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Förord  
 

Under 150-årsjubileet 2009 av Charles Darwins On the Origin 

of Species by Means of Natural Selection (1859) påbörjades ar-

betet med denna bok för att bli färdig till 2017, 150-årsminnet 

är Karl Marx’ Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie 

(1867). Darwin och Marx utgör ju polerna i det spänningsfält 

som fortfarande finns mellan natur- och socialvetenskaplig 

samhällsforskning och som fascinerat mig alltsedan arbetet 

med min kandidatuppsats i statsvetenskap (publicerad med 

viss omarbetning, Sandberg, 1981). Dessa två forskningsläger 

lever nästan helt skilda liv med olika mål och medel för 

forskningen och har helt olika nätverk av forskarkollegor nat-

ionellt och internationellt. Samhällsforskare i Sverige, är min 

bedömning, vet i allmänhet mycket lite om vad naturveten-

skaplig forskning har att bidra med till forskningen om 

mänskliga samhällens förändring politisk, ekonomiskt, tek-

nologiskt och kulturellt. Lennart Lundquist, nyligen bort-

gången statsvetarprofessor från Lund, noterade också detta i 

sin bok Humanvetenskapens tudelning (2006). Lundquist ut-

gick från ett antagande att ”[r]elationen mellan biologiskt och 

socialt hos människan (…) ännu inte klarlagts på ett sätt som 

ger underlag för operativ teori” (s. 21). Denna typiska utgångs-

punkt från det socialvetenskapliga lägret ifrågasätter jag i 
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denna bok. För att finna en ”operativ teori” måste man natur-

ligtvis först seriöst söka nå en sådan och av vetenskaplig he-

derlighet ge teoretisk biologi den rättvisa chans den sannerli-

gen förtjänar. Biologer som läser Lundquists bok känner sig 

antagligen beklagansvärt missförstådda i sin vetenskapliga 

trygghet och undrar säkert stillsamt om de där ”aktörerna” el-

ler ”strukturerna” evolverar som allt annat organiskt liv i uni-

versum eller om samhällsforskningen har hittat några hittills 

okända undantag från denna generella regel om den levande 

världen.  

Lundquists typ av forskning må vara användbar i 

fostran av nya kadrer av ”demokratins väktare” i den svenska 

statsapparaten, men karakteriseras också av misstänksamhet 

mot allehanda modern, internationell, vetenskaplig, och där-

för också ofta matematisk, kvantititativ och statistiskt grun-

dad politik- och förvaltningsforskning. I förordet anger han 

att sådan kvantitativ forskning är ”en stoppkloss för all 

humanvetenskaplig utveckling”. I denna bok vill jag hävda 

motsatsen och att vi dessutom har mycket att lära från teore-

tisk biologi för att förstå principerna för samhällets föränd-

ring. Det kan också kräva allehanda formella, kvantitativa 

och statistiska metoder.  

Det finns många hinder för natur- och socialveten-

skapliga synteser som vidmakthåller humanvetenskapens ”tu-
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delning.” Socialforskare ser det antagligen som kostsamt i tid 

att fördjupa sig i teoretisk biologi. Den ger inte snabb belöning 

i dagens forskningsfinansieringssystem som är skapat utifrån 

just denna traditionella separering av social- och naturforsk-

ning. Naturvetenskaplig forskning om samhällen, politik och 

politisk ekonomi anses kanske till och med som hot mot stora 

delar av den sociologiska, ekonomiska och ekonomisk-

historiska forskning som bidrivs idag. Evolutionär samhälls-

forskning, föreställer jag mig, ses som en vetenskap, som om 

den fick allmännare acceptans och spridning, skulle kullkasta 

mycket av tidigare, traditionell samhällsforskning. Som det nu 

är finns istället en ”blind fläck” i samhällsforskningen: nästan 

ingen ser den naturvetenskapliga forskningen som finns om 

människan och dess samhällen.  

