara numeriskt identisk med till  exempel en hjärna utan att det talar mot evolutionsteorin

(Gillett, 2013, s. 274).

Därefter gör Gillett påståendet att evolutionsteorin kan vara kompatibel med dualism, att det

existerar  inte  bara  fysiska-  utan  även icke-fysiska  ting  eller  egenskaper.  Enligt  honom är

evolutionsteorin förenlig med en ståndpunkt som säger att en person är identisk med en icke-
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fysisk själ.  Han menar att  om denna själ  uppstår  samtidigt som hjärnan och får alla  dess

egenskaper  från  hjärnan  samtidigt  som hjärnan  och  själen  har  en  kausal  interaktion  med

varandra, så kan själar vara en produkt av evolutionen (Gillett, 2013, s. 274-275).

Slutligen gör  Gillett  påståendet  att  evolutionsteorin bör  inkludera personer  som utgörs av

mänskliga  djur.  Här  menar  Gillett  att  det  går  att  likna  dessa  personer  vid  konceptet

superorganismer.  En superorganism är en organism som utgörs av flera andra organismer.

Som exempel  nämner han blåsmaneten som egentligen inte  är  en individ utan en koloni.

Alltså en organism som utgörs av andra organismer och som ändå räknas som en produkt av

evolutionen. Om en person är en individ som utgörs av en organism borde det också kunna

räknas som en produkt av evolutionen enligt Gillett (Gillett, 2013, s. 275-276).

Reflektioner

Gillett argumenterar att evolutionen innefattar mer än bara levande organismer. Enligt honom

behöver något endast följa tre principer för att vara en del av evolutionen. En av principerna

handlar om reproduktion (Gillett, 2013, s. 273). Om det krävs att det ting man talar om själv

reproducerar sig för att det ska vara en del av evolutionen så eliminerar det samtliga Gilletts

förslag på vad som kan vara en produkt av evolutionen.

Det  kanske största  hotet  mot animal  ancestry argument  är  organ.  Om Gilletts  princip om

reproduktion tillåter att organen inte själva reproducerar sig så följer organ Gilletts principer

om vad som ska räknas som en produkt av evolutionen. Problemet för Gillett är att organ inte

reproducerar  sig.  Nya  organ  uppstår  endast  som  delar  av  nya  organismer.  Organismer

reproducerar sig, det gör inte organ. Organ påverkas av evolutionen endast i egenskap av att

vara del av organismer. Därför bör inte enskilda organ räknas som produkter av evolutionen.

Gillett argumenterar också att en icke-fysisk själ kan vara en produkt av evolutionen om den

interagerar med hjärnan på ett visst sätt. Gillett står dock inför två problem. Det ena problemet

är  att  Gillett  inte  har  gett  någon  övertygande  förklaring  till  hur  en  icke-fysisk  själ  kan

interagera med hjärnan överhuvudtaget. Det andra problemet är att den icke-fysiska själen inte

behövs för att förklara personers existens. Det mänskliga djuret har utvecklats på ett sådant
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sätt  att  det  förklarar  de  förmågor  som  är  förknippade  med  att  kallas  en  person.  Gillett

övertygar  därför  inte  med  sitt  påstående  om att  evolutionsteorin  är  kompatibel  med  den

sortens dualism han presenterar.

Även Gilletts liknelse mellan en person som utgörs av ett mänskligt djur och blåsmaneten går

att ifrågasätta. Blåsmaneten räknas som en organism, om än en superorganism, som utgörs av

andra organismer men fungerar som en organism. Principen är alltså att  en organism kan

utgöras av andra organismer. Gillett menar att en person inte är numeriskt identisk med en

organism men utgörs av en organism, alltså att en icke-organism utgörs av en organism. En

sådan person går därför inte att liknas vid en superorganism. Påståendet att en person som

utgörs av ett mänskligt djur bör räknas som en del av evolutionen saknar därmed stöd.

