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Mina 95 teser om en Reformation av statskunskapen till en evolutionär statsvetenskap är
följande. De handlar inte om trossatser men om grundvalen för vetande och vetenskap om
människan och hennes kultur, inklusive den politiska; nämligen Darwins lag.

Teserna är punkter valda ur min bok Samhällets rörelselag. Marx, Darwin och
statsvetenskapens politisering. Men för a� läsa om hur statsvetenskapen – ”vetenskapen
om politik, inte i politik” – ertappas med fingrarna i den politiska syltburken, får du beställa
boken.

I slutet belönar jag läsaren med Tore Bergers Ballad om Rickard Sandler, den
socialdemokratiske statsministern som först översa�e Kapitalet till svenska.

 

1. Människan är en djurart som evolutionen ge� förmåga till kultur, inklusive politisk
kultur. Därför måste man utgå från Darwins lag i studiet av denna politiska kultur.
Pionjären är David Ritchie, som skrivit a� ’Det pågår e� “naturligt urval” av idéer,
vanor, institutioner … (1895)’.

2. Darwin och Marx utgör polerna i det spänningsfält som fortfarande finns mellan natur-
och socialvetenskaplig samhällsforskning. Evolutionär samhällsforskning skulle
kullkasta mycket av tidigare, traditionell samhällsforskning.

3. Utgångspunkten för dagens statskunskap är den för svenska samhällsforskare så
välkände Marx. Marx hade naturvetenskapliga ambitioner och oerhörd betydelse för
den efterföljande samhällsforskningen på e� sä� som för statsvetenskapen, sociologin
och den ekonomiska historieforskningen närmast motsvarar Darwins roll för biologin. I
förordet till första upplagan av Kapitalet anger han a� ”det y�ersta syftet med de�a verk
är a� avslöja det moderna samhällets ekonomiska rörelselag.” I efterordet till den andra
upplagan u�ryckte han ännu tydligare a� han önskade a� hans magnum opus skulle
motsvara Darwins verk om arternas ursprung.

4. E� stort problem med Marx’ vetenskapliga ambition var a� han samtidigt hade egna
politiska syften. A� Marx i si� huvudarbete fastställde en rörelselag för det han kallade
det kapitalistiska samhället syftade till politisk kamp för a� ersä�a denna på
kapitalismen vilande rörelselag med icke-kapitalistiska, socialistiska och
kommunistiska sådana.

5. Marx’ verk spelat en avgörande roll för skapandet av framför allt det revolutionära
sovjetsamhället, andra socialistiska experiment, men faktiskt även det svenska
reforminriktade folkhemmet. Marx’ Kapitalets förste svenske översä�are var Rickard
Sandler, svensk socialdemokratisk statsminister från den 24 januari 1925 till den 7 juni
1926. A� vår politiska kultur därför är präglad av denna reformmarxism som i fyra
decennier utan avbro� innehade regeringsmakten i vårt land är inte förvånande. Flera
av Marx’ begrepp och föreställningar har på e� djupare plan påverkat vår uppfa�ning
om politik och vår relation till den, ofta mer än vi är medvetna om. För de flesta har
termer som ”kapitalism”, ”socialism” och ”klass” blivit allmängods. De kommer från
eller via marxismen. När det gäller uppfa�ningar om hur samhällen förändras har
”kultur” degraderats till den för förståelsen irrelevanta ”överbyggnaden.”

6. Kulturer är istället den mångfald u�ryck och beteenden som inte är biologiskt eller
genetiskt styrda instinkter och som varierar mellan människor (eller djur i den mån de
har olika kulturer), och som härrör ur vår förmåga till skapande och spridning av
mentala representationer, idéer och kognitioner genom olika typer av handling.

7. Tolkningen av kulturer på de�a sä� är alltså inte ”biologistisk”, utan tvärtom ”anti-
biologistisk”, dvs. står för a� kulturu�ryck inte bestäms av gener, även om förmågan till
kultur är genetiskt bestämd för arten. Kulturanalysen kan då med dessa
utgångspunkter ingå i en naturvetenskaplig och evolutionär kulturforskning, med all
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dess tyngd i sedan Darwin samhällsavgörande vetenskapliga framsteg. Men den har
inte biologin i fysisk mening utan kulturer som objekt. I en kultur spelar ”viljan” en
sekundär roll. Viljan ses snarare som u�ryck för viss kultur, inte som orsak.

8. Det paradoxala med den snabba utvecklingen på forskningsområdet är också a� de
teoretiska rö�erna till dagens högteknologiska forskning ändå når ned till Marx’ och
Darwins tid. Men olikt Marx’ teori, som förutspår proletariatets seger, har Darwins lag
inte deterministiska drag, utan anger endast de principer som frambringar förändring i
relation till omgivningen. Den är alltså öppen inför framtiden, till skillnad från Marx’
teori. I motsats till Marx’ teori, som bara gällde det han kallade kapitalismen, är
Darwins teori universell och gäller det levandes förändring oavse� tid och rum. Marx’
efterföljare samhällsforskarna är den kärntrupp som ryggar för den insikten och hävdar
a� just det mänskliga samhället är undantaget i universum från giltigheten av Darwins
teori.

9. En syntes av en evolutionär samhällsteori och en kritik av nuvarande samhällsforskning
är grunden till en vetenskap avpolitiserad i både meningen a� den är icke-statlig, icke-
officiell, icke-officiös och icke utförd i politiska syften såsom uppfyllande av någon
politisk dröm, vision eller utopi. Man kanske också skulle kunna kalla det en
avnationaliserad forskning om nationen. Samhällsforskningen måste bli vetenskap helt
enkelt, som all annan forskning med vetenskapliga ambitioner. Det inbegriper
vetenskapen om politik som måste bli en statsvetenskap värd slutledet ”-vetenskap”.

10. Traditionell samhällsforskning och stats kunskapen kan inte längre ignorera dessa den
internationella samhällsforskningens naturvetenskapliga in novationer. Darwins teori
om evolution har de senaste decennierna få� förnyad och allt vidare aktualitet eftersom
den så väl går a� tillämpa och bygga vidare på inom många andra områden. Eko nomi,
språkvetenskap, kulturforskning, antropologi, psykologi och datavetenskap finns
numera alla som forskningsfält med ”evolut ionär” som bestämningsord, vilket inte bara
innebär spelteoretisk in riktning utan ofta analyser av experiment eller analys av
samband mellan samtida förlopp. Vad vi saknar är emellertid en institutionaliserad
”evolutionär samhällsforskning” eller ”evolutionär statsvetenskap”,

11. Ur naturvetenskaplig synvinkel är termen ”evolutionär” ju helt överflödig – precis som
”darwinistisk” är det ⎯ beträffande kultur- och samhällsanalys, och enbart påtvingad
p.g.a. existensen av en dominerande, evolutionär-fobisk sådan. Det borde naturligtvis
vara en självklarhet a� det är vetenskaplig teori man som samhällsforskare skall bygga
på och a� den teorin i grunden är evolutionär när det gäl ler den levande världens
fenomen; biologiska såväl som kulturella.

12. Det är därför befogat a� ställa sig frågan varför denna traditionella forsk ning inte tar till
sig evolutionär teori. Skälen är enligt min mening både politiska, historiska och
vetenskapsideologiska, och inlednings kapitlet och e� kapitel i del II av min bok
Samhällets rörelselag tar upp några centrala veten skapsideologiska mekanismer i denna
socialvetenskapliga protektionism och faktaresistens.

13. ”… det ekonomiska livet uppvisar fenomen analoga med utvecklingshistorien på andra
biologiska områden…” ur citat av Karl Marx. Observera a� Marx alltså citerar u�rycket
”andra” biologiska områ den. Han protesterar alltså inte mot a� ekonomin ses som
ingående i det biologiska området (sic!), utan framhäver den tankegången genom a�
speciellt lyfta in citatet i sin efterskrift. Det kan tolkas som a� Marx faktiskt närde
drömmen om a� i Kapitalet inte bara skapa en teori om samhällsförändring som skulle
motsvara vad Dar wins teori var för vetenskapen om naturhistorien.

14. Första upplagan av första bandet av Karl Marx’ Das Kapital. Kritik der politischen
Ökonomie, publicerades 1867. Den revolutionära arbetarrörelsens främsta teoretiker
hade med de�a verk am bitionen a� presentera en teori om kapitalistisk
samhällsförändring, eller som han u�ryckte det, ”a� avslöja det moderna samhällets
ekonomiska rörelselag” (1974 [1867], s. 5). Sam hällets framväxt måste enligt Marx ses



som en ”naturhistorisk process, styrd av lagar, som inte endast är oberoende av
människors vilja, med vetande och avsikter utan tvärtom själva bestämmer deras vilja,
med vetande och avsikter” (e� citat ur efterskriften till andra upplagan 1873). Marx ville
se samhällsförändring som en ”na turhistorisk” process därför a� han – liksom de flesta
intellektuella i den tidens England – var imponerad och influerad av Darwins fram gång
i a� några år tidigare formulera en teori om evolution i den or ganiska världen.