I denna bok vill jag få bort denna blinda fläck genom 

att erbjuda en genväg för samhällsforskningen mot naturve-

tenskaplighet. Utgångspunkten är den för alla samhällsfors-

kare så välkände Marx eftersom han faktiskt hade naturveten-

skapliga ambitioner och haft oerhörd betydelse för den efter-

följande samhällsforskningen på ett sätt som för statsveten-

skapen, sociologin och den ekonomiska historieforskningen 

närmast motsvarar Darwins roll för biologin. Eftersom Marx 

hade hunnit mycket långt i arbetet med Kapitalet när Darwin 

publicerade On the Origin of Species (1859) hade han inte till-
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fälle att i grunden bygga på denna för honom nya evolutions-

teori. Men efter den framgång som Darwin bok rönte, sporra-

des Marx att uppnå samma vetenskapliga genombrott och legi-

timitet som Darwin. I förordet till första upplagan av Kapi-

talet anger han därför att ”det yttersta syftet med detta verk är 

att avslöja det moderna samhällets ekonomiska rörelselag.” I 

efterordet till den andra upplagan uttryckte han ännu tydli-

gare att han önskade att hans magnum opus skulle motsvara 

Darwins verk om arternas ursprung. 

  Ett stort problem med Marx’ vetenskapliga ambition 

var att han samtidigt hade egna politiska syften. Att Marx i 

sitt huvudarbete fastställde en rörelselag för det han kallade 

det kapitalistiska samhället syftade till politisk kamp för att 

ersätta denna på kapitalismen vilande rörelselag med icke-

kapitalistiska, socialistiska och kommunistiska sådana. På det 

sättet har Marx’ verk spelat en avgörande roll för skapandet av 

framför allt det revolutionära sovjetsamhället, andra socialist-

iska experiment, men faktiskt även det svenska reforminrik-

tade folkhemmet. Denna bok påminner om detta faktum. Tyd-

ligt blir det exempelvis i Det kommunistiska manifestet i 1922 

års upplaga, som kommenteras av Sveriges förste socialdemo-

kratiske statsminister Hjalmar Branting i ett efterord (Marx 

& Engels, 1922), där han ger uttryck för sin reformmarxistiska 

hållning. Marx’ Kapitalets förste svenske översättare var också 
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Rickard Sandler, svensk socialdemokratisk statsminister från 

den 24 januari 1925 till den 7 juni 1926. Sådant spelar roll för 

ett lands politiska kulturframväxt då det skedde i en tid då 

partier, partiideologier och partisystem etablerades i sin mo-

derna form. 

Att vår politiska kultur därför är präglad av denna 

reformmarxism som i fyra decennier utan avbrott innehade 

regeringsmakten i vårt land är inte förvånande. Flera av Marx’ 

begrepp och föreställningar har på ett djupare plan påverkat 

vår uppfattning om politik och vår relation till den, ofta mer 

än vi är medvetna om. För de flesta har termer som ”kapital-

ism”, ”socialism” och ”klass” blivit allmängods. De kommer 

från eller via marxismen, även om den tankeströmningen inte 

var ensam om att använda dem. Men djupare föreställningar 

om samhället, som att våra beteenden till stor del styrs av ma-

teriella förhållanden, kan även borgerliga idag normalt hålla 

med om, trots att den uppfattningen också är marxistisk. ”Kul-

tur” ses som sekundär, medan ”ekonomin” anses primär; återi-

gen ett Marx-influerat synsätt. Marxistiskt inspirerade synsätt 

på samhället har alltså blivit en fundamental del av det de 

flesta idag förknippar med politik. Vi har också mer eller 

mindre omedvetet marxistiskt grundade föreställningar om 

hur förändringar av samhällen går till, vad som är dess ”mo-

tor” och vad som egentligen ”driver” samhällen ”framåt”. När 
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det gäller uppfattningar om hur samhällen förändras har 

