
❙ ❙ För ett drygt kvartssekel sedan publi-
cerade Harvardbiologen Edward O Wil-
son sin monumentala bok Sociobiology:
The New Synthesis [1]. Wilson hade
gjort sig ett namn som en ytterst fram-
stående klassisk biolog med fältstudier
av myrors beteende som specialgebit. I
sin stora bok definierade han sociobio-
logi som en ny disciplin med syfte att
»systematiskt studera den biologiska
grunden för alla sociala beteenden«.
Bland de djurarter som på detta sätt skul-
le studeras inkluderade han människan.
Även om huvuddelen av boken berörde
andra djurarter var det sista kapitlet i bo-
ken ägnat just åt den biologiska grunden
för mänskliga förhållanden som köns-
roller, aggression, moral, religion etc.
Boken rönte stor uppmärksamhet och
fick i allmänhet mycket positiva recen-
sioner.

Kritiken mot sociobiologin
Några månader efter publiceringen kom
en artikel i New York Review of Books
[2] författad av en heterogen grupp av
forskare och studenter från Bostonområ-
det, som kallade sig »Sociobiology Stu-
dy Group«. Den starkt kritiska artikeln
använde ett mycket kraftfullt språk: I ar-
tikeln framställdes Wilson som en före-
språkare för vetenskapligt och socialt
status quo och till och med som en im-
plicit tillskyndare av de nazistiska rasla-
garna. En pikant detalj var att två av un-
dertecknarna, Richard Lewontin och
Stephen J Gould, kom från samma av-
delning på Harvard som Wilson. 

Detta blev inledningen på en ytterst
animerad debatt där även britten Richard
Dawkins, författare till bästsäljaren The
Selfish Gene [3], blev en nyckelfigur.
Vad var det som föranledde denna oer-
hört aggressiva debatt? Och vad var det
som var så viktigt att inga medel var för-
bjudna? 

Den unga finska biokemisten Ullica

Segerstråhle befann sig vid tillfället vid
Harvard och beslöt att hon skulle ägna
sin doktorsavhandling åt att söka finna
svar på dessa och angränsande frågor.
Hon har nu sammanfattat sina avhand-
lingsresultat och den efterföljande ut-
vecklingen i en mycket läsvärd bok [4].
Den här betraktelsen bygger på denna
bok. 

Politiska orsaker
Den första anledningen till de starka pro-
testerna mot Wilsons bok är historisk.
De nazistiska brotten mot mänsklighe-
ten hade medfört en mycket stark reak-
tion mot varje försök att identifiera en
biologisk bas för skillnader mellan grup-
per av människor, eftersom detta kunde
utgöra en grund för diskriminering eller
till och med folkmord. År 1952 formule-
rade Unesco ett uttalande som gjorde det
i praktiken omöjligt att använda begrep-
pet ras för att förklara skillnader i bete-
ende mellan människor. 

Arthur Jensen gjorde ett stort »över-
tramp« mot detta Unesco-uttalande när
han hävdade att det finns uttalade skill-
nader mellan befolkningsgrupper i USA
med avseende på IQ [5]. Jensens data
och tolkningen av dessa hade attackerats
kraftfullt av bland andra Lewontin och
Gould. Wilsons bok om sociobiologi be-
traktades som ett implicit stöd för de
uppfattningar som framförts av Jensen,
och detta ledde till beskyllningarna om
rasism och till och med nazism. (Trots
att det verkligen inte går att finna något
stöd för detta vare sig i boken eller i Wil-
sons agerande.) 

Den akademiska vänstern hade iden-
tifierat en ny måltavla för att driva sin
agenda. En lätt paradoxal aspekt påpe-
kas av Segerstråhle [4]: De som hävda-
de att Wilson var rasist ville underbygga
den så kallade »affirmative action« som
införts i USA för att stärka just etniskt
identifierade gruppers, snarare än indi-
viders, möjligheter till akademisk och
professionell karriär. Detta om något var
ju diskriminering baserat på ras, låt vara
»positiv« diskriminering.

