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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar debatten mellan evolutionsteorin och teorin om intelligent design. Jag frågar 

i uppsatsen hur de båda sidorna konstruerar en trovärdig argumentation för att övertyga så många 

läsare som möjligt. Jag beskriver den historia i vilken denna debatt kommit att utvecklas, och 

visar hur den är en del av det som kallas det postmoderna samhället. I historien har olika grupper 

haft makt att tala om vad som är sant om verkligheten. Jag använder begereppet epistemisk 

auktoritet för att beskriva vad som får människor att följa det som makten säger.  

Jag utgår från Berger och Luckmanns teori om kunskap som social institution för att visa att även 

vetenskaplig kunskap är socialt konstruerad. Berger och Luckman teori användes även för att visa 

hur institutionen kunskap måste legitimeras för att vidmakthållas. Sedan visar jag med hjälp av 

Jonathan Potters teori om faktakonstruktion hur kunskap legitimeras och framställs som sann, i 

empiri från de båda sidorna i debatten. Jag visar hur olika strategier används för att konstruera 

fakta, beroende på om man tillhör den sida som utmanar den rådande epistemiska auktoriteten, 

eller om man tillhör sida som ska försvara den. De potterska begreppen frekvens i 

argumentationen visar vilken strategi som verdera sidan anser vara lämplig för att uppnå sina 

mål. ID-sidan lutar sig tungt på ett naturvetenskapligt språkbruk för att visa att deras teori kan 

tillerkännas samma epistemiska auktoritet som vedertagen vetenskap. Evolutionssidan utnyttjar 

tunga och viktiga symboler för att förstärka och försvara den egna, vedertagna vetenskapen.  

Resultatet blir två mycket olika artiklar, men med samma mål: att maximera den egna 

epistemiska auktoriteten. 

 

Nyckelord: vetenskapssociologi, socialkonstruktivism, kunskapslegitimering 
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Om författarens begränsningar 

När man ska skriva en uppsats som handlar om kontroversiella ämnen kan det vara bra att 

redovisa sina egna ståndpunkter i frågan. Uppsatsen handlar om konflikten mellan en 

naturalistisk och en övernaturlig grunduppfattning om världen, och hur man försöker övertyga 

andra om att man själv har rätt. För egen del så bekänner jag mig till en naturalistisk syn på 

världen. Jag tror inte att Gud, eller att något annat övernaturligt påverkar eller har påverkat jorden 

på något sätt. I sak tar jag alltså ställning för den ena sidan i konflikten som beskrivs i uppsatsen. 

Lyckligtvis är inte uppsatsens syfte att argumentera för den ena eller andra sidan, så mitt 

personliga ställningstagande är förhoppningsvis inget som syns i texten, men det lämnar jag till 

läsaren att bedöma.  

Den konflikt som jag målar upp i inledningen är inte giltig för hela världen. Min 

historiegenomgång kommer att centreras på västvärlden, eftersom den vetenskapliga diskurs som 

utvecklades i väst numera ändå är norm för hela världen.  

 

1 Inledning 

Ända sedan de gamla grekerna betraktade världen som ett objekt som kunde förstås med hjälp av 

förnuftet, har olika ståndpunkter och påståenden motiverats med vetenskap. Den grekiske 

filosofen Sokrates menade till och med att dygd var något som helt och hållet består av kunskap.1 

Långt senare, på 1400-talet, som ett förled till upplysningen, etablerade Francis Bacon ett ideal 

för vetenskaplig metod i Europa. Enligt Bacon skulle vetenskapsmän nå kunskap genom 

experiment och observation, istället för att förstå världen genom logik eller uppenbarelse.2 I hela 

västvärlden kom detta ideal att utgöra grunden för vetenskapen, vilket det är än idag. Inom denna 

ram formulerades ett antal teorier. Bland de tidigaste kan räknas Newtons mekaniska teori, som 

utgör basen i det som kom att kallas den Newtonska världsbilden.3 En annan teori som kom att 

förändra vår syn på världen var Charles Darwins teori om arternas uppkomst, som gav ett 

                                                           
1
 Magee, (1999), sid 20ff 

2
 Magee, (1999), sid 74ff 

3
 Brody m.fl, (1999), sid 61ff 
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alternativ till den kyrkliga versionen av människans historia.4 Under nittonhundratalet skedde en 

ofantlig tillväxt av naturvetenskaplig kunskap inom alla discipliner, och den Newtonska 

världsbilden har omkullkastats till förmån för den relativistiska eller den kvantmekaniska, 

beroende på vad man för tillfället studerar.5 

Dessa vetenskapliga framsteg har inte varit framsteg för alla. För andra världsuppfattningar har 

vetenskapen inneburit att man fått mindre plats i människors medvetanden. Ett exempel på detta 

är den organiserade religionen. Under hela historien, fram till upplysningen, har olika religiösa 

gruppers förklaringsmodeller varit dominerande för att förklara hur och varför världen är byggd. 

Under antiken var dessa berättelser ganska spretiga, men under medeltiden samlades makten att 

förklara världen hos den katolska kyrkan, genom en utbyggnad av katedralskolor och universitet.6 

Makten var dock inte fullständig, utan en hel del lokal folktro levde kvar.7 Det vetenskapen 

gjorde var att den trängde undan den religiösa traditionen och monopoliserade (nästan) 

världsbilden. På samma sätt som den katolska kyrkans dominans inte var fullständig, blev inte 

heller vetenskapens världsbild fullständigt dominerande. Gudstro och religiositet var självklart 

långt in på nittonhundratalet även i det relativt sekulära Sverige, och är det fortfarande i länderna 

kring medelhavet, samt i Nord- och Sydamerika. Även de stora vetenskapsmännen var kristna in i 

modern tid; Newton var till och med något av en mystiker och alkemist8. 

Det vi kan se är alltså en kamp mellan två olika institutioner, organiserad religion och 

vetenskapen, om vem som har rätt att uttala sig om vad som verkligen är sant. Ingen sida har, 

som sagt, någonsin haft fullständigt monopol på all sanning, utan det har varit fråga om mer eller 

mindre fullständig dominans. Till exempel så har inte vetenskapen, åtminstone inte i någon större 

omfattning, gett sig på att förklara vad som är rätt och fel i moraliska dilemman, eller att diktera 

hur man bör leva sitt liv. Religionen å sin sida har i många fall övergett egna förklaringar om 

världen som strider mot den vetenskapliga uppfattningen. Till exempel accepterar de flesta 

religiösa idag att jorden snurrar kring solen, och inte tvärtom. Genomgående handlar det om att 

båda institutionerna lever, och har länge levt, sida vid sida i samhället. De har under historien haft 

                                                           
4
 Brody m.fl., (1999), sid 201ff 

5
 Brody m.fl., (1999), sid 89ff för kvantmekanik, eller Brody m.fl., (1999), sid 123ff för relativitetsteorin. 

6
 Harrison, (2003), sid 66f 

7
 Harrison, (2003), sid 98f 

8
 Brody m.fl., (1999), sid 69f 
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varierande förmåga att göra anspråk på sanning. Sedan upplysningens början har den religiösa 

världsbilden fått se sin förklaringskraft försvagad, till förmån för den vetenskapliga. 

Den moderna eran kan ses som det vetenskapliga tänkandets guldålder. Under denna tid var tron 

på att vetenskap och teknik skulle leda till allt större framsteg som starkast. I det som kallas den 

postmoderna eran ser man tecken på att alternativa världsbilder (New Age, kreationism, wicca, 

homeopati, etc) blir alltmer synliga. Detta kan ses som en del i en fragmenteringsprocess som 

ryms inom det postmoderna samhället. Till exempel så har kristna rörelser i USA sedan 80-talet 

genomfört seriösa försök att få in alternativ till evolutionsteorin i skolundervisningen9, just för att 

man har en annan uppfattning än vetenskapen om hur livet utvecklas, och vill visa barnen att det 

finns andra sätt att se världen. I USA finns också religion närvarande i politiken på ett sätt som är 

främmande för oss européer. Alla presidenter i modern tid har sagt sig vara kristna, och det är i 

praktiken omöjligt att bli vald utan att framstå som kristen. George W. Bush blev vald 

(åtminstone en gång) på ett religiöst manifest, och hans starkaste stöd kom ifrån den kristna 

högern.10 I den amerikanska politiska diskursen har också ord som ”ondska” börjat användas 

flitigt, och just det ordet har spritt sig till Europa. I Sverige vissa debattörer börjat lyfta begreppet 

igen.11 I USA kunde president Bush använda sig av uttryck som ”korståg” och ”ondskans 

axelmakter” när han motiverade varför USA skulle gå i krig mot andra länder.  begrepp som har 

tydliga religiösa övertoner. 12 

Slitningen mellan det vetenskapliga tänkandet och alternativa tankesätt är intressant ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv, eftersom den empiri jag har valt visar dels på hur sanning 

konstrueras på individnivå av författarna till artiklarna (som utgör empirin), och dels hur läsaren 

uppfattar och kanske ändrar uppfattning om verkligheten beroende på hur artikelförfattarens 

världsbild presenteras. Jag kommer i uppsatsen att diskutera förutsättningarna för att konsensus 

om en verklighetsuppfattning ska kunna uppnås på individnivå.  

I ett större perspektiv är denna uppsats en beskrivning av en del av en större samhällsrörelse, 

nämligen postmodernismen. Postmodernismen kännetecknas av många saker, men relevant här är 
                                                           
9
 http://www.pamd.uscourts.gov/kitzmiller/kitzmiller_342.pdf  

10
 Lowitzki  

11
 Skytte, http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/personlig-ondska-ar-en-realitet_1232421.svd;  

Arvidsson, http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/hur-ar-det-stallt-i-huvudet-pa-en-diktator_6422842.svd; 

Ahlstadt, http://www.aftonbladet.se/kultur/article11769118.ab 
12

 State of the Union, 2002: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29644#axzz1iJ22K3bI 
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fragmentering och meta-narrativens upplösning. I det moderna samhället hade, som jag nämnde 

ovan, vetenskapen sitt fastaste grepp om västvärlden tänkande. Den franske filosofen Jean-

François Lyotard myntade begreppet ”meta-narrativ”13 för att beskriva vad han ansåg vara 

grundläggande berättelser om hur världen fungerar och vart vi är på väg, som samhälle. Han 

angav bland annat verklighetens vetbarhet för vetenskapen som en sådan berättelse. Hans poäng 

är att det postmoderna samhället kännetecknas av en fragmentering av sådana berättelser, vilket 

skulle innebära att vetenskapen kommer att få svårare och svårare att hålla sitt monopol på vad 

som räknas som legitim kunskap. Lyotard kommer inte att synas i min analys, utan hans teori 

bildar en bakgrund och ett diskussionsunderlag.  

Samtidigt som den politiska diskursen i USA tenderar mer och mer åt religiösa metaforer, ska 

man ha klart för sig att vetenskapliga sanningsanspråk fortfarande väger tyngre än några andra 

sanningsanspråk i västvärlden. Jag dristar mig alltså att påstå att Lyotard hade fel, eller att han 

åtminstone inte har rätt än. Om man med postmodernism menar att vetenskaplig trovärdighet är 

helt fragmenterad, så är vi ännu inte där. Uppfattningen att vetenskapen har den mest 

allomfattande förklaringen om verkligheten gäller än idag, med vissa lysande undantag. Om vi 

någonsin får uppleva Lyotards fragmenterade värld får historien utvisa.  

Västvärldens historia fram tills idag har lett till att vetenskap fortfarande har en 

legitimeringsförmåga som många andra aktörer söker sig till, för att använda till sina egna syften. 

Jag ska kalla förmågan att legitimera sanningsanspråk för epistemisk auktoritet14, och jag ska 

utveckla begreppet under rubriken 4 Perspektiv och Teori nedan. 

Vetenskapliga anspråk är således något som väger tungt i dagens samhälle. För att bli tagen på 

allvar och få större tyngd i de egna argumenten åberopar man ofta just vetenskapen till stöd. Det 

gäller allt från politiska partier, till företag som vill sälja produkter, till läror som idag betraktas 

som ovetenskapliga, som homeopati och astrologi. Man använder begreppet ”vetenskap” som 

legitimering för de egna sanningsanspråken. Men hur går man tillväga? I min uppsats ska jag 

undersöka hur fakta byggs upp när två olika världsbilder använder vetenskapligt språk för att 

legitimera den egna världsbilden. Till min hjälp ska jag främst använda Jonathan Potters bok 

Representing Reality – Discourse, Rhetotric and Social Construction (1996). I boken beskrivs ett 

                                                           
13

 Lyotard, (1979) 
14

 Uttrycket har jag lånat från boken  Cultural Boundries of Science av Thomas S. Gieryn, 1999, sid. 1. 
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antal tekniker för att konstruera trovärdiga sanningar, och dessa tekniker ska jag använda som 

grund för analysen av min empiri.  

Den empiri jag ska titta på är debatten mellan anhängare av evolutionsteorin och anhängare av 

intelligent design. Jag ska beskriva vad jag menar med dessa läror under rubriken 4 Perspektiv 

och Teori, eftersom ingendera sidan är monolitisk till sin natur. 

2 Syfte och frågeställning 

I den här uppsatsen vill jag undersöka hur en trovärdig vetenskaplig sanning byggs upp, vilka 

tekniker som används, och sedan diskutera vilka följder det skulle kunna få för andra områden. I 

ett nötskal: hur konstrueras sanningsanspråk? Eftersom det är en väldigt stor fråga så begränsar 

jag mig till att beskriva den evolutionsdebatt som pågår mellan anhängare av evolutionsteorin och 

anhängare av intelligent design (ID). Uppsatsens frågeställning är alltså: hur konstrueras 

sanningsanspråk i debatten mellan anhängare av evolutionsteorin och anhängare av intelligent 

design (ID)? 

 

3 Tidigare forskning 

Under mitt sökande efter tidigare forskning så har jag inte hittat något som behandlar den här 

uppsatsens tema, det vill säga en pottersk analys av evolutionsdebatten. Själva debatten har det 

naturligtvis skrivits många inlägg i. Evolutionsteorin har funnits länge, och den samlade 

kunskapen15 om evolution motsvarar enorma mängder text. ID å sin sida har bara funnits strax 

över tjugo år, men det finns organisationer vars syfte är att systematiskt undergräva 

evolutionensteorin dominans. Därmed blir ID-sidans inlägg ”spetsigare”, eftersom de ofta 

angriper en specifik del av det evolutionära teoribygget. 

Texter om själva debatten finns det ganska många av, men såvitt jag kan se så är även de utgivna 

av endera sidan, och därför jäviga. Detsamma gäller för sidor på internet. Jag hittade en (1) bok16 

                                                           
15

 Jag använder Berger och Luckmanns definition av kunskap här (Berger & Luckmann, 1979 s. 10): kunskap är 

”vissheten om att fenomen är verkliga och att de äger specifika kännetecken”. Jag gör alltså inga påståenden om 

sanningshalten i den aktuella kunskapen. 
16

 Delvin Lee Ratzsch, 1996. 