”kultur” degraderats till den för förståelsen irrelevanta ”över-

byggnaden.” Bo Rothstein, en gång Lundquists doktorand, 

skriver exempelvis i en ”Manual för skapandet av ett hållbart 

solidariskt samhälle” (2011), en slutsats om att ”social solidari-

tet är inte kulturellt bestämd men kan påverkas av utform-

ningen av institutioner”.1 Ett modernt perspektiv med grund i 

 
1 Se Rothsteins konferensbidrag ” Creating a Sustainable Solidaristic Society: A Manual” 

(2011):  

One central message in this manual is that the level of social solidarity in a 

country is not culturally determined. For example, the Nordic countries are not 

more egalitarian than Australia, the UK, Kenya, Brazil, Hungary or the US 

because there is something special with the Nordic culture. (…) If we relied on 

cultural explanations, we would have to say to our sisters and brothers in, for 

example, Nigeria that the extremely high level of corruption in their country is 

caused by their corrupt culture. (…) An important result from recent research is 

that people from cultures where interpersonal trust is very low do not keep their 

low social trust when they have moved to a society where interpersonal trust is 

high. Instead, they update their trust in other people based on new information 

of how trust-relations operate in their new society. Most important for the issue 

discussed here is how they perceive the trustworthiness of other agents in their 

new society and especially of how they perceive the fairness of the public in-

stitutions that exists in their new society. This shows that propensity for social 

solidarity is not culturally determined but can be influenced by institutional de-

sign. 

Med en modernare och naturvetenskaplig syn på kulturell framväxt, så kan man snarare anse 

att (a) social solidaritet i ett land är en del av dess olika kulturer (i pluralis), inte bestämt av 

en nationell kultur (i singularis), att (b) korruption är en del av alla kulturer i alla länder 

eftersom den innebär vänskapsbetygelser (recipocitet) och människan är ett socialt djur, men 

att denna korruption tar sig olika former från givande och tagande av muta till exempelvis 

vänskapskorruption i tillsättningar av offentliga tjänster beroende på epok och samhälle, samt 

också att (c) ”folk från olika kulturer” (”people from cultures”) är ett oerhört förlegat uttryck 
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naturvetenskaplig forskning om kultur är snarare att politi-

ken, ekonomin och tekniken – liksom ”kultur” i form av konst, 

teater, film, litteratur, osv., samt våra värderingar i form av 

tillit och uppskattning av olika förhållanden, mm. sammanta-

get utgör våra egentliga kulturer, de som är forskningsobjekten 

i denna bok. Kulturer är därför inte statiska och nationella, 

såsom Rothstein beskriver dem, utan föränderliga vanor, bete-

endemönster, vanetänkanden, värderingar och attityder till 

olika företeelser inom sociala grupper (Almond & Verba, 1963; 

Aunger, 2000; Durham, 1991; Enquist, Ghirlanda, & Eriksson, 

2011; Hofstede, 1984; Inglehart, 1997, 2003a, 2003b; Lipset, 

1960; Lumsden & Wilson, 1981; Mesoudi, 2011; Norris & 

Inglehart, 2004, 2009; Sperber, 1996; Whiten, Hinde, Laland, 

& Stringer, 2011; Williamson & Mathers, 2011; Wilson, 2015). 

Kulturer är alltså den mångfald uttryck och beteenden som 

inte är biologiskt eller genetiskt styrda instinkter och som va-

rierar mellan människor (eller djur i den mån de har olika 

kulturer), och som härrör ur vår förmåga till skapande och 

 
som låter som en tankegång från 1800-talet eller till och med 1930-talets retorik. Mina syn-

punkter är att man inte kommer från någon kultur, snarare att alla människar har en kultur 

som ständigt förändras inom sociala nätverk man ingår i. Att denna kultur också ändras av 

att man fysiskt befinner sig i en miljö som är resultat av andras tidigare materialiserade kul-

tur påverkar varje människa eftersom det ger ett annorlunda kulturellt selektionstryck, dvs. 

det påverkar uppfattningar om vad som i just den miljön är acceptabla idéer, handlingar och 

från dem resulterande artefakter. Till sådana handlingar och artefakter hör informella och 

formella institutioner.   
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spridning av mentala representationer, idéer och kognitioner 

genom olika typer av handling.  

