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Sammanfattning 

Syftet med studien är att utöka kunskapen om i vilken omfattning samhällsfaktorer kan 

ha påverkat Charles Darwin vid utformandet av teorin om det naturliga urvalet. Studien 

vill på så sätt, utifrån ett sociologiskt perspektiv, bidra till kunskapen om hur den nya 

synen på naturens evolutionsprocesser kunde växa fram, genom abstraktioner som 

centrala verktyg i kunskapens produktionsprocess. Utgångspunkten för analysen är 

Herbert Spencers antagande att samma lagbundna utveckling som gäller för samhällen 

också gäller för levande organismer. 

Analysen av Darwins avhandling Om arternas uppkomst begränsas till två centrala 

kapitel. Dessa kapitel har valts då de bedömts vara centrala för en positionering av 

sociologin inom evolutionsbiologin. I dessa kapitel utvecklas Darwins syn på det 

naturliga urvalet och variationen, nämligen kapitel IV ‖Det naturliga urvalet‖ och 

kapitel V ‖Lagarna för variationen‖. 

I studien undersöks vilka nödvändiga egenskaper den verklighet bör ha haft som utgjort 

grunden för den nya evolutionsbiologins världsbild, och vilka underliggande generativa 

mekanismer i samhället, som bidragit till att forma Darwins teori om det naturliga 

urvalet.  

Sammanfattningsvis måste studien anses ha funnit stöd för att anta hypotesen att ett 

samband kan påvisas mellan å ena sidan Darwins teori om det naturliga urvalet och å 

andra sidan sociala mekanismer i det dåtida samhället. 
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Inledning 

Syfte, motiv och avgränsningar 

Syftet med studien är att bidra till kunskapen om i vilken omfattning samhällsfaktorer kan ha 

påverkat Charles Darwin vid utformandet av teorin om det naturliga urvalet. Studiens hypotes 

analyseras utifrån den kritiska realismens syn på abstraktioner som centrala verktyg i 

kunskapens produktionsprocess. Den kritiska realismen är en ung strömning som har ett 

relativt starkt fäste inom sociologin, och som är närmast förknippad med engelsmannen Roy 

Bhaskar
1
. 

Motivet för att genomföra en sådan analys är att utifrån ett sociologiskt perspektiv förstå 

vilken verklighet som kan ha bidragit till att grunda Darwins uppfattning om hur variationen 

och selektionen inom och mellan arter utvecklats och kommer att utvecklas med tiden. Den 

verklighetsuppfattning som dominerade i det engelska samhället under 1800-talet var den 

liberala samhällssyn som till viss del utgick från Adam Smiths marknadsteori. Smith menade 

att konkurrens mellan olika ekonomiska intressenter ledde till ekonomisk utveckling och att 

varje aktör inriktade sig på det som passade henne eller honom bäst (Uddenberg 2003:209).  

Darwins teori om evolution och naturligt urval är en milstolpe i naturvetenskapens historia 

som på ett avgörande sätt har förändrat människornas uppfattning om sig själva och sin plats i 

tillvaron. Det är därför viktigt att med en sociologisk studie bidra till fördjupad förståelse av 

underliggande generativa mekanismer bakom Darwins teori om det naturliga urvalet. Studien 

kan på så sätt bidra till förståelsen av i vilken omfattning samhällsfaktorer utgjort en del av 

dessa mekanismer.  

I studien granskas Darwins teori på ett nytt sätt, där metoden som är den kritiska realismen 

leder fram till en kritisk naturalism. Det är en samhällsvetenskap som inte bara är 

vetenskaplig på samma sätt som naturvetenskapen, utan som också kritiskt kan granska 

denna, varvid begreppet populationsekologi används som ett nyckelbegrepp. 

                                                      
1 Den engelske filosofen Roy Bhaskar (f. 1944) har givit den kritiska realismen en sammanhängande 

terminologi och utvecklat delar av tanketraditionen.  
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Studien avgränsas till en aspekt av den kritiska realismens metateori, nämligen den 

ontologiska
2
 frågan om sociala mekanismer i samhället kan ha utgjort en grund för Darwins 

evolutionsteori. Den epistemologiska
3
 frågan hur Darwin kan ha kommit fram till denna 

kunskap utelämnas i huvudsak. Självfallet skulle studien kunna avgränsats så att andra 

aspekter av metateorin valts. Den avgränsning som gjorts har dock valts eftersom studiet av 

sociala mekanismer är en viktig fråga inom sociologin. 

Hypotes  

Studiens hypotes är att ett samband kan påvisas mellan å ena sidan Darwins teori om det 

naturliga urvalet och å andra sidan sociala mekanismer i det dåtida samhället.  

Detta innebär att evolutionsteorin har formats inom, och sedan i sin tur bidragit till att 

omforma, grundläggande samhällsmekanismer. Darwin har på så sätt kunnat förstå mänskliga 

samhällens och naturens evolution som parallella processer.  

Teori och tidigare forskning 

Mot bakgrund av den stora mängd kunskap som alstrats under 1700- och 1800-talet var det 

inte överraskande att evolutionära tankar växte fram på olika håll i Europa. Det är dock viktigt 

att inte enbart förstå Darwins samtid, eftersom även Darwins personliga livssituation kan 

antas ha bidragit till att han så småningom blev medveten om det naturliga urvalets princip. 

Biologiska teorier 

Charles Darwin 

Charles Darwin (1809 – 1882) var redan tidigt intresserad av naturen. År 1831 blev han 

erbjuden att följa med på en världsomsegling med skeppet Beagle som hade till uppgift att 

                                                      
2 Ontologi är läran om det varandes (verklighetens) väsen.  

3 Epistemologi är läran om hur vi får kunskap om verkligheten. 
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samla in geologiskt och biologiskt material under resan. Mest bekant är Darwins beskrivning 

av de närbesläktade arter av finkar som på skilda sätt anpassats till livet på de olika 

Galapagosöarna, hundra mil utanför Ecuadors västkust. Darwin uppger att han där fick den 

första impulsen till sin utvecklingslära (Björklund 2005:42ff.).  

 

Sedan Darwin återkommit till England gifte han sig med dottern till en rik fabriksägare. 

Darwin hade nu de ekonomiska resurser han behövde för att kunna forska på sina egna 

villkor, oberoende av vad forskningsråd och andra ansåg om hans stillsamt samhällsom-

störtande forskning. Han började undersöka ‖artfrågan‖ mer systematiskt och upptogs alltmer 

av frågan om hur livet utvecklats med tiden och hur organismer anpassats till sin miljö 

(Uddenberg 2003:196ff.).   

 

Darwin inspirerades bland annat av den liberala ekonomiska skolan i Edinburgh med Adam 

Smith och Thomas Robert Malthus som företrädare. Darwin testade många olika teorier innan 

han slutligen kom fram till det synsätt som han till största delen vidhöll livet ut. Det nya med 

Charles Darwins teori var betoningen av variationen och selektionen mellan individer inom en 

population. Nästan alla Darwins föregångare hade varit essentialister
4
 så detta var ett nytt sätt 

att tänka och därmed ett stort genombrott. Vidare var den grundläggande mekanism som Dar-

win formulerade, nämligen det naturliga urvalet, helt ny. Vad som inte var nytt hos Darwin 

var antagandet om förändringar med tiden och förkastandet av ett gudomligt inflytande 

(Björklund 2005:42ff.; Ridley:10). 

 

Darwins vetenskapliga avhandling Om arternas uppkomst genom naturligt urval
5
publicerades 

i 1250 exemplar den 24 november 1859 och såldes slut på en enda dag. Bokens nästa upplaga 

fick en lika strykande åtgång. Dessa försäljningsframgångar berodde inte bara på bokens 

vetenskapliga värde utan också på att boken mot författarens önskan även blev ett inlägg i 

samhällsdebatten. Darwin beskriver att en sortering i olika kategorier av individer nästan 

alltid sker i naturen. Denna sortering kan leda till förändringar förutsatt att populationen är 

liten. Men det viktigaste med denna sortering är att den skapar variation (Björklund 2005:108; 

Uddenberg 2003:201).  

                                                      
4 Essentialismens anhängare uppfattar bl.a. kultur och etnicitet som någonting statiskt oföränderligt och färdigt 

som ingår i människans natur, som man föds i in i och aldrig kan komma ifrån. 

5 Bokens fullständiga titel lyder On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation 

of the Favoured Races in the Struggle for Life. Boken benämns fortsättningsvis Om arternas uppkomst. 
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Alfred Russel Wallace 

Alfred Russel Wallace (1823 – 1913) var, till skillnad mot Darwin som var akademiskt 

utbildad både i Edinburgh och Cambridge, en närmast självlärd äventyrslysten samlare. Hans 

växt- och djurgeografiska iakttagelser i Sydamerika och i den malajiska övärlden blev av 

största betydelse för den nya uppfattningen av naturen. Wallace blev aldrig lika erkänd som 

Darwin i vetenskapssamhället. Wallace var socialist, kvinnosakskämpe och pacifist vilket 

knappast var åsikter som tilltalade det engelska vetenskapliga etablissemanget vid denna tid. 