8 

 

som försöker förklara varför sidorna inte kommer överens. Förklaringen ligger enligt författaren i 

att sidorna talar förbi varandra, bland annat genom att påstå att motståndarsidan står för saker 

som de inte gör. Det här fenomenet är ett bra exempel på Berger och Luckmanns begrepp 

”symboliskt universum”, vilket jag ska förklara närmare under rubriken 4.1 Berger och 

Luckmann om Institutionernas uppkomst. Allt annat material jag hittade hade en uppenbart 

partisk avsändare, vilket gör det problematiskt att använda dem som källor om jag vill beskriva 

debatten på ett så neutralt sätt som möjligt. 

Min metod har jag hämtat från vetenskapssociologin. Jag kommer att använda Potters begrepp 

kring konstruktionen av fakta som grund för min analys. Dessutom har jag hämtat viss inpiration 

och vissa begrepp från Thomas F. Gieryns bok Cultural Bounderies of Science (1999), där han 

behandlar vetenskapliga sanningsanspråk som en tävlan om trovärdighet hos allmänheten. 

När jag letade efter andra texter så fann jag en C-uppsats, skriven av Martin Vallner. I uppsatsen 

kritiserar han hur den så kallade linjära spridningsmodellen17 fungerar. Han använde exemplet 

Annica Dahlström och hennes påståenden om att könet är biologiskt och analyserade hur 

vetenskapsamfundet och resten av samhället reagerade på hennes teorier. Det jag tar med mig 

från uppsatsen är ett ytterligare exempel på hur det etablerade behandlar det icke-etablerade, samt 

hur debatten kom att handla vad som är god vetenskap, och inte själva sakfrågan. 

Som exempel på pottersk analys har jag läst C-uppsatserna Chefrekrytering via Headhunting18 

och Handboken – En sann historia (?).19 Jag ser dessa uppsatser som bra exempel för att de har 

sammanfattat Potter på ett för mig relevant sätt, och dessutom visar de hur Potter kan användas i 

olika sammanhang. Jag tar även med mig en bild av hur de potterska begreppen relaterar till 

varandra, och hur de kan kombineras för att förstärka varandra. 

 

 

                                                           
17

 Vallner, 2009. Den linjära spridningsmodellen beskriver hur vetenskap produceras av vetenskapsmän, förmedlas 

av journalister och konsumeras av allmänheten. Uppsatsen handlar även om hur olika vetenskapliga läger 

legitimerade sina sanningsanspråk, vilka anspråk det rörde sig om, och hur den linjära spridningsmodellen kan 

problematiseras med Annica Dahlströms bok Könet sitter i hjärnan, samt de tidningsartiklar som utgjorde den 

efterföljande debatten, som exempel.  
18

 Bäckelin, 2009 
19

 Funning, 2008 
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4 Perspektiv och Teori  

För att förstå vad kampen mellan världsbilderna handlar om behöver man förstå begreppet 

epistemisk auktoritet. Epistemisk auktoritet är ett begrepp som jag har lånat av Thomas Gieryn, 

professor i bland annat sociologi vid Indiana University, som i sin tur hänvisar till Webers 

auktoritetsdefinition: ”sannolikheten att vissa specifika befallningar kommer att bli åtlydda av en 

given grupp personer”. 20 Epistemisk auktoritet är ”den legitima makten att definiera, beskriva 

och förklara begränsade områden av verkligheten”.21 Geiryn skriver vidare att det är vetenskapen 

som idag äger denna auktoritet, och att allmänheten är mer benägen att tro på den som har en 

vetenskapsstämpel på sina påståenden, jämfört med någon som inte har det.22 Vetenskapsmän 

legitimerar sina sanningsanspråk med den vetenskapliga metoden, som bygger på objektivitet och 

kollektivitet; objektivitet genom att man inte tillåter eget tyckande, och kollektivitet genom att 

man hänvisar till varandras forskning för att hela det vetenskapliga bygget ska hålla ihop, utifrån 

sett.  

Det jag kommer visa med min empiri är att även om man inte delar naturvetenskapens 

grundantaganden om verkligheten (till exempel att den är fysisk, och endast fysisk) så kan man 

ändå använda ett naturvetenskapligt språkbruk för att erövra epistemisk auktoritet. 

I huvudsak kommer jag dock att använda två andra teoribildningar: Berger och Luckmanns, samt 

Potters. Som grundperpektiv kommer jag att använda Berger och Luckmanns teorier om 

institutioner och legitimeringen av desamma. I korthet skriver Berger och Luckmann att kunskap 

konstrueras som ett ting i samhället genom institutionalisering och medhörande legitimering. De 

visar på hur den kunskap vi människor besitter i grund och botten är social och därför måste 

skapas och reproduceras av människor på individnivå. Berger och Luckmann visar alltså att 

sanning och kunskap är något som konstrueras som institutioner. Dessa begrepp förklaras i min 

redogörelse nedan, vilken är en sammanfattning av ”Del Två – Samhället som objektiv 

verklighet” i boken Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet (1979).  

                                                           
20

 Gieryn, 1999, sid. 1. Min översättning. 
21

 Gieryn, 1999, sid. 1 
22

 Gieryn, 1999, sid. 1 
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Hos Potter hämtar jag metoden för min analys, det vill säga den teori som jag kommer applicera 

på min empiri. Genom att kategorisera tal och text med olika tekniker visar Potter hur en 

trovärdig sanning konstrueras. Dessa tekniker förklaras i min redogörelse nedan, vilken är en 

sammanfattning av relevanta delar ur Potters bok Representing Reality – Discourse, Rhetoric and 

Social Construction (1996). Ur ett socialpsykologiskt perspektiv är Potter användbar eftersom 

han beskriver vad som krävs för att individer ska ta till sig andra individers tankesätt, alltså hur 

socialisering går till i praktiken. 

En sak som Potter har gemensamt med Berger och Luckmann är att de inte uttalar sig om 

sanningshalten i de olika sanningsanspråken, utan endast om hur och varför dessa 

sanningsanspråk tas på allvar. Det är det som menas med metodologisk relativism, och det 

kommer också vara min utgångspunkt. 

4.1 Berger och Luckmann om Institutionernas uppkomst 

Anledningen till att jag tar upp institutionernas uppkomst i den detalj jag gör nedan beror på att 

kunskap ska ses som en institution i sig. Det som gäller för insititutioner i allmänhet gäller alltså 

också för kunskap, fast där det står ”handlingar” kan man läsa ”tänkande” eller ”tankar”. 

I grund och botten är en institution en samling upprepade handlingar, eller vanor, som delas av 

flera människor. Institutionaliseringen föregås dock av individuell vanebildning. När 

handlingsmönster vidmakthålls ger själva upprepningen mönstren dess mening för individen. För 

individen har mönstret också effekten att det på ett psykologiskt plan begränsar de valmöjligheter 

som står till buds. Vanan gör nämligen att man inte behöver fundera över hur man ska utföra en 

handling mer än ett par gånger. En vana kan även vara ett sätt att tolka och förstå världen. Då 

handlar det om att upprepade yttre händelser förstås på samma sätt varje gång de inträffar. Som 

exempel kan man tänka sig att det regnar. Hur man förstår regnets orsak beror på hur man redan 

är van att göra det. Det spelar ingen roll om man tror att det är den aztekiska regnguden Tlaloc 

som får regnet att falla, eller att det rör sig om vattenånga som kondenserar på damm i luften. 

Vanan begränsar alla tänkbara alternativ till enstaka alternativ, som blir långt mer överskådliga 

för personen ifråga. Händelsen typifieras till att vara ”regn” och med detta följer en hel rad 

handlingar och vanor. Begreppet typifiering betyder just att man sätter en etikett på händelser och 

handlingsmönster, och därigenom får en tydlig förförståelse av vad för slags händelser och 
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mönster som ligger för handen. Beroende på hur förförståelsen ser ut, kommer alltså olika 

personer tolka samma händelse på olika sätt. 

En egentlig institutionalisering uppstår först när flera personer delar på samma handlingsmönster. 

En institution är handlingsmönster och tolkningsmönster som är ömsesidiga och tillgängliga för 

alla aktörer i den sociala grupp som de uppstår i: ”Institutionen postulerar att handlingar av typ X 

kommer att utföras av aktörer av typ X”23. Institutionen typifierar både handlingar och aktörer i 

de situationer som institutionen är aktuell i och applicerbar på. Till exempel är de kristna 

sakramenten institutionaliserade. Institutionen ”dopet” definierar vilka fysiska handlingar som 

utgör dopet, vad dopet får för effekt (både metafysiskt och konkret), vem som får döpa för att 

dopet ska vara giltigt, samt vilka som bör/får vara närvarande. Institutionen ”dopet” talar allså om 

vilka handlingar som får utföras av vilka aktörer i situationen ”dopet”. Att vissa insitutioner är 

formella medan andra är informella spelar i det här sammanhanget ingen roll. 

En institution har per definition alltid en historia. Denna historia är i sig det som definierar 

institutionernas utseende i nutid, och en institutions historia är det som gör den meningsfull för 

individen. Som exempel kan man se att om en person-vilken-som-helst kommer med ett 

påstående om livets utveckling, så kommer inte andra automatiskt att tolka påståendet som sant. 

Om det däremot finns en institution som stödjer påståendet, till exempel det vetenskapliga 

samfundet, så kommer många människor att tolka påståendet som sant. Det vetenskapliga 

samfundet nyttjar sin egen historia som institution för genomdriva samhällsförändringar på ett 

sätt som ingen enskild individ kan göra. När en institutions historia väl är etablerad kommer den 

alltså att upplevas som meningsfull av de inblandade individerna. När institutionen upplevs som 

meningsfull, och samtidigt begränsar en persons handlingsalternativ (som beskrevs ovan) så 

utgör institutionen ett system för social kontroll. Ett annat relevant exempel är skolsystemet. Där 

lär samhället de unga individerna vad som ska betraktas som sant och vad som inte ska det, 

åtminstone i de ämnen där det är relevant att prata om sanning. Framför allt i de 

naturvetenskapliga ämnena är utrymmet litet, men inte obefintligt, för olika tolkningar av 

verkligheten. Det är den av vetenskapssamfundet fastställda sanningen som lärs ut, åtminstone i 

väst. 
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Från början var alltså institutionerna enskilda människors ad hoc-föreställningar om världen. 

Skaparna av dessa institutioner, som fortfarande minns att institutionerna är skapade, kan förhålla 

sig som de vill till dessa. När det dyker upp nya människor i situationen kommer de förhålla sig 

till institutionerna som om de vore objektiva. Detta eftersom de nya människorna inte har något 

eget biografiskt minne av att institutionerna har skapats, utan möter dessa som redan existerande 

verklighet. Skolan är en sådan institution där till exempel lärarna möjligen är medvetna om att 

man arbetar inom en i grund och botten godtyckligt organiserad verksamhet, men som eleverna 

inte kan se som något annat än en objektiv verklighet. 

Institutionernas egenskaper gör det vanskligt att tala om logik. Berger och Luckmann menar att 

logiken inte finns ”i institutionerna och deras yttre funktioner, utan i det sätt på vilket de 

uppfattas när man reflekterar över dem”24. Det ska förstås som att en institution blir logisk när 

man har tillgodogjort sig det språk som krävs för att förstå den överhuvudtaget, och som följd av 

det har varje institution sin egen logik. Med hjälp av språket gör man den institutionella 

ordningen logisk. Det finns alltså ingen metalogik med vilken man kan förstå en institution 

utifrån, utan en institution är bara logisk inifrån. För min uppsats är det viktigt att förstå detta, 

eftersom konflikten mellan de olika sidorna i min empiri delvis beror man betraktar 

motståndarsidans resonemang som ologiska.  

Ytterligare ett för min uppsats viktigt begrepp är reifikation. Reifikation innebär att en institution 

blir betraktad som något som inte har sin grund i människors tänkande och verksamhet, det vill 

säga att den existerar oberoende av människor25.  När någon talar om ett relationellt fenomen som 

”naturligt” är det sannolikt fråga om en reifikation. Könsroller är ett vanligt exempel. Att flickor 

”naturligt” föredrar rosa kläder medan pojkar föredrar blå kläder är ett tydligt exempel på hur 

något som är socialt skapat kan uppfattas som naturligt och oberoende av kulturella faktorer. 

Kunskapsreifikation  innebär att man på samma sätt antar att kunskapen om ett objekt sitter i 

själva objektet, och således inte är något som är konstruerat av människor. 

Man kan förstå det naturvetenskapliga tänkandet som en reifikation. Det man vill göra inom 

naturvetenskapen är att förklara hur den del av verkligheten som inte har med mänskligt tänkande 

att göra fungerar. Eftersom all kunskap är social i grund och botten, måste även kunskapen om 
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naturen vara social. Om man då inte gör någon skillnad mellan sin egen kunskap om naturen och 

naturen i sig, riskerar man att tro att ens kunskap om naturen är naturlig, vilket är vad reifikation 

innebär. 

För ID gäller samma sak som för naturvetenskapen. Anhängarna av ID uttalar sig om hur 

verkligheten är beskaffad, och gör anspråk på att ha kunskap om denna verklighet. De hävdar att 

deras kunskap är förankrad utanför dem själva, vilket gör att de också ’gör sig skyldiga’ till 

reifikation. 

Potter gör en något annorlunda tolkning av begreppet reifikation, vilket jag ska beskriva under 

rubriken 4.4 potterska begrepp. 

4.2 Berger och Luckmann om Legitimering 

Syftet med legitimering är att ”’förklara’ den institutionella ordningen genom att tillskriva dess 

objektiverade betydelser kognitiv giltighet. Legitimeringen rättfärdigar den institutionella 

ordningen genom att ge dess praktiska imperativ normativ värdighet.”26 Detta innebär utöver 

värderingar om vad som är rätt och fel även kunskap om i vilka situationer legitimeringen är 

giltig. Man måste känna till strukturen som ska legitimeras innan man kan värdera vad som är 

korrekt beteende med avseende på strukturen. Till exempel måste man åtminstone ha en aning 

om vad Gud egentligen vill med människorna för att kunna (utifrån ett kristet perspektiv) värdera 

vad som är rätt och fel i en viss situation. ”Kognitiv giltighet” betyder inte nödvändigtvis att man 

håller institutionen för sann, bara att man skulle kunna göra det. 

Berger och Luckman beskriver fyra nivåer av legitimering. Jag ska i korthet gå igenom de tre 

första, och uppehålla mig lite längre vi den fjärde, eftersom den har störst betydelse för 

uppsatsen. 

Den första nivån av legitimering uppstår i själva överförandet av en institution till nästa 

generation. Berger och Luckmann kallar den för den för-teoretiska nivån. Genom att förklara vari 

institutionen består använder man ett visst språkbruk som definierar vad som är sant och riktigt. 

Genom att kategorisera världen i olika kategorier definierar man vad verkligheten består av, och 

således vad man kan tala om överhuvudtaget. Om man definierar en del av verkligheten som 
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”irreducerbart komplex” räcker det med att beskriva vad man menar med begreppet för att det ska 

få en viss kognitiv giltighet. 