15. De politiserade slutsatserna av Darwins teori, såsom eugenik (”rashygien”), nazisternas
rasism och de allierades ideologiska moteld, det viktorianska samhällets
socialdarwinism och Sovjets lysenkoism har minerat det samhällsteoretiska fältet.
Istället för a� dra slutsatsen a� politisering alltid ho tar a� vanställa vetenskapens
genombro� och a� politisering av veten skap därför skall förhindras i möjligaste mån,
har istället ofta dragits den fel aktiga slutsatsen a� Darwins teori ändå måste vara i
någon mån suspekt och därför bör relativeras, dvs. anses som en av många
uppfa�ningar om social förändring men utan vetenskaplig särställning.

16. Men eugeniken var inte Darwins fel eller förenlig med vare sig hans teori eller den
forskning som följde i hans fotspår. Darwin är realist, ser verkligheten sådan den är,
snarare än a� han är moralistisk, ide ologisk eller normativ. Därför formulerar han inte
heller några program eller uto pier.

17. Däremot ligger de evolutionära lagbundenheterna – a� evolutionen beror på variation,
selektion och nedärvning – bakom tidigare artbildning och är till sin natur eviga.
Evolutionär teori för klarar alltså evolution på e� principiellt plan, dvs. varför den
uppstår, men ger ingen fingervisning om dess exakta utfall. Det innebär a� e� naturligt
eller artificiellt (politiskt) urval bland en vari ation av idéer, vanor och institutioner som
”nedärvs” kulturellt inte någon förutbestämd form, även om den är lag bunden. Vilka
evolverade former den tar sig u�ryck i kan knappast med större säkerhet förutspås,
däremot kan den vetenskapligt studeras och förklaras i efterhand.

18. Darwins teori samman faller med Marx’ ambition a� se samhällsutveckling som en
”naturhistorisk process, styrd av lagar, som inte endast är obe roende av människors
vilja, medvetande och avsikter utan tvärtom själva bestämmer deras vilja, medvetande
och avsikter”. Men en modern evolutionär tolkning av ordet ”bestämmer” behöver inte
tolkas som a� både viljornas, medvetandens och avsikters exakta innehåll bestäms av
sådana lagar. Då hade vi verkligen haft en determinism. ”Bestämmer” kan istället tolkas
som a� lagar utgör ramarna för hur uppkomsten av olika viljor, medvetanden och
avsikter går till, och hur varierande innehåll och vidare spridning, överlevnad och
förändring avgörs i samspel med omgivningen, som all annan evolution. En evolut -
ionär syn på människors idéer, viljor och vanor gör alltså dessa i första ste get till verkan
av, snarare än orsak till, institutionella och andra kulturella fenomen och förändringar i
samhället, men inte enhetligt och formmässigt avgjorda på förhand.

19. Modern evolutionär forsk ning på Darwins grund har ingenting med denna organismisk
funktionalism a� göra. I motsats till Spencer, Parson, men också den metodologiska
individualismen, är det just förändring, inklusive radi kal sådan, som Darwins teori kan
ligga till grund för a� förklara.

20. Det är naturligtvis inte så a� en ”teori” då ”förklarar allt”, vilket är samhällsforskarnas
fallucka för alla som vill komma med teori på universellt plan. De�a handlar inte om en
religiös förklaring. Darwins teori är ingen ”lära”. Den kan inte avfärdas med Ockhams
rakkniv. Då hade inte den biologiska forskningen klarat sig långt. Snarare bo�nar
Darwins ”teori” i en djupare insikt om föränd ringens principiella väsen, och denna insikt
kan användas i vidareut veckling av modeller som i sin tur kan prövas i form av
hypoteser om olika typer av förändringsprocesser i andra än strikt biologiska sam -
manhang. Det är därför man kan tala om en ”universell darwinism”, vilket innebär a�
inte bara all evolution av liv i universum torde följa Darwins teori i form av



förändringsprincip, utan även all annan social och kulturell evolution, vare sig den är
politisk, ekonomisk, teknologisk eller i övrigt kunskapsmässig.

21. Darwins ”teori” om förändring av organismer under naturhistorien bo�nar alltså i en
generell princip som jag kallar lag och som säger a� evolution sker, när tre nödvändiga
och tillräckliga villkor föreligger, nämligen (1) va riation, (2) selektion (urval) och (3)
nedärvning. Den kan förklara evolution bland alla typer av enheter, låt oss kalla dem
”replikatorer”, som varierar, selekteras på nå got sä�, och nedärvs i någon mening, dvs.
påverkar de framtida replikatorerna utformning beroende på hur selektion (urval) ske�
mellan de tidigare varierande enheterna. Därmed förklaras också tydligt a� Darwins
teori och lag om evolution på intet sä� är determinist isk, utan tvärtom öppen för
framtida okända former av liv.

22. Det framgår också klart a� det inte handlar om ”survival of the fi�est” (e� u�ryck som
Spencer och inte Darwin uppfann), utan om den bäst anpassades högre grad av repro -
duktion av de drag som gör den bä�re anpassad. Det innebär a� la gen inte heller har
någon normativ implikation och därför inte är möjlig a� politisera utan förvanskning.
Darwins lag i strikt bemärkelse handlar t.ex. inte om rasers grad av civilisation, eller om
a� det är naturligt med ojämlikhet. Den handlar inte om a� de starkaste individerna
eller civilisationernas skall eller bör överleva, även om den tidens okunnighet om gener
ledde Darwin till konstateranden om a� vissa individer och kulturformer faktiskt
troligen tenderade a� göra det. Den handlar heller inte om a� kvinnans roll i samhället
är orubbligt undergiven. Inte heller är den en legitimering av några andra hinder för
människans strävan mot välstånd och lycka för alla utan undantag. Den är över huvud
inte normativ och ger ingen grund för någon typ av politik alls. All po litisering av Darwins
lag är alltså e� bro� mot Humes lag: e� är kan aldrig översä�as till e� bör.

23. Eftersom villkoren (2) selektion och (3) nedärvning tillsammans kan sammanfa�as med
begreppet ”differentierad replikering”, kan teorin också sammanfa�as som a� dels
variation och dels differen tierad replikering är de enda nödvändiga och därför
tillräckliga villkoren för evolution. Finns dels variation och dels dessa variat ioners olika
grad av replikering så uppstår evolution. Punkt. Det är endast det Darwins lag säger.
Det gör a� lagen också i högsta grad är tillämplig i analysen av vår politiska ekonomi
och i vår historie uppfa�ning, dvs. förståelsen av våra samhällens grundläggande
uppbyggnad och förändring. För det finns ingen annan lag om för ändring.

24. Den evolutionära politiska ekonomin och historieuppfa� ningen bygger alltså på
principen om variation och differentierad replikering. Det som replikeras kan då
naturligtvis lämpligen kallas replikator. ”Replikatorer” (något som ko pierar sig) kan
därför vara av vilket slag som helst. Replikatorer kan exempelvis vara sä� a� utföra
olika typer av handlingar, eller framställa ting, dvs. vara beståndsdelarna i en kultur.
Kulturella replikatorer – sä� a� tänka, handla och frambringa saker eller skapa
kulturella u�ryck eller artefakter – är alltså enheter i en kulturell evolution (i betydelsen
förändring eller framväxt) om och endast om de uppfyller de tre ovan nämnda
nödvändiga och tillräckliga villkoren variation, selektion och nedärvning. Omvänt, om
man kan observera kulturell förändring —i sä� a� tänka, handla och framställa saker som idag
inte sker som igår—finns det inget annat sä� än variation, selektion och nedärvning som kan
ligga bakom denna förändring.

25. På samma sä� är det med politiska, ekonomiska och tekniska kultury�ringars
evolution. Exakt hur dessa u�ryck evolverat, och vilka omgivnings faktorer som
påverkat, är bland de viktigaste uppgifterna för en evolutionär politisk ekonomi a�
beforska och reda ut.

26. Boken bygger alltså på Darwins algoritm om evolution til lämpat på handlingar och sä�
a� u�rycka och utföra saker, inte hans teori om a� djurs och växters livsformer
förändrats över lång tid utan en gudomlig skapare. Därmed blir denna bok obiologisk i
den meningen a� vår biologi, såsom exempelvis våra gener, inte spelar någon roll i den.