Värdering av Gilletts argument

Gillett argumenterar att även icke-organismer kan vara produkter av evolutionen. Om hans

argument håller så går det inte att använda evolutionsteorin som stöd för animalism, vilket är

vad Blatti avser att göra med animal ancestry argument. Granskningen av Gilletts argument

synliggjorde dock en del svagheter. Om evolutionsteorin kräver direkt reproduktion av något

för att det ska räknas som en del av evolutionen så utesluts samtliga Gilletts förslag för vad

som ska räknas som produkter av evolutionen. För att Gilletts argument om att icke-fysiska

själar kan vara en del av evolutionen ska vara övertygande så krävs det först och främst att

han förklarar hur något icke-fysiskt,  själen, kan interagera med något fysiskt,  hjärnan. Ett

annat problem är att icke-fysiska själar saknar ett evolutionärt värde, de är överflödiga då det

mänskliga djurets  egen utveckling förklarar  de förmågor som förknippas med att  vara en

person. Gilletts försök att använda superorganismer som stöd för påståendet att en person som

utgörs av ett mänskligt djur kan vara en del av evolutionen håller inte heller. Hans liknelse är

irrelevant då superorganismer är organismer som utgörs av andra organismer, och en person

som utgörs av ett mänskligt djur är en icke-organism som utgörs av en organism. Gilletts

argument utgör därmed inget hot mot animal ancestry argument.

5.3 Värdering av animal ancestry argument

Animal  ancestry argument  säger  att  om vi  förkastar  animalism behöver  vi  även  förkasta
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evolutionsteorin.  Gillett  menar  att  detta  inte  stämmer,  då  evolutionen  enligt  honom även

innefattar icke-organismer. Det betyder att vi kan vara en del av evolutionen utan att vara

mänskliga djur. Gilletts argument för att icke-fysiska själar och att personer som utgörs av

mänskliga  djur  innefattas  av evolutionen har  dock bedömts  vara  ohållbara.  Även Gilletts

argument  för  att  organ  innefattas  av  evolutionen  har  bedömts  ohållbart,  givet  att  direkt

reproduktion är ett krav för att innefattas av evolutionen. Det finns en möjlighet att organ kan

innefattas av evolutionen men det är osannolikt.  Animal ancestry argument bör därmed ej

förkastas.
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6. Sammanfattande diskussion 

I uppsatsens inledning presenterades debatten om personlig identitet, animalism och biologisk

minimalism.  Redan  i  inledningen  konstaterades  det  att  biologisk  minimalism  inte  är  ett

hållbart stöd för animalism. Detta på grund av att biologisk minimalism indirekt bygger på

animalism och tycks sakna annat stöd. Därefter presenterades och utreddes thinking animal

argument  samt  tillhörande  motargument.  Även  animal  ancestry  argument  och  tillhörande

motargument utreddes. Uppsatsens syfte var att undersöka om dessa argument verkligen talar

för animalism och i så fall specifikt för animalism.

I utredningen visade sig thinking animal argument vara en giltig slutledning och att det krävs

att någon av premisserna motbevisas för att slutsatsen, att du är numeriskt identisk med ett

mänskligt  djur,  ska  vara  felaktig.  Bland  argumenten  mot  thinking  animal  argument  var

Watsons argument om the thinking parts problem, att du är numeriskt identisk med en del av

det mänskliga djuret, mest problematiskt. Det går dock varken att förkasta eller acceptera utan

ytterligare stöd för endera sida. Övriga argument mot thinking animal argument kan förkastas.

I dagsläget bör thinking animal argument därmed anses vara ett övertygande argument men

detta kan förändras beroende på the thinking parts problem. Argumentet talar för animalism

och utesluter andra ståndpunkter inom debatten om personlig identitet.  Framtida forskning

kring thinking animal argument bör undersöka thinking parts problem vidare.

I  utredningen  granskades  även  animal  ancestry  argument  samt  ett  argument  mot  animal

ancestry  argument.  Författaren  av  motargumentet,  Gillett,  argumenterade  för  att  icke-

organismer  kan  vara  produkter  av  evolutionen.  Hans  argument  bedömdes  dock  som  ej

hållbart. Animal ancestry argument anses därför vara ett övertygande argument och inget stöd

har  hittats  för  att  argumentet  skulle  tillåta  några  andra  ståndpunkter  inom  debatten  om

personlig identitet. Framtida forskning kring animal ancestry argument bör undersöka Gilletts

tes vidare, att evolutionen kan innefatta icke-organismer, men den bör också undersöka om

det verkligen är nödvändigt att personer innefattas av evolutionsteorin. 

Thinking animal argument och animal ancestry argument talar för animalism och specifikt för
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animalism. Motargumenten som granskats är inte tillräckligt övertygande för att förkasta de

två  argumenten för  animalism,  därför  behövs inte  heller  animalism som ståndpunkt  inom

debatten om personlig identitet överges.
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