På den andra nivån börjar legitimeringarna så smått teoretiseras. Det sker ofta i form av ordspråk 

och allmängiltiga maximer, men även i form av fabler och berättelser. Man kan till exempel 

förklara begreppet ”naturligt urval” med en berättelse om hur fiskar som av någon anledning ofta 

hamnade på land, utvecklade förmågan att ta upp syre ur luften med sina gälar. De fiskar vars 

gälar inte utvecklade denna förmåga, dog helt enkelt ut.  

På den tredje nivån teoretiseras kunskapen så långt att den blir ohanterlig för vanliga lekmän. Det 

uppstår då en särskild grupp experter som har till uppgift att förvalta denna kunskap. Ofta måste 

man utföra en invigningsrit för att tas upp i denna expertgrupp, och gruppens expertis används för 

att avgöra dispyter som ligger inom dess område. Vetenskapliga teorier befinner sig på denna 

legitimeringsnivå. Här ligger den praktiska nivån, empirin, i konflikten som är temat för 

uppsatsen. Det handlar om vetenskapsmän som skriver artiklar och böcker vars syfte är 

legitimera den egna institutionen, och underminera den andra.  

Den fjärde legitimeringsnivån utgör symboliska universa. På denna nivå sätts alla skilda 

intitutioner samman till en begriplig helhet. Det är denna helhet, eller världsbild, som utgör 

grunden för alla upplevelser, och alla skeenden äger rum inom detta symboliska universum. Ett 

symboliskt universum ordnar alltså de individuella och de institutionella historierna så att de 

upplevs tillhöra en och samma värld. För att hålla sig till uppsatsens tema kan man jämföra ett 

symboliskt universum som inte innehåller en personlig skapargud, med ett symboliskt universum 

som gör det. En världsbild utan skapargud kräver helt andra svar på frågor av typen ”varför finns 

världen?” och ”hur ska vi bete oss?” än vad en universum med en personlig skapargud gör. En 

stor del av dabatten mellan anhängare av evolutionsteorin och anhängare av ID går ut på att visa 

att den egna sidan har de rimligaste svaren, något som är dömt att misslyckas eftersom man inte 

är enig om vilket universum man lever i, och därmed inte vilken logik man följer. Däremot är det 

inte nödvändigtvis så att en viss institution inte kan existera i flera olika symboliska universa. En 

meteorologisk teori kan accepteras på samma sätt av personer med olika metafysiska antaganden 

om verkligheten. 
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Det man ska komma ihåg är att alla universa är osäkra. De har ingen del i sig som inte är en  

konstruerad, mänsklig produkt. Det gör att så fort ett perspektiv som inte kan förklaras i ett visst 

universums termer dyker upp, så hotas detta universum, och de som lever i det kommer att göra 

sitt bästa för att förgöra det nya perspektivet. Vilket tar oss vidare till hur dessa universa 

legitimeras. 

Berger och Luckmann använder begreppet ”universumbevarande begreppsmaskinerier”27 för att 

beskriva vad legitimering är. Det handlar om vad som krävs för att bibehålla ett symboliskt 

universum intakt när det finns inkommensurabla universa närvarande. För uppsatsens 

vidkommande kan den världsbild som naturvetenskapen ställer upp ses som det rådande 

symboliska universumet, och olika religiösa och mystiska universa kan ses som utmanare till den 

dominerande världsbilden. I allmänhet har den dominerande världsbilden framförallt två sätt att 

hantera utmanare: terapi och tillintetgörelse.28 

Terapi innebär att den dominerande världsbildens företrädare använder olika metoder för att 

upprätthålla världsbilden, hindra de ”rättänkande” människorna från att byta världsbild, och att 

omvända ”feltänkande” människor till den egna världsbilden. Till exempel undervisar man endast 

evolutionslära i biologiämnet i skolan, och inte alternativa åskådningar. Tillintetgörelse använder 

man när det som hotar det egna symboliska universat kommer utifrån. Man försöker bli av med 

konkurrerande världsbilder genom att i första hand försvaga deras ontologiska status29, så att det 

egna samhället inte behöver ta den andra världsbilden på allvar. I andra hand kan man försöka 

förklara och tolka den andra världsbilden i termer av den egna.30 Då införlivar man den andra 

världsbilden i sin egen genom att beskriva den som en del i den egna.31 

I mitt fall handlar det om att vetenskapsteorin32 definierar intelligent design (ID) som 

ovetenskapligt, och något som man därmed egentligen inte ens behöver diskutera. När man ändå 

gör det försöker man ofta visa att ID använder fel metoder, vilket gör att den kunskap men når 
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 Berger & Luckmann (1979) sid. 127 
28

 Berger & Luckmann (1979) s. 132ff 
29

 Berger & Luckmann (1979) s. 135 
30

 Berger & Luckmann (1979) s. 135f 
31

 I Richard Dawkins bok The God Delusion (2006) beskriver han bland annat hur tro på det övernaturliga kan 

förklaras i termer av evolution. 
32

 Vetenskapsteori ska här förstås som en uppsättning regler för hur “riktig” vetenskap bedrivs. Om man följer de 

riktlinjer som ges får man ta del av den sanna vetenskapens epistemiska auktoritet; om man inte gör det kallas det 

man gör för “pseudovetenskap”.  
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fram till bygger på ostadig grund, och fel utgångspunkter, vilket gör att man kommer fram till 

felaktiga slutsatser. Syftet är att övertyga ID-förespråkare om att deras övertygelser är felaktiga, 

samt att hindra allmänheten från att bli ID-anhängare. Exempel på hur detta kan gå till är 

uppsatsens huvudtema, och återfinns under rubriken 6 Empiri och Resultat. 

4.3 Potter om Vetenskapssociologi 

I vetenskapssociologins historia har man försökt att beskriva naturvetenskaplig kunskap från 

olika utgångspunkter. Problemet som sociologerna har sett är att ”sanning” verkar påverkas av 

sociala faktorer som till exempel grupptillhörighet och forskningsområdets status i det övriga 

samhället. Tidigare vetenskapssociologi har försökt beskriva detta fenomen i termer av retorik (se 

Collins 1981). Man menade att den vetenskap som blev giltig i samhället inte nödvändigtvis var 

den som var ”sannast”, utan den som lyckades övertyga de egna kollegorna med hjälp av andra 

typer av argument. Man såg alltså att naturvetenskaplig kunskap åtminstone till viss del var 

konstruerad, och därmed utan grund i verkligheten. Problemet med den synen är att man som 

sociolog gör om samma misstag som naturvetarna gör; man beskriver sina studieobjekt (i det här 

fallet naturvetenskapens institutioner) som reella, inte som konstruerade. På så sätt kopierar man 

bara problematiken till sociologin istället, vilket inte löser problemet eftersom sanningsanspråk, 

från ett konstruktivistiskt perspektiv, är minst lika problematiskt för sociologer som för 

naturvetare. Potter beskriver två sociologiska ansatser för att hantera detta: kunskapskonstruktion 

och intresseteori. 

I det kunskapskonstruktivistiska perspektivet problematiserar Potter den realistiska beskrivningen 

av naturvetenskapen.33 Han visar att vetenskap inte är något reellt som finns utan konstrueras så 

fort en vetenskapsman producerar en text eller pratar med en kollega. Han skriver att man inte 

kan särskilja innehållet i vetenskapen från sättet det konstrueras i tal och skrift.34 Jag kommer att 

anta Potters konstruktiviska position i min analys. Jag behöver alltså inte veta mer om biologi än 

de naturvetare vars texter jag skall studera; jag ska göra en språkanalys, inget annat. 
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Intresseteorin innebär att forskare publicerar de resultat de gör utifrån sina egna personliga 

intressen. Det kan till exempel röra sig om karriär, forskningsanslag, eller att man vill påverka 

samhällets Zeitgeist. Jag kommer att diskutera intresseteori under rubriken Empiri och Resultat. 

4.4 Potterska begrepp 

Potter använder begreppet modalitet för att beskriva hur bokstavligt tal eller en text kommer 

tolkas. Alla andra begrepp är tekniker för att göra en text mindre eller mer bokstavligt trovärdig. 

Att minska modaliteten i en text kallas i potterska termer ”to ironize descriptions” (SIDA). 

Eftersom ”ironize” inte kan översättas rakt av till ”ironisera” kommer jag att kalla denna handling 

för att ”försvaga” en beskrivnings modalitet. Detta för att texten ska flyta bättre på svenska. Av 

symmetriskäl kommer jag att ”förstärka” en beskrivnings modalitet istället för att ”reifiera” den. 

För att ytterligare förvirra saken gör Potter en distinktion mellan offensiv och defensiv retorik. 

Offensiv retorik används för att försvaga en motståndarbeskrivnings modalitet, och defensiv 

retorik används för att förstärka den egna beskrivningens modalitet. Jag har kodat vissa av de 

potterska begreppen nedan som offensiva eller defensiva i Atlas.ti, beroende på vilken funktion 

de fyller. Atlas.ti är ett program som jag kommer använda som stöd för min analys (mer om 

Atlas.ti under rubriken 5 Metod). 

Potter gör alltså en något annorlunda tolkning av begreppet reifikation, jämfört med Berger och 

Luckmann (se avsnittet om Berger och Luckmann ovan). Berger och Luckmann använder 

begreppet för att beskriva att en institution uppfattas som naturlig och oproblematisk av 

människor. Potter använder som sagt begreppet för att förstärka hur en beskrivning av naturen 

eller en institution framställs för att den ska bli bokstavligt trovärdig; för att förstärka 

beskrivningens modalitet. De tekniker han använder följer nedan, i ingen särskild ordning. 

Mina översättningar av Potters begrepp (original inom parentes). 

• Modalitet; förstärkning och försvagning (modalisation, reification and ironization). Detta 

begrepp förekommer inte i koderna.  

• Intresse (stake). Det intresse som talaren/författaren har i att säga/skriva det hen gör. 

• Intressehantering (interest manegement). Hur talaren/författaren hanterar detta intresse, så 

att det inte påverkar modaliteten, eller påverkar positivt. 
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• Empiridiskurs (empiricist discourse). Empiridiskursen utmärks av grammatisk neutralitet, 

att man låter data tala för sig själv, att man döljer författaren av texten, samt att man följer 

universella procedurer.  

• Kategorisering (categorization).Kategorisering handlar inte om att bara namnge ting och 

grupper, utan om att konstituera dessa ting och grupper som kategorier, och tillskriva 

kategorierna deras egenskaper. Potters begrepp ”kategorisering” ligger nära Berger och 

Luckmanns begrepp ”typifiering”. 

• Kategoriberättigande (category entitlement). Den trovärdighet som följer en beskrivning 

som följd av talarens/författarens kategori eller titel. Till exempel gör en läkare 

trovärdigare uttalanden om en patients sjukdomstillstånd än patientens granne, i kraft av 

att tillhöra kategorin ”läkare”.  

• Att konstruera bekräftelse och konsensus (constructing corroboration and consensus). Att 

förstärka modaliteten hos en beskrivning genom att hänvisa till källor utanför sig själv. I 

koderna i Atlas.ti heter detta begrepp ”bekräftelse”. 

• Detaljer och narrativ (detail and narrative). Detaljer handlar om unika detaljer som finns i 

beskrivningen av den specifika situationen. Detaljer går att inte generalisera. Narrativ är 

delar av texten som talar om hur resten av texten ska läsas. 

• Distansering (footing). Distansering handlar om hur man placerar sig själv i förhållande 

till det man beskriver. Talaren/författaren kan påstå sig bara vidarebefordra det som hen 

hört, eller påstå sig vara en del av händelseförloppet.  

• Utomhet (out-there-ness). Begreppet används för att beskriva i vilken omfattning tal eller 

text konstrueraras som om det refererar till något verkligt utanför talaren/författaren. 

Handlar texten om något verkligt?  

• Metafor (metaphor). Metaforer används i beskrivningar för att de ska bli lättare att förstå. 

När två teorier med avancerade legitimeringsstrukturer värvar anhängare handlar det ofta 

om att ha den slagkraftigaste metaforen. I min empiri ska jag visa exempel på detta. 

• Extremisering och minimalisering (extremisation and minimalisation). Extremisering och 

minimalisering är tekniker som ofta används för att visa kontraster mellan två eller flera 

alternativa tolkningar av en händelse eller fenomen. Överdrifter faller under denna 

kategori.  
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• Ontologisk gränsdragning (ontological gerrymandering). Ontologisk gränsdragning 

definierar gränser mellan det som är viktigt och det som inte är det. Det handlar om att 

lyfta upp vissa poänger, och dölja andra.  

• Normalisering och abnormalisering (normalisation and abnormalisation). När man 

försöker visa att det som beskrivs är normalt kallas det normalisering. Abnormalisering är 

motsatsen. Ett beteende kan vara helt normalt i den situation där det äger rum, men om 

man flyttar det till en annan plats kan det verka abnormalt. 

I min analys kommer jag att försöka renodla dessa begrepp, för att jag vill visa på hur teknikerna 

ser var för sig. I praktiken används de naturligtvis samtidigt för att förstärka varandra. Ofta 

används till exempel extremisering och abnormalisering tillsammans. Man visar att någon eller 

något är abnormal, just för att det de är eller gör är extremt. Ett annat exempel kan vara att en 

händelse kategoriseras på ett positivt sätt, i mål och mening att dölja (med hjälp av ontologisk 

gränsdragning) händelsens negativa konsekvenser.  

Vissa av dessa begrepp är viktigare än andra. Exakt vilka kommer visa sig i resultatanalysen, och 

där kommer jag utveckla de viktigaste begreppen och deras relation till de andra begreppen. 

Som en teoretisk bakgrund till artiklarna bör man förstå vad ID och evolutionsteorin egentligen 

säger, så här kommer en kortfattad beskrivning av respektive teori. Båda teorierna bygger 

naturligtvis på fler begrepp än dessa, men jag har valt dem för att de är de viktigaste, och för att 

min empiri delvis bygger på just dessa begrepp.35 Jag kommer inte att framföra någon kritik mot 

något av begreppen, eftersom det ligger utanför uppsatsens ram.  

 

4.5 Intelligent Design (ID) 

Intelligent design är en teori om naturen som utgår ifrån att universum i något led är designat med 

en tanke och avsikt.36 Till stöd för detta pekar man bland annat på att vissa organiska system inte 

                                                           
35

 Här vill jag påpeka för läsaren att man naturligtvis kan göra precis samma analys på den här uppsatsen, som jag 

gör på min empiri. Jag har gjort en ontologisk gränsdragning i vad jag väljer att undersöka; jag har gjort en 

kategorisering av de begrepp som jag väntar mig finna, och jag behandlar mina resultat som om de vore verkliga, 

och inte konstruerade. Jag gör det här för att en text som utöver empirin dessutom handlar om sig själv blir 

ohanterlig för både författare och läsare. 
36

 Behe, (2006), framförallt kapitel 9, sid 187ff 
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skulle kunna uppstå genom små, stegvisa förändringar, samt att sannolikheten för att universum 

av en slump skulle ha precis rätt förutsättningar för att hysa liv är väldigt låg. Dessa observationer 

sammanfattas i begreppen irreducerbar komplexitet och att vi lever i ett finjusterat universum. 