 

Det slumpade sig så att Wallace nästan samtidigt med Darwin kom till insikt om en 

evolutionsteori som mycket liknade Darwins, framför allt med avseende på det naturliga 

urvalet. På Darwins initiativ lästes hans och Wallace rapporter om den evolutionära 

mekanismen upp samtidigt vid The Linnean Society i London år 1858. Det nya och viktiga 

som Darwin och Wallace kom fram till var inte evolutionstanken som fanns redan tidigare, 

utan istället att de beskrev de generativa mekanismerna bakom det naturliga urvalet 

(Uddenberg 2003:191ff. ; Björklund 2005:44ff.).  

Teorin om det naturliga urvalet 

Principen att varje gynnsam förändring bevaras, hur obetydlig den än må vara, kallas av 

Darwin i tredje kapitlet ‖Kampen gör tillvaron‖ i Om arternas uppkomst för ‖det naturliga 

urvalet‖ för att på så sätt markera dess släktskap med människans makt och förmåga till ett 

sådant urval (Darwin 2005:49).   

Enligt Darwin har evolutionen tre grundstenar. Den fenotypiska
6
 variationen är den första av 

de tre grundstenarna inom evolutionsbiologin. Ingen evolution är nämligen möjlig utan 

variation. Darwin formulerade tre antaganden som måste gälla för all variation mellan 

individer: 

- den är liten i omfattning, vilket betyder att individer inom en population är någorlunda 

lika varandra, även om de skiljer sig åt, 

- den är genomgående, vilket betyder att individerna inom en population är unika som 

individer och 

                                                      
6 En individ med en viss genuppsättning (genotyp) producerar fenotyper genom samverkan med den 

omgivande miljön. Samma fenotyp kan ha olika genotyper som bakgrund (konvergensprincipen). 
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- den är lika stor i alla riktningar, vilket innebär att det inte finns något mål för 

evolutionen, det vill säga inga tydliga mönster av riktad variation. 

 

Om till exempel individer av mindre storlek är överrepresenterade inom en population, eller 

större individer får mer avkomma har vi ett orsakssamband mellan fenotyper och deras 

överlevnad eller reproduktion. Det är detta samband som är selektion, den andra av 

evolutionsbiologins grundstenar. Det betyder att individer överlever, eller reproducerar sig bra 

eller dåligt på grund av sin fenotyp. Detta är den process som kan leda till evolutionära 

förändringar på kort och lång sikt. 

 

Selektionen kan till skillnad från variationen vara riktad. Det kan vara en grupp som överlever 

och en grupp som dör inom en population, strikt relaterat till att en viss egenskap eller 

förutsättning finns eller saknas hos respektive grupp inom populationen. Selektion har inget 

med slump att göra, annat än att den egenskap hos individen som gör att individen gynnas är 

slumpmässig, det vill säga kan vara vilken egenskap som helst (Björklund 2005:108). 

 

Evolutionens tredje grundsten är ärftligheten, det vill säga den genetiska variationen. De 

egenskaper individen har i en population är i lägre eller högre grad ärftliga. Individernas 

egenskaper förs därför i viss utsträckning vidare till nästa generation. Ärftligheten behöver 

inte innebära att individer är kopior av sina föräldrar, men det måste finnas en viss koppling 

mellan generationerna. Darwin saknade dock en hållbar teori om ärftlighetens genetiska 

mekanismer (Ridley:12; Björklund 2005:15ff.). 

 

Evolutionära förändringar är alltså ett nödvändigt resultat av vissa samverkande faktorer. 

Detta är en av de mest grundläggande och viktiga slutsatserna av teorin. Det finns sålunda 

inget mål för evolutionen. Den rör sig åt det håll den tillgängliga variationen, selektionen och 

ärftligheten leder den. Evolutionen sker genom att individer har olika reproduktion och 

överlevnad. Det betyder att evolutionen inte sker för att gynna artens bästa eller för att 

uppfylla något högre mål. Evolutionen handlar om att vissa individer med vissa egenskaper 

får olika antal avkomlingar i nästa generation. Med andra ord är evolutionära förändringar 

enligt Darwins teori detsamma som förändringar i relativ frekvens av olika egenskaper i en 

viss population (Björklund 2005:20). 
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Populationsekologin utvecklades ur populationsgenetiken 

För att bidra till förståelsen av hur Darwins evolutionära teori påverkat den senare 

vetenskapsutvecklingen inom både biologins och sociologins områden utgår jag från 

populationsgenetiken som utvecklades mellan åren 1920 och 1930. Populationsgenetiken, 

som grundlade den moderna evolutionära syntesen av genetik och evolutionsbiologi, är en 

sammanslagning av Gregor Mendels
7
 ärftlighetslära och Darwins teori om det naturliga 

urvalet. Utvecklandet av populationsekologin som ett självständigt ämne bygger på 

populationsgenetiken (Björklund 2005:51ff.). 

 

Den enskilda artens populationsdynamik och hur populationer interagerar med miljön 

studeras inom populationsekologin som idag är en större inriktning inom ekologin. En modern 

definition av en population är en grupp av individer inom en art emellan vilka genutbyte sker 

genom reproduktion, och som är skild från andra sådana grupper. Populationsekologi är 

vetenskapen om de mekanismer som påverkar och bestämmer populationens storlek, 

utbredning och fluktuationer. Denna hänför förändringar i naturen till selektionsprocesser 

mellan enheter, det vill säga individer eller grupper (Bohlin 2000:7ff.). Populationsekologiska 

teorier och begrepp är den generella basen för bevarandet av den biologiska mångfalden och 

för förståelsen av biologiska processer och effekter (Bohlin 2000:123ff.). 

Sociologiska teorier med evolutionär inriktning 

Efter granskningen av grunderna för Darwins teori, fokuseras nu på sociologiska ansatser. 

Anledningen till detta är att frågan som behandlas i uppsatsen även har stor bäring för 

samhällsvetenskapen, och inte minst för sociologin, som tydligt har influerats av biologiska 

tankar. Inledningsvis görs därför en genomgång av sociologiska teorier med evolutionär 

inriktning. 

Herbert Spencer 

Den förste som genomförde den moderna evolutionstanken som en filosofisk grundprincip var 

den engelske filosofen Herbert Spencer (1820 – 1903). Samma lagbundna utveckling som 

gäller för samhällen gäller enligt Spencer för levande organismer. Utveckling är enligt 

                                                      
7Mendel, Gregor Johann (1822 – 1884) som genom sina experiment med att korsa ärtsorter framlade den 

första teorin om hur egenskaper nedärvs genom att anlag slumpmässigt kombineras i avkomman. 
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Spencer en allmän princip som medför att lågt differentierade system gradvis utvecklas mot 

allt högre strukturell och funktionell differentiering. Organismernas delar är beroende av 

varandra så att en förändring i en del leder till förändringar i andra delar. Spencer ansåg även 

att samhällen, på samma sätt som djur och växter, har vissa grundläggande behov. Han antog 

att "samhället är som en organism" och utvecklade en funktionslära som såg varje institution 

ha sin "funktion". Han kallade dessa grundläggande samhällsbehov ‖funktionella rekvisit‖ 

och menade att sociala seder och institutioner kunde vara uttryck för sådana grundläggande 

sociala behov. Dessa behov uppfyller grundläggande funktioner i samhällsstrukturen. På så 

sätt kan man även göra en opartisk värdering av ett socialt mönster. Denna tanke blev också 

snart en grundtanke i hela hans filosofiska uppfattning, som han har framställt i sin stora 

‖syntetiska filosofi‖ i tio band (Månson 2007:32). 

 

Spencer ansåg att det naturliga urvalet inte bara borde få verka i naturen utan också i 

samhället så att de svaga skulle få ta konsekvenserna av sin svaghet utan stöd från samhället. 

Detta synsätt utvecklades till ett politiskt program som kallas ‖socialdarwinism‖. Spencer 

hade redan före Darwin lagt fram en evolutionsteori som han menade gällde för alla 

företeelser i tillvaron, inklusive hur samhällen utvecklas. Processen innefattar tävlan mellan 

individer om begränsade resurser, beskriven som ”the survival of the fittest‖ vilket var ett 

begrepp som myntats av Herbert Spencer. Han såg utvecklingen som en naturlag och ansåg att 

det etiskt riktiga måste överensstämma med naturens principer (Schjelderup & Winsnes 

1965). 