En andra förklaring till den häftiga

debatten kan sökas i politiska skillnader.
Medan Wilson representerar en – efter
amerikanska förhållanden vänstervriden
– liberal tradition var flera av kritikerna,
till exempel Lewontin, uttalade marxis-
ter. Medan liberalismen har individens
frihet som centralt mål är marxismen
kollektivistisk. Detta har betydelse ef-
tersom det finns en typ av marxistiskt
tänkande, exemplifierat av Trofim Ly-
senko, som hävdar att omgivningens på-
verkan är långt mer betydelsefull än ge-
netik, till och med när det gäller rent bio-
logiska fenomen.

Vetenskap fungerar i ett historiskt–
politiskt sammanhang. Även vetenska-
pen måste anpassa sig till vad som är
»politiskt korrekt«, och om den inte gör
det kan konsekvenserna bli påfrestande
för den som inte tar sådan hänsyn. Det
visar sig också att vetenskapliga resultat
kan vara politiskt signifikanta. Vissa po-
litiska åskådningar implicerar en verk-
lighetsuppfattning. Sådana vetenskapli-
ga resultat som påverkar denna verklig-
hetsuppfattning kan bli besvärande för
den politiska ideologin, på samma sätt
som de historiskt sett varit besvärande
för viss teologi.

Sociologins vetenskapliga agenda
Kritiken mot Wilson och sociobiologin
tog också avstamp från sociologins och
de andra beteendevetenskapernas agen-
da (Fakta 1). Huvudtesen, formulerad
redan av Emile Durkheim under sent
1800-tal, är att enskilda mänskliga indi-
viders individuella natur endast är ett
icke-bestämt material som formas och
ändras av sociala faktorer. Resonemang-
et hade drivits vidare av till exempel
Franz Boas och Margaret Mead. Genom
en serie till synes logiska steg kan man
driva tesen att vad än biologin må finna
rörande den mänskliga hjärnan är detta
ointressant för att förstå vad som styr
mänskligt beteende. 

Denna uppfattning var helt domine-
rande under mitten av sjuttiotalet, men
dess hegemoni är idag starkt hotad. Idag
framstår så kallad evolutionär psykologi
[t ex 6-10] som ett mycket vitalt forsk-
ningsfält. Även filosofer intresserade av
mänskligt medvetande måste acceptera
faktum att den mänskliga hjärnans, ge-
nom evolution konstituerade, uppbygg-
nad ger mycket viktiga förklaringar till
hur vi tänker och känner [11, 12]. Att ut-
veckla detta resonemang här skulle föra
alltför långt. En mycket schematisk
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framställning av ett evolutionärt per-
spektiv skulle kunna sammanfattas som
i Fakta 2.

Naturvetenskapares agenda
En fjärde anledning till debattens häftig-
het står att finna i två av huvudkombat-
tanternas (Wilson och Lewontin) helt
olika attityd till vetenskap. Edward Wil-
sons ambition var att hitta de stora över-
gripande mönstren i en uppsjö av fakta
ofta insamlade genom eget tålmodigt
fältarbete. Detta framgår inte minst av
hans nyligen utkomna bok Concilience,
där han försöker finna en syntes av allt –
från molekylär genetik till religion.

Wilson hade själv observerat sam-
hällsbyggande insekter och han hade läst
kopiöst om andra djurs beteenden. Han
hade influerats av nya teorier rörande
populationsgenetik som kunde ge en
evolutionär och genetisk förklaring till
fenomenet altruism, och han hade stude-
rat litteraturen rörande könsurval och
konflikten mellan modern och fostret.
Han såg en möjlighet att syntetisera allt
detta till en övergripande teori som
stämde med fakta och som hade förmå-
gan att ge testbara förutsägelser.