Begreppet irreducerbar komplexitet myntades av Michael Behe, professor i biokemi vid Lahigh 

University i Pennsylvania och en av evolutionsteorins främsta kritiker, och definieras som ”ett 

avgränsat system som är uppbyggt av flera integrerade, interagerande delar som bidrar den 

grundläggande funktionen, där avlägsnandet av en enda del gör att systemet inte längre 

fungerar”.37 Som exempel på irreducerbar komplexitet kan man tänka sig en råttfälla. Råttfällan 

fungerar bara om alla delar finns på plats och fungerar. På samma sätt beskriver Behe ögon, 

fågelvingar, immunsystemet och blodets koaguleringsförmåga som irreducibelt komplexa, det 

vill säga att de kan inte ha uppstått som ett resultat av små, stegvisa förändringar, utan att de 

måste ha uppstått i sin helhet, färdiga och funktionella. Att vissa biologiska funktioner är 

irreducerbart komplexa betyder inte att evolution inte äger rum, bara att evolutionsteorin är en 

ofullständig teori. 

Utöver rena teorier om biologi finns det även teorier om att vi lever i en finjusterat universum; ett 

universum vars egenskaper gynnar livets uppkomst. Detta resonemang utvecklas av bland andra 

Guillermo Gonzalez, astrofysiker vid Grove City College i Pennsylvania, i hans bok The 

Priviliged Planet38. Han observerar två saker. Det första är att matematiken som människor har 

utvecklat fungerar orimligt bra för att förklara den fysiska verkligheten. Matematik som utvecklas 

kan fysiker använda, ofta decennier senare, till att på ett precist sätt beskriva fysikaliska samband. 

Det andra är att jordens position i universum är orimligt fördelaktig, i meningen att vi på jorden 

har optimala förutsättningar för att kunna observera universum och dessutom har jorden optimala 

förutsättningar för att utveckla intelligent liv. Till exempel noterar han att om någon av 

universums uppmätta naturkonstanter39 skulle variera bara marginellt, så skulle liv inte ha kunnat 

uppstå i universum. Slutsatsen som Guillemo drar är att universum måste vara skapat av 

någonting som hade en medveten tanke och avsikt. 

                                                           
37

 Behe, (2006), sid 39. Min översättning. 
38

 Guillermo Gonzalez m.fl., 2004. 

39
 Om gravitationen, till exempel, skulle vara 10% starkare, så skulle inga stabila planetsystem kunna bildas, utan all 

massa skulle samlas i stjärnan.  
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4.6 Evolutionsteori 

Evolutionsteorin40 är en teori om naturen som utgår ifrån att livets utveckling sker genom att 

organismers egenskaper går i arv till avkomman, och förändras för varje generation. Dessa 

egenskaper finns i generna, och generna kan förändras genom mutation. Det naturliga urvalet 

sorterar sedan bort de gener som inte är reproduktionsdugliga. 

Mutation i en gen innebär att den förändras permanent. Mutation är det enda som kan ge upphov 

till nya egenskaper hos en organism, och de kan bara gå i arv om mutationen sker i en könscell. 

Förändringen innebär oftast ingen skillnad alls för organismen, men ibland har den negativ effekt, 

och ännu mer sällan en positiv effekt. Mutation av gener är alltså det som gör att gener uppvisar 

variation, vilket är nödvändigt för nästa steg, det naturliga urvalet. 

Det naturliga urvalet är den process som eliminerar ”dåliga” gener ur gen-poolen, det vill säga 

att de gener som inte hjälper organismen att överleva kommer att dö ut. Processen beror på att 

föräldrar får mer avkomma än vad det finns utrymme i naturen. Det finns två delar i den: sexuellt 

urval och ekologiskt urval. Det sexuella urvalet innebär att det är den mest attraktiva individen 

får para sig, vilket leder till att sexuellt attraktiva egenskaper går i arv. Som exempel kan man 

titta på påfågeln. Det finns inget praktiskt skäl för påfågelhanen att ha en så stor fjäderdräkt, och 

det har inga positiva effekter för avkomman. Det enda han har den till är att säkerställa sin egen 

reproduktion. Det ekologiska urvalet handlar om den omgivande naturen och vilka krav den 

ställer på en organism. Vissa egenskaper ökar chansen för en organism att nå reproduktionsålder, 

medan andra egenskaper minskar chansen. Det är innebörden av uttrycket ”survival of the 

fittest”. 

 

5 Metod 

När jag började fundera på hur jag skulle ta mig an uppgiften hade jag några val. Jag ville som 

sagt förstå hur legitimeringen av sanningsanspråk konstrueras. Att jag valde att göra min analys 

på sanningsanspråk i evolutionsdebatten beror på mitt intresse för vetenskap och 

                                                           
40

 Hela beskrivningen är härledd ur Björklund, (2005). 
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sanningsanspråk, men min analysteknik ska i princip gå att applicera på vilka sanningsanspråk 

som helst. 

Jag kommer att utgå från två olika ståndpunkter som jag ska analysera utifrån Potters teoribygge 

om konstruktionen av fakta. Jag kommer att inta metodologiskt relativistisk hållning till den 

naturvetenskapliga forskningen; det vill säga att jag gör inga anspråk på att kunna säga vad som 

är sant och falskt, vare sig i vetenskaplig eller absolut mening. Det jag tänker undersöka är hur 

sanningsanspråken presenteras. 

Valet av empiri visade sig svårare än väntat. Evolutionsteorin har byggts på och förfinats av 

biologer under 150 års tid, så teoribygget är omfattande. Intelligent Design har funnits sedan 

1980-talet och är en avknoppning från kreationismen.41 ID har sedan dess arbetat med att få sin 

världsbild etablerad istället för evolutionsteorin. Detta gör man genom att ge ut egna böcker och 

tidskrifter, som antingen lägger fram egna teorier och försvarar dessa, eller attackerar 

evolutionsteorin. Oftast gör de bådadera. Som svar på dessa angrepp gör evolutionssamfundet 

samma sak. 

Det finns som sagt enorma mängder skrivet av båda sidor i debatten om evolutionen och 

människans ursprung. Därför har jag varit tvungen att göra något slags urval. Problemet för mig 

har dels varit att hitta texter som är tillräckligt korta för att rymmas i det format jag skriver i nu, 

dels att hitta något tillräckligt kärnfullt från båda sidor som båda sidor kan se som representativt . 

Jag har övervägt att analysera representativa böcker, men det ryms inte i en uppsats av det här 

slaget. Till och med enskilda kapitel från dessa böcker blir en stor textmassa, och har då 

nackdelen att helheten i böckernas resonemang går förlorad. Så det jag till sist valde var två 

stycken debattartiklar från svenska Newsmill.se. Den första artikeln handlar om hur 

evolutionsteorin blir svagare ju mer vi vet om universum.42 Den andra är artikeln är ett svar på 

den första. Den försvarar evolutionsteorin, och går till motattack.43 Artiklarna återfinns i 

appendix 1. Fördelen med att välja dessa artiklar är att textmassan som jag ska undersöka blir 

hanterlig, debatten blir aktuell, men framför allt får skribenterna tala till punkt. Jag går inte in och 

                                                           
41

 I korthet bygger kreationism på att bibeln har företräde framför vetenskapen när det gäller att tolka observerade 

data. För kreationismens historia, se Numbers, (1992).  
42

 http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/09/evolutionsteorien-f-r-allt-svagare-st-d-ju-mer-vi-vet-om-universum 
43

 http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/12/evolutionsteorin-mer-bekr-ftad-n-n-gonsin 
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avbryter på ställen där jag tycker att de säger något oviktigt, vilket jag skulle vara tvungen att 

göra om jag skulle analysera en längre text. 

5.1 Atlas.ti 

För att underlätta analysen kommer jag använda ett analysprogram som heter Atlas.ti. Atlas.ti är 

ett program som används för att kvalitativt hantera och analysera text. Jag kommer att använda 

det för att lättare få syn på de retoriska kategorier som Potter beskriver. Dessa kommer jag sedan 

koda och relatera till varandra, för att få fram en översiktlig bild av hur 

verklighetsbeskrivningarna byggs upp.  

I Atlas.ti sätter man upp de texter man ska analysera, och sedan kodar man korta eller långa citat. 

I mitt fall har jag kodat enskilda ord och hela stycken som potterska begrepp. Till exempel kodar 

jag citatet 

”Denna idé var också ledstjärna för Dr. John C. Sanford, då han under 25 år verkade som 

professor i genetik på Cornell University i USA. Sent i sin akademiska karriär, och under mycken 

vånda, skulle han dock komma att ifrågasätta denna idé, vilket tvingade honom att ompröva allt 

han tidigare trott på.” 

som ”kategoriberättigande (defensiv)”, det vill säga att citatet dels talar om varför man kan lita på 

vad den här personen säger, och dels att citatet förstärker den egna ståndpunkten. Genom att på 

så sätt gå igenom de texter man vill undersöka, får man fram ett antal olika koder.  

Om man tittar på nätverken (se appendix 2), så ser man att de koder som jag har använt är 

organiserade i en viss struktur. Strukturen är konstruerad av mig, i enlighet med hur begreppen 

hänger ihop analytiskt. Det hade alltså inte behövts någon empiri alls för att konstruera kodernas 

struktur. Det som är empiriberoende är kodernas färger. Atlas.ti visar hur ”viktiga” varje kod är i 

nätverket genom att ge koden en viss färg. Färgerna följer en viss skala, från klart grön till klart 

rosa, via blå. Exakt hur viktig en kod är är därför svårt att se bara baserat på färgen, så därför 

finns en lista i appendix 2 som visar exakt hur många gånger varje kod har använts, samt hur 

många relationer i strukturen koden har.  

För att kunna lägga samman och hålla isär vilka koder som hör till vilket nätverk, har jag 

trefaldigat varje kod. Varje citat har fått dels en allmän kod, som räknas till totalen för debatten, 
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och en textspecifik kod, som bara räknas till den ena eller andra texten. De textspecifika koderna 

har tillägget [Clone 1] i evolutionstexten, och [Clone 2] i ID-texten. 

 

6 Empiri och Resultat 

6.1 Empiri 

De texter jag har valt belyser debatten på ett adekvat sätt. Naturligtvis finns ingen enskild artikel 

som innehåller alla olika argument och argumentationstekniker, så jag har valt texter med lite 

olika anslag för att kunna visa den mångfald av sanningsanspråk, terapimetoder och kombination 

av potterska begrepp som finns i debatten. Den första texten (ID) följer tydligt en 

naturvetenskaplig diskurs. Att skriva ”naturvetenskapligt” är normalt för den del av ID-

anhängarna som vill debattera på naturvetenskapliga villkor, för att på så sätt komma åt 

naturvetenskapens epistemiska auktoritet. Texten är huvudsakligen inriktad på att bygga upp en 

trovärdig bild av egna vetenskapliga anspråk. Den andra texten (evolutionsanhängare) har ett 

något mer populariserat språk, och är mer inriktad på att undergräva den första textens 

vetenskapliga anspråk (se appendix 1). 

6.2 Resultat 

Resultatet från analysen i Atlas.ti återfinns i appendix 2. Resultatet består av de potterska 

begreppens relation till varandra, samt deras relativa tyngd.   

Somliga av de potterska begreppen kan betraktas som ”superbegrepp”, det vill säga att de bygger 

på andra, relaterade begrepp. Superbegreppen är: 

• Ontologisk gränsdragning 

• Empiridiskurs 

• Narrativ 

• Utomhet 

De andra begreppen kan ses som delar av dessa superbegrepp, och jag kommer att förklara hur 

relationen mellan de mindre begreppen och superbegreppen ser ut nedan. Jag kommer också att 

utveckla vad superbegreppen innebär. 
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Det som händer i artiklarna, och i förlängningen hela evolutionsdebatten, är att man utgår från ett 

(Berger & Luckmannskt) symboliskt universum, som i sin tur avgör vilka fakta som ska tas med i 

artikeln. Vilka fakta man använder är den ontologiska gränsdragningen. De fakta som väljs ut 

används sedan för att med stöd av empiridiskurs konstruera ett narrativ som i sin tur förklarar och 

konstruerar utomhet. Se 4.4 Potterska begrepp för en förklaring av vad begreppen betyder. 

Nedan följer en genomgång av superbegreppen och deras relationer till de andra begreppen. 

6.2.1 Ontologisk gränsdragning 

Ontologisk gränsdragning är något som görs i själva texterna, men som egentligen inte finns som 

citat i dem. Gränsdragningen görs snarare i de argument som man använder, det vill säga anser 

vara relevanta för sina ståndpunkter. Att välja vilka andra forskare och auktoriteter man hänvisar 

till är också en ontologisk gränsdragning. Argumenten väljs alltså efter att man har bestämt vad 

man vill visa, och det man vill visa beror i min empiris fall på vilket symboliskt universum man 

utgår ifrån. Men för att veta vilka argument som är relevanta måste man ha kriterier för detta. Här 

finns två alternativ. Antingen härleds dessa kriterier ur teorin, och då kan inte sidorna enas om 

vad som är relevant, eftersom de utgår från olika teorier. Då kommer de heller inte komma 

överens. Eller så kan kriterierna härledas från någonstans utanför teorierna, och då finns det en 

möjlighet att debattörerna kan komma överens. Det förutsätter dock att de delar en övergripande 

världsbild, eller, om man så vill, ett gemensamt symboliskt universum med en gemensam logik. 

Ett tredje alternativ skulle kunna vara att explicit bortse från relevanskriterer, men då blir 

diskussionen snarare en ren maktfråga. Man skulle naturligtvis kunna analysera kunskapsanspråk 

som utifrån maktteori, men det ligger utanför denna uppsats.  

För att exemplifiera det första alternativet (relevansskriterier härleds från teori) kan man tänka sig 

två mystagoger som vill övertyga varandra om det egna pantheonets riktighet. Eftersom 

mystagogernas teorier redan förklarar vilka gudar som existerar, och varför, kommer de inte att 

acceptera varandras förklaringar, eftersom förklaringarna inte ryms i den egna teorin. Ett annat 

exempel är skillnaden mellan newtonsk och relativistisk mekanik. I den newtonska mekaniken är 

rummet och tiden en absolut ram, inom vilken energi och massor rör sig. I den relativistiska 

mekaniken är det ljustets hastighet som är absolut, vilket innebär att rummet och tiden blir 

relativa istället. Om relevanskriterier härleds ur teorierna, skulle inte förespråkare för respektive 

teori kunna vara överens om vad som ska räknas som relevanta observationer. Men eftersom den 
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newtonska teorin övergavs till förmån för den relativistiska, så verkar det som att det i det här 

fallet måste ha funnits observationer och därmed relevanskriterier som erkänts av båda sidor.  