 

Spencer framhöll i The Study of Sociology att sociologin och biologin gör varandra 

ömsesidiga tjänster. ‖Vi behöver bara se bakåt för att inse att biologin, i förhållande till 

sociologin, har de avgörande idéerna, men att biologin har fått kunskaper från sociologin om 

utvecklingsprocessers natur‖ (Spencer 1882:334ff.).  

 

Spencer pekade på flera likheter mellan det sociala och det biologiska livets former. Till 

skillnad mot den oorganiska naturen genomgår både biologiska och sociala organismer växt 

och utveckling. Utveckling leder till strukturell och funktionell differentiering. De sociala 

institutioner som överlever har därmed bevisat sin relativa överlägsenhet, på samma sätt som 

de individer som är bäst anpassade till sin miljö visar detta genom att föra släktet vidare och 

få med sina gener i populationens arvsmassa. Principen om the survival of the fittest gäller 

inte bara de biologiska livsformerna utan även de sociala institutionerna. Tankesystem som 
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inspirerades av socialdarwinismen kunde dock utvecklas till att bli problematiska och läran 

om kampen för tillvaron kunde i mänskliga samhällen i sämsta fall legitimera den starkes rätt 

att krossa den svagare (Månson 2007:32).  

 

Darwin brevväxlade med Spencer i skilda ämnen. I brev daterat den 25 november 1858 uttalar 

sig Darwin positivt om Spencers utvecklingsteori och berättar om sitt eget arbete med ett 

större verk om arternas ursprung (Burkhardt och Smith: Letter 2373). I brev till Darwin 

daterat den 22 februari 1860 beskriver Spencer hur han tidigare ansett att utveckling endast 

var en anpassning till ändrade levnadsvillkor i vidaste bemärkelse, men att Darwin övertygat 

honom om att sådana direkta anpassningar inte räcker för att förklara arternas utveckling. 

Spencer instämde i att endast utveckling genom naturligt urval kan förklara arternas 

utveckling (Burkhardt och Smith: Letter 2706b). För Spencer var dock framstegstanken 

grundläggande och han ansåg liksom Lamark
8
 att utvecklingen hela tiden går mot allt högre 

former, vilket var en åsikt som Darwin förkastade.  

Robert E. Park  

Inom framför allt den urbana sociologin uppstod ett behov av att använda ett evolutions-

biologiskt perspektiv för att studera effekter av omgivningsfaktorer på organisations-

strukturer. Begreppet humanekologi
9
 inom sociologin grundlades av Robert Ezra Park (1864 

– 1944) och Ernest W. Burgess (1886 – 1966), som hörde till de främsta företrädarna för den 

empiriskt makroinriktade Chicagoskolan i sociologi. Chicagosociologerna såg konflikter som 

något potentiellt konstruktivt, som något att i demokratisk anda lösa för att sedan kunna gå 

vidare till nya uppgifter (Månson 2007:165ff.).   

 

Park ansåg att ekologiska och ekonomiska faktorer införlivas med ett samhälles sociala 

organisation genom medborgarnas traditioner och aspirationer. En grundläggande fråga var 

hur människors kulturella föreställningar om naturen påverkar och påverkas av deras samhälle 

och försörjningssätt. För att nå en helhetsbild krävs enligt Park ett integrerat synsätt som 

överskrider de traditionella gränserna mellan humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap 

                                                      
8 Lamarck, Jean Babtiste (1744 – 1829) ansåg i motsats till Darwin bl.a. att egenskaper förvärvade i en 

generation nedärvs till nästa generation och att livet hela tiden utvecklas mot allt högre former. 

9 Humanekologi är studiet av förhållandet mellan människa och natur i olika kulturer. En grundläggande fråga 

är hur människors kulturella föreställningar om naturen påverkar och påverkas av deras samhälle och 

försörjningssätt.  
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och teknik. Park verkade inom sociologiska institutionen vid universitet i Chicago mellan åren 

1914 och 1936. 

 

I boken The City, utkommen år 1925, görs en ekologisk klassifikation, ‖the ecological 

approach to the study of the human community‖, där mänskliga samhällen delas in i fyra 

allmänna typer (Park 1968:63ff.). Den första typen är ett jordbrukar- eller fiskarsamhälle som 

tillhandahåller grundläggande nyttigheter och samtidigt utgör sista steget när det gäller 

distribution av varor för konsumtion. Den andra typen av samhällen utgörs av kommersiella 

centra som är mera specialiserade och inriktade på varudistribution. Den tredje typen av 

samhällen är industristäderna. Den fjärde typen av samhällen saknar en egen grundläggande 

ekonomisk bas och är istället centrum för kultur, turism eller militär verksamhet. Genom en 

evolutionsprocess tenderar samhällena att utvecklas från enkla till komplexa och från att ha en 

allmän inriktning till att bli alltmer differentierade och segregerade (Park 1968:68ff.).  

Michael T. Hannan och John Freeman 

Ett populationsekologiskt synsätt har genom analyser av omgivningseffekter på organisations-

strukturer utifrån ett selektionsperspektiv fått en central roll i viss organisationsteori. Ett 

populationsekologiskt synsätt innefattar tre enheter: populationen, dess medlemmar och 

populationens miljö. Den dynamiska komponenten i detta självreglerande system är 

selektionen och slutstadiet inträffar när systemet uppnår ett jämviktstillstånd (Hannan och 

Freeman 1977; Aspers 2011:152). 

Ett populationsekologiskt synsätt på organisationer medför en evolutionsbiologisk syn på 

organisationsförändringar. Organisationer härstammar från andra nuvarande eller tidigare 

organisationer och förändringarna i organisationsform är vanligen långsamma och kontinuer-

liga. Dessa förhållanden har studerats av Michael T. Hannan och John Freeman och redovisas 

i den bekanta artikeln ‖The Population Ecology of Organisation‖ (Hannan och Freeman 

1975). I artikeln ges inledningsvis en bild av de flesta organisationsteorier som fokuserade på 

anpassning, ‖adaption‖. Hannan och Freeman beskriver istället organisationer som tröga, 

‖inert‖. De anser att den stora mångfalden av organisationer inte kan förklaras med 

anpassningar, utan att sådana organisationsförändringar som sker under lång tid istället 

inträffar genom selektion snarare än genom anpassning. De flesta organisationer har en 

struktur som hindrar anpassning när omgivningen förändras. Organisationer som inte längre 
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kan samspela med omgivningen blir då sannolikt ersatta av nya organisationer som bättre 

svarar mot den nya omgivningens krav.  

I artikeln appliceras inte biologiska lagar på mänskliga sociala organisationer, som inom 

socialdarwinismen, utan den ger istället ett nytt perspektiv på kommunikation mellan 

sociologi och populationsekologisk teori. Bl.a. kommer i en viss miljö organisationernas 

mångfald att vara isomorfisk
10

 i förhållande till omgivningens mångfald. Nyinstitutionell 

teori
11

 utvidgade organisationssociologin till att innefatta begreppet institutionell isomorfism. 

En given organisationsform kommer sålunda att finnas i en viss omgivning och förändras i 

takt med omgivningens förändringar (Stern 1999 :77ff.).  

Denna regel modifieras dock av att organisationers evolution till skillnad mot evolution av 

djur och växter inte nödvändigtvis leder till ett under rådande omständigheter optimalt 

resultat. Olika organisationer möter skilda verkligheter med sinsemellan skiftande krav. En 

optimal förändring beror när den inträffar ofta på en gynnsam koppling mellan syftet med 

förändringen och resultatet av denna. Denna slutsats av Hannan och Freeman utgör en viktig 

skillnad mot Darwins evolutionsteori, där det naturliga urvalet alltid leder till ett under 

rådande omständigheter optimalt resultat, utan att evolutionen för den skull har någon riktning 

(Hannan och Freeman 1977:939). 

Med de beskrivna sociologiska teoretiska ansatserna som verktyg kommer i studien att 

undersökas vilka egenskaper den sociala verklighet kan ha haft som utgjort grunden för den 

nya evolutionsbiologins världsbild. Som metod för att koppla teorin till den sociala 

verkligheten och undersöka vilka mekanismer i det dåtida samhället som bidragit till att forma 

Darwins teori om det naturliga urvalet väljer jag den kritiska realismen.  

                                                      
10 Isomorfism eller likriktning av organisationer inom institutionaliserade fält (organisatorisk likriktning).   

11 Nyinstitutionell teori fokuserar på den institutionaliserade organisationens förhållande till omvärlden och 

på hur detta förhållande påverkar hur organisationen utvecklas och förändras. 
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Metod 

Den kritiska realismen 

I studien har den kritiska realismen valts som metod för att utifrån ett sociologiskt empiriskt 

perspektiv studera antaganden inom Darwins evolutionsteori. Denna metod har valts då den 

erbjuder ett metateoretiskt ramverk som kan sättas i relation till den värld som studeras. 