Richard Lewontin, däremot, säger sig
vara mindre intresserad av att teorier är
intresseväckande och potentiellt testba-
ra än av att de är sanna. Han vill att var-
je detalj i resonemanget skall vara bevi-
sat korrekt. Hans attityd är därför analy-
tisk och starkt kritisk. Han använder sina
grundläggande värderingar för att visa
vilka teorier som speciellt behöver kri-
tiskt granskas. 

Lewontin är dessutom starkt överty-
gad om att den form av reduktionistisk
biologi som representeras av modern
molekylär biologi är à priori »bättre ve-
tenskap« än den som bygger på observa-
tioner i naturen och extrapoleringar
därifrån. Lewontin vill ha teorier som
korrekt beskriver varje detalj av verklig-
heten – hur komplex och svåranalyserad
en sådan teori än må vara.

Personligen har jag sympati för bäg-
ge förhållningssätten och tror att bägge
behövs för att driva vetenskapen framåt.
Jag kan också förstå att de två förhåll-
ningssätten kan komma i konflikt med
varandra. Det är svårare att acceptera att
en vetenskapsman anser sig veta vad
som är sant och rätt. Detta är en funda-
mentalism som jag anser i grunden ove-
tenskaplig.

Adaptionism 
En central fråga i sociobiologidebatten
rör »adaptionism«. Detta blev en debatt
där Stephen J Gould kom att bli speciellt
aktiv, men den startades av Lewontin,
som skrev: »Det adaptonistiska pro-
grammet kallar jag den form av studier
av evolution som antar utan vidare dis-
kussion att alla aspekter på organismers
morfologi, fysiologi och beteende är ad-
aptativa optimala lösningar på problem.
Detta är inte en testbar hypotes eftersom
adaptation och optimalitet är antaganden
à priori. I stället är det ett program för
förklaring och exemplifiering med syfte
att visa hur organismer löser problem
optimalt, inte för att testa om de verkli-
gen gör det.«

Lewontin och Gould angriper alltså
ett synsätt som tillskriver alla varelser i
naturen en ändamålsenlighet. Detta syn-
sätt är gammalt, och Linné är en typisk
representant för en fysikoteologi som
såg ändamålsenligheten som ett utslag
av att det finns en ordnande hand i ska-
pelsen. En del efterföljare till Darwin,
speciellt Teilhard de Chardin, har på
motsvarande sätt tyckt sig finna att an-
passning och ändamålsenlighet i djurens
och växternas fysiologi gör det omöjligt
att anta en slumpmässighet i evolutio-
nen. 

Det är således en fullt legitim kritik
av ett ovetenskapligt förhållningssätt
som Lewontin och Gould driver. De rik-
tade sin kritik mot EO Wilson och Ri-
chard Dawkins. Problemet är emellertid
att ingen av dem egentligen gjort sig
skyldig till felet de kritiserade. I stället
handlar det om en av de verkligt klassis-
ka polemiska metoderna: En menings-
motståndare tillskrivs en uppfattning
som sedan kritiseras med all upptänklig
retorisk skicklighet. 

Lewontin ville, som vi sett ovan, till
varje pris demonisera ett synsätt som
inte lade tyngdpunkten för människans
medvetna handlande inom sociologins
och politikens domvärjo. Gould hade ut-
över dessa också andra bevekelsegrun-
der. 

Betydelsen av neologismer
Tillsammans med Niels Eldredge hade
Gould framfört en ny teori för evolution.
Titeln på deras arbete från 1972 var
»Punctuated Equilibria: An alternative
to phyletic gradualism«. Teorin byggde
på att paleontologen Gould fokuserar på
fossila rester av organismer och följ-
aktligen ser han en ojämn hastighet i
evolution. En mer matematisk del be-
skriver »varför« evolutionen fortskrider
språngvis. Denna teori var Goulds för-
sök att framstå som den ledande och
nydanande evolutionsteoretikern. Men
det hade riktats kritik mot teorin om
punkterade jämvikter. Kritiken gick ut
på att det mesta var fullständigt trivialt
och helt i enlighet med darwinistisk teo-
ri. Det som inte var trivialt var felaktigt
[11, 13]. 