Handlingar vi utför kopplas inte till vår bi ologi alls. Endast i en sammankopplande,
genetisk-kulturell principmodell, vill jag förklara vad som driver de mänskliga
civilisationerna framåt, i polemik mot den materialistiska historieuppfa�ningen.

27. Som Marx u�ryckte det: samhällets fram växt måste ses som en ”naturhistorisk process,
styrd av lagar, som inte endast är oberoende av människors vilja, medvetande och av -
sikter utan tvärtom själva bestämmer deras vilja, medvetande och avsikter”. Denna
process är i samhällslivet oftast artificiell, dvs. po litiskt styrd på systemnivå.
Ovanstående evolutionära syn på de mänskliga kulturernas framväxtprincip kräver a�
den metodologiska individualismen avfärdas. Det är inte längre individers göranden
och låtanden som är grunden till vår sociala verklighets förändring. Snarare är det
evolutionen av idéerna, handlingarna och deras resultat fysiskt och psykiskt som utgör
drivkraften bakom a� vår kulturella verklighet ständigt förändras. Idéerna,
kognitionerna, problemlösningarna, tipsen från våra medmänniskor blir viktigare som
förklaring till vad som förändras i vår sociala tillvaro än de materiella aspekter
marxister älskar a� älta, såsom ägande av produktionsmedel eller klasstillhörighet:
hänvisning till ”klass”, ”ägande” eller ”socio-ekonomisk” position är endimensionell
och blir inget mer än en ”bakgrundsfaktor” i analysen.

28. Det kan vara lika svårsmält för en materialist och marxist som det var för Tycho Brahe
och hans samtid a� acceptera den kopernikanska tanken om a� jorden kretsar kring
solen istället för tvärtom. Den sociala och samhälleliga verkligheten vi lever i måste
nämligen uppfa�as som icke-subjektiv, dvs. männi skors tankar, y�randen och
handlingar måste ses som resultat av ständigt pågående och objektivt existerande
kulturevolutionära pro cesser snarare än som e� resultat av dessa subjekt eller
människorna själva.

29. I vår narcissistiska tid, där det subjektiva tyckarsamhället når oanande höjder genom
social medier och ständiga deba�program i massmedia, kan den evolutionära idealism
som förespråkas här verka helt otidsenlig. Men i själva verket är det precis tvärtom.
Y�randen i sociala medier evolverar precis som alla andra kultury�ringar som en följd
av variation, selektion och kulturell nedärvning. Knappast något skrivs som förut
skrivits i samma sammanhang. Därmed har vi variation i ”tillämpning”. Selektion sker
tydligt med ”gillanden”, delningar och kommentarer. Socialt missanpassade y�randen
förbigås med tystnad eller a�ackeras, alltså selekteras bort och ”dör”. Y�randen och
kommentarer sparas i mediet och minnet hos deltagare i diskussionen (”nedärvning”).
Uppfa�ningar evolverar som en följd av allt de�a.

30. Därmed förpassas vi människor som biologiska varelser, i den evolutionära politisk-
ekonomiska kulturforskning som förespråkas här, till rollen a� endast utgöra kulturens
värddjur, habitat eller spelplan för kul turens egen reproduktion och förändring. ”Vi”
innehar med de�a syn sä� som biologiska organismer ingen egen kulturellt initierande
kraft utan a� vi utsä�s för en speciell situation som ger anledning till a� förverkliga en
ny idé. Inga idéer uppstår av sig själva i oss utan koppling till någon kulturell
omgivning. Uppstår idéer självständigt i oss är det alltså inte kultur utan per definition
biologi och instinkt som styr det. (Här är sexuell selektion en samevolutionär brygga
mellan biologi och kultur.) Kultur växer alltså själv fram i de idéer, tankar och
handlingar vi kallar våra, och våra biologiska ”vi” reduceras till blo� dess
värdorganismer (i den kulturevolutionära teori som jag förespråkar för social- och
samhällsforskare). De�a kulturperspektiv måste sjunka in och inses. Ödmjukhet inför
vår egen kulturella framväxt är då på sin plats. Narcissism och annan övervärdering av
det egna jagets roll kan däremot skrotas.

31. Kulturen och dess enheter måste därför ses som e� slags tankevirus som smi�ar vissa
men inte andra värdars tankevärldar. Det är svårt för många a� inse de�a perspektiv
som seriöst i forskningssammanhang, eftersom socialvetenskapligt skolade personer
oftast inte är förtrogna med det synsä�et. Vi har separerats noggrant mellan natur- och



samhällsvetare redan på gymnasienivå i Sverige. Vem har exempelvis läst epidemiologi
bland samhällsvetare?

32. Darwins allmänna teori, hans idé om varför och hur evo lution sker genom variation och
differentierad replikering kallar vi Darwins lag. Begreppet lag brukar ju användas om
regelmässiga och universella förhållanden mellan olika observerade fenomen, inte
minst kausala sådana. Darwins lag är alltså den generella for muleringen av a� evolution med
nödvändighet sker som e� resultat av de för denna evolution tillräckliga villkoren variation,
selektion och nedärvning. Inte bara organismer i naturen, utan också kemiska substanser,
strategier i upprepade spel, politiska institutioner och teknologier evolverar enligt
Darwins lag. Det är också så a� det inte finns någon annan lag, t.ex. Lamarcks eller Ly -
senkos förslag till förklaring, som ger sådan evolution.

33. Slut satsen om evolution som generellt resultat av variation och diffe rentierad
replikering har e� antal vi�gående konsekvenser för oss. Vår vetenskapsteoretiska syn
idéernas och handlingarnas fundamentala roll har redan nämnts. E� första
metodrelaterat konstaterande är a� statistisk analys inte alltid kan hjälpa oss förstå den
kausala mekanismen, utan a� den kan kräva logik, matematik och simulering. De�a
faktum kan möjligen utgöra en utmaning för många samhällsforskare, men det enklast
sä�et a� lösa det konkreta problemet a� sä�a igång forsk ning är då a� samarbeta med
kunniga inom evolutionär teori och matematisk modellering.

34. E� andra konstaterande är a� när väl logiken, matemati ken och simulering få� oss a�
förstå mekanismen, kan den ha om välvande konsekvenser för hur vi lägger fram våra
teorier och hy poteser. Darwins algoritm, dess lag, är öppen för prövning inom inte bara
biologins olika gre nar, utan inom alla vetenskapsområden där man studerar fenomen
som varierar och som reproduceras differentierat över tid. Inom alla
samhällsvetenskaper är väl det fallet, eftersom samhällen varierar och sociala samband
och idéer reproduceras differentierat över tid. Historia, eller tidsdimensionen, hade inte
varit intressant annars. Allt hade varit som det varit, utan förändring, om inte en
evolution pågick i någon form. Idag hade varit identisk med igår, kulturellt.

35. Det finns all anledning a� tro a� Darwin själv var medveten om den generella
tillämpning hans teori om naturligt urval hade – alltså dess karaktär av lag ⎯ därför a�
han använder analoga exem pel själv och därför måste uppfa�at sin teori som universell
lag om evolutionär förändring. Exemplet språkutveckling har redan nämnts. Själv
skriver Darwin i On the Origin of Species ([1859] 1968, s. 406): ”De varierande graderna
av skillnader mellan språk av samma stam, skulle u�ryckas med grupper
underordnade grupper, men den riktiga eller till och med den enda möj liga ordningen
skulle ändå vara genealogisk, och det skulle vara helt naturligt, eftersom jag skulle
förena alla språk, utrotade eller moderna, med deras närmsta grann språk och ge
filiering och ursprung för alla språk.” Darwin ansåg alltså a� språk också rimligen
skulle klassificeras i trädform, evolutionärt, som arter inom naturhistorien. Darwin fö -
rebådade därmed det som idag kallas evolutionär lingvistik.

36. En vi dare analogi kunde också vara andra kommunikationstekniker än språk, vilket vi
återkommer till i denna bok. E� annat exempel på en analogi som Darwin själv ser är
följande (s. 223): ”Jag är beredd a� tro a� på nästan samma sä� som två personer ibland
kan komma på samma uppfinning obero ende av varandra, så kan det naturliga urvalet,
som arbe tar för varje varelses väl och tar fördel av analoga variat ioner, ibland
modifiera, på nästan samma sä�, två delar av två organismer, som bara har en liten del
av sin struktur gemensam som arv från samma förfader.” Redan Darwin gör alltså en
tidig analogi mellan uppfinning och mutation, något som evolutionär ekonomi sedan
åtminstone Veblen bygger på.