Metoden lämpar sig för denna studie, då den gör det möjligt att koppla teori och metod till 

varandra.  På så sätt möjliggörs en helhetsanalys, i motsats till ansatser där teori och metod 

utgör åtskilda delar. Genom den kritiska realismen som verktyg kan både natur- och 

samhällsvetenskap förstås på ett nytt sätt som leder oss fram till en kritisk naturalism, det vill 

säga en samhällsvetenskap som inte bara är vetenskaplig på samma sätt som naturveten-

skapen, utan som också kritiskt kan granska denna (Hylmö 2007:6; Bhaskar 2008:185ff.).  

Kritisk realism utgår från förekomsten av en objektiv verklighet som existerar oberoende av 

vår kunskap eller vad vi tror om den. Uppfattningen skiljer sig från andra sorters realism 

genom att den betonar att våra sinnen är begränsade och ofullkomliga och kan vilseleda oss 

från tingens eller fenomenens verkliga karaktär. Av denna anledning måste kunskap vara en 

process och något man uppnår; det krävs arbete för att nå bakom eller bortom det vilseledande 

yttre. Att ting existerar oberoende av vad vi vet om dem och att det krävs kognitivt arbete för 

att komma så nära deras verkliga natur som möjligt, implicerar att det vi vet nu alltid bör stå 

öppet för modifiering, komplettering eller korrigering i ljuset av vidare insikter från 

observationer, experimentella bevis, tolkningar, dialoger etc. 

Kritisk realism innebär att relationen mellan den verkliga världen och de begrepp vi har om 

den står i fokus för forskningsprocessen. En granskning av förhållandet mellan kunskap och 

kunskapsobjekt visar att verkligheten har en objektiv existens, men att vår kunskap om den 

alltid är begreppsligt förmedlad. Fakta är därför teoriberoende men inte teoristyrda. Detta 

betyder att all kunskap är felbar och öppen för korrigering (Danermark 1997:23ff.; Hylmö 

2007:18). 

Fokus flyttas enligt den kritiska realismen från den epistemologiska frågeställningen ‖hur kan 

vi nå sann kunskap om verkligheten‖. Vi måste istället ställa den ontologiska frågan vilken 
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verklighet som orsakar de faktiska händelserna. Den grundläggande ontologiska frågan blir då 

‖Hur måste verkligheten vara beskaffad för att vetenskap ska kunna finnas?‖ (Bhaskar 2008; 

Danermark 1997:27). 

Bhaskar konstaterar för det första att det finns en verklighet oberoende av våra begrepp och 

kunskaper om den. Och för det andra att denna verklighet och dess sätt att verka i väsentliga 

avseenden är otillgänglig för omedelbar observation. Det är alltså en egenskap hos 

verkligheten att den inte är transparent. Insikten om att ‖det pågår något under ytan‖ är den 

insikt som utgör själva fundamentet för den kritiskt realistiska vetenskapssynen (Danermark 

1997:29). 

Den kritiska realismen skiljer mellan tre ontologiska domäner: empirins, det faktiskas och 

verklighetens domäner. Mellan respektive domäner finns en ontologisk klyfta. Iakttagelsen av 

verklighetens domän, det vill säga den djupdimension där de generativa mekanismerna finns, 

är enligt Bhaskar det som skiljer kritisk realism från andra former av realism, det vill säga 

filosofiska ståndpunkter som räknar med att tingen har en objektiv existens. Verklighetens 

domän innehåller nödvändiga krafter och stratifierade mekanismer som vi inte kan observera, 

men som vi indirekt kan få kunskap om genom att de får saker att hända i världen. Med 

krafter bör då förstås en potential att göra något. (Bhaskar 1998:13ff.; Danermark 1997:29ff.; 

Hylmö 2007:8).  

Världen är inte bara strukturerad och differentierad, den är också stratifierad. Men det är värt 

att betona att det är mekanismer, inte ting eller händelser, som är stratifierade. Mekanismerna 

hör i sin tur hemma inom olika skikt eller strata av verkligheten och dessa strata är dessutom 

hierarkiskt ordnade. Varje stratum är sammansatt av krafter och mekanismer hos de strata 

som ligger under. Samtidigt utgör detta nya stratum något helt nytt, eget och kvalitativt 

annorlunda som inte kan reduceras till underliggande strata. När underliggande stratas 

egenskaper har bringats samman har det uppstått kvalitativt nya objekt som har sina egna 

specifika strukturer, krafter och mekanismer. Uppkomsten av detta nya och egna kallas 

emergens, och vi kan då säga att ett objekt har emergenta krafter (Danermark 1997:78ff.; 

Hylmö 2007:9). 

Vetenskapsfilosofin har traditionellt haft naturvetenskaperna som sitt främsta studieobjekt. 

Den kritiska realismens lösning på problemet med förhållandet mellan vetenskap och 

verklighet består i att utgå från praktiken, det vill säga från något som vi faktiskt vet finns – 
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nämligen vetenskapen. ‖Vetenskap‖ som en verksamhet förstås då i första hand som praktiskt 

forskningsarbete, det vill säga en arbetsprocess, snarare än som vetenskaplig kunskap. Detta 

gäller såväl vid studier av det mänskliga samhället som av den värld naturvetenskaperna 

studerar.  Vetenskapligt arbete består i att utreda och identifiera sammanhang respektive icke 

sammanhang mellan det vi upplever, det som faktiskt händer och de underliggande 

mekanismer som producerar händelserna i världen (Danermark 1997:31). 

 

Vad kännetecknar då denna verksamhet och vad är det egentligen forskarna gör? Vilka 

egenskaper hos naturvetenskapen förutsätts för att denna praktik ska tjäna något ändamål 

överhuvudtaget? Frågeställningarna utgår från att förståelsen av naturvetenskaperna enligt den 

kritiska realismen vilat på en problematisk filosofisk grund (Bhaskar 1998:17).  

I Method in social science. A realist approach har Andrew Sayer
12

 länkat den kritiska 

realismen närmare traditionell sociologisk metod. Sayer framhåller att vetenskap delar med 

alla andra sociala produkter de grundläggande villkoren att den produceras i ett sammanhang 

av arbete, det vill säga materiell intervention, och i kommunikativ interaktion med andra 

människor med vilka vi delar gemensamma resurser, inte minst ett gemensamt språk (Sayer 

1992:17ff.).  

Vi måste enligt Sayer skilja mellan objektens nödvändiga och tillfälliga egenskaper. Nöd-

vändiga egenskaper är för Sayer objektens förmåga eller oförmåga att framkalla händelser. 

Alla objekt har nödvändiga egenskaper som ger kausala krafter. Eftersom de kausala krafterna 

kan utövas utan att realiseras, beskrivs deras effekter bäst som tendenser (Hylmö 2007:14). 

Tillsammans med förmågor och villkor
13

 framkallar de kausala krafterna händelser. Tillfälliga 

egenskaper kan enligt Sayer ibland vara nästan slumpmässiga. Det är inte meningsfullt att 

studera samband och korrelationer utan att ha skiljt ut nödvändiga och tillfälliga egenskaper. 

Det är därför enligt Sayer inte lämpligt att använda generaliseringar utifrån funna 

regelbundenheter eller samband för förklaringar och kausala slutsatser (Sayer 1992:109). 

Sayer förklarar emergens i termer av skillnaden mellan interna och externa relationer. När 

relationen endast är extern (tillfällig) förutsätter objekten inte till sin natur varandra och 

modifierar följaktligen inte heller varandras kausala krafter och mekanismer. Är relationen 

                                                      
12 Sayer, Andrew, prof., University of Lancaster, England. 

13 Villkor (conditions) = omständigheter, dvs. andra objekt med krafter och förmågor. 
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intern och nödvändig – det vill säga att objekten förutsätter varandra för sin existens, som 

fallet är med sociala relationer som hyresvärd – hyresgäst uppstår emergenta krafter eftersom 

just den här kombinationen av individer på ett avgörande sätt bestämmer varandras krafter 

(Sayer 1992:118ff.; Danermark 1997:83). 

Denna studies hypotes är att ett samband kan påvisas mellan å ena sidan Darwins teori om det 

naturliga urvalet och å andra sidan sociala mekanismer i det dåtida samhället. För att 

undersöka om hypotesen kan antas används den kritiska realismens metod på så sätt att 

nödvändiga egenskaper vilka ger kausala krafter, som tillsammans med förmågor och villkor 

framkallar händelser i samhället och i naturen, först skiljs ut från tillfälliga. Det blir sedan 

analysens uppgift att urskilja och identifiera om ett samband finns mellan händelser i det 

dåtida samhället och i naturen som visar att hypotesen kan antas. 