Goulds teori förutsatte att arter och
individer var den enhet som undergick
evolution. Dawkins teori att det var den
enskilda genen var därför oacceptabel.
Enligt Dawkins finns det en relativt uni-
form mutationsfrekvens som ger den va-
riabilitet som är förutsättningen för evo-
lution. Den fenotypiska konsekvensen
av denna genetiska variabilitet kan vara
mer eller mindre stor, och endast i un-
dantagsfall manifesteras den i morfolo-
giska skillnader.

Gould var tvungen att använda sin
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I sociologins agenda formas det mänskliga beteendet av sociala faktorer, och biologin
är ointressant när det gäller att förstå den mänskliga hjärnan. Denna tes formulerades
redan på 1800-talet, men idag framstår det som sant att mänskligt psyke och beteende
har en stark biologisk och genetisk bas.
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oerhörda formuleringskonst för att visa
att hans teori inte var traditionell darwi-
nism och dessutom att Dawkins hade fel.
Han använde sig av ett stort antal bril-
janta analogier och bilder (Fakta 3).
Hans exceptionella formuleringskonst
har gjort att många med begränsad skol-
ning fått uppfattningen att klassisk dar-
winism inte längre är teoretiskt korrekt.
Det finns en påtaglig ironi i detta. Gould
har inte bara använt alla tänkbara medel
för att framstå som en stor evolutions-
teoretiker, han har också utnyttjat sin
formuleringskonst för att argumentera
mot så kallad kreationism. 

Personligen anser jag att Goulds för-
sök till tvåfrontskrig visat sig lika litet
framgångsrikt som andra fältherrars.

Moral och politik viktigt
Tjugofem år efter den stora sociobiolo-
gidebatten har den konceptuella utveck-
lingen hunnit förbi kombattanterna. Det
framstår idag som trivialt sant att mänsk-
ligt psyke och mänskligt beteende har en
stark biologisk och genetisk bas. På så
sätt kan man säga att sociobiologin
»vunnit«, även om den term som idag
används snarare är evolutionär psykolo-
gi. Det framstår emellertid också klart att
människan på ett unikt sätt hanterar och
manipulerar symboler. Detta gör att vi
interagerar med vår omgivning, speciellt
vår sociala omgivning, på ett speciellt
sätt. 

Människans mentala liv och mentala
utveckling förutsätter ett socialt nätverk
och ett regelverk, en kultur, som styr nät-
verket [14]. På detta sätt kan man säga
att sociobiologimotståndarna avgått
med segern. Men inte heller detta är kor-
rekt eftersom dagens argumentation är
betydligt djupare och inte alls så fokuse-
rad bara på språk som den tidigare var [8,
10-12, 14].

Vi kan också dra flera lärdomar om
förutsättningar för framgångsrik veten-
skap och framgång som vetenskapsman.
För det första är det viktigt att inta en po-
sition som kan karakteriseras som mora-
liskt högtstående. Lewontin och Gould
lyckades med det konststycket i den tidi-
ga sociobiologidebatten, medan EO
Wilson lyckades mindre bra. Wilson har
uppenbarligen lärt sig av detta, och flera
av hans senare böcker om biologisk
mångfald uppfyller högt ställda krav på
politisk korrekthet och hög moral. Om-
vänt har vänsterintellektuella som Le-
wontin och Gould på senare tid inte haft
det lika lätt att à priori få sin utgångs-
punkt betraktad som moraliskt högtstå-
ende. 