Det andra alternativet (relevanskriterier föregår teori) kan klargöras med samma exempel. Om 

mystagogerna är överens om att världen styrs av gudar, men inte vilka gudar, skulle de kunna 

komma överens genom en öppen diskussion. De skulle kunna jämföra vilka ontologiska domäner 

som verkar höra ihop med vilka gudskoncept, etc. Om en ateist och en mystagog skulle diskutera 

ontologiska spörsmål däremot, skulle de inte ens kunna komma överens om en gemensam grund 

att utgå ifrån. Det mekanistiska exemplet ovan visar att om man låter sig övertygas av 

observationer som inte kan förklaras inom den egna teorin, så kan man byta teori. Det förutsätter 

dock att man delar relevanskriterier, till exempel att observationer måste passa in i teorin. 

Vad gäller de artiklar som jag har tittat på så verkar det andra exemplet bäst beskriva hur debatten 

går. Så vitt jag kan se så verkar de båda sidorna ha olika relevanskriterier, och dessutom är de 

kriterier som respektive sida har bestämda innan man börjar debattera. Författarna till 

evolutionsartikeln är explicita med detta: 

”Vi får dra slutsatsen att Claphaminstitutet inte har samma verklighetsbeskrivning som oss 

andra. De ser övernaturliga inslag i naturliga fenomen. De förnekar faktisk kunskap. De 

saknar förmåga att värdera vetenskaplig information. Vi hade förväntat oss något bättre av en 

organisation som dristar kalla sig "tankesmedja".” (mina markeringar) 

I den första markeringen gör man tydligt att man anser att ID-sidan har en annorlunda 

verklighetsbeskrivning än ”oss andra”, det vill säga vi med normal verklighetsuppfattning. Min 

tolkning är att evolutionisterna förstår att man inte är överens om en grundläggande världsbild, 

eller, om man så vill, ett gemensamt symboliskt universum. I förlängningen innebär det att man 

har olika relevanskriterier, vilket i sin tur orsakar olika ontologisk gränsdragning i texterna. Det 

man försöker göra är att misstänkliggöra ID-sidans världsbild. Detta kan kopplas till Berger och 

Luckmanns begrepp ”tillintetgörelse”, beskrivet i teoridelen ovan. Tillintetgör gör man, för att 

påminna läsaren, antingen genom att försvaga den alternativa världsbildens ontologiska status, 

eller genom att förklara den alternativa världsbilden i termer av den egna. I min empiri är det det 

första alternativet som är fallet. Man formulerar sig på det här sättet i syfte att göra ID-teorin 

omöjlig att ta på allvar. Om man återför mitt resonemang till potterska begrepp, så kan man säga 
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att evolutionisterna använder formuleringar som den markerade, i syfte försvaga modaliteten i 

ID-artikeln i sin helhet. Just det här citatet kan också ses som ett försök att abnormalisera ID-

sidan, vilket jag ska utveckla lite senare. 

I den andra markeringen syns hur man värderar ID-sidans kunskapsförståelse. Det som menas 

med ”faktisk kunskap” kan bara finnas inom ett visst symboliskt universum, och kunskap från ett 

annan symboliskt universum kommer aldrig att tillerkännas samma kognitiva giltighet som 

kunskap från det egna. ”Faktisk kunskap” konstrueras samtidigt som den ontologiska 

gränsdragningen görs. Det här innebär alltså att vilken annan teori som helst skulle kunna få 

samma bemötande, så länge den andra teorin tar sin utgångspunkt i ett annat symboliskt 

universum. Detsamma gäller för förmågan att värdera vetenskaplig information. Samma fakta 

kan betyda olika saker i olika teorier.  

Författarna till ID-artikeln är inte fullt lika polemisk när de gör sin ontologiska gränsdragning. 

Principen är dock densamma: valet av argument (data, obesvationer, teorier) gjorda med syftet att 

dels bygga ett trovärdigt narrativ som ska utmana det evolutionära, dels att bygga en trovärdig 

empiridiskurs som ska bekräfta narrativet. Till exempel, från ID-artikeln: 

”Under en tid försökte man experimentellt utnyttja den förändring, som en mutation kunde 

åstadkomma. Miljoner växter utsattes för experiment med mutagen strålning och mutagena 

kemikalier och man åstadkom många miljarder mutationer. Resultatet blev massor av sterila, 

sjuka, deformerade och avvikande växter men aldrig någon gynnsam mutation. 

Experimenten blev således enorma misslyckanden och övergavs nästan helt. Samma 

vetenskapsmän, som utförde dessa experiment, blev sedan ytterligt framgångsrika när de 

övergav mutationsvarianten och koncentrerade sig på förädling på basen av naturlig variation” 

Här lyfter man upp en berättelse om forskningsresultat i syfte försvaga evolutionsteorin som 

helhet. Gynnsamma mutationer är förutsättningen för hela evolutionen, så man riktar mycket 

uppmärksamhet på att kristisera just den delen i evolutionsteorin.  

En annan viktig del i evolutionsteorin är naturligt urval (den process som eliminerar dåliga gener 

ur gen-poolen). För ID-författarna blir det därför viktigt att gå till angrepp mot den delen också. 

Ett exempel på hur man gör är detta citat: 
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”Det finns ytterligare andra faktorer, som varken har att göra med ärftlighet eller bestående 

miljöbetingelser, utan rör sig om rena tillfälligheter. Om t.ex. en val sväljer hälften av ett stort 

räkstim i en enda munsbit eller hälften av de lagda grodäggen äts upp av fiskar eller fåglar, så är 

det väldigt svårt att hävda att den andra hälftens överlevnad är ett tecken på "survival of the 

fittest". Många skulle säkert hävda att det här rör sig om "survival of the luckiest".” 

Poängen är att bra gener inte nödvändigtvis leder till större chans att föröka sig. De ”rena 

tillfälligheter” man talar om är tänkta att visa att det naturliga urvalet inte spelar någon roll för 

vilka gener som sprids i populationen. Som retorisk knorr ställer man här Darwins kända 

”survival of the fittest” mot ”survival of the luckiest”. Den ontologiska gränsdragningen ligger 

alltså i vilka argument och delar i en teori, sin egen eller någon annans, man väljer att försvara 

eller kritisera. 

Men det räcker inte med att bara välja argument. Man måste presentera dem på ett sätt så att de 

inte misstänks vara påhittade av någon som har ett personligt intresse i viss ståndpunkt, eller så 

att man avvärjer kritik riktad mot sin person. Vilket för oss vidare till empiridiskurs. 

6.2.2 Empiridiskurs 

Empiridiskurs handlar om att skriva eller tala på ett sådant sätt att författaren inte syns i texten, 

för att på så sätt förstärka textens modalitet. Detta kan göras på olika sätt. För det första används i 

min empiri (främst i ID-artikeln) ofta en grammatisk form där subjekt inte används (passiv 

grammatisk form: vätskan värmdes och destillerades; i motsats till aktiv grammatisk form: jag 

värmde och destillerade vätskan). Detta görs i sammanhang där artikelförfattarna vill visa att de 

själva inte har någon del i det de beskriver. På detta sätt flyttar författaren av en vetenskaplig text 

uppmärksamhet från sig själv till de fakta hen vill föra fram. En lite svagare variant av den här 

tekniken är att skriva att ”man” gör något, utan att specificera vem. Exempel från ID-artikeln: 

”Det finns stora och små mutationer. De stora, s k makromutationerna, berör samtidigt mellan 

ett tusen och en miljon nukleotider, vilket kan jämföras med upptill 500 sidor i vår bokanalogi
44
. 

De är ovanliga och genom sin omfattning leder de oftast till att individen blir svårt sjuk eller dör 
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 Bokanalogin är en analogi som liknar DNA vid en bok, och mutationer som tryckfel i boken. Mer om metaforer 

under rubriken 6.2.3.1 Narrativ och metaforer. 
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omedelbart. Defekterna förs inte vidare till nästa generation och är således på sätt och vis 

självbegränsande ur ett evolutionärt perspektiv”. 

I citatet framförs fakta på ett oproblematiserat sätt. Man har inga källhänvisningar i texten, och 

det ser ut som om ingen människa hade något att göra med de fakta som finns i citatet. 

Framförallt så finns inte artikelförfattarna med någonstans. Det de gör när de skriver på det här 

sättet är att de döljer sig själva i konstruktionen av texten. De kommer bara fram när de skriver 

om ”vår bokanalogi”, men den är en metafor, inte fakta. Mer om metaforer nedan.  

Ett annat sätt att konstruera empiridiskurs är att låta data tala för sig själv. Det gör man genom 

formuleringar som ”data pekar på att” och ”experimentet visar att”. I själva verket är det 

naturligtvis vetenskapsmannen som drar dessa slutsatser utifrån de teorier hen utgick ifrån när 

hen påbörjade experimentet. Data visar ingenting på egen hand, utan kan bara förstås i termer av 

en teori. För att återkoppla till Berger och Luckmann så kan man säga att den tredje 

legitimeringsnivån (Se rubriken Berger och Luckmann om legitimering ovan) försvaras främst 

genom användande av empiridiskurs. Det ”vetenskapliga” i det vetenskapliga språket ligger i 

empiridiskursen. Exempel från ID-artikeln: 

”Men vi vet nu att förutom DNA-ets proteinkodande funktion så används mycket större del av 

DNA för att kontrollera proteinerna. Man har t.ex. nyligen funnit att hälften av DNAt faktiskt 

kopieras till RNA utöver det messenger-RNA (1-2 %) som kodar för proteinbildning. Det finns 

mycket som tyder på att en organism faktiskt är mer komplex ju mer "skräp-DNA" genomet 

innehåller.” 

I min markering formulerar artikelförfattarna att det finns data som stöder hypotesen om 

genomets komplextitet. Det man döljer är att någon måste förstå och tolka de experiment och 

data som man påstår tyda på att den egna hypotesen stämmer. Vad exakt hypotesen innebär är 

inte viktigt för uppsatsen, men på den här legitimeringsnivån (den tredje) skulle de båda sidorna i 

princip kunna debattera och komma överens om en gemensam hypotes eller teori för hur genomet 

fungerar. Att detta inte sker verkar i det här fallet ha att göra med att båda sidor vill konstruera 

olika symboliska universa med stöd i sina respektive teoribildningar. 

Ett tredje sätt att konstruera empiridiskurs är att visa hur att man följer normala procedurer för 

experiment. I min empiri finns ingen text som specificerar hur experimenten är gjorda. Det är inte 
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förvånande, eftersom artiklarna är publicerade för allmänheten, och experimenten som 

resonemangen bygger på är komplicerade. Det Potter har att säga om procedurer är att det är 

viktigt för trovärdigheten att man kan visa att man inte har gjort några avsteg från gängse metod 

när man har gjort sina experiment. Den vetenskapliga trovärdigheten bygger nämligen mycket på 

att experimenten är reproducerbara, samt att forskaren är objektiv och inte hittar på saker på egen 

hand. 

En kommentar också på defensiv och offensiv retorik. Eftersom debatten har kommit att formera 

sig så, att om den ena sidan har fel så har den andra automatiskt rätt, kan man inte göra en skarp 

gränsdragning mellan försvaret av den egna teorin och attacken på den andra. Fakta som talar för 

den egna teorin, är samtidigt ett argument mot den andra teorin. Gränsen mellan offensiv och 

defensiv retorik är suddig. Om man håller sig till artiklarna så syns det här mönstret tydligt i 

citaten ovan. Båda citaten bygger upp resonemang som visserligen ska tolkas som kritik mot 

evolutionsteorin, men som samtidigt ska leda till att vi bör acceptera en intelligent skapare.  

6.2.2.1 Empiridiskurs och stödbegrepp 

För att förstärka modaliteten i en beskrivning söker alla författare i min empiri bekräftelse från 

andra källor än sig själva. Det här är viktigt, eftersom en stor del i den vetenskapliga auktoriteten 

bygger på att forskningen är kollektiv. Man får inte avvika från metodologiska normer som 

forskare, men i gengäld så räknas ens resultat som trovärdiga just för att man följer normerna. 

Det här gör att forskare kan hänvisa till varandras forskning utan att behöva göra om den. Genom 

att hänvisa till andra forskare visar man också att man är en del i forskarkollektivet, och erhåller 

på så sätt legitimitet för sina egna påståenden. I evolutionsartikeln kan det till exmpel se ut så här: 

”Det är egentligen enastående, men Darwins 150 år gamla ursprungsformulering står fast! 

Frågan är om det finns någon annan motsvarande vetenskaplig teori som tålt tidens tand så väl? 

Som filosofen Daniel Dennett har skrivit: "Om jag skulle ge pris för den enstaka bästa idé som 

någon någonsin har haft skulle jag ge det till Darwin, framför Newton, Einstein och alla andra." 

Det är därför Darwinåret i år firas runt hela världen.” 

I den första markeringen refereras till något som någon annan har skrivit för att erhålla stöd 

utifrån, och visa att man inte är ensam om sina ståndpunkter. I den andra markeringen visar man 
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att Darwins teori är bra genom att påpeka att den är vedertagen av många människor runt om i 

världen. 

ID-författarna refererar också till andra personer: 

”På 1950-talet började därför populationsgenetiker att försöka beräkna hur många skadliga 

mutationer som kontinuerligt skulle kunna selekteras bort genom enskilda individers död eller 

utebliven reproduktion, utan att livskraften hos den mänskliga populationen minskade.” 

”Mooto Kimura, en inflytelserik japansk populationsgenetiker, utvecklade 1968 en teori för att 

förklara detta: "the neutral theory of molecular evolution". Kimura var inte bara en 

framstående biolog utan också en erkänt duktig matematiker och kunde visa att endast 0,4 

procent av den fenotypiska variationen beror på en rent ärftlig genetisk variation. 

För sina forskningsinsatser belönades han 1992 med "The Darwin Medal" från The Royal 

Society.” 

I det första citatet hänvisar man till ett helt forskarkollektiv som man menar såg samma brister i 

evolutionsteorin som man själv gör. Artikelförfattarna menar alltså att det populationsgenetikerna 

kom fram till styrker deras (författarnas) kritik av evolutionsteorin. I det andra citatet bygger man 

upp en auktoritet genom att beskriva vilka meriter forskaren har (de markerade delarna; ironiskt 

nog använder ID-författarna Darwins epistemiska auktoritet för att undergräva densamma), för att 

sedan använda den auktoriteten för att förstärka den egna modaliteten. Att konstruera auktoritet 

utifrån meriter och titlar är ett exempel på det som Potter kallar kategoriberättigande, i det här 

fallet den defensiva varianten (se rubriken 4.4 Potterska begrepp). Man konstruerar bekräftelse 

och konsensus genom att hänvisa till en väldigt meriterad person, som har stor epistemisk 

auktoritet på området. Man kan också beskriva sig själv så att man erhåller kategoriberättigad 

auktoritet. Att välja ut de personer som har denna auktoritet är en del i den ontologiska 

gränsdragningen, vilken är en grundläggande förutsättning för att kunna konstruera en 

argumenterande text överhuvudtaget.  