Analys  

Bakgrund 

Under 1800-talet skapades ett nytt samhälle i Europa, det moderna industrisamhället. Nya 

förutsättningar kom att sätta sin prägel på utvecklingen. Industrisektorn växte, handeln ökade 

och integrationen mellan olika ekonomier fördjupades. De kvantitativa samhällsförändringar-

na möjliggjorde de kvalitativa språng i kunskapsutvecklingen under 1800-talet som Darwins 

evolutionsteori utgjorde en del av.  

Förändringarna av industri, ekonomi och samhällsförhållanden hade som utgångspunkt de nya 

förutsättningar och krafter som den industriella revolutionen skapat. En ny världsordning såg 

dagens ljus med Europa och nordöstra USA i centrum. Samtidigt ändrades det kulturella och 

sociala landskapet. 1800-talet blev ett sekel fyllt av nya strömningar. Nya klasser uppstod i ett 

samhälle under allt snabbare förändring. Nya idéer föddes som formade en ny värld (Schön 

2010:56). 

Nya rön inom naturvetenskapen bröt sakta men säkert ned den klassiska essentiella synen på 

verkligheten. Det var rön om jordens ålder, att arter kunde förändras och hybridisera med 
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andra arter eller dö ut och att det funnits många arter av växter och djur i världen som inte 

nämns i Bibeln, och så många att Noaks ark knappast varit möjlig. 

Vid slutet av 1700-talet hade Adam Smith
14

 beskrivit hur marknadskrafter medförde 

utveckling, arbetsfördelning och tekniska framsteg. Smith framlade i Nationernas välstånd en 

liberal marknadsteori som bland annat beskriver hur konkurrens mellan olika ekonomiska 

intressenter leder till ekonomisk utveckling, och att varje aktör inriktar sig på det som passar 

henne eller honom bäst. Ekonomins modell av den rationelle individens beteende (the 

economic man) var utgångspunkten för förståelsen av samhället i dess helhet. Fick varje 

människa se till sitt ekonomiska egenintresse skulle deras gemensamma ansträngningar 

fungera som en ‖osynlig hand‖ som skapade ekonomiskt välstånd och sociala framsteg. 

Darwins uppfattning att kampen för överlevnad ledde till att varje organism anpassade sig till 

sin plats i naturen påminde mycket om Smiths marknadsteori (Månson 2007:27).  

 

Darwin omgavs av ett samhälle i hastig förändring där den samhälleliga överbyggnaden hela 

tiden omformades i takt med att samhällets bas, det vill säga produktivkrafter och 

produktionsförhållanden utvecklades. Verksamheter som inte längre kunde samspela med 

omgivningen blev ersatta av nya som bättre svarade mot den ändrade omgivningens krav.  

Karl Marx beskriver i Kapitalet, Första boken hur ‖på landsbygden storindustrin mest verkar 

revolutionerande på så sätt att den eliminerar det gamla samhällets bålverk, ‖bonden‖, och 

ersätter honom med lönearbetaren. Därvid uppstår samma motsättningar och samma behov av 

nydaning på landet som i städerna. Medvetet tekniskt utnyttjande av vetenskapen träder 

istället för gamla slentrianmässiga och irrationella metoder. De gamla familjeband, som 

förenade jordbruk och manufaktur under de tidigaste utvecklingsstadierna, blir fullständigt 

sönderslitna av det kapitalistiska produktionssättet. Men samtidigt skapar storindustrin de 

materiella förutsättningarna för en ny och högre syntes: föreningen av jordbruk och industri 

på grundval av deras i motsättning utvecklade gestalter‖ (Marx 1970:440ff.). 

Sådana gynnsamma samhällsförändringar tenderade att bevaras som präglat samhällets 

utveckling alltsedan det framväxande liberala industriella samhället sprängt ramarna för en 

äldre feodal samhällsordning. Dessa samhällsförändringar utgjorde en grundläggande 

                                                      
14 Smith, Adam (1723–1790) nationalekonom och filosof, skrev (1776) An Inquiry into the Nature and Causes 

of the Wealth of Nations (Nationernas välstånd).  
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generativ mekanism som, medvetet eller omedvetet, kan ha bidragit till att forma Darwins  

verklighetsuppfattning, som i sin tur utgjort en grundval för hans tolkning av natur-

processerna. 

Enligt Uddenberg
15

 påminner Darwins bild av naturens principer påtagligt om de ekonomiska 

spelreglerna i det kapitalistiska konkurrenssamhälle som de båda levde i. Uddenberg frågar 

om Darwins bild av naturen bör uppfattas som en ursprungligen social konstruktion, det vill 

säga en projektion av de förhållanden som rådde i det samhälle där Darwin levde. Svaret är 

enligt Uddenberg både ja och nej. Det är enligt honom utomordentligt sannolikt att en teori 

om naturen som betonar spontan variation och naturligt urval ligger nära till hands för den 

som lever i en liberal marknadsekonomi (Uddenberg 2003:209). 

Analys av samband mellan Darwins teori och 

sociala mekanismer  

Darwins erfarenheter av samhällets organisering kan ha bidragit till hans förståelse av 

naturens evolutionsprocesser, genom abstraktioner som centrala verktyg i kunskapens 

produktionsprocess.  

I studien undersöks vilka nödvändiga egenskaper den verklighet kan ha haft som utgjort 

grunden för den nya evolutionsbiologins världsbild, och vilka underliggande generativa 

mekanismer i det dåtida samhället som bidragit till att forma Darwins teori om det naturliga 

urvalet. Det är viktigt att med en sociologisk studie bidra till fördjupad förståelse av i vilken 

omfattning samhällsfaktorer utgjort en del av den verklighet som evolutionsteorin formats 

inom, och sedan i sin tur format. 

Studien utgår från Herbert Spencers antagande att samma lagbundna utveckling som gäller för 

samhällen också gäller för levande organismer, och prövar hypotesen att ett samband kan 

påvisas mellan å ena sidan Darwins teori om det naturliga urvalet och å andra sidan sociala 

mekanismer i det dåtida samhället. Det innebär att Darwin i så fall kunnat förstå samhällets 

och naturens utveckling som parallella processer.  

                                                      
15 Uddenberg, Nils (f. 1938) Lund, prof., docent i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning. Har bl.a. 

nyöversatt (2000) Darwins Om arternas uppkomst.  
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För att studien ska bli hanterlig begränsas analysen av Darwins avhandling Om arternas 

uppkomst till fyra exempel hämtade från två av bokens kapitel. I dessa kapitel utvecklas 

Darwins syn på det naturliga urvalet och variationen, nämligen i kapitel IV ‖Det naturliga 

urvalet‖ och i kapitel V ‖Lagarna för variationen‖.  

Analys av fyra exempel med varsitt citat ur dessa två centrala kapitel bedöms som tillräcklig 

för ett ställningstagande till om studiens hypotes kan antas. De fyra exemplen har valts då de 

ansetts representativa för Darwins slutsatser i kapitlen. Darwins vitt skilda beskrivningar i 

respektive citat som beskriver erfarenheter från händelser i det dåtida samhället måste anses 

avteckna sig i hans motsvarande redogörelse i samma citat för händelser i naturen som rör 

biologisk variation eller naturligt urval.  

Exempel 1  

I boken Om arternas uppkomst konstaterar Darwin i fjärde kapitlet ‖Det naturliga urvalet‖ att 

‖Det är detta bevarande av gynnsamma förändringar, samtidigt som de skadliga 

förändringarna slås ut, som jag kallar det naturliga urvalet. Sådana förändringar som inte är 

vare sig nyttiga eller skadliga påverkas inte alls av detta naturliga urval, utan bör ses som ett 

allmänt fluktuerande element – kanske är det detta element som framträder hos de arter vi 

kallar polymorfa. Bästa sättet att förstå hur det naturliga urvalet fungerar är att föreställa sig 

en region som genomgår någon direkt fysisk förändring, till exempel en klimatväxling. En 

sådan förändring måste nästan genast leda till en förskjutning i proportionerna mellan 

regionernas olika arter, så till den grad att en och annan av dem rentav kan dö ut. Det vi redan 

har sett av det intima och komplicerade växelspel som förenar en regions alla invånare med 

varandra, ger oss rätt att dra slutsatsen att varje förändring i de olika arternas numerär i hög 

grad måste påverka också övriga arter, och detta helt oberoende av klimatförändringen som 

sådan‖ (Darwin 2005:64). 

