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Det naturliga 
urvalets be-
gränsningar
Av Göran Schmidt

Hur kan det komma sig att naturen 
vimlar av varelser av de mest fantastis-

och hoppar eller bara står där stilla i sin 
mångfald? Och att den i alla tider visat 
sig vara en oöverträffad inspirations-
källa för oss människor, ja ända in i vår 
högteknologiska era? 

-

-

rationer.

 Men bakom denna till synes självklara mekanism 

eller höra om i TV:s naturprogram. Låt oss ta några minuter 

-

DARWIN OCH DET NATURLIGA URVALET

-

greppet naturligt urval. Redan vår egen berömde skapelsetro-

-

nande tankebanor även om han inte använde sig av termen 

som sådan. Det var även den engelske kemisten och zoologen 

Edward Blyth (1810–1873), även han en övertygad kristen. Ter-

revolutionerande bok On the origin of Species (Om arternas 

uppkomst)1 -

 ”Jag kan inte se några gränser för denna krafts förmå-

ga att långsamt och utsökt vackert anpassa envar livsform till de 

mest komplicerade livsbetingelser.”2

OM DET NATURLIGA URVALET

-

-

ändras visar att det inte bara är tillämpbart i ett evolutionärt 

sammanhang. Vi återkommer som sagt till den saken.

betyder att den starkaste, slugaste eller snabbaste ”vinner”. 

I praktiken handlar det bara om en enda sak, nämligen att 

-

PIQSELS
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-

-

vande varelser utvecklats, typ: ”Det ändrade selektionstrycket i 

VIKTIGAST ATT MINNAS

Precis som namnet antyder handlar naturligt urval om att nå-

En mer korrekt beskrivning är att annat väljs bort, elimineras. 

Detta ”något” handlar om gen-varianter, så kallade alleler.3 

Den självklara konsekvensen blir att det naturliga urvalet som 

sådant inte besitter några som helst skapande egenskaper – det 

i lika hög grad som andra mer lyckligt lottade. Den skapan-

-

ga i den mekanism som antas skapa utbudet av genvarianter 

som urvalet har att välja bland, det vill säga mutationerna – de 
4 -

lite närmare på själva urvalsprocessen sett ur ett så objektivt 

perspektiv som möjligt – vilket sällan sker.

NATURLIGT URVAL – FÖRTJÄNSTER OCH PROBLEM

utrymmesskäl kallat selektion) påverkar levande organismer, 

evidensen?

 (+) Selektion kan bidra till att reglera populationsstorlekar. 

-

-

dra mekanismer, bland annat hormonella, som gör att popula-

5

 -

lation. I nutida ekosystem avlägsnar rovdjur svagare individer 

ur populationerna. En gädda reagerar med en instinktiv hugg-

-

genetiska orsaker leder predationen till att andelen skadade 

-

sådan mekanism.

 På liknande sätt gynnar selektionen antibiotikare-

sistenta bakterieindivider i en antibiotikaindränkt miljö eller 

andra slag av anpassningar hos mikroorganismer och bidrar 

till artens överlevnad.

 

och funktioner.

-

skapa dessa 

inga observationer att stödja sig på, enbart hypotetiskt grun-
6

 genom att det 

(och alla övriga 500 hundraser) är i hög grad homozygota7 jäm-

-

gens genvarianter och därmed egenskaper som skulle möjlig-

 (–) Selektionen är för kraftlös för att kunna förhindra en 

-

-

skadliga eller svagt skadliga mutationer gör att varje individ som 

stor statistisk säkerhet samtidigt kommer att belastas av ett av-

sevärt antal mer eller mindre skadliga mutationer som urvalet 

-

-

-

massorna, vilket brukar kallas ökad genetisk entropi.8 Iakttagel-

som bäst när de var nyskapade av Gud, men motsäger evolu-

tionsteorins skapelseberättelse.
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 -

ger den dess bärare en viss immunitet mot malaria. Individer 

som bär på denna mutation överlever barndomsåren i högre 

vill säga de kan i vissa sammanhang gynna organismens över-
7 Det 

här problemet ”glöms” i våra biologiböcker. Bilden kan kom-

urval i läroböckerna vanligen handlar om förlorade egenska-

om mindre -

je punkten ovan). Men aldrig uppkomsten av några kvalitativt 

nya sådana.9

HUR KUNDE URVALET ”TILLÅTA” 

-

-

turen utan också i den vetenskapliga litteraturen.10 Levande 

skulle naturligtvis kunna vara att individer som bär kropps-

-

-

-

generation.

-

ökning (två kön: hanne, hona med komplementära könsorgan). 

bröstmjölk)? Det är inte svårt att inse hur många olika slags 

-

ner, nervsystem, beteenden etc) som måste vara inblandade 

sitt näringsbehov tillgodosett under de miljontals år som gick 

har bildats genom en långsam stegvis process. Den enda möj-

ligheten att lösa det här dilemmat är att anta att alla organ har 

-

exaptation är och 

-

liga urvalet är det svårt att inte landa i slutsatsen att det utan 

levande varelser på mer genomgripande sätt. Evidensen stö-

der inte tanken på att urvalet kan generera nya byggnadspla-

ner eller andra evolutionära innovationer i naturen, inte ens 

DET NATURLIGA URVALET UR ETT 

SKAPELSEPERSPEKTIV

-

-

väl djuren som människan var växtätare.

-

grupper av djur och människor ledde till snabb artbildning 

där naturligt urval var en av de bidragande mekanismerna.

-

de som mänskliga programmerare kan åstadkomma. Detta 

av den enkla anledningen att programmerarnas egna hjärnor 

-
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LÄTTLÄST SAMMANFATTNING
Många tycker att det naturliga urvalet är det som gör evolutio-

nen så ”självklar”, men det är inte sant att det skulle motsäga 

en biblisk skapelsesyn.