37. De kulturella replikatorerna benämndes ’me mer’ av Dawkins. I boken The Extended
Phenotype. The Gene as Unit of Selection (1982) vidareutvecklar Dawkins vad han menar
med memer som en icke-biologisk form av replikator. Han gör det i samband med det
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som är hans stora bidrag till biologin, nämligen hävdandet a� biologisk evolution bäst
förstås om man fokuserar på genen som selektionsenhet, inte den individuella
organismen, grup pen eller hela populationen. Därav namnet på boken Den själviska
genen. Endast genom a� se genens perspektiv på replikering förstår vi evolutionens
biologiska logik, hävdar han. Mycket av det vi gör som biologiska varelser måste
exempelvis förstås som a� det ökar chanserna för a� våra gener skall replikeras hos
avkommor. Det är i den meningen generna är ”själviska”; vi är endast deras värdar
genom generationerna och skall som sådana göra allt för a� replikeringen av dem
säkerställs i framtiden. Vi har alltså evolverat till de�a och vidare reproduktion av våra
gener genom våra barn är vårt enda sä� a� göra det på. Föräldrar utan instinkt el ler
”vilja” a� rädda livet på sin avkomma skulle sedan länge selekteras bort i populationen
därför a� det le� till lägre överlevnad för sådana gener. Instinkten a� rädda sin
avkomma är därför biologiskt lika gammal som den sexuella reproduktionen som ger
avkomma, och alltså mycket äldre än människan själv.

38. Det betyder inte a� evolutionär teori innebär a� vi inte räddar andras barn eller inte har
den instinkten eller ”viljan” också. Evolutionär teori utvecklas starkt just på området
samarbete och so cialitet och har som vi skall se senare i boken välutvecklade spelteo -
retiska förklaringar även till varför vi altruistiskt hjälper också in divider vi inte är nära
besläktade med.

39. Observera a� också den själviska genens instinkt är allmängiltig och gäller alla arter.
Sociala myror, vars arbetare inte har avkommor utan själva är infertila systrar, offrar
istället livet för sin dro� ning och därför samhället i sin helhet, eftersom det endast är
dro�ningen som kan föra vidare deras gener. Utan teorin om den själviska genen kan vi
alltså inte förstå varför vi blir bitna av myror eller stungna av getingar när vi ser ut a�
hota deras bon. En samhällsvetare skulle inte kunna förstå varför myror och bin gör så
även om de kunde intervjua dem och göra statistiska analyser av svaren. Så varför då
lita på samhällsvetarna när de intervjuar människor a� de får fram egentliga orsaker till
något över huvud taget?

40. Istället för a� fråga oss vilka funktioner gener har för en organism, bör vi därför fråga
varför generna har evolverat fram organismer av olika typer för a� säkerställa sin
replikering. Om vi någon gång undrar över livets mening, är det alltså a� i första hand
– biologiskt se� ⎯ ”för a�” replikera våra gener (även om ”för a�” är en språklig
eftergift eftersom det handlar om evolution utan intentioner där ”vi” inte spelar
huvudrollen som organismer utan ”våra” gener).

41. Det är i de�a avseende, fokuset på generna (”genotypen”) som se lektionsenheter,
snarare än organismen eller individen (”fenoty pen”), som Dawkins vidareutvecklar
teori från Darwin och tidigare biologer. För Dawkins blir evolutionen en y�re
manifestation av en differentierad replikering av selektionsenheter:

42. Det som är frågan är hur denna replikatorlogik baserad på Darwins lag kan gälla
generellt, alltså inte bara för gener utan också för ”memer”, som Dawkins kallar dem,
de kulturella replikatorerna, de som tillsammans utgör vår mänskliga civilisation i
ständig och evolverande förändring. Det är med analogin till den själviska ge nen som vi
kan bygga en samhällsforskning med ”den själviska me men” eller kulturgenens
replikatorlogik. Vi kan då närma oss det denna bok efterfrågar: en avpolitiserad och
förvetenskapligad sam hällsforskning om lagbundenheter som styr viljan, snarare än tvär tom,
och därmed principen för en evolutionär politisk ekonomi. Med en sådan blir också vår
historieuppfa�ning en helt annan än den metodologiska individualismens, eller
marxismens, nämligen en evolutionärt, idealistisk och kulturell historieuppfa�ning, där
me mer, eller vad vi nu kallar de minsta replikatorerna kulturellt, spe lar huvudrollen.

43. Eftersom det som sprids och förändras i oss är idéer i vid mening är denna verklighets-
och vetenskapssyn icke-materialistisk och kan snarast kallas evolutionärt idealistisk, till
skillnad från ”den vetenskapliga marxismens” materialism. Den evolutionärt ide -
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alistiska vetenskapssynen utgår från a� den sociala och samhälle liga världen drivs av
idéernas, uppfa�ningarnas, kognitionernas, känslornas, a�itydernas, värderingarnas,
handlingsstrategiernas, beteendemönstrens och ideologiernas evolution och spridning
över tid bland människor. De är nämligen de replikatorer som motsvarar den biologiska
evolutionens gener och genotyper. Drivkrafter ses alltså inte som hos Marx och Engels
som kapitalismen, produktivkrafterna och klasskampen, utan för oss är det
tankegångarnas, ideologiernas, idéernas, handlingsstrategiernas kamp om begränsade
mentala och temporala ut rymmen i människors medvetanden och handlingsmönster på
olika kollektiva och sociala systemnivåer som driver kulturföränd ringen framåt.

44. En sådan verklighetsuppfa�ning bygger på andra antagan den och medför en annan syn
på social- och samhällsveten skapen än den ”normala” och traditionella. Givet a� man
strävar efter a� förstå kulturella systems föränderlighet på olika systemni våer, handlar
inte social- och samhällsvetenskap om a� förklara en skilda individers handlingar.

45. Till sist innebär en sådan förändring av vetenskapssynen a� synen på även kunskap
kommer a� ändras. Vetenskaplig kunskap evolverar som e� resultat av en evolutionär
selektion av hypoteser som håller för fortsa� prövning och nedärvs i den kumulativa
vetenskapliga kunskapen. Ur e� subjektivt perspektiv kallar vi det inlärning,
individuellt eller socialt, men ur de selekterade hypotesernas perspektiv är det fråga om
evolution. Kunskap om våra sociala och samhälleliga kul tursystems
förändringsmönster kommer a� utgöra resultaten från en ny evolutionär vetenskap om
våra sociala, politiska, ekonomiska, teknologiska och i övrigt kulturella systems
evolution som är i högsta grad tidsberoende.

46. Vår uppgift i denna evolutionära politiska ekonomi som ny samhällsvetenskap är
därför till a� börja med a� finna dessa samhälleliga föränderligheters minsta
beståndsdelar, de kulturella replikatorerna, vars variation och differentierade
replikering är förändringens egentliga orsaker eller villkor. Därefter bör vi med
analogins hjälp ta stöd i den existerande och rika evolutionära te oribildningen och
modellutvecklingen. Vi bör av analysekonomiska skäl först pröva de modeller som de
olika biologiska forskningsgre narna utvecklat för de vetenskapliga problem som nu
framstår i sin evolutionära formulering på e� ny� samhälleligt forskningsfält. Därefter
bör vi naturligtvis också utveckla egna modeller för hur vår sociala och samhälleliga
verklighet förändras.

47. En idealistisk och evolutionär vetenskapssyn är starkt förbunden med en idealistisk och
evolutionär historieuppfa�ning om hur vår sociala och samhälleliga verklighet skapats
och utvecklats. Vi måste bearbeta det arv som marxisters, stalinisters, lamarckisters och
metodologiska individualisters historieuppfa�ningar ge� oss och ersä�a med en
avideologiserad, verklighetsbaserad (empirisk), vetenskapligt grundad och
vetenskapligt utveckl ingsbar syn på historien. En idealistisk och evolutionär
historieskrivning hjälper oss motstå de olika ideologiserade och politiserade sirenernas
sång, dvs. lockrop från olika typer av ”-ismer” med förment vetenskaplighet.