I exempel 1 visar Darwin hur en förändring av de fysiska förhållandena i en region normalt 

leder till en förskjutning i proportionerna mellan regionens arter som är isomorfisk i 

förhållande till omgivningens mångfald av arter. Denna beskrivning kan samtidigt sägas 

utgöra en spegling av det engelska samhällets omvandling vid denna tid. Beskrivningen 

påminner mycket om den liberala marknadsteori som Adam Smith framlagt i Nationernas 

välstånd, och som bland annat visar hur kampen för överlevnad genom konkurrens mellan 
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olika ekonomiska intressenter leder till ekonomisk utveckling, och till att varje aktör inriktar 

sig på det som passar henne eller honom bäst.  

Den samhällskontext Darwin bör ha fått del av i samband med omdaningen av det engelska 

sociala landskapet beskrevs av Karl Marx
16

 (Marx 1970:659ff.). Darwin hade bland annat fått 

ett uppskattande brev från Marx med ett dedicerat exemplar av Kapitalet (Uddenberg 2005). 

I brev till Friedrich Engels
17

, daterat den18 juni 1862, skrev Marx: ―I'm amused that Darwin, 

at whom I've been taking another look, should say that he also applies the ‗Malthusian‘ theory 

to plants and animals, as though in Mr Malthus‘s case the whole thing didn‘t lie in its not 

being applied to plants and animals, but only — with its geometric progression — to humans 

as against plants and animals. It is remarkable how Darwin rediscovers, among the beasts and 

plants, the society of England with its division of labour, competition, opening up of new 

markets, ‘inventions’ and Malthusian ‘struggle for existence’. It is Hobbes‘ bellum omnium 

contra omnes
18

 and is reminiscent of Hegel‘s Phenomenology, in which civil society figures 

as an ‗intellectual animal kingdom‘, whereas, in Darwin, the animal kingdom figures as civil 

society‖  (Marx MECW vol. 41: 380). 

Den amerikanske antropologen Marshall Sahlins
19

 hänvisar till den i stycket ovan kursiverade 

slutsatsen av Marx, varvid Sahlins framhåller att darwinismen främst borde uppfattas som en 

ideologisk överbyggnad till ett kapitalistiskt konkurrenssamhälle (Sahlins 1976:100).  

Den kritiska realismens metod används i detta exempel så att nödvändiga egenskaper som ger 

kausala krafter och förmågor först skiljs ut från tillfälliga. Omformandet av den samhälleliga 

överbyggnaden i 1800-talets England i takt med att produktivkrafter och produktions-

förhållanden utvecklades utgör nödvändiga kausala krafter i samhället. Darwin beskrev i 

exempel 1 nödvändiga kausala krafter i naturen som under bestämda villkor ger upphov till 

händelser, som att en direkt fysisk förändring, till exempel en klimatväxling nästan genast 

                                                      
16 Marx, Karl (1818-1883) filosof, ekonom och sociolog, publicerade, delvis tillsammans med Friedrich 

Engels, i olika verk grunderna för den vetenskapliga socialismen.  

17 Engels, Friedrich (1820–1895) entreprenör och filosof. 

18 Bellum omnium contra omnes, detsamma som allas krig mot alla. 

19 Sahlins, Marshall (f. 1930) professor of Anthropology Emeritus, University of Chicago. 
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måste leda till en förskjutning i proportionerna mellan regionernas olika arter, ‖så till den grad 

att en och annan av dem rentav kan dö ut‖.  

Darwin tillhörde en välbärgad och välutbildad elit. När Darwin formulerade sina antaganden i 

Om arternas uppkomst kan han ändå på antas ha varit medveten om mekanismerna bakom 

den pågående förändringen av Englands sociala landskap, där försämringen av arbetarbefolk-

ningens levnadsvillkor kan beskrivas som isomorfisk i förhållande till utvecklingen mot en 

alltmer liberal marknadsekonomi och samhällssyn (Jfr. Schön  2010).  

Darwin har sålunda sannolikt delvis utgått från erfarenheter han fått i en samhällskontext när 

han redogjort för en mekanism i naturen. Det kan därför antas att Darwin iakttagit ett 

samband mellan i exemplet beskrivna händelser i samhället och naturen som ledde till att 

‖Darwin, då han studerar djur och växter, känner igen sitt eget engelska samhälle med dess 

arbetsdelning, öppnande av nya marknader, uppfinningar och kamp för tillvaron‖
 20

. Exempel 

1 utgör därför ett empiriskt stöd för att samhällsfaktorer kan ha utgjort en del av den 

verklighet utifrån vilken Darwin format sin evolutionsteori. 

Exempel 2 

Darwin beskriver i fjärde kapitlet i Om arternas uppkomst mekanismen för det naturliga 

urvalet sedan bytestillgången minskat för en population vargar. ‖Under sådana omständlig-

heter bör det ju ligga så till att det blir de snabbaste och slankaste vargarna som har den 

största utsikten att överleva, och på så sätt bevaras eller utväljas – förutsatt givetvis att de kan 

behålla den styrka som krävs för att bemästra bytet, när de under denna eller andra årstider 

kan tvingas leva också på andra djur.
21

 Detta förefaller mig lika självklart som att människan 

kan förbättra sina vinthundars snabbhet genom ett metodiskt och omsorgsfullt urval eller 

genom det omedvetna urval som görs genom att varje uppfödare försöker bevara sina bästa 

hundar utan att därför bedriva någon planmässig avel‖ (Darwin 2005:71). 

I exempel 2 beskriver Darwin urvalet av vargar respektive vinthundar utifrån ett populations-

ekologiskt selektionsperspektiv, genom att nödvändiga kausala krafter och förmågor verkar 

utifrån delvis olika förutsättningar.  

                                                      
20 Citatet är en ungefärlig översättning ur brevet, daterat den 18 juni 1862, från Marx till Engels (MECW 

vol.41:380). 

21 /än en viss hjortart/ 
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Den kritiska realismens metod används i detta exempel så att nödvändiga egenskaper, liksom 

i föregående exempel, först skiljs ut från tillfälliga. Exempel på nödvändiga egenskaper hos 

vargar som ger kausala krafter och förmågor är deras fysiska förutsättningar. Tillsammans 

med olika individuella villkor, som bland annat olika snabbhet och slankhet, formas de 

händelser som bestämmer vargarnas olika överlevnad (jfr. Sayer 1992:109).  

Darwin visar här att han identifierat ett samband mellan å ena sidan händelser i en 

samhällskontext, nämligen en hundavel vars villkor bestäms utifrån av människor valda 

subjektiva kriterier och å andra sidan händelser i naturen som sker under ett starkt 

selektionstryck, vilket bidrar till enskilda vargindividers olika överlevnad. Darwin kan även 

här antas ha utgått från erfarenheter han fått i en samhällskontext när han redogjort för en 

mekanism i naturen. Även exempel 2 belyser därmed hur samhällsfaktorer kan ha påverkat 

det sätt på vilket Darwin format sin evolutionsteori. 

Exempel 3 

Darwin beskriver i fjärde kapitlet i Om arternas uppkomst vad han kallar divergensprincipen 

och exemplifierar med en hästuppfödare som föredrog snabbare hästar, medan en annan 

satsade på allt starkare och kraftigare djur. ‖Från början bör skillnaderna ha varit mycket små. 

Men så småningom ledde vissa uppfödares fortsatta inriktning på allt snabbare hästar och 

andras satsning på allt starkare sådana, till att skillnaderna blev allt större så att man till slut 

hade två olika understammar. Varefter dessa understammar under seklernas gång utvecklades 

vidare till två väl etablerade och klart olika raser. Allt eftersom skillnaderna långsamt blev allt 

större måste man allt mer ha struntat i de sämre djur som kom fram, mellanformer som inte 

var vare sig särskilt snabba eller särskilt kraftigt byggda, vilket i sin tur ledde till att dessa 

mellanformer försvann mer och mer. Här finner vi alltså hos människans avelsprodukter 

verkningarna av vad som skulle kunna kallas divergensprincipen, den princip som leder till att 

från början nästan omärkliga skillnader stadigt ökar mer och mer, så att de båda stammarna 

alltmer skiljer sig både från varandra och från sin gemensamma stamform‖ (Darwin 2005:88).  

I exempel 3 visar Darwin hur divergensprincipen fungerar i naturen. Det naturliga urvalet 

leder till egenskapernas divergens och till en omfattande utslagning av mindre förbättrade och 

mellanliggande livsformer. Genom egenskapsdivergens kommer avkomlingarna av en art att 

skilja sig åt alltmera, och kan på så sätt utnyttja fler och olika nischer i naturen. De starkaste 

varianterna tar sannolikt de mest gynnsamma nischerna, men en stor del av populationen kan 
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genom divergensprincipen hitta egna nischer där de kan överleva och få möjlighet att öka i 

antal. 