Tolkningen av kulturer på detta sätt är alltså inte 

”biologistisk”, utan tvärtom ”anti-biologistisk”, dv.s står för att 

kulturuttryck 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 evo-

lutionär kulturforskning, med all 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 uttryck för viss kultur, inte som orsak. För 

marxister har ståndpunkten i detta avseende däremot tradit-

ionellt varit att det dels finns en determinism i historien från 

kapitalism och därefter gemensam produktion ⎯ ”kommun-

ism”; dels en ”voluntarism”, dvs. att arbetarklassen skulle be-

höva samla sig i klasskamp mot den kapitalism som exploate-

rade och alienerade den. Syftet skulle vara att uppnå denna 

historiens ändå ödesbestämda slutstation (Dahlkvist, 1978, p. 

432f). Mer generellt uttryckte Marx att historiens drivkraft 

var dialektiken (växelverkan) mellan produktivkrafterna 

(teknikens utveckling) och produktionsförhållandena (hur 

produktionsmedlen ägs) (Cohen, 1982; Dahlkvist, 1978; Elster, 

1985; Habermas, 1979; Marx, 1974 [1867]). Eftersom produkt-
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ionsförhållandenas förändring kräver revolution, har den re-

formistiska marxismen, alltså socialdemokratin, gjort volunt-

arismen till sitt arbetssätt för att uppnå denna förändring mot 

socialism. Palmes boktitel ”Politik är att vilja” (1986), ut-

trycker precis detta. Det som idag gör att detta ämne måste ak-

tualiseras är att modern forskning om hur samhällen föränd-

ras, och vilken roll politiska ”viljor” spelar i det samman-

hanget, pekar åt helt andra teoretiska riktningar än Marx’ och 

hans efterföljares skrifter, i både revolutionär och reformist-

isk tappning. Vi lever i en tid då klyftan mellan den evolut-

ionärt och vetenskapligt grundade kunskapen om hur männi-

skors och politiska systems förändring verkligen går till, å ena 

sidan, och den allmänna föreställningen – inklusive bland po-

litiker och naturvetenskapliga icke-biologer ⎯ om hur politisk 

handling leder eller kan leda till förändring, å den andra, 

snabbt och accelererande vidgas. Aldrig tidigare har avståndet 

mellan politisk praktik för förändring av samhället och 

forskningresultat om faktorer bakom politisk förändring varit 

så stort och växande. (Främst märks det kanske i utbildnings-

politiken och dess politiserade ryckighet.) Populism kan ses 

som en förtvivlad reaktion och önskan att styra såsom man 

”vill” när inte ”etablissemanget” är förmögen att vända det som 

man ser som en obönhörlig eller mänskligt ostyrbar utveckl-

ing. 
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 Det paradoxala med den snabba utvecklingen på 

forskningsområdet är också att de teoretiska rötterna till da-

gens högteknologiska forskning ändå når ned till Marx’ och 

Darwins tid. Men istället för dem bägge är det bara Darwins 

efterföljare som kan ge oss lösningen på det problem Marx 

ställde sig, nämligen enligt vilken lag samhället förändras.  

Därför handlar del I i denna bok om Darwins lag 

såsom den bidrar till förståelsen av samhällets förändring. 

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 omgiv-

ningen. 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 oavsett tid och rum. Marx’ efterföljare 

samhällsforskarna är den kärntrupp som ryggar för den insik-

ten och hävdar att just det mänskliga samhället är undantaget 

i universum från giltigheten av Darwins teori.  

