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Evolutionsteorin 

och skönheten 

Som inspirationskälla till den här ar-
tikeln har jag haft en längre, mycket 
informativ och lättläst öppen artikel 
av Ferris Jabr, i New York Times1 från 
januari i fjol (2019): Hur skönhet får 
forskare att tänka om när det gäller 
evolutionen.

värda 3-4-minuters-videor som en introduktion till ämnet. Du 

hittar länkadresserna i noten 2 på sidan 34. 

OLIKA EVOLUTIONÄRA FÖRKLARINGAR 
AV SKÖNHETEN I NATUREN 

delvis existerat samtidigt. 

1. CHARLES DARWIN – SEXUELL SELEKTION 
Charles Darwin själv var väl medveten om att naturens skön-

ternas uppkomst” . 

kelt valde ut den av de uppvaktande tupparna som hade de 

vackraste stjärttäckarna. När denna urvalsprocedur upprepa-

tupparnas nuvarande utseende. 

penserades mer än väl av att de vackraste exemplaren hade 

2. SKÖNHET SOM FITNESSMARKÖR 
3 Sexu-

 En variant av denna hypotes har en mer indirekt 

synsätt proklamerar den hanne som står där med en ex-
Regentlövsalsfågeln presenterar en 

imponerande show för honan

PIXABAY
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trem ”utstyrsel” med sin blotta existens budskapet att han mår 

väldigt bra – något i stil med: ”Trots alla de handikapp som min 

utstyrsel inneburit för mig av ökade risker och högre energiför-

brukning har jag ändå lyckats komma undan mina förföljare och 

konkurrenter och står här nu inför dig i all min prakt – välj mig!” 

galoppen. 

3. MILJÖFAKTORER OCH TILLFÄLLIGHETER STARTAR 
UTVECKLINGEN AV EGENSKAPER 
Enligt det här modernare synsättet tänker man sig att en ren 

-

startar en selektionskedja som så småningom leder till utpräg-

-

grad organismerna egna subjektiva upplevelser av den – deras 

-

-

anterna.

 4. IDAG - ALLT PÅ SAMMA GÅNG 
-

– inte något ”antingen eller” utan snarare ett ”både och”. Den 

-

nas estetiska sinne. 

-

terar? Svar: Nej.4 

EN FRÅGA OM EVIDENS 
Anledningen till den här ganska spretiga evolutionära synen 

på naturens skönhet är nämligen just bristen på evidens. Det 

5 Observa-

-
6 

a. VARFÖR SKULLE HONOR AV OLIKA DJURARTER HA 
SAMMA ESTETISKA SINNE SOM VI?7 

-

-

-

honorna av evolutionen utrustats med en intuitiv insikt om 

-

mer välanpassad desto vackrare” och inte ”ju mer välanpassad 

Violsnäcka, Glaucus atlanticus, en 
havslevande nakensnäcka. 

Kanske den vackraste av alla?
WIKIMEDIA
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c. VARFÖR SÅDANT ÖVERDÅD AV
 SKÖNHET I NATUREN? 

Men kanske är kopplingen inte så självklar trots allt. Det borde 

-

-

digt överväldigande. Det räcker att skriva in orden ”beauty” 

sätta sökmotorn i bild-läge så behöver vi inte längre betvivla 

den saken. 

d. VARFÖR SÅ OJÄMLIKT? 
-

-

trerade i en ceremoni som talgoxar och gråsparvar tycks klara 

Svar: Det bara råkade bli så. Lite liknande resonemang som att 

-

våra dagar.

Mandarinanden - ett 

konstverk.

Synchiropus splendidus, är 
en tropisk familjemedlem till sjökocken 

attraherades av den hanne som hade de i vårt tycke tristaste 

Hur hamnade den där? 

b. HUR UPPKOM EGENSKAPERNA FRÅN BÖRJAN? 

-

rarna uppkommit – och inte heller de genetiska programva-

1904 konstaterade den holländske botanikern Hugo de Vries 

 (de bäst 

anpassades överlevnad) men inte  (hur de 

bäst anpassade uppstod) – ett uttalande som är minst lika ak-

tuellt idag. 