Darwin har intygat att det var Malthus som gav honom den avgörande impulsen att formulera 

teorin om det naturliga urvalet. Malthus
22

 beskrev i Om befolkningsfrågan hur en population 

människor tenderar att växa över sina resurser och hur svält och sjukdomar sedan håller 

tillbaka befolkningstillväxten. Darwin som läste boken i september 1838 ‖insåg omedelbart 

att under sådana förhållanden skulle de gynnsamma varianterna bevaras och de ogynnsamma 

gå under‖ och att detta på sikt skulle ge upphov till en ny art (Uddenberg 2003:196; Burkhardt 

och Smith: Letter 428 not 25). 

Enligt den kritiska realismens metod kan man se hur nödvändiga egenskaper först skiljs ut 

från tillfälliga. Exempel på nödvändiga egenskaper hos hästar som ger kausala krafter och 

förmågor är, liksom hos vargar, deras fysiska förutsättningar. Hästuppfödarnas skilda behov 

av snabba respektive allt starkare och kraftigare djur, bestämde under vilka olika villkor de 

gynnsamma varianterna kom att bevaras och de ogynnsamma sorteras bort. Dessa 

divergerande händelser som ägde rum i dåtidens engelska samhälle, med en mekanism som 

liknade vad Malthus beskrivit i Om befolkningsfrågan kan sägas ha utgjort en spegling av 

divergerande selektionsprocesser i naturen som Darwin beskrivit.  

Divergensprincipen utgör en nödvändig kausal kraft i mänskliga samhällen som kan ha hjälpt 

Darwin att komma till insikt om hur egenskapsdivergens i naturen utgör en kausal kraft som 

bidrar till att öka hela populationens överlevnadsmöjligheter. Exempel 3 utgör därför ett 

empiriskt stöd för att samhällsfaktorer kan ha utgjort en del av den verklighet utifrån vilken 

Darwin format sin evolutionsteori. 

Exempel 4 

Darwin beskriver i femte kapitlet ‖Lagarna för variationen‖ i Om arternas uppkomst hur 

”Såväl Geoffroy d.ä.
23

 som Goethe
24

 uppställde ungefär samtidigt vad som kallats 

kompensationslagen eller lagen om tillväxtens jämvikt, eller, som Goethe uttryckte saken: 

                                                      
22 Malthus, Thomas Robert (1766–1834) prof. i historia och politisk ekonomi, var elev till Adam Smith. Han var 

demograf och skrev (1798) An Essay on the Principle of Population (Om befolkningsfrågan).  

23 Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne (1772 – 1844), prof., Paris, publicerade bl.a. (1818) Philosophie 

anatomique.  

24 von Goethe, Johann Wolfgang (1749 – 1832), tysk skald och naturvetenskapsman. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=An_Essay_on_the_Principle_of_Population&action=edit&redlink=1
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‖För att kunna vara frikostig på ett håll, måste naturen vara sparsam på ett annat.‖ Detta 

stämmer i viss utsträckning väl in på produkterna av vår domesticering. Om det flödar näring 

i överflöd till ett organ, flödar näringen sällan också till ett annat, i varje fall inte i överflöd. 

Därför är det exempelvis svårt att få en ko att både ge mera mjölk och lägga på hullet 

samtidigt. En och samma kålvarietet ger inte både massor av närande blad och ett rikt förråd 

av oljehaltiga frön (Darwin 2005:114).‖ 

Darwin beskriver vidare hur ‖hos den parasiterande och skyddade Proteolepas
25

 har hela 

främre delen av huvudet reducerats till bara ett rudiment vid gripantennernas bas. En 

inbesparing av en sådan stor och komplicerad bildning, som alltså blivit överflödig genom 

Proteolepas parasittillvaro, måste ju, även om den säkert skett mycket långsamt och stegvis, 

ha varit till direkt fördel för varje individ av arten. Ty i den kamp för tillvaron som varje djur 

måste föra, måste ju varje sådan Proteolepas-individ ha fått ökade möjligheter att sörja för 

sina behov i och med att den slösade allt mindre näring på att utveckla en bildning som inte 

längre var nödvändig. 

Jag är övertygad om att det naturliga urvalet alltid arbetar med att på detta sätt och i det långa 

loppet reducera och knappa in på varenda del av en organism så snart denna del blivit 

överflödig, utan att därför sträva efter att någon annan del i motsvarande grad utvecklas 

speciellt starkt. Och tvärtom kan det naturliga urvalet säkert lyckas alldeles utmärkt med att 

vidareutveckla vilket organ som helst, utan att fördenskull behöva kompensera detta genom 

att reducera någon angränsande bildning istället (Darwin 2005:115).‖  

I exempel 4 inspireras Darwin av den av Geoffroy och Goethe uppställda ‖kompensa-

tionslagen‖ eller lagen om tillväxtens jämvikt, som dock inte från början postulerats för att 

beskriva evolutionsprocesser. Darwin visar att ‖detta stämmer i viss utsträckning in på 

produkterna av vår domesticering‖, det vill säga att lagen i viss utsträckning stämde in på 

resultaten av samhällets pågående domesticeringsprocess, som var en del av det dåtida 

Englands omvandling. Den pågående samhällsomvandlingen vid denna tid medförde bland 

annat att produktivkrafter
26

 ofta blev överflödiga utan att engageras i annan verksamhet. 

                                                      
25 Darwin intresserade sig särskilt för detta kräftdjur, se t.ex. Burkhardt och Smith: Letter 1205 och 1645. 

26 Resurser i form av arbetskraft, maskiner, tekniskt kunnande m.m.  
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Den kritiska realismens metod används även här så att nödvändiga egenskaper först skiljs ut 

från tillfälliga. Nödvändiga egenskaper som ger kausala krafter hos det naturliga urvalet är 

förmågan att alltid i det långa loppet reducera och knappa in på det som blivit överflödigt, och 

därmed under rådande villkor bidra till att möjliggöra händelser som ger ökade chanser att 

sörja för aktuella behov. Kompensationslagen uttrycker nödvändiga egenskaper hos 

verklighetens domän, det vill säga den djupdimension där de underliggande generativa 

mekanismer finns, som bidrog till att forma Darwins teori om det naturliga urvalet och 

därmed den nya evolutionsbiologins världsbild. Darwin hänvisade till erfarenheter från 

samhällets pågående domesticeringsprocess när han vidareutvecklade kompensationslagen till 

att även innefatta ett populationsekologiskt selektionsperspektiv utifrån iakttagelser av 

variationen inom olika av honom beskrivna djur- och växtpopulationer. 

Detta exempel kan anses stödja hypotesen om ett samband mellan å ena sidan Darwins teori 

om det naturliga urvalet och å andra sidan sociala mekanismer i det dåtida samhället. Även 

exempel 4 utgör därför ett empiriskt stöd för att samhällsfaktorer kan ha utgjort en del av den 

verklighet utifrån vilken Darwin format sin evolutionsteori. 

Alternativa tolkningar av de fyra exemplen 

En alternativ tolkning som förkastas är att det engelska samhällets slutenhet vid denna tid 

medfört att Darwin, som kom från en välbärgad elit, inte fått tillräcklig kontakt med de 

lönearbetande klassernas sociala verklighet för att kunna dra sådana slutsatser som hypotesen 

förutsätter. En sådan tolkning motsägs dock av att Darwin visat att han var sällsynt receptiv, 

och bland annat genom sina erfarenheter som resenär utom och inom England fått stor insyn i 

vitt skilda miljöer, vilket bland annat dokumenterats genom hans mycket omfattande 

korrespondens (Burkhardt och Smith 1985 – 2010).  

En alternativ tolkning, utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, som också förkastas är att 

Darwin eventuellt inte varit utrustad med tillräcklig mental öppenhet för att spontant kunna 

generalisera från sina erfarenheter av samhällsförändringarna i dåtidens England när han 

utformade teorin om det naturliga urvalet.  En sådan tolkning motsägs dock av att Darwin 

genom sin stora förmåga till nytänkande visat att han borde kunnat betrakta den biologiska 

verkligheten ur ett vidare samhällsperspektiv.  
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Analys av evolutionärt inriktade sociologers 

slutsatser 

Frågan som behandlas i uppsatsen är av intresse för sociologer som har influerats av 

biologiska tankar. Slutsatser som dragits av senare tiders sociologer med evolutionär 

inriktning kan utgöra ett indirekt empiriskt stöd för uppsatsens hypotes, och några sådana 

kommer att diskuteras. 