48. En idealistisk och evolutionär historieskrivning ⎯ en reellt existerande vetenskaplig
Genesis ⎯ skulle börja i replikeringen, eller kopieringen, dubbleringen, mångfaldigandet.
Orsaken till a� man bör börja där är a� replikering kan ses som liv i kontrast till den
döda världen som inte replikerar sig ⎯ replikering är således minsta kravet på a� något
skall kallas liv. De�a något måste ha förmåga a� mång faldiga sig, dels för a� vi skall
kalla det liv, dels därför a� det genom denna replikering får möjlighet till evolution,
dvs. förändring över re plikeringar, vilket ger möjlighet till bildandet av allt fler och mer
komplexa former av liv. Omgiv ningen där den sker måste leda till a� vissa av dessa
former replikeras mer än andra, och dessa skillnader i replikering måste påverka ”re -
cepten” eller strategierna (idéerna förknippade med en handling) för hur många av var
sort som i nästa replikeringsomgång – ”generation”⎯ får chansen a� replikera sig.
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49. Våra termer och begrepp, inklusive de vetenskapliga, är på flera vis mer anpassade till
den sexu ellt reproducerade världen än den kloniska. Själva början och slutet av livet,
födelse och död, är e� resultat av det sexuella reproduktionssystemet. Det innebär a� vi
föds och dör, till skillnad från klonen. Alla dessa kloner kan i princip leva oändligt
länge om man definierar dem som överlevnadsmaskiner för en viss genetisk kod som
utgör deras replikatorer. Kloner är därför e� slags geogra fiskt spridda organismkopior
som tillsammans utgör en icke samman hängande men global klonisk organism. För
sexuellt reproducerande organismer är det relativt klart vad som är art: de individer
som genom sexuell reproduktion kan skapa avkom mor som i sin tur är reproduktiva
tillhör samma art. Någon sådan självklar skillnad mellan art och populationen gäller
inte för klonen.

50. Ursprungligen fanns alltså replikatorn i form av den kemiska mole kylen, därefter den
evolverade genen, en mycket komplicerad molekyl som leder till uppkomst av
organiskt liv i form av överlevnadsmaskiner (fenotyper). Det är därför man kan kalla
det tredje evolutionära steget efter det kemiska och biologiska för det kulturella i vid
mening – in klusive kultur i form av teknik eller ekonomiska och politiska in stitutioner.
Motsvarande den ursprungliga soppan av kemiska ämnen som gav kemiska
replikatorer, och av bakterier och andra encelliga djur som gav den första biologiska
replikeringen möjliggjord av den kemiska replikeringen, har vi nu en soppa av minsta
kulturella se lektionsenheter, dvs. vad vi tänker, vad vi gör och vad det leder till i form
av artefakter.

51. I analysen av kulturella skillnaders egendynamik och ekologi i relation till andra
kulturer, faller det sig helt naturligt a� också tänka sig a� kulturen i sin tur också har
replikatorer, men av helt obiologisk art. E� beteende som a� använda en pinne för a�
rota fram honung, som en apa utvecklat, kan ju även spridas ogenetiskt till en annan
primat eller människan. Kulturer har alltså en förmåga a� sprida sig på andra vägar än
nedåt gående, vertikala släktled hos kulturbäraren. Den kan även spridas horisontellt
från individ till annan icke släkting eller till och med en individ av en annan art.
Analysen av det leder till tanken a� det rim ligen då också finns en typ av idé, t.ex. om
hur man skall kunna få tag i honung, som leder till handlingen a� leta upp och använda
en lämpligt utformad pinne. Om denna idé sedan uppenbarligen sprids till andra
individer, måste det ju innebära a� idén också är en typ av replikator, något som
kopierar sig.

52. Exakt vad som utgör sådana kulturella replikatorer kan dis kuteras, på samma sä� som
exakt vad som bildar vår biologiska arvs massa diskuterades i samband med a� Darwin
presenterade sin teori. Darwin hade på sin tid fel; han trodde arvsmassan var en enkel
blandning av föräldrarnas, eftersom Mendels resultat från växtföräd lingen a�
arvsmassan var partikulär (par av dominanta och recessiva anlag från föräldrarna) var
okänd för honom. På samma sä� kan vi antagligen finna misstag i dagens hypoteser om
exakt vad de kultu rella replikatorerna utgörs av. Dawkins’ förslag är a� de kulturella
replikatorerna, som han benämner ”memer”, utgörs av informationsstrukturer av något
slag. Många anser det emellertid tvivelaktigt a� benämna dem något som inte är
vedertaget och går a� oomtvistat observera, mäta och studera som otvivelaktiga
kulturella minsta selektionsenheter.

53. ”Memetiken”, som den efter Dawkins Den själviska genens uppblossande forskning om
dessa memer kallas, betraktades fortfarande med skepsis av många, kanske de flesta,
biologer och därför även av evolutionära kulturfors kare med bakgrund i biologi.
Eftersom memer och memetik inte i alla vetenskaper accepterats som forskningsfält,
undviker många termen ”mem” men analyserar gärna evolution bland idéer, strategier,
handlingar och artefakter ändå. Det inbegriper forskning på högsta nivå och bland flera
nobelpristagare. Det är med inspiration från denna forskning samhälls forskare skulle
kunna komma ur sin inlåsning i den metodologiska individualismen och den
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marxistiskt inspirerade materialismen och börja förstå vilken typ av evolutionär
systemanalys som börjar växa fram på empirisk grund i en forskning med mycket stabil
naturvetenskaplig grund.

54. Vi börjar därmed närma oss det som vi hade som mål, nämligen vad Marx efterlyste i
Kapitalet – ”a� av slöja det moderna samhällets rörelselag”, ”genom a� se samhällsför -
ändring som en naturhistorisk process, styrd av lagar, som inte endast är oberoende av
människors viljor, medvetande och avsikter utan tvärtom själva bestämmer deras vilja,
medvetande och avsikter”. Lös ningen på Marx’ problem har endast e� rimligt
vetenskapligt svar: kulturell evolution ⎯ kulturell i ”kulturgenetisk” eller memetisk
bety delse, och evolution i Darwins.

55. En av orsakerna till deba�en och svårigheterna a� eta blera en ny forskningsinriktning
var a� Dawkins inte lade fram analogin mellan geners och memers likheter i sina
detaljer. Om memen motsvarar genen, eller genotypen, så utgör realiseringen av
memen eller konsekvenserna av den på om världen dess ”mem-produkt” eller
fenotypiska effekt på omvärlden (den utökade fenotypen).

56. Å ena sidan är ju människans kultur e� resultat av a� vårt genom ger oss förmåga till
kulturell inlärning, men det anges inte i generna vad vi skall lära oss kulturellt. Vi har en
kulturell inlärningsförmåga, men den är öppen för många olika typer av inlärning.
Språket är det klassiska exemplet som redan är nämnt. Genomet ger oss förmåga till
inlär ning av språk, men genomet anger inte vilket språk. Spindelns nät är däremot inte
någon kultur för spindeln, dess beteende är instink tivt och inte inlärt. Så därför är vårt
samhälle i så fall inte en utö kad fenotyp av vårt genom. (I så fall skulle man ju anse a�
skillna der i mänskliga samhällen beror på skillnader i gener bland dess invånare, vilket
snarare låter som en form av rasism.) Å andra sidan skulle man kunna anse a� våra
samhällen visserligen inte är utökade fenotyper av våra gener, men av våra memer. Om
nu memen vore en idé om hur samhället skall eller bör se ut, så borde man kunna
resonera så, a� den handling som idén motiverar, säg a� gå ut a� organisera e�
bomba�entat, arrangera en demonstration, skriva en deba�artikel eller rösta på e� visst
parti, utgör politiska mem-produkter, alltså fenotyper av respektive poli tisk mem.

57. Jag har i en artikel föreslagit a� därför kalla sådana memmotiverade handlingar
”femotyper” (med m istället för n) (Sandberg, 2000a). Mi� förslag var vidare a� det
finns ”utökade femo typer”, som utgörs av de effekter på omvärlden sådana femotyper
har, såsom de resulterande a�entaten, demonstrationerna, deba�ar tiklarna och
valresultaten, som också sedan påverkar de ursprung liga, politiska memernas
överlevnadsvärde. De�a resonemang skil jer sig både från Dawkins och för de flesta
memetiker.

58. I både Den själviska genen och The Extended Phenotype ägnar Dawkins långa kapitel åt
beskrivningen av hur ”recep ten” (DNA, generna) replikerar sig genom a� skapa
”överlevnadsma skiner” (survival machines), dvs. organismer, såsom alla människor, för
a� genom dem skapa nya replikatorer (kopior av våra gener i våra barn). Han skiljer
ständig mellan replikatorerna själva (ge nerna) och deras ”farkoster” (vehicles) eller
överlevnadsmaskiner. Men när han i citatet ovan skall beskriva parallelliteten mellan
ge ners och memers kopiering, skriver han a� memerna kopierar sig som generna gör i
en enkel celldelning och a� memerna gör på lik nande sä�, fast genom kommunikation
och imitation.

59. Varför in kluderar han inte begreppen farkost och överlevnadsmaskin där? Det skulle ju
dessutom vara enkelt och logiskt, eftersom ”farkosten” eller ”överlevnadmaskinen” för
memen är handlingen, som imiteras i den mån den observeras och möter intresse snarare
än motstånd i iak�agares ögon, dvs. i övriga uppsä�ning memer.