 

* 

 

 Visst finns många tidigare tillämpningar av evo-

lutionära idéer i analysen av människans samhällen (Bagehot, 

1880; Eder, 1976; Habermas, 1979; David George Ritchie, 1895; 
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Veblen, [1899] 1931), men jag vill föra fram den syntes som 

under de senaste decennierna starkt börjar växa fram i den 

nya naturvetenskapliga och kultur-evolutionära forskningen. 

Eftersom den inte innebär ett förslag om en ny rörelselag som 

hänför sig till enbart en viss typ av mänskliga samhällen bäd-

dar den heller inte för någon ny form av politisk despoti i syfte 

att avskaffa någon sådan tidigare typ av samhälle och ersätta 

den med någon ny. Darwins lag gäller för alla former av liv 

överallt och under alla tider – inkluderande vår politik, eko-

nomi, teknik och övrig kultur. Vi behöver alltså inga revolut-

ioner för att införa eller avskaffa den. Men vi måste förstå 

denna kulturs principer som samhällsforskare med modernt 

samhällsvetenskapliga ambitioner. 

 Öppenhet för ett sådant förslag avgörs emellertid av 

hur mycket av den icke-evolutionära samhällsforskningens 

grundantaganden man som läsare är beredd att ompröva och 

hur mycket av dess försvarsmekanismer och politiseringar 

man är beredd att ifrågasätta. I prologen beskrivs därför bland 

annat hur Marx förhöll sig till Darwin och hans teori om na-

turhistorien, hur även Darwins teori genast politiserades, samt 

vilka fatala följder politisering får när det gäller forskningen 

om samhällets förändring. Denna prologs syfte är att vara en 

samhällsvetenskaplig ingång till det egentliga budskapet i den 

påföljande huvuddelen I av boken.  
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* 

 

Tage Erlander, Sveriges statsminister i 23 år från oktober 1946 

till oktober 1969, byggde upp systemet för finansiering av 

samhällsforskning i Sverige. Detta är en del av bakgrunden 

till varför vi i vårt land har en förstatligad forskning om sta-

ten, skapad av ett reformmarxistiskt parti, vilket också analys-

eras i denna boks del II: ”Till kritiken av den politiserade 

samhällsforskningen” och dess syntes i del III. Flera av Er-

landers ”gossar” kom att betyda mycket för hur samhällsforsk-

ningen initierades, styrdes och finansierades. 

 En syntes av en evolutionär samhällsteori och en kri-

tik av nuvarande samhällsforskning är grunden till en veten-

skap avpolitiserad i både meningen att 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 veten-

skap helt enkelt, som all annan forskning med vetenskapliga 

ambitioner. Det inbegriper vetenskapen om politik som måste 

bli en statsvetenskap värd slutledet ”-vetenskap”. Det är det 

centrala budskapet i del II och III. Hur den skall bli det före-

slås alltså i del I. 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

21 

 

 

* 

 

Mycket av den samhällsvetenskap jag skulle vilja se 

mer av har sina rötter i den anglo-saxiska litteraturen. Den 

förste att tillämpa en modern evolutionär tolkning av politiska 

institutioner var den skotske filosofen David Ritchie i sin 

Social Evolution (1895).2 Hans tes är devis på försättsbladet 

till denna skrift. I modern statsvetenskap har Darwins lag och 

den naturvetenskapliga teoribildningen om evolution gett ett 

fåtal men betydelsefulla avtryck. Dock betraktas evolutionär-

teoretisk forskning som en av de mer lovande nya forsknings-

grenarna i översikter över statsvetenskapen (Goodin, 2009). 

