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Som pendang till de årliga Nobelpri-
sen, som hyllar vetenskapens pion-
järer, utkoras årligen tio vinnare av 

IgNobelpris. Det är inte pionjärerna som 
”hyllas” utan forskningsbidrag inom sek-
torer som ingen, eller nästan ingen, visste 
att vi behöver. Officiellt utdelas priset för 
insatser som först får oss att skratta och 
sen att tänka.

Radiologen Brian Witcombe utsågs i 
år till mottagare av medicinpriset för sin 
undersökning av möjliga faror i anslut-
ning till sabelslukning. Tack vare Witcom-
bes forskning, som publicerades i British 
Medical Journal, är det nu vetenskapligt 
bevisat att den mest sannolika skadan 
i anslutning till svärdslukning är en öm 
strupe. (Redaktionen varnar läsarna för 

IgNobel 2007

Vetenskapen motarbetar okunskapen genom rationell 
forskning om viktiga frågor – eller?

att försöka reproducera experimenten!)
Fredspriset gick självklart inte till nå-

got så torrt som klimatforskning, utan till 
idén från år 1994 att utveckla ett kemiskt 

vapen som skulle göra fiendens soldater 
sexuellt oemotståndliga för varandra.

IgNobelpriset utdelades första gången 

ut 1991, och då för bidrag till vetenskapen 
som inte kunde, eller borde, reproduce-
ras. De tio årliga priserna ska förutom att 
uppmärksamma lustiga bidrag också be-

främja intresset för vetenskapen.
Prisutdelningen vid Harvard har ställvis 

uppvisat en kritisk hållning till upplevda 

Nobelpristagaren som 
inte förstår betydelsen 
av sin egen forskning

James Watson, som 1962 delade Nobel-
priset för medicin med Francis Crick 
för kartläggningen av DNA-molekylen, 

och som har lett kartläggningen av män-
niskans genom från 1988, gjorde sig nyli-
gen bemärkt med några mindre insikts-
fulla kommentarer om att afrikaner skulle 
ha en lägre intelligensnivå än invånare i 
andra världsdelar.

Med denna anmärkning sällar han sig 
till ett föga illustert sällskap bestående 
av bland andra William Shockley (en av 
transistorns uppfinnare och Nobelpris-
tagare i fysik 1956), Arthur Jensen, pro-
fessor emeritus i pedagogik vid Berkeley, 

Harvardprofessorn Richard Herrnstein 
som skrev boken The Bell Curve tillsam-
mans med forskaren Charles Murray vid 
The American Enterprise Institute, och vår 
egen Tatu Vanhanen, professor emeritus 
i statskunskap vid Tammerfors universi-
tet. De har alla lyckats göra sig bemärkta 
genom att koppla intelligens till ras – van-
ligen har det i dessa sammanhang främst 
varit den så kallade svarta rasen som fått 
bära hundhuvudet.

Bara ett par dagar före Watsons utspel 
hade man i Svenska Dagbladet (14.10.07) 
kunnat läsa att det inte existerar något så-
dant som raser i genetisk mening. ”... det 
är de afrikanska genvarianterna som finns 
hos alla människor, och det är afrikanerna 

”Elementary, my poor Watson!”

hot mot vetenskapen genom att ge priset 
till till exempel forskning i homeopati och  
till skolstyrelser i Kansas och Colorado 
som insisterar på undervisning i kreatio-
nism som alternativ till evolutionsläran.

IgNobelpriset är inte enbart ett hu-
moristiskt inslag i en bransch som an-
nars är humorbefriad (eftersom humor 
är ovetenskapligt). Det påminner om att 
det under rubriken vetenskap även görs 
annat än pionjärarbete värt ett Nobelpris 
– också sådant som är ynkligt och ärolöst 
(på engelska ”ignoble”).
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som har den största genetiska variationen”, 
säger Svante Pääbo, världsberömd svensk 
genforskare, verksam vid Max Planck-in-
stitutet i Leipzig. Mänskligheten utanför 
Afrika utgör, enkelt uttryckt, i genetiskt av-
seende en afrikansk stam. 

Att tro att en människas hudfärg ger 
viktiga ledtrådar i fråga om hennes övriga 
egenskaper är som att tro att pärmarnas 
färg säger något betydelsefullt om inne-
hållet i en bok. 

Problemet med alla dessa teorier om ras-
relaterad intelligens är att relationens ena 
term, ”ras”, saknar vetenskapligt innehåll, 
medan den andra, ”intelligens”, i bästa fall 

kan ges en situationsspecifik innebörd. 
Påståenden om olika gruppers intelligens 
förutsätter däremot att begreppet har en 
absolut innebörd. Teorierna är alltså inte 
osanna utan snarare meningslösa. (Om 
detta jämför också Ikaros 4/2004.)

Det ironiska i sammanhanget är att Wat-
sons egen forskning har bidragit till rasbe-
greppets upplösning, något han själv inte 
har förstått. Vad fallet Watson visar är att 
man kan uppnå betydande resultat inom 
en vetenskapsgren, och ändå vara intel-
lektuellt begränsad i andra avseenden – ett 
argument så gott som något mot existen-
sen av en absolut intelligens.
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”Radiologen Brian Witcombe utsågs  
i år till mottagare av medicinpriset  

för sin undersökning av möjliga faror  
i anslutning till sabelslukning.”

”Att tro att en människas hudfärg ger viktiga  
ledtrådar i fråga om hennes övriga egenskaper  
är som att tro att pärmarnas färg säger något  

betydelsefullt om innehållet i en bok.”
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