Offensivt kategoriberättigande innebär att försöker undergräva en motståndares epistemiska 

auktoritet, både de auktoriteter som författaren hänvisar till och författarens egna. I min empiri är 

det främst evolutionssidan som använder den offensiva varianten, och här följer några exempel: 
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” Vi var många som såg fram emot en ny diskussionspartner i samhällsdebatten. Men för att 

kunna diskutera med någon så måste man först enas om en gemensam verklighetsbeskrivning. 

Frågan är om Claphaminstitutet ser samma verklighet som oss andra.” 

”Det finns några enstaka biologer i världen som är tveksamma till evolutionsteorin, med då är 

det alltid för att religiösa övertygelser står i vägen för en objektiv granskning av verkligheten. I 

övrigt är det religiösa forskare ifrån andra discipliner och framför allt bokstavstrogna 

bibelfanatiker som inte kan ta till sig kunskapen om evolutionen.” 

”När så tre Claphambröder påstår att "evolutionsteorin får allt svagare stöd" reagerar därför 

väldigt få människor med att undra vad de har för argument. Hade de tre kommit med något som 

falsifierade evolutionsteorin hade de varit världsberömda på samma sätt som Einstein blev. De 

hade alla kunnat kvittera ut ett Nobelpris. Men det kommer de inte att få, eftersom deras 

argument är oriktiga. Istället får man söka förklaringen till deras påståenden i deras religiösa 

uppfattningar - det är alltid där förklaringen står att finna vad gäller evolutionsförnekare.” 

Genomgående för dessa tre citat är att evolutionsförsvararna försöker undergräva ID-försvararnas 

epistemiska auktoritet genom att få dem att framstå som att de är i minoritet och som att deras 

”religiösa övertygelser står i vägen för för en objektiv granskning av verkligheten”. Man försöker 

kategorisera ID-sidan som en kategori människor utan epistemisk auktoritet. Det som ger 

vetenskapen dess auktoritet är, som jag nämnde under rubriken 4 perspektiv och teori, att den är 

objektiv och kollektiv. Här ger man sig på båda delarna. Man gör gällande att 

evolutionsförnekare är mycket få till antalet, att deras forskning inte duger eftersom de är 

religiösa, och att deras världsuppfattning inte är normal. Objektiviteten attackeras genom att man 

gör gällande att religiositet står i motsatsställning till objektiv vetenskap och genom att man 

måste anamma den normala, eller ateiska, världsbilden för att överhuvudtaget tas på allvar. Att 

säga att de är extremt få till antalet slår mot kollektiviteten. Vetenskaplig trovärdighet kan man 

inte uppnå på egen hand, eller i ett litet kollektiv. Man måste tillhöra det stora kollektivet för få 

använda vetenskaplig auktoritet.  

 Det här är exempel på två potterska tekniker för kategorisering, nämligen abnormalisering och 

extremisering. Dessa två tekniker används just när man vill undergräva sin motståndares 

epistemiska auktoritet genom att ge sig på deras personliga trovärdighet i de aktuella frågorna. I 
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det här fallet ligger abnormaliseringen främst i det första citatets markeringar, som handlar om 

vilken verklighetsuppfattning motståndaren har. Om man lyckas göra gällande att motståndaren 

har en verklighetsuppfattning (ett symboliskt universum) som avviker från normen, så behöver 

man inte argumentera så mycket längre än så. Motståndarens argument kan bara tas på allvar om 

man är något så när enig om vilka relevanskriterier som gäller. I de andra citatens markeringar 

försöker man göra gällande att religiösa världsuppfattningar omöjliggör en ”objektiv granskning 

av verkligheten”, det vill säga att religiösa vetenskapsmäns kan aldrig äga samma epistemiska 

auktoritet som ateistiska.  

Extremisering är teknik som används för att visa skillnader mellan den egna ståndpunkten och en 

motståndares. I min empiri används tekniken ganska lite. I citaten ovan används den dock till 

exempel för att visa att om en biolog är evolutionsförnekare, så beror det alltid på att denna är 

religiös. Det kan alltså inte finnas en enda evolutionsförnekande ateistisk biolog. Men 

extremisering är egentligen en teknik som bättre hör ihop med narrativ, så vi går vidare med det 

istället. 

6.2.3 Narrativ  

Generellt är narrativ de delar av en text som talar om för läsaren hur resten av texten ska tolkas. I 

vetenskapliga sammanhang är narrativ liktydigt med teori. Observationer och experimentresultat 

måste relateras till något för att kunna tolkas och förstås. Detta något är narrativet, eller i 

uppsatsens sammanhang: teorin.45 Teorierna är det som förklarar hur enskilda fakta ska tolkas, 

och samma fakta kan tolkas olika med stöd av olika teorier. I ID-artikeln använder författarna 

rubriker som är tänkta att ge läsaren en förförståelse av den empiridiskurs som följer under 

rubriken. Se appendix 1. I ID-artikeln finns även avancerade resonemang som behöver förklaras, 

och de förklaringarna är en del av narrativet. Även metaforer räknas som en del av narrativet, så 

även retoriska frågor och slutsatser. Jag ger ett exempel ur ID-artikeln på en gång: 

”Den grundläggande frågan är naturligtvis hur denna information ursprungligen skapats. 

Den standardförklaring, som ges för all evolution, är att den genetiska koden har utvecklas 

genom gynnsamma slumpvisa mutationer, som bevaras genom naturligt urval. För att åter 

                                                           
45

 Narrativ och teori är inte utbytbara termer generellt, men när man gör en språkanalys på vetenskapliga teorier så 

kan man lika gärna använda begreppet narrativ.  
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använda bokanalogin så påstås instruktionsmanualen således ha utvecklats genom successiva, 

ackumulerade tryckfel. Det finns anledning att ställa sig tveksam till en sådan förklaring.” 

Berättelsen som förs fram ska visa hur evolutionsteorins grunder inte är så fasta som 

evolutionsanhängarna vill göra gällande. Man riktar in sig på två av de viktigaste delarna i 

evolutionsteorin, mutationer och naturligt urval, och börjar med att misstänkliggöra dessa. Senare 

i artikeln framför man mer tekniska bevis och invändningar, men så här i början av texten 

förklarar man att evolutionsteorins epistemiska auktoritet inte är så bergfast som antas av 

allmänheten. ”Bokanalogin” är en återkommande metafor man använder för att visa 

evolutionsteorin orimlighet på ett mindre tekniskt sätt. Metaforer beskrivs utförligare under nästa 

rubrik. 

Evolutionsartikeln innehåller även den ett narrativ som författarna vill föra fram. Det narrativet 

ser annorlunda ut eftersom evolutionsteorin redan äger den epistemiska auktoritet som konflikten 

står om. Man måste försvara den auktoriteten. Här använder författarna de universumbevarande 

begreppsmaskinerier som Berger och Luckmann beskriver: terapi och tillintetgörelse. I artikeln 

byggs terapi upp genom att man jämför med utvecklingen från den mekanistiska världsbilden 

inom fysiken till den relativistiska, och beskriver hur framgångsrikt och lyckat paradigmskiftet 

var. Sedan jämförs paradigmskiftet inom fysiken med evolutionsteorin. Det narrativ man lägger 

fram är att det faktum att inget paradigmskifte har skett inom biologin sedan evolutionsteorin 

lades fram av Darwin, innebär att evolutionsteorin är starkare än till och med Einsteins 

relativitetsteori. Syftet med det är att använda Einsteins46 epistemiska auktoritet för att visa hur 

framgångsrik Darwins teori är, och på så sätt förstärka evolutionsteorins epistemiska auktoritet. 

Narrativet visar alltså för läsaren att evolutionsteorin är så stadig att inga angrepp på egentligen 

behöver tas på allvar, det vill säga att narrativet anger hur ID-artikeln ska läsas. 

Evolutionsartikelns författare hoppas därmed att läsaren ska tolka ID-artikeln på ett icke-

övertygande sätt.  

Tillintetgörelse sker i till exempel citat som det här: 

”Vi får dra slutsatsen att Claphaminstitutet inte har samma verklighetsbeskrivning som oss 

andra. De ser övernaturliga inslag i naturliga fenomen. De förnekar faktisk kunskap. De 
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 Einstein har blivit en symbol för genialitet i västvärlden, och så gott som en synonym till ordet ”geni”. 
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saknar förmåga att värdera vetenskaplig information. Vi hade förväntat oss något bättre av en 

organisation som dristar kalla sig "tankesmedja".” 

Eller det här: 

”När så tre Claphambröder påstår att "evolutionsteorin får allt svagare stöd" reagerar därför 

väldigt få människor med att undra vad de har för argument. Hade de tre kommit med något som 

falsifierade evolutionsteorin hade de varit världsberömda på samma sätt som Einstein blev. De 

hade alla kunnat kvittera ut ett Nobelpris. Men det kommer de inte att få, eftersom deras 

argument är oriktiga. Istället får man söka förklaringen till deras påståenden i deras religiösa 

uppfattningar - det är alltid där förklaringen står att finna vad gäller evolutionsförnekare.” 

Det är tydligt hur man vill visa att ID-förespråkarnas idéer inte är att ta på allvar. I det första 

citatet går evolutionsanhängarna väldigt långt i sin tolkning av ID-artikeln. Man vill påverka 

läsarnas tolkning av ID-artikeln, och man gör det genom att underminera ID-författarnas 

trovärdighet som vetenskapsmän. Vetenskaplig trovärdighet får man, som sagt, genom att vara en 

del av forskarkollektivet, och genom att utgå från samma symboliska universum som andra 

forskare. 

I det andra citatet hänvisar evolutionsförfattarna både till Einstein och Nobelpriset, och menar att 

om evolutionsteorin kunde falsifieras, skulle forskarna som gjorde det få ett Nobelpris. Att inget 

Nobelpris betalats ut för evolutionsteorins falsifiering tas som indikator för att evolutionsteorin är 

sann. Här använder man två av vetenskapssamfundets tyngsta symboler för epistemisk auktoritet 

för att visa att ID-teorin inte har med vetenskap att göra.  

6.2.3.1 Narrativ och metafor 

För att göra det enklare att förstå de argument som används i debatten, framför de båda sidorna 

metaforer. Dessa metaforer syftar till att skapa en representation av de mer avancerade biologiska 

resonemangen. I den första texten (ID) kan metaforen sammanfattas så här: Den genetiska koden 

är en bok med information i form av bokstäver. Mutationer är slumpmässiga tryckfel som smyger 

sig in i boken vid kopiering. Frågan är då: hur kan slumpmässiga tryckfel bli till funktionella 

egenskaper, eller, hur kan försämrad information bli till bättre information? 
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Som svar lanserar evolutionsanhängarna en egen metafor. Den kan sammanfattas så här: den 

genetiska koden är ett matrecept. Informationen består av ingredienser i olika mängd. Mutationer 

är slumpmässiga variationer i mängden av de olika ingredienserna, och vid stora mutationer 

försvinner eller tillkommer ingredienser. De maträtter som överlever är de som efterfrågas av 

många människor.  

Själva poängen med metaforer är visa något som om det vore något annat, och metaforer i min 

empiri ska ses som representationer av teorier. Det man måste komma ihåg är att metaforer inte 

egentligen har någonting med teoribygget de representerar att göra, utan metaforer används i 

pedagogiskt syfte. Som författare vill man visa hur de avancerade tekniska resonemangen ska 

förstås på ett mer vardagligt och lättillgängligt sätt. Eftersom en metafor med nödvändighet 

innebär en förenkling (annars skulle den inte användas), måste man vara noggrann när man 

konstruerar den. Metaforerna i min empiri ska styrka den världsbild som presenteras i artiklarna 

som helhet, och för att de ska göra det så måste alla artikelförfattarna välja ut de egenskaper hos 

verkligheten man vill likna i metaforen. Metaforerna konstrueras alltså med hjälp av ontologisk 

gränsdragning.  

Till exempel används bokanalogin i ID-artikeln för att representera ID-sidans teori för hur den 

genetiska koden fungerar. Man vill lyfta de egenskaper hos ID-teorin som man tror att läsaren 

kommer förstå och hålla med om. Samma sak gör evolutionssidan; man ogiltigförklarar ID-

metaforen, och lägger istället fram sin egen matreceptanalogi, för att förtydliga för läsaren att ID-

teorin är falsk. Användandet av metaforer är förrädiskt, eftersom metaforer av det här slaget ger 

sken av att ta ner avancerade biologiska resonemang på en vardaglig och konkret nivå. Men en 

metafor är inte konkret, den är tvärtom ännu mer abstrakt än teorin själv. Teorierna i min empiri 

är väldefinierade, begreppen de bygger på är bestämda och i stort sett gemensamma (utom de 

viktigaste, och även om slutsatserna är markant olika), och de följer sina egna interna logiker. 

Teorierna ger en detaljerad bild av hur verkligheten fungerar, som respektive teori framställer 

den. Trots detta är en teori alltid en förenklad och sammanfattad bild av verkligheten. Att då 

använda en ytterligare förenklad bild, som bok- och matreceptanalogierna, är inte att 

konkretisera. Det är att vilseleda.  
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6.2.4 Utomhet 

Utomhet handlar om huruvida en textförfattare lyckas få läsaren att tro att texten inte är påhittad 

av författaren själv, utan att den faktiskt handlar om den objektiva verkligheten, snarare än 

författarens egna fantasier. ”Objektiv verklighet” ska i ett konstruktivistiskt perspektiv förstås 

som ”det som författaren vill framställa som objektiv verklighet”. Både empiridiskurs och 

narrativ är tekniker för uppnå det målet. Att konstruera utomhet är att konstruera en text som 

läsaren tolkar som bokstavlig verklighet, och på så sätt ligger begreppet utomhet nära begreppet 

modalitet. Skillnaden ligger i att utomheten förstörs om författaren syns för mycket i texten. Till 

exempel kan inte ID-artikelns författare skriva om sig själva när de ska beskriva hur verkligheten 

ser ut enligt deras sätt att se den. Däremot är det möjligt att en texts modalitet stärks, beroende på 

vad den handlar om, om författaren syns. Till exempel kan en texts trovärdighet stärkas om den 

skrivs av någon som också har upplevt det som beskrivs, även om det rör sig om subjektiva 

upplevelser. Men även om modaliteten är hög så behöver texten inte ha med någon objektiv 

verklighet att göra.  

Artikelförfattarna i min empiri vill åstadkomma varsin text med hög modalitet och hög grad av 

utomhet. Strategierna de väljer är dock olika. Hög modalitet är självklart för båda parter eftersom 

båda parter vill sprida sin världsbild till allmänheten, och därmed måste bådas argumentationer 

vara trovärdiga. När det kommer till till utomheten, så har de olika strategier för att åstadkomma 

den också. ID-sidan bygger i artiklarna sin verklighetsbild på biologiska fakta, tolkade genom ett 

narrativ som ska visa att världen har en intelligent skapare. Slutsatsen man som läsare ska dra är 

denna: 

”Den starka varianten av denna princip (den antropiska principen, min anmärkning) handlar i 

korthet om att universum och skapelsen är finjusterad in i minsta detalj för att kunna hysa 

kolbaserat liv och därmed medveten existens. Det verkar som om det finns ett bakomliggande 

syfte med hela universum: att skapa en medveten observatör av densamma. Ju mer fakta vi får 

om universum, desto svårare tycks det bli att tro att livet på jorden kom till av en slump.” 