60. Dawkins anger sedan den andra effekten av memen på föl jande sä�: ”Men hur är det då
med den andra typen av effekt DNA har, den som konventionellt kallas ”fenotypisk”?
Hur bi drar en mems fenotypiska effekt till dess framgång eller misslyckande i a� bli
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replikerad? Svaret är detsamma som för den genetiska replikatorn. Varje effekt en mem
har på beteendet hos en kropp som bär den kan påverka memens chans till överlevnad.
En mem som gör a� dess kroppar kör ut från klippor skulle ha e� öde likt en gen som
får sina kroppar a� köra ut från klippor. Den skulle tendera a� bli eliminerad från
mem-poolen.”

61. Vitsen med memteorin är ju a� me merna har en egen evolutionär dynamik, Darwins
lag tillämpat på kulturenheter, inte biologiska enheter. Vad Dawkins borde ha skri vit
var: ”En mem som gör a� dess resulterande handlingar aldrig iak�as, uppmärksammas
eller på annat sä� noteras av någon annan skulle ha e� öde likt en gen som får sina
kroppar a� köra ut från klippor.” Det skulle vara logiskt, givet hans eget resonemang.

62. Med hjälp av Darwins lag skapar här Dawkins en möjlig brygga mellan biologin och en
samhälls- och so cialvetenskap som då kan bli evolutionär (och en ”humaniora” som också
kan bli det). Med memen som grund kan en evolutionär sam hällsforskning ympas på
den starka stam som biologin sedan Dar win utgör. Memetiken eller den evolutionära
kulturforskningen, kan få näring i form av teori och analysmodeller från sina biolo giska
rö�er och ändå behålla sin särart som separat men analogt forskningsområde. Dawkins
gör det genom en analogi mellan den arketypiska replikatorn genen och den replikator
han lanserar: memen, som har den mänskliga hjärnan som ”habitat” och inklude rar
politiska, ekonomiska, teknologiska och i övrigt kulturella tan kegångar, idéer eller
kognitioner.

63. Memen utgörs av den minsta kulturella urvalsenheten, där kultur uppfa�as i vidast
möjliga bemärkelse, inkluderande även olika politiska, ekonomiska och teknologiska
manifestationer, samt andra typer av det vi annars dagligen kallar kultur, såsom måleri,
skulptur, teckning, arkitektur, teater, fotografi, osv. Dessa memer som tankegångar,
idéer, uppfa�ningar, system av värderingar, vanetänkanden, osv. finns på något sä�
lagrade som minnen i våra hjärnor, och för oss samhällsforskare är det inte avgörande
hur det sker. Kanske räcker det för oss utan medicinsk eller biologisk stu diebakgrund
a� känna till upptäckten av spegelneuronen som visar a� människan tillsammans med
några andra primater har hjärn celler som aktiveras vid observation av en handling som
utförs av någon annan och som möjliggör och gynnar en påföljande härm ning av denna
handling under vissa betingelser.

64. För oss samhällsforskare räcker det a� inse a� våra hjär nor på något sä� utgör dessa
”memers” kemisk-biologiska hemvist och a� vi i vissa fall låter våra handlingar
efterhärma andra. Dawkins hänvisar här till vad han tidigare, i The Selfish Gene (1976),
definierat memen som: ”melodier, idéer, slagkraftiga fraser, klädmoden, sä� a�
tillverka krukor eller bygga bågar” (s. 192). Sperber kallar dem istället
”representationer”. Jag skulle föredra a� kalla dem kognitioner om melodier, idéer, slag -
kraftiga fraser, klädmoden, sä� a� tillverka krukor, bygga bågar, eller varför inte
politiska memer som a� bilda regeringar och orga nisera demonstrationer.

65. E� lämpligt perspektiv på memen är ”tankevirus”. Ge nom a� ha tankevirus som bild
får man automatiskt rä� perspektiv: memen som ”smi�ar” värdorganismen
människans hjärna. Den tolkningen ger Dawkins själv i kapitlet ”Viruses of the Mind”.
Det har uppfa�ats som en glidning mot a� se memer som ”smi�or” som drabbar
mänskliga värdar. Både virus och vi evolverar, och vi gör det i interaktion: våra
immunförsvar evolverar motstånd mot virusinfektioner och stärker oss immunologiskt
inför framtiden, och viruset svarar då med a� utveckla nya varianter. Ser man de�a
objektivt, vilket inte är detsamma som cybernetiskt eller robotmässigt, är det faktiskt så
a� vi ”behöver” virus och virusen ”behöver” oss. Vi är inte bara para siterade och
virusen inte bara parasiter ⎯ vi gynnar också delvis. A� leva i symbios med sina memer
är e� sä� a� ömsesidigt vårda de gemensamma vinsterna av symbiosen i nuet och inför
framtiden. Det är ju så a� en skada av viruset idag (snuvan, febern, hostan) ger vinst i
framtiden (mot ståndskraft mot nästa influensa). På samma sä� är det med memer. De
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kan vara plågsamma a� införliva med förutvarande tankesä� (t.ex. a� anse alla
människor jämlika), men ge föreställningar som är immuniserande mot
vanföreställningar senare (t.ex. motstånd mot populistiska ideologier).

66. Engelskspråkiga skrifter innehållande orden Dawkins och mem växer ständigt och
ännu mer de som innehåller ordet memetik. Be greppen kulturevolution och social
evolution har rela tivt stabil användning. Ser man djupare in i fackli�eraturen, och det är
väl där vetenskapliga begrepp hör hemma, så växer även där memansatsen starkt, inte
minst gäller det den evolutionära arkeolo gin. Men mest explosivt har memetiken och
teorin om me men spri�s inom datavetenskapen, inte minst genom grundandet av
tidskriften Memetic Computing I den frodas matematisk forskning om memetisk och
evolutionär ”metaheuristik”. Memetiken kan alltså knappast kallas avsomnad, snarare
mycket livaktig, närapå explosiv, spe ciellt inom vissa vetenskapliga nischer.

67. Denna bok har ju som mål a� bidra med det Kapitalet inte för mådde uppfylla – a�
avslöja det moderna samhällets ”rörelselag”, ”genom a� se samhällsförändring som en
naturhistorisk process, styrd av lagar, som inte endast är oberoende av människors
viljor, medvetande och avsikter utan tvärtom själva bestämmer deras vilja, medvetande
och avsikter”. Memetiken eller dess motsvarighet i den naturvetenskapligt och på
Darwins lag grundade forskningen om människans kulturella evolution i vid mening är
alltså mi� svar så långt. Analysen av hur det exakt går till sker socialt och samhälleligt
är vår uppgift som samhällsvetenskapare a� reda ut.

68. Eftersom de politiska normerna på helhetsnivå oftast kallas formella institutioner, har
jag i något sammanhang kallat de�a forskningsområde institutionernas memetiska
evolution. Politiska institutioner, som både utgör resultatet (dynamiska jämvikter) av
samhällets ekologi av hand lingar, evolverar själva och utgör i sin tur en socialt
”nedärvd” se lektionsmiljö för nya beteenden, samhälleliga såväl som individu ella,
inom olika områden, såsom ekonomi, teknik och övrig kultur. Det sker alltså e� slags
samevolution mellan institutionernas för ändring och de responderande sä�en a� tänka,
handla och fram bringa artefakter.

69. Replikering sker ju genom a� memen u�rycks i någon form av y�re fysisk och motorisk
skepnad, en handling, som observeras av andra i någon form, direkt eller indirekt
genom artefakter som är fysiska eller förnimbara reminiscenser av handlingen. På
politikens om råde härmar kanske en stat andra stater i utformningen av si� eget
politiska system av institutioner.

70. Men redan under vårt rä�ssystems grundande under medeltiden, måste våra
landslagar och konunga balk varit starkt influerade av utifrån kommande idéer såsom
Karl den Stores reformer på konti nenten och Magna Carta i England. Finns några
exempel på grundläggande institutionella förändringar som inte är delvis kopi erade
från exempel utomlands? Poängen med dessa exempel är a� visa a� memer kan uppstå
och spridas på politisk systemnivå om de också influerat det som sedan kallas ”ledande
personer”, dvs. selektörer och utförare av den artificiella selektionen av memer.
Memernas politiska systemeffekter kan alltså varit av dramatisk betydelse för hela
nationer.