Historieberättare
Det är också väldigt tydligt att en veten-
skapsman inte bara behöver komma
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❙ ❙ Fakta 1

Socialvetenskapernas standardmodell (SSM), enligt Toby och
Cosmides

Resonemanget [se referens 6, sid 24-31] består av följande delar:

1. Det finns en psykisk enhetlighet i mänskligheten. Alla barn, oavsett var de fötts, har
samma potential att utvecklas, samma psykologi och samma biologiska grund. Den ge-
netiska variation som kan dokumenteras är endast biokemi och påverkar inte kom-
plexa funktioner som är desamma i hela mänskligheten.

2. Även om alla barn är lika över hela världen finns uttalade skillnader mellan vuxna indi-
vider vad avser beteende och kognition. 

3. Barn måste således få sina mentala funktioner från källor utanför den individuella bio-
login.

4. Den uppenbara källan är det sociala sammanhanget.
5. Individen är en skapelse av det sociala sammanhanget, och – följaktligen – det sociala

sammanhanget är inte en skapelse av individen.
6. Det som är intressant och meningsfullt att undersöka om man vill förstå mänskligt be-

teende är det vi kallar kultur (som även – för att understryka avsaknaden av biologiska
determinanter – kallas »extrasomatiska« eller »extragenetiska« faktorer).

Dessa sex första steg utgör standardmodellens redogörelse för det orsakssammanhang
som leder till att ett ursprungligen formlöst barn utvecklas till en mänsklig individ. Nästa
fråga blir då: vad är det som skapar organiseringen av mänskligt sociokulturellt liv?

7. Från 1–6 ovan följer att vad det än må vara så inte är det i individuella faktorer som
»mänsklig natur« skall sökas.

8. Kultur är något sui geneneris och kan bara beskrivas och förklaras i termer av sig
självt.

9. Vad än naturvetenskaperna – inklusive neurobiologin – må visa om att utvecklingen av
den mänskliga hjärnan är biologiskt determinerad är detta ointressant för att förklara
mänskligt beteende. Det enda intressanta är människans medfödda »kapacitet för kul-
tur«, och den är en del av människans kognitiva kapacitet som ej har en biologisk
grund.

❙ ❙ Fakta 2

Ett evolutionärt perspektiv på psykologi

Följande är min sammanfattning och innebär en mycket stark förenkling av resonemang
man finner i referenserna 6–12.

1. Människan är en biologisk organism och som sådan en produkt av en slumpmässig
evolutionsprocess.

2. Människans kognitiva funktioner har en grund i vår hjärna.
3. Människans hjärna och följaktligen hennes kognitiva funktioner har en evolutionär

grund.
4. Vår hjärna består funktionellt sett av olika moduler som anpassats för att lösa specifika

funktioner, till exempel seende, motorik med mera.
5. Relativt sent i evolutionen har speciella funktioner utvecklats som gör det möjligt att

anpassa vårt beteende till uppfattningar om andra artfränders avsikter. 
6. Ännu senare i evolutionen har vi utvecklat en förmåga att se oss själva som i tid och

rum beständiga individer – vi har utvecklat ett självmedvetande.
7. Allra sist i utvecklingen har vi utvecklat en övergripande förmåga att handskas inte

bara med konkreta företeelser utan med symboler för dessa företeelser. Detta har helt
nyligen – för några hundra tusen år sedan – utvecklats till en förmåga att handskas
med dessa symboler i form av språk och till en förmåga att manipulera dessa symboler
utanför oss själva som ett sätt att låta komplexa tankeprocesser ersättas av enkla
symbolmanipulationer. 

8. Speciellt välfungerande symboler eller grupper av symboler övertas av andra männi-
skor och får ett av individen oberoende liv.