Sammanfattat: förutsättningarna för medvetet liv i universum är så bra att det är rimligt att tro på 

en intelligent designer, och orimligt att tro på evolution. 
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Evolutionsförespråkarna har en annorlunda strategi. De tar för givet att den världsbild de själva 

förespråkar är den sanna, och använder tunga vetenskapliga symboler och metaforer för att visa 

detta. Man använder väldigt lite empiri, utan konstruerar istället ett narrativ som bygger på att 

evolutionsteorin är rätt bild av verkligheten, och detta faktum bevisas genom att den bild 

vetenskapen har av verkligheten är evolutionsteorin. Annorlunda uttryckt: Nobelpriset, den mest 

prestigefyllda utmärkelsen som finns inom vetenskapssamfundet, betalas ut till de som storligen 

bidrar till den vetenskapliga utvecklingen. Ingen förespråkare för intelligent design har fått 

Nobelpris. Alltså är inte intelligent design vetenskap, vilket i sin tur innebär att intelligent design 

inte är en sann bild av verkligheten. 

6.2.5 Intresse (stake) 

Intresse och intressehanteringen förekommer inte i själva artiklarna. Intresset består istället i de 

personliga skäl som författarna har för att skriva artiklarna överhuvudtaget. Jag tror inte att någon 

av författarna tjänar några stora pengar på att skriva en artikel på Newsmill, eller gör karriär på 

det. Istället är det en fråga om ideologi, eller att påverka samhällets Zeitgeist. Det är två 

världsbilder, eller symboliska universa, som står mot varandra i empirin, och det som står på spel 

är två institutioners epistemiska auktoritet. Artikelförfattarna själva är involverade i endera 

institutionen, och deras intresse i att skriva artiklarna ligger just där: att erövra eller försvara 

epistemisk auktoritet till den egna institutionen. 

6.2.6 Detalj 

Det potterska begreppet detalj är i uppsatsens kontext raka motsatsen till empiridiskurs. Det 

handlar om unika händelser i experiment, unika experimentresultat och unika observationer. 

Unika resultat som inte kan återskapas försvagar en teoris trovärdighet, och därför kommer dessa 

resultat att försvinna när en artikelförfattare gör sin ontologiska gränsdragning. Därför är koden 

detalj inte kopplad till något annat i Atlas.ti; det finns helt enkelt inga. 
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7 Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka på vilket sätt sanningsanspråk konstrueras i debatten 

mellan förespråkare av intelligent design och förespråkare av evolutionsteorin. Jag anser att jag 

har svarat på det i resultatdelen. Intressantare är att diskutera slutsatser. 

De två artiklar som utgör min empiri måste naturligtvis ses i ett större perspektiv. Vad det handlar 

om är systematiska försök att bryta upp den epistemiska auktoritet som vetenskapen (nästan) 

monopoliserade i den moderna eran. Det som etablerades i den moderna eran var en naturalistisk 

världsbild, alltså ett symboliskt universum som inte rymmer något övernaturligt, och där allt som 

finns är reducerbart till energi och materia. När vetenskapsmännen utgår från att världen är 

reducerbar till energi och materia, visar det som bevisas vetenskapligt att världen är reducerbar 

till energi och materia. På så sätt vidmakthålls detta symboliska universum, vilket också är den 

strategi som evolutionsförespråkarna i min empiri använder. Alla andra sätt att se på världen har 

kommit ses som osäkra och ogrundade. En religiös person har naturligtvis rätt till sin egen 

uppfattning, men den är just personlig, och det som ges högst status är det som konstrueras som 

objektivt och oberoende av personliga uppfattningar. Är det då så att man vill visa på att det finns 

något mer än bara energi och materia så måste man göra inom den vetenskapliga diskursen för att 

bedömas som trovärdig. Det uppstår alltså en spänning mellan det vetenskapligt-naturalistiska 

perspektivet och alla andra alternativ. På individnivå uppstår det som en följd av denna spänning 

ett behov av att försvara den egna världsbilden mot andra alternativ. Det är det vi ser i empirin. 

Artikelförfattarna skulle inte skriva artiklarna och kommentarsfälten skulle inte vara fulla om inte 

människor försökte försvara sin egen världsuppfattning från alternativen.  

ID-sidan försöker uppnå trovärdighet och modalitet i sin artikel främst genom att använda 

empiridiskurs för få texten att se ut som att den beskriver den faktiska verkligheten. Man hänvisar 

ofta och i långa stycken till biologiska fakta, och konstruerar ett narrativ som används för att 

dessa fakta ska visa att världen är skapad av en intelligent designer. Man gör gällande att 

bokanalogin är en korrekt förenklad bild av det mänskliga genomet, sedan använder man ett 

avancerat språk, fyllt med biogenetiska termer, för att argumentera mot analogin. Man rör sig fritt 

mellan metafor och teori, som om det rörde sig om samma begreppsvärld, vilket det alltså inte 

gör. En metafor är alltid en, och ofta en grov, förvanskning av teorin den representerar.  
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Evolutionssidan försvarar i artikeln vetenskapens epistemiska auktoritet med ett 

cirkelresonemang. Man tar för givet att det som är sant och riktig alltid kommer upptäckas av 

vetenskapen, och därmed blir per definition det som finns utanför vetenskapen falskt och oriktigt. 

Intelligent design ingår inte i vetenskapens huvudfåra, alltså kan den inte vara sann. Man 

använder viktiga symboler, som Nobelpriset och Einstein, för att visa hur starkt evolutionsteorin 

står, och hur svaga alla utmanande teorier är.  

Men varför skulle någon vara intresserad av att föra fram den ena eller andra världsbilden? När 

man använder ett konstruktivistiskt perspektiv som jag gör så kan det låta som om 

artikelförfattarna sitter och medvetet ljuger och hittar på i enlighet med dunkla syften. Så är det 

naturligtvis (förmodligen?) inte. Jag tror att artikelförfattarna, både ID- och evolutionssidan, drivs 

av en ärlig vilja att upplysa sina medmänniskor om Sanningen, som de ser den. Problemet, som 

jag visar med hjälp av Berger och Luckmanns teori, är de är oense på den fjärde 

legitimeringsnivån (symboliskt universum), men debatten, och därmed empiridiskursen, ligger på 

den tredje legitimeringsnivån (expertisnivån). Som jag visade i resultatdelen så leder olika 

symboliska universa till olika relevanskriterier, och då kan man aldrig enas om vad som ska 

räknas som relevanta argument. Det som händer då är att debatten reduceras till en kamp om 

trovärdighet hos allmänheten.47  

I inledningen beskrev jag kortfattat Lyotard och hans teori om meta-narrativens fragmentering. 

Lyotards teori innebär bland annat att vetenskapen inte längre skulle kunna hålla sitt monopol på 

epistemisk auktoritet, utan alla institutioner skulle vara lika trovärdiga. Harvard, katolska kyrkan, 

homeopatiska föreningen, Wicca-häxor - ingen skulle ha mer auktoritet än någon annan att uttala 

sig om vad som är sant och inte. Det jag kan se i min empiri är att vetenskapen fortfarande har en 

betydande epistemisk auktoritet kvar. Jag skulle nämligen hävda att skälet till att ID-författarna 

väljer att följa empiridiskursen så noggrant är just för att komma åt den epistemiska auktoritet 

som vetenskapsstämpeln har. Att evolutionsförfattarna kan kosta på sig att ha väldigt lite 

empiridiskurs kan ses som att uttryck för samma sak. Eftersom de, både inför sig själva och inför 

samhället i stort, redan äger vetenskapsstämpeln, känner de inget behov av argumentera på 

samma legitimeringsnivå som ID-författarna. Ett annat, ännu mer talande, exempel är att en 

                                                           
47

 Detta avspeglas i artiklarnas kommentatorsfält. Där kan man läsa hur allmänheten försvarar respektive förkastar 

de två artiklarnas ståndpunkter och argument. 
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biolog aldrig skulle använda bibelcitat för att bekräfta ett biologiskt faktum. Men det finns 

många48 som använder biologin och övrig naturvetenskap för att bekräfta sanningen i bibelcitat. 

I slutändan kan det dock bli så att Lyotard får rätt i alla fall. Om användandet av empiridiskurs  

blir generellt för alla aktörer som har sanningsanspråk, så riskerar diskursens effektivitet att 

urvattnas. Alla sanningsanspråk skulle se likadana ut, och det enda som skulle skilja aktörerna 

skulle vara narrativen. Allmänhetens möjlighet att bedöma vilken auktoritet som är störst skulle i 

stort sett försvinna, och Lyotards fragmenterade samhälle, där alla narrativ är likvärdiga, 

realiseras. Vore jag mer cynisk skulle jag misstänka att det är en del av ID-sidan mer långsiktiga 

strategi. 

  

                                                           
48

 Till exempel: http://www.inplainsite.org/html/scientific_facts_in_the_bible.html; 

http://www.conclusiveproofofgod.com/; http://www.biblestudy.org/basicart/scientific-proofs-of-the-bible.html 
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Appendix 1 

Intelligent design 

Att livet inte har någon högre mening är idag en idé med stort inflytande i västvärlden. Man tror 

att livet har skapats och utvecklats via slumpmässiga genetiska mutationer och naturligt urval. 

Denna idé var också ledstjärna för Dr. John C. Sanford, då han under 25 år verkade som 

professor i genetik på Cornell University i USA. Sent i sin akademiska karriär, och under mycken 

vånda, skulle han dock komma att ifrågasätta denna idé, vilket tvingade honom att ompröva allt 

han tidigare trott på. 

Resultatet av denna omprövning är en fascinerande bok: "Genetic Entropy & the Mystery of the 

Genome" (ISBN 1-59919-002-8) (1). Boken skulle komma att öppna upp ett helt nytt fönster för 

kritik av den slumpstyrda evolutionsteorin och är viktig läsning för dem som är genuint 

intresserade av utvecklingen på jorden. 

Den genetiska koden 

Den genetiska koden anses av biologer vara organismens instruktionsmanual för sin egen 

utveckling. Instruktionen har formen av en lång unik kombination av endast fyra olika 

nukleotider: adenin, guanin, cytosin och thymin. Den mänskliga genetiska koden innehåller sex 

miljarder sådana kombinerade nukleotider, vilket kan jämföras med bokstäverna i en text eller 

'ettor och nollor' inom datatekniken. 

På samma sätt, som vanlig skriven text omvandlas till 'ettor och nollor' i datorn, får man föreställa 

sig att den unika kombinationen av de fyra olika 'tecknen' (informationen) i DNAt är som en 

meningsfull text omvandlad till digitalt format. Till sin omfattning kan det jämföras med tre 

miljoner boksidor à 2.000 tecken vardera eller ett bibliotek med 10.000 böcker à 300 sidor. 

Möjligtvis är informationsinnehållet dock ännu större eftersom man funnit att avläsningen av 

DNAts tecken inte bara sker lineärt på ett enda sätt, utan besynnerligt nog på många, kanske ända 

upp till tolv olika, samtidiga sätt. 

Den grundläggande frågan är naturligtvis hur denna information ursprungligen skapats. 

Den standardförklaring, som ges för all evolution, är att den genetiska koden har utvecklas 
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genom gynnsamma slumpvisa mutationer, som bevaras genom naturligt urval. För att åter 

använda bokanalogin så påstås instruktionsmanualen således ha utvecklats genom 

successiva, ackumulerade tryckfel. Det finns anledning att ställa sig tveksam till en sådan 

förklaring. 

Olika typer av mutationer 

Det finns stora och små mutationer. De stora, s k makromutationerna, berör samtidigt mellan ett 

tusen och en miljon nukleotider , vilket kan jämföras med upptill 500 sidor i vår bokanalogi. De 

är ovanliga och genom sin omfattning leder de oftast till att individen blir svårt sjuk eller dör 

omedelbart. Defekterna förs inte vidare till nästa generation och är således på sätt och vis 

självbegränsande ur ett evolutionärt perspektiv. 

Sådana förändringar bekräftar riktigheten i evolutionsteorins tes: "survival of the fittest". I andra 

ändan av spektrumet har man mutationer som bara berör förändring av en enda nukleotid, s k 

punktmutationer. De är allra vanligast och 25 gånger vanligare än makromutationer. I motsats till 

makromutationen är punktmutationen väldigt subtil och leder därför oftast inte till att någon 

muterad individ dör eller hindras att föra sin mutation vidare till nästa generation. 

Det kan jämföras med ett enkelt stavfel i en boktext. Ett sådant har ju ingen betydelse för 

informationsöverföringen, såvida det inte drabbar mycket känsliga delar av informationen. 

Mutationsfrekvensen mycket hög 

Det är självklart inte bra om mutationerna är många och ackumuleras. Det potentiellt farliga med 

punktmutationer är att en fortgående ackumulering av många sådana så småningom gör DNA-

informationen omöjlig att tolka. På 1950-talet började därför populationsgenetiker att försöka 

beräkna hur många skadliga mutationer som kontinuerligt skulle kunna selekteras bort genom 

enskilda individers död eller utebliven reproduktion, utan att livskraften hos den mänskliga 

populationen minskade. Som absolut övre gräns angav man initialt en mutation per var tredje 

människa, baserat på barnafödandet, tre barn per två vuxna. 

Eftersom det finns andra dödsorsaker än genetisk "un-fitness", t.ex. olyckor och infektioner, så 

justerades denna siffra senare nedåt till 0,12 - 0,36 per person och generation. Genom jämförelser 
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med s.k. pseudogener har man idag påvisat att den faktiska frekvensen mutationer ligger betydligt 

högre, 1.000 - 6.000 nukleotider per person och generation. 

Men endast 100 - 300 av dessa rör mutationer i reproduktionscellerna och skulle kunna ha 

betydelse, inte bara för individens, utan också för släktets utveckling. Frågan är då om dessa kan 

selekteras bort med hjälp av naturligt urval? 

 

Det genetiska arvets betydelse för överlevnaden överdriven 

I likhet med den enskilda punktmutationen är effekten av 100 - 300 spridda punktmutationer hos 

varje individ ytterst subtil, berör mindre än en tiomiljondel av genomet, och kommer i allmänhet 

aldrig till uttryck i ökad dödlighet eller minskad reproduktion. Mooto Kimura, en inflytelserik 

japansk populationsgenetiker, utvecklade 1968 en teori för att förklara detta: "the neutral theory 

of molecular evolution". Kimura var inte bara en framstående biolog utan också en erkänt duktig 

matematiker och kunde visa att endast 0,4 procent av den fenotypiska variationen beror på en rent 

ärftlig genetisk variation. 