Kanske är nobelpristagaren Herbert Simon (1916-2001) mest 

känd inom statsvetenskapen för sin evolutionärt inspirerade 

forskning om administrativa beslut (1982). Ett annat viktigt 

statsvetenskapligt bidrag är den prisbelönta The Evolution of 

Cooperation (1984), där Robert Axelrod tillämpar evolutionär 

spelteori för simulering av hur samarbete kan växa fram ur 

den enkla darwinistiska principen att strategier som visar sig 

framgångsrika tenderar att leva kvar mer än de som inte är 

det. Nobelpristagarna Ostrom och Schelling är föregångare 

 
2 Jag vill tacka Geoffrey Hodgson för detta påpekande. Ingen har som han läst in det evolut-

ionära samhällsforskningsområdets alla urkunder. 
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inom evolutionär samhällsforskning med inriktning mot fe-

nomen som uppstår i mänskligt samspel och inte kan fram-

bringas nationellt av en centralmakt (Ostrom, 1990; Schelling, 

1969; Schelling & Halperin, 1961). Men evolutionär teori har 

de senaste åren också utvecklats mycket på ett tvärvetenskap-

ligt eller kanske snarare transdisciplinärt plan. Publikation-

erna sker ofta i Nature, Science, Proceedings of the Royal So-

ciety B, Proceedings of the National Academy of Science 

(PNAS), Public Library of Science (PLoS) och Technological 

Forecasting and Social Change, snarare än i socialvetenskap-

liga facktidskrifter, trots att dess tillämpningar ligger i gräns-

landet mellan sociologi, statsvetenskap, ekonomi och kultur-

forskning. Forskningen har kommit så långt att den börjar 

sammanfattas i monografier om samarbetets evolution på ett så 

generellt teoriplan att det gör den högst relevant för all forsk-

ning om politik och ekonomi, inte minst institutioners och 

strategiers evolution (Binmore, 2005; Bowles & Gintis, 2011; 

Nowak & Highfield, 2011; Schelling, 1978; Young, 1998). Det 

innebär att den nya evolutionära social- och samhällsforsk-

ningen utvecklas utanför de traditionella samhällsvetenskap-

liga tidskrifterna och i de mest kända naturvetenskapliga. En 

samhällsforskningens vetenskapliga genombrott är mer än i 

vardande, den är snarast exploderande. Traditionell samhälls-

forskning och statskunskapen kan inte längre ignorera dessa 
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samhällsforskningens naturvetenskapliga innovationer inter-

nationellt. 

 För dem med bakgrund i en traditionell samhälls-

forskning där biologernas, spelteoretikernas, ekologernas, 

systemteoretikerna, datorteknikernas och fysiologernas natur-

vetenskapliga forskningsresultat inte läses kan det verka lång-

sökt att gå ända tillbaka till Darwins mer än 150 år gamla te-

ori om principerna för evolution som fundament. Men Dar-

wins teori om evolution har de senaste decennierna fått för-

nyad och allt vidare aktualitet eftersom den så väl går att till-

lämpa och bygga vidare på inom många andra områden. Eko-

nomi, språkvetenskap, kulturforskning, antropologi, psykologi 

och datavetenskap finns numera alla som forskningsfält med 

”evolutionär” som bestämningsord, vilket inte bara innebär 

spelteoretisk inriktning utan ofta analyser av experiment eller 

analys av samband mellan samtida förlopp. Vad vi saknar är 

emellertid en institutionaliserad ”evolutionär samhällsforsk-

ning” eller ”evolutionär statsvetenskap”, även om det förutom 

de internationella namnen nämnda ovan och senare i denna 

bok redan finns inhemska vetenskapliga innovatörer (Enquist, 

et al., 2011; Jansson, Patrik, & Mikael, 2013; Lindenfors, 

2011a; Lindenfors, Jansson, & Sandberg, 2011; Sandberg, 

2000b, 2003/04, 2006; Sandberg & Lundberg, 2012).  
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 Ur naturvetenskaplig synvinkel är termen ”evolution-