PIXABAY PXHERE

TEMA
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e. SMÅKRYP OCH BLOMMOR

avan cerade nervsystem kan ha ett estetiskt sinne är kanske 

genom att ha kunnat välja den vackraste av sina partners under 

”årmiljonerna”.

-

lution” mellan pollinerande insekter och växterna. Men även 

-

växt plankton som kiselalger. 

f. EVOLUTIONISTISKA BORTFÖRKLARINGAR 
OCH FANTASIER 

-

-

derdräkt? Svar: Genom att konstatera att det förr i tiden mås-

”selektionskompetens”. Verkliga observationer väger uppen-

barligen inte särskilt tungt när de ställs mot tron på ”evolutio-

-

-

ner där människan evolverade under Pleistocentiden. I ett 

TED-talk8

konstnärer genom historien avbildat just den typen av land-

-

-

rer. Berättarkonst inspirerad av tron på samma ”evolutionens 

EN ALTERNATIV FÖRKLARING
 De centrala nervsystemen hos olika grupper av djur 

-

-

-

allt honorna) så att de vackraste och mest välanpassade indivi-

-

inte när det gäller mer enkelt byggda organismer.

-

och uppskattas av dig och mig. Detta oavsett om skönhetens 

-
9

NOTER

1. Artikeln har rubriken How Beauty Is Making Scientists Rethink Evolution  

 med underrubriken The extravagant splendor of the animal kingdom can’t  

 be explained by natural selection alone — so how did it come to be? Den  

https://www.nytimes.com/2019/01/09/magazine/beaut 

 y-evolution-animal.html (kortare: krymp.nu/2yN) 

2. Lövsalsfåglarnas parningsritualer (4 min): https://youtu.be/1XkPeN3AWIE 

 (kortare: krymp.nu/2zd) Lövsalsfåglarnas bokonstruktion (4 min): https://www. 

 youtube.com/watch?v=_H9TyXiXM2k (kortare: krymp.nu/2ze) Paradisfåg-

 larnas parningsritualer (3 min) https://youtu.be/nWfyw51DQfU 

 (kortare: krymp.nu/2zg) Manakinens ”moon walking” (3 min) 

 https://youtu.be/ySg9N7f6iww (kortare: krymp.nu/2zf)

3. Begreppet 

 med lägre. 

4. Det har nyligen visat sig att evolutionsbiologers observationer på det här 

 området ofta varit omöjliga att återupprepa. Evolutionära förväntningar har 

 alltför ofta tillåtits påverka resultaten: https://www.the-scientist.com/fea

 tures/replication-failures-highlight-biases-in-ecology-and-evolution-scien

 ce-64475 (kortare: krymp.nu/2zh)

5. Se t ex: Being preened to perfection is no guarantee of success, 

 New Scientist 197(2649):16, 2008.

6  https://www.newscientist.com/article/dn13535-have-peacock-tails-lost- 

 their-sexual-allure/ (kortare: krymp.nu/2zj) Takahashi, M. and others, Peahens

  do not prefer peacocks with more elaborate trains, Animal Behaviour 

 75(4):1209–1219, 2008 | doi:10.1016/j.anbehav.2007.10.004. 

 (kortare: krymp.nu/2zi)

 ribut. Kanske inte helt obekant inom vår egen art, men det är betydligt 

 mindre utforskat. I djurvärlden är det ju oftast hannarna som är färggrannast, 

8. https://www.ted.com/talks/denis_dutton_a_darwinian_theory_of_beau

 ty#t-3828 (kortare: krymp.nu/2zm)

9. Om du har något kvar av skatteåterbäringen som du inte vet hur du ska 

 lar och paradisfåglar. Den kan ligga där på soffbordet som ett vittnes-bird 

 om Skaparens kreativitet och sinne för skönhet (https://www.bokus.com/ 

 bok/9780691202143/birds-of-paradise-and-bowerbirds/ 

 (kortare: krymp.nu/2zv).