På liknande sätt som Darwin i Om arternas uppkomst skildrat den lugna och regelbundna 

ackumuleringen i naturen genom det naturliga urvalet, det vill säga genom selektion, 

beskriver sociologerna Hannan och Freeman att den stora mångfalden av mänskliga 

organisationer inte kan förklaras med anpassningar, utan att sådana organisationsförändringar 

som sker under lång tid istället inträffar genom selektion snarare än genom anpassning. En 

given organisationsform kommer sålunda att finnas i en viss omgivning och förändras i takt 

med denna omgivnings förändringar. Hannan och Freemans resonemang, som de 

ursprungligen hämtat från Darwins evolutionsteori, utvecklas i denna studie genom en 

generalisering från organisationsnivå till samhällsnivå. Organisationer kan betraktas som 

samhällen för en begränsad population människor i det sociala landskapet. Generaliseringen 

från Hannan och Freemans organisationsnivå till samhällsnivå bör därför vara adekvat. 

Enligt studiens hypotes antas Darwin ha generaliserat från de på hans tid pågående 

samhällsförändringarna i England när han formulerade sina antaganden i Om arternas 

uppkomst. Att nutida sociologer framgångsrikt generaliserat på liknande sätt utgör ett indirekt 

stöd för att det legat nära till hands för Darwin att generalisera i motsatt riktning, nämligen 

från erfarenheter av sociala mekanismer i det dåtida samhället då han formulerade sin teori 

om det naturliga urvalet. Underliggande stratas nödvändiga relationer bringades samman och 

det uppstod ett kvalitativt nytt objekt med emergenta krafter.  

Enligt en slutsats av Hannan och Freeman leder organisationers evolution, till skillnad mot 

evolution av djur och växter, inte nödvändigtvis till ett under rådande omständigheter optimalt 

resultat. En optimal förändring av en organisation beror ofta på en gynnsam koppling mellan 

syftet med händelsen och resultatet av denna (Hannan och Freeman 1977:939).  
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Denna slutsats av Hannan och Freemans kan ha viss betydelse vid en uppskattning av hur stor 

sannolikheten kan ha varit att Darwin till fullo förstått innebörden av pågående 

samhällsförändringar i England utifrån ett selektionsperspektiv. Möjligheterna, även för 

upplysta samhällsmedborgare, att se direkta likheter mellan samhällets utveckling och 

naturens evolutionsprocesser skulle i så fall kunna ha varit mindre. Hannan och Freemans 

slutsats ifrågasätter därför om Darwin verkligen kunnat förstå samhällets och naturens 

utveckling som parallella processer.  

Även enligt Park leder evolutionsprocesser i det mänskliga samhället, till skillnad mot 

evolution av djur och växter, inte nödvändigtvis till ett under rådande omständigheter optimalt 

resultat. Park beskriver från ett populationsekologiskt perspektiv en divergerande process i 

mänskliga samhällen där varje cyklisk ökning av den mänskliga populationen följs av större 

divergens vad gäller service och val av boplats. Det blir kamp om olika nyttigheter och om de 

mest fördelaktiga positionerna. Detta leder bland annat till ökade markpriser och mer 

påkostad bebyggelse i samhällenas centrala delar, varvid de ekonomiskt svagare tvingas ut till 

mindre attraktiva nischer i samhällenas periferi, en förflyttning som trots de sämre 

förutsättningarna där bidrar till att öka hela populationens reproduktionsmöjligheter. Genom 

divergens på grund av olika ekonomiska förutsättningar uppstår ett skiktat samhälle som ökar 

reproduktionsmöjligheterna men som ändå inte kan antas vara optimalt för populationen som 

helhet (Park 1968:73ff.).  

Den naturliga evolutionsprocess som Park beskriver sker genom kausala krafter och förmågor 

som kan sägas höra till samhällets nödvändiga egenskaper (Sayer 1992:109). Mänskliga 

samhällen tenderar att utifrån ett populationsekologiskt mönster utvecklas mot en struktur 

som inte alltid är optimal för den där boende populationen. Det är dock enligt Sayer inte 

meningsfullt att studera sådana samband och korrelationer utan att först ha skiljt ut 

nödvändiga egenskaper från tillfälliga. En optimal förändring av ett samhälle beror enligt 

Hannan och Freeman ofta på en gynnsam koppling mellan syftet med förändringen och 

resultatet av denna. Sådana positiva förändringar kan dock enligt Sayer orsakas av 

gynnsamma kopplingar mellan olika tillfälliga egenskaper hos samhällena som ibland kan 

vara nästan slumpmässiga.  
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Dessa slutsatser av Park respektive Hannan och Freeman utgör viktiga skillnader mot 

Darwins evolutionsteori, där det naturliga urvalet alltid leder till ett under rådande 

omständigheter optimalt resultat, utan att evolutionen för den skull har någon riktning. 

Av exemplen i avsnittet Analys framgår att Darwin bör ha varit väl medveten om det sociala 

och kulturella landskapets successiva förändring i det dåtida England och kunnat iaktta hur 

verksamheter som inte längre samspelade med omgivningen blivit ersatta av nya som bättre 

svarade mot den förändrade omgivningens krav (Sahlins 1976:100).  

Som tidigare framhållits hade Darwin sannolikt gjort iakttagelser av egenskapsdivergens
27

 i 

dåtidens engelska samhälle liknande dem som Park långt senare beskrev i The City. Dessa 

iakttagelser kan ha hjälpt Darwin att utifrån variationen inom olika av honom beskrivna djur- 

och växtpopulationer komma till insikt om hur effektivt egenskapsdivergens även i naturen 

bidrar till att öka hela populationens överlevnadsmöjligheter.  

Divergensprincipen utgör sålunda en grundläggande generativ mekanism såväl i samhället 

som i naturen. Darwins hänvisning till denna princip bör visa att han även utgick från 

erfarenheter av den pågående samhällsutvecklingen när han senare utvecklade ett populations-

ekologiskt selektionsperspektiv. Detta stöder hypotesen att ett samband kan påvisas mellan å 

ena sidan Darwins teori om det naturliga urvalet och å andra sidan sociala mekanismer i det 

dåtida samhället. 

Även Darwins hänvisning till kompensationslagen
28

 eller ‖lagen om tillväxtens jämvikt‖ 

stöder studiens hypotes. Darwin hänvisade till erfarenheter från samhällets pågående 

domesticeringsprocess när han vidareutvecklade kompensationslagen till att även innefatta ett 

populationsekologiskt selektionsperspektiv. 

En invändning mot studiens hypotes är att evolutionsprocesser i mänskliga samhällen enligt 

Park liksom enligt Hannan och Freeman, till skillnad mot evolution av djur och växter, inte 

alltid leder till ett under rådande omständigheter optimalt resultat. Denna invändning bör dock 

kunna avfärdas eftersom evolutionsprocesser i mänskliga samhällen i ett längre perspektiv 

visat sig genomgå samma lagbundna utveckling som gäller för levande organismers evolution 

i naturen, vilket redan Herbert Spencer påvisade (Burkhardt och Smith: Letter 2706b). 

                                                      
27 Se avsnittet Analys exempel 3. 

28 Se avsnittet Analys exempel 4. 
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Invändningen motsäger därför inte innebörden av studiens hypotes, som innebär att Darwin, 

då han studerade djur och växter, måste ha känt igen sitt eget engelska samhälle ‖med dess 

arbetsdelning, öppnande av nya marknader, uppfinningar och kamp för tillvaron‖. 

Slutsats  

Sammanfattningsvis har med den kritiska realismens metod undersökts om ett samband kan 

finnas mellan händelser i det dåtida samhället och i naturen som visar att studiens hypotes kan 

antas. Resultatet av analysen visar att samtliga fyra redovisade exempel ur boken Om arternas 

uppkomst kan anses stödja hypotesen. Exemplen utgör därför ett empiriskt stöd för att 

samhällsfaktorer kan ha utgjort en del av den verklighet utifrån vilken Darwin format sin 

evolutionsteori.  

Sociologerna Hannan, Freeman och Parks framgångsrika formulering av ett evolutions-

biologiskt grundat populationsekologiskt synsätt vid studier av omgivningsfaktorers påverkan 

på strukturer i mänskliga samhällen utifrån ett selektionsperspektiv bör ses som ett indirekt 

kompletterande stöd för studiens hypotes. Det bör ha legat nära till hands för Darwin att 

generalisera i motsatt riktning mot vad Hannan, Freeman och Park gjorde, det vill säga från 

sina erfarenheter av samhällsförändringarna i dåtidens England när han utformade teorin om 

det naturliga urvalet.   

Studiens slutsats är att det utifrån ett sociologiskt perspektiv måste anses finnas stöd för att 

anta hypotesen att det kan påvisas ett samband mellan å ena sidan teorin om det naturliga 

urvalet och å andra sidan sociala mekanismer i det dåtida samhället. Slutsatsen ger belägg för 

att Darwin bör ha kunnat förstå samhällets och naturens utveckling som parallella processer. 
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