71. Den memetiska evolutionen kan också klippa navel strängen med den genetiska. 
Sammanhållning i grupper kan gynnas av religionsmemer eller politiska ideologier,
exempelvis. Som bevis för a� memers evolution till institutioner till slut kan etableras i
helt annan riktning än främjande biologisk reproduktion nämnde redan Ritchie den
religiösa normen celibat, som var och är en formell institution i den katolska kyrkan för
präster (1895 i kapitlet Natural Selection and the History of Institutions). Institut ioner
kan alltså ha självständiga liv, och reproduceras helt utan a� sammanblandas med
genetisk reproduktion.

72. Slutsatserna av a� ange Darwins lag tillämpat på memer som svar på Marx’ problem i
förordet till Kapitalet är alltså flera. För det första är Darwins lag inte en teori i vanlig
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samhällsvetenskaplig mening utan snarare en algoritmisk instruktion för a� finna
okända lösningar till okända problem. Den kan användas a� för klara naturhistorien och
biologisk evolution, vilket Darwin gjorde. Därmed blev den en teori om just den
biologiska evolutionen. Men den kan också användas analogt för analysen och
förståelse av var för kultur eller kulturenheter evolverar, dvs. uppvisar olika varian ter
av mänskliga kognitioner, beteenden och artefakter av vilka några överlever och bildar
ny grund för fortsa� kulturell utveckl ing. Det gör a� Darwins lag får applikationsvärde
för all kulturanalys, dvs. all analys av det vi gör socialt och samhälleligt.

73. Politik, ekonomi och teknologi utgör alltså med de�a synsä� aspekter av vår kultur,
dvs. de kognitioner, beteenden och resulterande artefakter som inte uppstå� instinktivt
genetiskt, utan inlärt memetiskt. Till skillnad från Marx, som hävdade a�
produktivkrafterna och produktionsförhållandena emanerar ur materiella förhållanden,
hävdar jag alltså a� de uppstår ur memetiska sådana, dvs. memetiken blir en form av
evolutionär ”idealism”, eller evolutionär kognitivism, även om naturligtvis ”-ismer” är
något man principiellt bör förhålla sig mycket misstänksam mot – de antyder ju a�
uppfa�ningen utgör någon slags lära, snarare än vetenskap.

74. Spelteori, till skillnad från den historiska eller statistiska analysen, gör det möjligt a�
analysera utgången av a� tillämpa olika strategier (regler för beteende) i samspelet med
andra människor. Det är speciellt intressant om man intresserar sig för memers och
kulturers evolution, eftersom memer eller kulturgener kan betraktas just som
beteenderegler ⎯ och memprodukten av dem är själva beteendet. Den evolutionära
spelteorin är alltså en teknik som gjord för a� studera memers evolution genom a� man
kan pröva enkla, idealtypiska situationer och deras utfall strategi- och
beteendeevolutionärt.

75. Våra kulturer har myriader av memer – idéer, kognitioner och strategier för beslut ⎯ om
allt tänkbart som går a� föreställa sig a� utföra. De står alla i konkurrens om vår vilja
och förmåga a� utföra endast några av dem. De utny�jar därför våra biologiska
överlevnadsmaskiners alla tänkbara tricks för a� övertyga om a� just de skall
förverkligas i handling – de är ”själviska” i samma mening som genen är det enligt
Dawkins.

76. När nya idéer spri� sig och utvecklats har de gjort det genom a� replikeras och
evolvera, men vi kallar det ur vårt värdperspektiv ”perception”, ”lärande” och
”imitation” (vårt språk är inte anpassat till memetik utan till vår intersubjektivitet).
Liksom i alla spridningsprocesser som inte stöter på hinder uppnås till sist en mä�nad i
systemet, en jämvikt, som vi kanske när det gäller memer kallar a� det uppkommit en
ny tradition, e� ny� kulturdrag, en ny strategi för beteende, en institution, eller
spårbundenhet. En informell institution skulle alltså kunna definieras som en jämvikt
efter e� eller flera konkurrerande eller samverkande beteendemönsters eller mem-
produkters spridningsprocesser.

77. Möjligheter för individers och politiska aktörers intentioner a� förändra dessa meta-
eller superinstitutioner internationellt och globalt handlar om a� påverka strategier och
idéer bakom selektionen av normer, regler och institutioner inom nationer, och makt a�
påverka denna memselektion är den globaliserade politiken essens. A� försöka styra
direkt och diktatoriskt går sämre, har vi upprepat noterat.

78. I dagligt tal gör man ofta en sammanblandning av spelare, spelregler och spelandet
självt. Hur ofta har vi inte hört a� förtroendet för ”institutioner” inneburit förtroende
för polisen, rä�sväsendet eller politiker, alltså aktörer, dvs. spelarna? Själva termen
”institution” betyder alltså helt enkelt inte riktigt samma sak i dagligt tal som inom
forskningsli�eraturen. Vi måste vara medvetna om denna begreppsflora. I denna bok
anses institutioner som evolverande. Det är inget ny�. Ritchie som pionjär för den
evolutionära analysen av institutioner har redan nämnts. Han är den förste a�
systematiskt analysera institutionell framväxt i Darwins lags anda. Han beskriver i sin
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essä ”The History of Institutions” (1895) tillämpligheten av Darwins teori på
institutionell evolution. Han applicerar därför begreppen variation, ”ärftlighet” och
konkurrens på teorin om institutionell framväxt i polemik mot dåtidens
missuppfa�ningar om vad Darwins lag innebär och är tillämplig på.

79. Kontraktsteorin ger stöd för a� de gynnade måste gå med på en förändring som mer gynnar
de minst gynnade än dem själva. Som e� historiskt exempel kan nämnas adelns acceptans
av parlamentarismen i Sverige 1866, trots a� adeln gynnades mindre än bönderna, som
ändå ingick, och arbetarna, i det fåtal som fanns vi den tiden, och som inte alls ingick i
ståndsriksdagen. Vår regeringschef då, Louis De Geer, själv adlig, spenderade e� par
dagars plädering i Riddarhuset för a� övertala riddarmötet om a� ståndsriksdagen
nödvändigtvis skulle avskaffas.

80. Institutionsbegreppet är centralt för oss samhällsforskare. Samtidigt är det svårgripbart
och mångtydigt. Vi kan med olika metoder mäta formella och informella institutioner
och främst politiska sådana. I projektet MaxRange knutet till Högskolan i Halmstad har
Max Rånge till och med lyckats skapa en databas över alla nationers politiska system i
världen varje år sedan 1600 och varje månad (!) sedan 1789 (Rånge & Sandberg, 2017).
Med hjälp av sådana data kan man alltså beskriva politiska systems uppkomst och
förändring som resultat av dessa regimtypers institutionella evolution.

81. Trofim Lysenko, den sovjetiske agronomen, som vann makt under Stalin, och som stod
för en politiskt styrd evolution i bokstavlig bemärkelse. Evolution genom naturligt urval
(anarki och slumpmässighet) motsvarar en extrem ekonomisk liberalism, i meningen en
frånvaro av varje artificiell selektör motsvarande en stat eller någon typ av härskare
som avgör vad som skall tillåtas. Inte ens i en na�väktarstat finns det naturliga urvalets
regim, som ju snarare är en motsvarighet till allas kamp mot alla i en djungel där alla
bara har sig själva a� förlita sig på. Lamarckism innebär en teori om planekonomi i
naturen (och icke-fungerande även där) i meningen a� all utveckling styrs av aktörers
viljor och inte efter deras handlingars reproduktiva framgång.

82. Institutioner och innovationer lever i vad biologerna hade kallat en asymmetrisk
kapprustning. Asymmetriska innebär a� institutioner och innovationer spelar olika
roller. Kapprustningar betyder a� vad innovationerna gör problematiskt, måste
institutionerna respondera på och lösa. Nya bro� mot tidigare normer och regler leder
till nya och mer anpassade normer och regler, som i sin tur gör nya bro� mot dem något
annorlunda och mer avancerade. Det är därför snarare bland produktivkrafterna som vi
ser revolutioner, inte bland produktionsförhållanden, som Marx ansåg, antog, och
propagerade för.

83. ”Lärande” är alltså e� slags memetisk evolution som återskapar förnyad kultur i
grupper. På liknande sä� skapas och upprä�as också normer i samhällsmå�stock. I en
rä�sstat döms bro� efter existerande lag, men speciella omständigheter kan ändå vägas
in i hur konkreta omständigheter bedöms.

84. ”Stadier” i den mening Marx föreställde sig (eller tolkades föreställa sig av bolsjevikiska
ideologer) är en alltför grov förenkling av institutionella förändringar som är betydligt
mer komplexa, överlappande och inte alltid på varandra följande i samma ordning i alla
länder (Sandberg & Lundberg, 2012).

