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Professor Rockmore rockar mer

Kommer 2017 a� räknas som e� genombro�sår för evolutionär politikforskning? Nu när
jag skriver blogg om min bok Samhällets rörelselag. Marx, Darwin och statsvetenskapens
politisering ser jag a� min forskarkollega Patrik Lindenfors också har få� ut en bok i
år: Whose benefit: The Biological and Cultural Evolution of Cooperation. E� annat viktigt
exempel är Peter Turchin som med en mängd medförfa�are har börjat publicera analyser
av e� stort dataset över mänskliga samhällen i det mycket långa perspektivet:
”Quantitative historical analyses uncover a single dimension of complexity that structures
global variation in human social organization.”, Proceedings of the National Academy of
Sciences. I samma tidskrift har Alex Mesoudi diskuterat vilka förutsä�ningarna allmänt är
för en vetenskap om kulturell evolution. En Handbook of Biology and Politics har ge�s
ut. Martin Nowak är ju så produktiv så man vet knappt vad man skall välja a� plocka fram.
Jag väljer den här artikeln som tar upp varför vi inte bara bryr oss om vad folk gör utan vad
de tänker. James Fowler är också väldigt produktiv, liksom Sergey Gavrilets. Många fler
finns inom specialområden som jag inte kan rada upp här och som till stor del nämns i min
bok (bidra gärna med tips i kommentarer nedan!).

Men av alla bidrag till en evolutionär politikvetenskap i år är Rockmore m.fl. enligt min
mening grymmast. Rockmore rockar mer! Tillsammans med e� antal andra datavetare,
matematiker, statistiker, genetiker och en rä�vetenskapare (inga statsvetare!) har han nyss
publicerat resultaten av e� memetisk-politkvetenskapligt drömprojekt: en mem-
evolutionär analys av alla konstitutioner i världen sedan 1789. (Eftersom publikationen kan
vara låst för icke-prenumeranter hänvisar jag också till en version här.)

Först är alla kända konstitutioner inlästa maskinellt (591 stycken). De börjar med den
amerikanska. Därefter har man beräknat vilka ord som mest hamnar bredvid varandra
eller är mest förekommande tillsammans i form av ”ämnen”, eller ”memer”. Ca. 100 sådan
memer listas under rubriker. Därefter studerar forskarna flödet eller spridningen
(diffusionen) av dessa enskilda memer från ena konstitutionen till nästkommande på e�
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sä� så a� alla konstitutioners föregångare och efterföljare kartläggs och kopplas ihop.
Skapare av konstitutioner härmar ju alltid delvis sina föregångare, speciellt från de länder
som man känner störst samhörighet med.

Resultatet är helt överväldigande. I e� gigantiskt nät kartläggs hur enskilda konstitutioner
få� sina memer från sina föregångare och utgör inspiration för efterföljare. För a� följa
härledningarna måste man nästan skriva ut hela diagrammet som poster.  Vår svenska
konstitution från 1974 har i diagrammet (som inkluderar en delmängd av alla
konstitutioner) 10 föregångare och 6 efterföljare:

Vår tidigare konstitution från 1809 hade tvärtom 10 efterföljare men 9 föregångare:

Men ändå helheten och fullständigheten som skapar tyngden i analysen. Dessutom ger det
e� ”mem-evolutionärt träd” för konstitutionerna:

Konstitutioner har alltså e� eget kulturevolutionärt utvecklingsmönster över lång tid. De
fortplantas genom a� grundlagskonstruktörer studerar tidigare grundlagar men som
anpassas till lokala förhållanden. Exakt vilka konstitutioner som härstammar från vilka kan
vi nu veta, snarare än bara ana.

https://math.dartmouth.edu/~rockmore/FullConstDiffNet.pdf
https://arxiv.org/pdf/1711.06899.pdf


Forskningens tekniska detaljer beskrivs i Supplement, s. 20. Rockmore m.fl.:s genombro�
handlar inte bara om de empiriska resultaten utan också om hur man datavetenskapligt
och matematiskt kan hantera stora datamängder för a� förstå historisk-kulturell evolution.
Inte minst gäller det hur ”memer” lokaliseras, extraheras och mäts. På det sä�et motsvarar
hans och medarbetarnas forskning faktiskt snarast dna-genombro�et inom biologin.

I min terminologi (se e� tidigare blogginlägg och min bok) är dock konstitutionerna och
det Rockmore m.fl. kallar ”memer” eller ”ämnen” snarare ”utökade fenotyper” (eller
utökade femotyper, alltså artefakter) av a� memer (idéer eller kognitioner)  rationaliserar
en handling (memetiska fenotyper eller femotyper). De ”ämnen” eller ”memer” Rockmore
m.fl. ser i konstitutioner är ju resultatet av idéer som inspirerat i nedtecknandet av en ny
konstitution. Det är inte själva konstitutionen som fortplantar sig. Det är ju handlingen a�
skriva en konstitution baserad på vissa idéer som kopieras eller imiteras. Det rör sig alltså
om en ”tankesmi�a” eller ”tankevirus”. ”Tankevirus” smi�ar ofta via artefakter, i de�a fall
konstitutionerna.

Rockmore har en master- och en doktorsexamen från Harvard. Hans medförfa�are är
datavetare, matematiker, en genetiker, en statistiker och en konstitutionsexpert från olika
institut och lärosäten i USA.

Go� ny� år för mer evolutionär forskning om människans politiska kultur!
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2 thoughts on “Rockmore rockar mer! Tunga bidrag 2017 till
den evolutionära politikvetenskapen”

1. Per Lundberg skriver:
december 27, 2017 kl. 2:25 e m Redigera
Mycket fina inkollningar, Mikael! Turchin har jag varit lite kritisk till, men ska nu
återbesöka boken och senaste peket. 
Rockmores konstitutionsevolution är ju mycket spännande. Lite likt vårt PLoS-papper.
Men förutom a� beskriva hur de olika konstitutionerna är släkt med varandra skulle
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man kanske kunna spåra vilka delar av dem som är konserverade och vilka som
genomgår ”adaptiva radieringar” i nya miljöer (Sydamerika, Asien, t.ex.). Finns vissa
femotyper i alla miljöer eller bara i vissa? Går evolutionen olika snabbt i olika miljöer?
Sker unika fixeringar av femotyper i vissa miljöer? 
Kanske har Rockmore svar på dessa frågor (måste kolla peket), men om inte finns här
e� fri� fält för fortsa�a undersökningar. 
Go� Ny� Evolutionärpolitiskt År! 
Per

Svara
1. Mikael Sandberg skriver:

december 27, 2017 kl. 2:59 e m Redigera
Tack Per! Ja eller hur är Rockmore et al. spännande! Påminner också om en
ursprunglig övning på GU där Jörgen Ripa var med och ni gjorde memer av World
Values Surveys. Det var kul! 
Får kontakta Rockmore och fråga om kontinenter. 
Börja bli dags för e� concept paper om memer, fenotyper och utökade fenotyper… 
Go� ny�!

Svara
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