9. Vissa av dessa grupper av symboler ingår i större och över tiden relativt konstanta
mönster av symboler. Dessa utgör vad vi kallar vår kultur.



fram med en intressant ny teori – den
måste också kläs i en tilltalande språklig
dräkt. Bland annat förefaller det viktigt
att ge teorin en beteckning som är ny, för
att på så sätt ge ett påtagligt intryck av att
teorin också är ny. Flera av deltagarna i
sociobiologidebatten var mästare i detta
avseende. En framgångsrik vetenskaps-
man är en skicklig historieberättare och
har också förmågan att beskriva histori-
en så att den egna insatsen framstår som
djupt originell. Att utmåla sig själv som
missförstådd och motarbetad av ett eta-
blissemang är ett i sammanhanget ofta
använt retoriskt grepp. Stephen J Gould
anser att en retorisk seger också är en se-
ger i sak: »När ditt exempel blir såväl ge-
neriskt som en del i språket, har du vun-
nit.«

Vetenskapsmannen styrs av grund-
läggande värderingar som inte med nöd-
vändighet är inomvetenskapligt förank-
rade. Detta är naturligtvis en självklarhet
men har ibland, inte minst inom discipli-
ner med ringa vetenskaplig grund, tagits
som intäkt för en till nihilism gränsande
relativism. Det har hävdats att all veten-
skap bara är ett utslag av politiska vär-
deringar. Detta är emellertid uppenbarli-
gen fel. Värderingarna styr valet av frå-
geställningar men är inte det som avgör
om forskningen är vetenskaplig eller
inte.

Det är vidare uppenbart från sociolo-
gidebatten att vetenskap är passionerad,
och att många vetenskapsmän är starkt
passionerade. Passionen är en nödvän-
dig drivkraft för hårt och kreativt arbete.
Passionens baksida är olika typer av för-
löpningar. Den som drivs av stark pas-
sion vill inte bara söka sanning utan även
missionera för den. 

Problemet i sociobiologidebatten var
att flera av deltagarna glömde bort att en
passion för vetenskaplig sanning också
innebär en djup insikt om att man kan ha
fel och att ens sanning i bästa fall är pro-
visorisk.
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❙ ❙ Fakta 3

Neologismer i sociobiologidebatten 

Neologism Skapare Ungefärlig betydelse  

Sociobiologi EO Wilson Titel på en bok. Socialt beteende hos djur, och i 
viss mån hos människor, har en biologisk grund.

Självisk gen Richard Dawkins Titel på en bok. Enheten för urval är den enskilda
genen och inte organismen som den bidrar till 
att definiera.

Utvidgad fenotyp Richard Dawkins Titel på en bok. Term för att beskriva att en och
samma gen kan koda för flera olika typer av kon-
sekvenser, olika i olika organismer. Betraktelse-
sättet är viktigt för en gencentrerad utvecklings-
biologi.

Mem Richard Dawkins En symbolisk representation – oftast verbal – 
som är begriplig och användbar för många intel-
lekt och som kan sprida sig i ett samhälle.  

Adaptionism Richard Lewontin, Derogativ term använd i kritik av evolutionsteori-
Stephen J Gould er andra än Lewontins och Goulds. Adaptionis-

ter anses använda teologiska förklaringar i 
stället för kausala. Adaptionister anses också 
hävda att all anpassning till miljön är optimal (se 
Panglossisk).

Punkterad jämvikt Niels Eldredge, Term att beskriva »ny« evolutionsteori som sä-
Stephen J Gould ger att all förändring i fenotypen hos en art inte 

fortskrider med jämn hastighet över tiden.

Spandrill Stephen J Gould Byggnadsteknisk term använd i inflytelserikt fö-
(bågsvickel) redrag av Gould: »The Spandrels of St Marco«. 

Det som är en nödvändig följd av en arkitekto-
nisk (eller biologisk) »bauplan« kan användas på
något sätt som är oberoende av skälen till att 
strukturen finns och måste finnas, till exempel 
för utsmyckning.

Panglossisk Stephen J Gould Referens till Dr Pangloss i Voltaires Candide – 
en kritik av Leibniz. Där hävdas att »Ingen-
ting kan vara annorlunda än vad det är. Allt är 
gjort för de bästa av syften«. Och »Vi lever i den 
bästa av världar«. Adaptionister (till exempel so-
cobiologer) har ett panglossiskt synsätt enligt 
Gould.  