85. Kapprustning mellan drag hos könen är bara en form av evolutionsdrivande kraft, den
biologiska. Det finns fyra principiellt olika sä� som kapprustningar kan ge dramatisk
och evolutionär förändring. Det är med deras hjälp vi kan förstå det Marx misslyckades
med: förklara samhällets framväxt som en ”naturhistorisk process, styrd av lagar, som
inte endast är oberoende av människors vilja, medvetande och avsikter utan tvärtom
själva bestämmer deras vilja, medvetande och avsikter”.

86. Marxismen har den egenheten a� den gör möjligt en tillämpning av dess förmenta
vetenskaplighet i despotiska syften med argumentet a� det är historiska
nödvändigheter som genomförs politiskt. Människor i ledningen för det marxistiska
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partiet blir ställföreträdande för Historien, som ju måste ha sin gång enligt ideologins
determinism, med partiet som motor. Legitimering av marxistiska ledare blir därför lik
den som gäller självhärskare av Guds nåde, men a� Gud byts mot Marx och paradiset
med kommunismen. Men vare sig stoffet i Kapitalet, Bibeln eller Koranen har visat sig
speciellt lämpligt som politiska principer för maktutövning eller som politisk-
ekonomisk managementli�eratur.

87. Darwins teori var naturligtvis borgerlig ur sovjetisk synvinkel. Växtförädlingen var
oerhört viktig för det sovjetiska jordbruket och kunde inte lämnas åt en sådan
”borgerlig” teori. Därför måste en ny ”socialistisk” uppfinnas som inte byggde på
Darwins teori. Lösningen var en variant av genetik inte helt olik den som Lamarck hade
föreslagit e� femtiotal år före Darwin. Därmed tog Stalins Sovjet två steg tillbaka i
vetenskapshistorien, till tiden före Darwin, där Lamarcks idéer rådde. Mer extrem kan
politisering av den biologiska vetenskapen knappt bli, eftersom den omformulerade
dess grundvalar: Darwin lag.

88. Statskunskapen och en stor del sociologin kan därför med viss rä� kallas sekter för
evolutions- och systemförnekelse. Inga andra vuxna människor som genomgå� normal
skolutbildning kan knappast tänka sig a� förneka evolutionens och systems existens –
bara samhällsforskare i det lilla folkhemska landet i norra Europa, tycks det. Den
framgångsrika kritiken mot strukturfunktionalism har helt enkelt också slagit ut även
systemdynamiska ansatser, såsom de evolutionära. Men till och med den uppfa�ningen
om ”funktionalism” man avvisar inom samhällsforskningen vilar på falsk grund. Man
har helt enkelt inte riktigt läst vad Elster verkligen skrev (!): ”I den mån den
huvudsakliga funktionalismen innefa�ar (…) förklaringen av marknadsbeteende som
e� resultat av naturlig selektion mellan konkurrerande företag, kan det inte finnas
någon invändning mot det.”

89. Kombinationen av en (natur-)vetenskapligt svag samhällsforskning, e� under lång tid
dominerande parti, och en stark stat som bygger upp och styr forskningsfinansieringen
riskerar a� få följder som är y�erst olyckliga för samhällsvetenskaplig grundforskning i
sin långsiktiga helhet, och naturligtvis då också för forskarminoriteter, men också
politiska partiminoriteter och medborgare som ser statsmonopolistisk organisation av
kunskapsproduktion som suboptimal, politiskt förmyndarmässig och ofullständig.
Samhället riskerar a� frambringa e� slags nationell sekt av samhällsforskare och en
samhällskunskap som politiskt skönmålar just den egna nationen. Sverige har under sin
tid som folkhem grundat just en kombination av nationell, tillämpad samhällsforskning
som inte haft tillräcklig distans till Parti och till stat – även om det funnits och finns
viktiga undantag. I Sverige ledde det inom samhällsforskningen till något jag kallat
”samhällsforskningslysenkoism”, dvs. a� man låter politiken och strävan efter
samhällsförbä�ringar styra vad senare samhällsforskningens roll är a� lösa, beskriva
eller bekräfta – men det blir då dessvärre på en felaktig vetenskaplig grund.

90. Det är i förståelse av dessa processer en vetenskap om samhället skall bidra. I den
meningen är denna bok också e� manifest mot den typ av politisering av
samhällsforskningen som le� till sakernas tillstånd idag: avsaknad av evolutionär
förståelse för samhällens dynamik. En sådan kan förklara a� samarbete uppstår
evolutionärt snarare än statsstyrt och a� politiken bara kan ha en indirekt inverkan på
det. Däri ligger kopplingen till Marx och Darwin. Trots a� den reformmarxistiska
rörelsen demografiskt alltmer spelar ut sin roll, lever den socialdemokratiska politiska
kulturen i många stycken. Med denna boks andra del vill jag alltså visa a� förändring
inte skall och ens kan politiskt styras, än mindre kommenderas fram. Vetenskapsrådets
medel för samhällsvetenskaplig forskning måste balanseras av minst lika stora och icke-
statliga källor (i pluralis!) till finansiering av forskning om samhället.

91. En lösning skulle också kunna vara a� frigöra medel för samhällsforskning till dem som
verkligen publicerar högkvalitativ forskning om staten eller samhället. Handläggandet
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av ansökningar för samhällsforskning skulle kunna avvecklas och ersä�as med en
avdelning som bara registrerar internationella publikationer. Därefter kunde
samhällsforskare helt enkelt erhålla forskningstid eller -medel efter vilka publiceringar
man få� in i vetenskapliga tidskrifter (med viss ämnes- och metodkoefficient gånger
sidantal och impactfactor på tidskriften, exempelvis). Denna enkla lösning skulle
påskynda statsfinansieringens bortdöende, så a� vi utvecklas mot verklig frihet för
samhällsforskningen.

92. Dessutom ligger det naturligtvis i det demokratiska politiska systemets grundprinciper
a� det är vi själva som medborgare som har rä�en a� avgöra hur vi skall styras av dem
vi väljer som styrande. Forskning om samhällsförändring får därför enligt min mening
aldrig göras samhälls- eller statsbärande genom statlig finansiering, premiering och
styrning – det utgör e� politiskt, elitistiskt och teknokratiskt hot mot demokratin.

93. En avreglering av politisk samhällsforskning blir alltmer önskvärd och nödvändig både
av principiella och demokratiska skäl. Med en sådan opolitiserad och pluralistisk
finansiering kan vi se en finansiell möjlighet a� bedriva det som första delen i denna
bok introducerar; en vetenskaplig och i grund och bo�en på Darwins lag byggande
analys av social och samhällelig förändring.

94. Vetenskaplig forskning om samhället och dess förändring – samhällets ”rörelselag”,
som Marx kallade det – måste bygga på insikter om förändringars principer
vetenskapligt, inte politiserat, och a� den typen av forskning skall kunna finansieras
även i Sverige.

95. Styrningsviljan har förhindrat vetenskapliggörande av samhällsforskningen när
Erlanders gamla mantra för samhällsforskningen Lamarckiskt lever kvar i den politiska
kulturen: ”få fram material av vikt för mi� politiska handlande”, som han u�ryckte det.
Vi måste snarast lämna denna lamarckiska forskningspolitik bakom oss och bli e�
normalt, icke-relativistiskt, vetenskapsrespekterande land med en mångfald av
finansieringsmöjligheter för samhällsvetenskap med betoning på vetenskap. Darwinister
i alla ämnen, förenen Eder!

 

 Som belöning för Ditt läsande:

Tore Berger: "Balladen om Rickard Sandler"

https://www.youtube.com/watch?v=fErg4AzfSI0


Publicerad av Mikael Sandberg

Jag är professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Förutom flera lärosäten i
Sverige har jag studerat och forskat vid The Johns Hopkins University, Columbia
University, UN University, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung samt
University College London. Visa alla inlägg av Mikael Sandberg

One thought on “Idag för 500 år sedan spikade Martin Luther
upp sina 95 teser…Här ”spikar” jag mina…”

Lägg till kommentar

1. Per Lundberg skriver:
oktober 31, 2017 kl. 8:57 f m Redigera
Haha! – 95 teser! Utmärkt! 
Och ja, det är olyckligt a� ”kultur” reducerats till Marx ”överbyggnad”.

Svara

© 2017 SAMHÄLLETS RÖRELSELAG - BLOGGEN OM MIKAEL SANDBERGS BOK

SKAPA EN GRATIS WEBBPLATS ELLER BLOGG PÅ WORDPRESS.COM.

https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/author/mikaelsandberghhse/
https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/10212208294854886/
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=42
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/2017/10/31/idag-for-500-ar-sedan-spikade-martin-luther-upp-sina-95-teser-har-spikar-jag-mina/?replytocom=42#respond
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/
https://wordpress.com/?ref=footer_website