 Det kan bidra till att hålla antalet individer i olika populatio-

ner i balans gentemot varandra (+).

 Det kan bidra till att skadliga gener blir mindre vanliga i 

populationer (+).

det sättet bidra till deras anpassning när miljön ändras. (+)

 Det bidrar till att minska den genetiska mångfalden av sam-

ma skäl som en pudel är genetiskt fattigare än en varg. (–)

 Det förmår inte ta bort alla svagt skadliga gener från en 

att den ”genetiska entropin” ökar. (Allra bäst var arvsmassorna 

när världen var nyskapad). (–)

 Det gör fördelaktiga mutationer vanligare, men eftersom 

även sådana gör dåliga saker med DNA:t bidrar det till att arvs-

massan blir sämre med tiden (exempel: sjukdomen sicklecella-

nemi). (–)

Urvalet borde ta bort alla individer som slösar energi på att 

bygga kroppsdelar som fungerar dåligt, och på det sättet 

förhindra evolution, till exempel mellan djur som lägger ägg 

och sådana som diar sina ungar. För hur skulle ungen av ett 

mitt-emellan-djur kunna få näring? Inte från ett ägg och inte 

från mjölk!

Varför hittar man aldrig några halvfungerande kroppsdelar 

åtminstone ibland, men det verkar de inte göra.

 Naturligt urval bidrar till att de olika grundarterna av orga-

nismer kan anpassa sig till sin miljö när den ändras, men klarar 

inte att skapa nya slags djur och växter. Det är framför allt an-

dra saker som lett till att det med tiden blivit många nya arter 

inom de olika grundarterna. Det var Gud som skapade dem 

med sådana förmågor, och först nu har vi börjat förstå hur det 

fungerar. 

NOTER

1. Darwin fortsatte att arbeta med boken och i den sjätte upplagan tog  

 han bort ordet ”Om” i början av titeln, vilket kanske signalerade att  

 Darwin nu var mer säker på sin sak. Samtidigt breddar han där sin  

 syn på urvalet till så kallad sexuell selektion och släktskapsselektion. 

2.  Darwin Charles, Om arternas uppkomst, Natur och kultur, 1995, s. 357

3.  Ett klassiskt exempel på alleler är de båda anlagen för blå respektive  

 brun ögonfärg.

4.  Kruxet för evolutionsteorin är att rent slumpmässiga mutationer är  

 nedbrytande till sin karaktär; i de sammanhang som mutationer är  

 till fördel för organismerna (som hos mikroorganismer och vissa celler  

 i människans immunförsvar) tycks de stå under genetisk kontroll, och  

 kan därmed inte betraktas som helt slumpmässiga. För mer fakta om  

 mutationer – läs mer i t ex Genesis 1-2018 och 3-2019 – du hittar dem  

 på genesis.nu.

5.  Det är en rimlig bibliskt grundad hypotes att det var liknande 

 mekanismer som Gud från början avsåg skulle upprätthålla den 

 ekologiska balansen i naturen. I sitt förutseende utrustade han de  

 levande varelserna med alternativa mekanismer.Se not 11.

 eliminera men aldrig skapa s. 16-21, Genesis 1-2018, https://genesis.nu/ 
 (kortare: krymp.nu/2NB)

7.  Att en organism är homozygot med avseende på en viss gen innebär

 att man har två identiska kopior av en och samma genvariant i alla  

 sina celler därför att man ärvt samma variant både av sin mor och  

 far. Sannolikheten för det ökar av naturliga skäl ju närmare för äldrarna  

 är besläktade. Har man ärvt olika genvarianter från föräldrarna är man i  

 stället heterozygot med avseende på anlaget i fråga.

8.  Det är av denna anledning som evolutionsgenetikern Alexey S.  

 Kondrashov utbrast ”Varför är vi inte döda hundra gånger om?”

 (“Crumbling Genome: The Impact of Deleterious Mutation   

 on Humans”, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ 
 (kortare: krymp.nu/2NE). Med ett evolutionärt  

 tidsperspektiv på människans ålder som art är det en helt relevant  

 fråga Alexey ställer: vårt genom borde ha eroderat bort med den takt 

 som mutationer drabbar det. Ett bibliskt tidsperspektiv utgör svaret 

 på frågan. För en närmare beskrivning av begreppet genetisk entropi  

 och dess betydelse för ursprungsfrågan – se John C. Sanfords numera  

 klassiska bok ”Genetic Entropy and the Mystery of the Genome”.

9.  Håller evolutionsbiologer med om detta? Som regel inte, men 

 anledningen är inte evidensen som sådan utan att deras övertygelse 

 om ”evolutionens faktum” tvingar dem att dra andra slutsatser än  

 evidensen pekar på.

10. Så kallade ”rudimentära organ” skulle eventuellt kunna tolkas som 

 organ under utveckling. Men listan med hundratals sådana från 

 svårt att avgöra huruvida något som tolkas som rudiment är ett organ

 under utveckling eller avveckling. Det enda vi behöver veta är förstås 

 att listan försvann och därmed de eventuella ”blivande organen”.

11. Ett exempel på skapelsebaserad forskning inom området är ICR:s 

 Randy J Guliuzzas modell Continuous Environmental Tracking (CET). 

 Läs mer på: https://www.icr.org/article/continuous-environmen
 tal-tracking-wrap-up (kortare: krymp.nu/2NG)

-

ning än mutationer och selektion. Vår arbetshypotes är att 

-

ation och anpassning i de grundarter han en gång skapade.11 

I kombination med redan relativt välkända mekanismer som 

-