För sina forskningsinsatser belönades han 1992 med "The Darwin Medal" från The Royal 

Society. Förklaringen till denna låga siffra, anser han, är att så mycket som hälften av en 

organisms reella överlevnadsduglighet beror på miljön. En del sädesfrön hamnar på fuktig, fertil 

mark utan ogräs, medan merparten kommer att spridas ut på mark som inte är optimal, kanske för 

torrt eller för vått, för mycket skugga eller för mycket ogräs etc. Detta kan jämföras med hur en 

persons fysiska välbefinnande i mycket stor utsträckning beror på fullgod näring och möjligheter 

till stärkande aktivitet, i naturen och/eller på gym. 

En ytterligare fjärdedel av överlevnadsdugligheten anses spegla samspelet arv och miljö; Alla 

växter skall t.ex. inte ha samma mängd vatten liksom vissa individer inte tål viss mat eller kan 

fara illa av för hård träning. En knapp sista fjärdedel, slutligen, anses bero på en icke-ärftlig 

genetisk variation. Detta kan låta som en självmotsägelse men en stor del av den genetiska 

variationen beror på faktorer som inte överförs konsekvent från generation till generation, t.ex 

epigenetiska och epistatiska faktorer. 
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"Survival of the luckiest" 

 

Det finns ytterligare andra faktorer, som varken har att göra med ärftlighet eller bestående 

miljöbetingelser, utan rör sig om rena tillfälligheter. Om t.ex. en val sväljer hälften av ett stort 

räkstim i en enda munsbit eller hälften av de lagda grodäggen äts upp av fiskar eller fåglar, så är 

det väldigt svårt att hävda att den andra hälftens överlevnad är ett tecken på "survival of the 

fittest". Många skulle säkert hävda att det här rör sig om "survival of the luckiest". Exemplen kan 

mångfaldigas. 

Men även om nu detta "brus" på minst 99,6 % elimineras, och utvecklingen av alla organismer 

istället skedde under totalt kontrollerade former, så skulle detta ändå inte ha någon betydelse. 

Varför det? Jo, därför att punktmutationerna finns i lika stor mängd hos samtliga individer. Det 

hjälper därför inte upp situationen att några individer selekteras bort. Mutationerna kvarstår hos 

övriga 100-300 nukleotider per person och generation och måste med nödvändighet ackumuleras 

hos dessa.  

 

"Skräp-DNA" - inte skräp 

Man har funnit att endast c:a 1-2 % av genomet kodar för bildning av proteiner. På grund av 

fokuseringen på denna genernas proteinkodande funktion, som tidigare var den enda funktion 

man kände till, trodde man länge att övriga delar av genomet utgjordes av informationslöst 

"skräp-DNA". Om mutationerna i 98 % av fallen drabbade informationslösa delar så skulle ju 

inte heller mutationerna ha någon effekt utan vara helt neutrala, resonerade man 

Men vi vet nu att förutom DNA-ets proteinkodande funktion så används mycket större del av 

DNA för att kontrollera proteinerna. Man har t.ex. nyligen funnit att hälften av DNAt faktiskt 

kopieras till RNA utöver det messenger-RNA (1-2 %) som kodar för proteinbildning. Det finns 

mycket som tyder på att en organism faktiskt är mer komplex ju mer "skräp-DNA" genomet 

innehåller. 

På endast några år har därför uppfattningen om mängden "skräp DNA" minskat från 98 % till 70 

%. Det finns kanske anledning att förvänta sig att större delen av genomet är funktionellt, fastän 
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vi idag ännu inte klarlagt alla dess funktioner. Detta skulle i så fall innebära att de allra flesta 

mutationer skadar informationsöverföringen - i alla fall i det långa loppet. 

 

Misslyckade mutationsexperiment 

Under en tid försökte man experimentellt utnyttja den förändring, som en mutation kunde 

åstadkomma. Miljoner växter utsattes för experiment med mutagen strålning och mutagena 

kemikalier och man åstadkom många miljarder mutationer. Resultatet blev massor av sterila, 

sjuka, deformerade och avvikande växter men aldrig någon gynnsam mutation. 

Experimenten blev således enorma misslyckanden och övergavs nästan helt. Samma 

vetenskapsmän, som utförde dessa experiment, blev sedan ytterligt framgångsrika när de övergav 

mutationsvarianten och koncentrerade sig på förädling på basen av naturlig variation. 

Denna variation är inte precis blygsam. Som exempel kan nämnas att två föräldrar, med en enkel 

uppsättning om 23 kromosomer i könscellerna vardera, teoretiskt kan få 2 upphöjt till 46, dvs 

drygt 70 miljoner miljoner, genetiskt olika barn - på naturligt sätt. 

 

"Gynnsamma" mutationer extremt sällsynta - om de överhuvudtaget finns 

Man tror idag att gynnsamma mutationer är ett tusen till en miljon gånger sällsyntare än skadliga 

sådana, om de överhuvudtaget finns. Men om de finns, så anses även dessa ha så subtil effekt, att 

de inte kan bli föremål för ett urval. Det har t.ex. under de senaste hundra åren inte publicerats ett 

enda exempel på informationsskapande mutation i den vetenskapliga litteraturen. En nutida 

sökning på "mutation" via Biological Abstracts och Medline gav 453.762 träffar varav 186 (0,04 

%) nämnde ordet gynnsam, men då endast i mycket snäv bemärkelse, där det genomgående rörde 

sig om förlust av information. Att t.ex. alarmet på bilen gått sönder kan naturligtvis ibland 

upplevas som en gynnsam förändring, men är icke desto mindre en förlust av funktion 

(information). 

Inte heller antibiotikaresistens är en bestående gynnsam egenskap. Sådana bakterier förlorar 

cellfunktioner och går under i konkurrensen med andra bakterier så fort antibiotikatrycket på 

dessa andra bakterier upphör. 
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Även om det vore möjligt så är det inte sannolikt att små eller stora mutationer har en gynnsam 

effekt. Stavfel i en bok förbättrar aldrig informationen. Ännu orimligare är det att tänka sig att 

stora DNA-avsnitt, likvärdigt med upptill 500 boksidor, av en ren slump skulle få ett gynnsamt 

informationsinnehåll. Man kan ju inte skriva en bok med hjälp av en slumpgenerator. Till detta 

behövs en författare. Inte ens datavirus tillkommer av en slump. 

Men även om en gynnsam punktmutation någon gång skulle uppträda, så har vi samma problem 

som tidigare. Det har då samtidigt inträffat en miljon gånger fler skadliga punktmutationer. Dessa 

har inte selekterats bort, utan ackumulerats inom hela populationen generation efter generation, 

och kommer att långsamt förstöra informationen. Allt detta talar emot en möjlig roll för 

mutationerna i en framåtriktad evolution. 

Finns det en medveten strävan i naturen? 

Hur har den genetiska informationen ursprungligen skapats, när den naturliga processen verkar 

vara att fortlöpande förstöra den? Livets uppkomst synes alltså fortfarande vara en gåta trots att 

evolutionsbiologer vill göra gällande att gåtan är löst och att det bara återstår några detaljer att 

reda ut. Simon Conway Morris, professor i evolutionär paleobiologi vid University of Cambridge 

menar att det verkar finnas en djup underliggande strävan till att evolutionen tar vissa vägar. Det 

hade inte kunnat bli vad som helst, utan det måste nödvändigtvis bli det, som det faktiskt blev (2). 

Det kan påpekas att samma olösta gåta också möter oss när vi lyfter blicken från mikrokosmos 

till makrokosmos och funderar över universums tillkomst. Många vetenskapsmän, inte minst 

inom den nya fysiken och kosmologin, ansluter sig till någon form av "den antropiska principen", 

som lades fram av fysikern Brandon Carter år 1975 (3). 

Den starka varianten av denna princip handlar i korthet om att universum och skapelsen är 

finjusterad in i minsta detalj för att kunna hysa kolbaserat liv och därmed medveten existens. Det 

verkar som om det finns ett bakomliggande syfte med hela universum: att skapa en medveten 

observatör av densamma. Ju mer fakta vi får om universum, desto svårare tycks det bli att tro att 

livet på jorden kom till av en slump. 

Referenser: 

1. Sanford, JC. "Genetic Entropy & the Mystery of the Genome". Elim Publishing, Lima, New 
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York, 2005. 

2. Simon Conway Morris. "Life's Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe, Cambridge 

University Press, 2003. 

3. Wikipedia: "Anthropic principle". 

Sture Blomberg, Per Hoverstam, Ivar Gustafsson 
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Evolution 

Claphaminstitutet bildades 23 januari 2008 med uppgiften att stimulera utbildning, undervisning 

och vetenskaplig forskning om och i kristen tro och att verka för den kristna trons tillämpning. De 

kallade sig själva för "tankesmedja". 

Vi var många som såg fram emot en ny diskussionspartner i samhällsdebatten. Men för att kunna 

diskutera med någon så måste man först enas om en gemensam verklighetsbeskrivning. Frågan är 

om Claphaminstitutet ser samma verklighet som oss andra. 

Frågan föranleds av att tre "fellows" vid Claphaminstitutet nyligen här på Newsmill har 

propagerat för tesen att Gud skapade världen. Det är i sig inget förvånande - det är klart att 

kristna måste tro att Gud har skapat världen, på samma sätt som Hinduer tror att Brahma skapade 

världen. Men läser man artikeln finner man mer tveksamt innehåll. 

De tre företrädarna för Claphaminstitutet påstår nämligen att "evolutionsteorin får allt 

svagare stöd ju mer vi vet om universum". För evolutionsbiologer är detta en aningen 

förbluffande nyhet. Idag, 200 år efter Darwins födelse och 150 år efter publiceringen av 

"Om arternas uppkomst", står nämligen evolutionsteorin starkare och mer bekräftad än 

någonsin. Inte ens katolska kyrkan är evolutionsförnekare längre. Så vad menar 

Claphambröderna? 

Det finns några enstaka biologer i världen som är tveksamma till evolutionsteorin, med då är det 

alltid för att religiösa övertygelser står i vägen för en objektiv granskning av verkligheten. I 

övrigt är det religiösa forskare ifrån andra discipliner och framför allt bokstavstrogna 

bibelfanatiker som inte kan ta till sig kunskapen om evolutionen. 

Vad är det då med evolutionsteorin som gör den så svårsmält för religiösa? 

Darwin fann mekanismen bakom evolutionen - det naturliga urvalet - och visade hur det räckte 

för att förklara livets mångfald. Har man väl förstått kraften i det naturliga urvalet förklaras 

mysteriet med livet på ett sätt som möjligen kan vara omskakande, men icke desto mindre 

tillräckligt. 



52 

 

En jämförelse som låter sig göras är med tyngdkraften. Då Newton beskrev gravitationen visade 

han att det är samma kraft som får föremål på jorden att falla till marken som håller månen i en 

bana runt jorden. Det var en makalös bedrift att förena så till synes olika fenomen. 

Men dryga 200 år senare visade Einstein att Newtons formuleringar inte var giltiga i extremt 

höga hastigheter och formulerade med sin allmänna relativitetsteori om gravitationen till en 

beskrivning av dessa fenomen som en krökning av rumtiden. Det får nog betraktas som en ännu 

mer makalös bedrift. 

Ingenting i tyngdlagen, i varken Newtons eller Einsteins formulering, hotar någon religion. 

Men då Darwin presenterade teorin om det naturliga urvalet förklarade han i ett slag hur 

livets mångfald uppkommit. Han rensade därmed biologin fullständigt från behovet av en 

gudshypotes. Man ska komma ihåg att livets komplexitet vid den här tiden var ett av de 

starkare argumenten för Guds existens. 

Det som har hänt på de 150 år sedan evolutionsteorin såg dagens ljus är inte en komplett 

omformulering - som i fallet med gravitationen - utan bara en komplettering i och med den 

ökande kunskapen om arvets mekanismer till det som inom biologin går under namnet "Den 

moderna syntesen" av naturligt urval och genetik. 

Eftersom en del undrar hur evolutionsteorin kan påstås vara mer bekräftad än tyngdlagen är det 

värt att påminna om den här historien. Teorin om hur gravitationen fungerar omformulerades i 

grunden av Einstein. Evolutionsteorin har aldrig behövt omformuleras, utan bara kompletterats så 

att den idag är mer kraftfull än någonsin som förklaring. 

Det är egentligen enastående, men Darwins 150 år gamla ursprungsformulering står fast! 

Frågan är om det finns någon annan motsvarande vetenskaplig teori som tålt tidens tand så 

väl? Som filosofen Daniel Dennett har skrivit: "Om jag skulle ge pris för den enstaka bästa 

idé som någon någonsin har haft skulle jag ge det till Darwin, framför Newton, Einstein och 

alla andra." Det är därför Darwinåret i år firas runt hela världen. 

När så tre Claphambröder påstår att "evolutionsteorin får allt svagare stöd" reagerar därför väldigt 

få människor med att undra vad de har för argument. Hade de tre kommit med något som 

falsifierade evolutionsteorin hade de varit världsberömda på samma sätt som Einstein blev. De 
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hade alla kunnat kvittera ut ett Nobelpris. Men det kommer de inte att få, eftersom deras 

argument är oriktiga. Istället får man söka förklaringen till deras påståenden i deras religiösa 

uppfattningar - det är alltid där förklaringen står att finna vad gäller evolutionsförnekare. 

Vi får dra slutsatsen att Claphaminstitutet inte har samma verklighetsbeskrivning som oss 

andra. De ser övernaturliga inslag i naturliga fenomen. De förnekar faktisk kunskap. De 

saknar förmåga att värdera vetenskaplig information. Vi hade förväntat oss något bättre av 

en organisation som dristar kalla sig "tankesmedja". 

(För er som undrar över motargumenten mot evolutionsteorin som de tre "fellows" presenterar 

så är dessa lite grovt två till antalet. Dels undrar de hur information kan skapas genom den 

evolutionära processen. Svaret - som tyvärr är rätt tekniskt - finns formulerat på många ställen. 

En version finns i en artikel av Thomas Schneider (2000) som refereras till nedan. Det andra 

motargumentet består av en falsk analogi. De tre "fellows" frågar sig nämligen hur 

slumpmässiga stavfel i en bok kan förbättra information. Det kan de förstås inte - analogin är 

ogiltig och förrädiskt missledande. Tänk er snarare hur slumpvisa förändringar av proportioner i 

ett matrecept, eller slumpmässiga tillskott eller fråndragningar av ingredienser, kan förändra 

den färdiga maträtten. Den godaste maträtten, som kan vara allt från Tandoorikyckling till 

Cookie Dough-glass, är den som klarar sig och blir spridd över världen. Fast i det naturliga 

urvalet är det förstås naturen som "väljer" genom att den organism som bäst klarar naturens 

utmaningar är den som lämnar flest avkomma efter sig.) 

Thomas D. Schneider 2000 Evolution of biological information. Nucleic Acids Research 28: 

2794-2799. 

Patrik Lindenfors och Christer Sturmark 
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Appendix 2 

 

Totalt nätverk som representerar hela min empiri. 
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Nätverk som representerar ID-artikeln. 
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Nätverk som representerar evolutionsartikeln. 
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Lista på koder som jag har har använt. 

 