är” ju helt överflödig – precis som ”darwinistisk” är det ⎯ be-

träffande kultur- och samhällsanalys, och enbart påtvingad 

p.g.a. existensen av en dominerande, närmast evolutionär-

fobisk sådan. Det borde naturligtvis vara en självklarhet att 

det är vetenskaplig teori man som samhällsforskare skall 

bygga på och att den teorin i grunden är evolutionär när det 

gäller den levande världens fenomen; biologiska såväl som kul-

turella. Det är därför befogat att ställa sig frågan varför denna 

traditionella forskning inte tar till sig evolutionär teori. Skä-

len är enligt min mening både politiska, historiska och veten-

skapsideologiska, och inledningskapitlet och ett kapitel i del 

II av denna bok tar upp några centrala vetenskapsideologiska 

mekanismer i denna socialvetenskapliga protektionism och 

faktaresistens.  

 

* 

 I framställningen kommer författarnamn till forsk-

ningstitlar att nämnas som en nödvändig del i normal refe-

renshantering. Om denna bok rymmer kritik mot kända sam-

hällsforskare och deras texter, såsom i fotnoterna ovan, är det 

just därför att referenser krävs för att specificera kritiken. 

Men det är naturligtvis i så fall kritik i sak, absolut inte per-

sonkritik. Jag hoppas exempelvis att jag fortfarande är och 
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förblir vän till Bo Rothstein, som jag uppskattar mycket, spe-

ciellt i samhällsdebatten. Det gäller också Sören Holmberg och 

de efterträdande valforskarna vid min gamla institution i Gö-

teborg. Jag var under min doktorandtid assistent både till då-

varande tillförordnad professor Holmberg och därefter profes-

sor Särlvik. Holmberg gjorde mig till kvantitativt intresserad 

forskare, men det dröjde några decennier innan jag fick an-

ledning att utveckla det draget. Det innebär inte att jag inte är 

kritisk mot mycket av den traditionella kvantitativa samhälls-

forskningens teorigrunder. Tvärtom, jag anser dem ofta alltför 

statiska och torftiga, och det är något som kommer att stå klart 

för den som läser denna bok. Speciellt är det teori om föränd-

ring som saknas, liksom metoder för att analysera sådan för-

ändring.  Liksom demokrati bygger på meningsutbyten gör ve-

tenskaplig forskning det, inte minst om samhället.  

  

* 

 
I arbetet med denna bok har jag ofta haft samtal, 

diskussioner och mejlkontakter om manuskriptet. Speciellt 

vill jag tacka för synpunkter från Per Lundberg, Patrik Lin-

denfors, Arne Jarrick, Kimmo Eriksson, Fredrik Jansson, 

Lars M. Andersson, Johan Lind, Lena Ewertsson, Nicklas 

Håkansson, Ulf Petäjä, Anders Urbas, Malin Nilsson, 

Christopher Kindblad och Frida Stranne.  
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 Hösten 2010 fick jag ett gästforskarstipendium av 

University College London och dess Centre for Evolution of 

Cultural Diversity (CECD), och tiden där användes delvis till 

redigering av denna bok. Detta är ett centrum som bedriver 

den typ av forskning jag förespråkar, även om den där ännu 

inte kommit in på statsvetenskapens område. Det anrika Uni-

versity College London ligger vid samma gata som Darwin 

bodde innan han flyttade ut till Down House. På exakt hans 

tidigare adress ligger biologiinstitutionen. Mitt över gatan 

från Darwins gamla adress ligger det hus där jag hyrde lä-

genhet under stipendietiden. Jag redigerade alltså manuskrip-

tet till denna första bok med utsikt mot Darwins gamla adress 

på Gower street, något som förstärkte känslan av att jag ham-

nat rätt.3 

 Känslan av att ha kommit rätt infann sig också 

snabbt på Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stock-

holms universitet. Genom en lycklig slump fick jag tillfälle att 

forska 2011 i Kimmo Erikssons projekt Kulturarvsprocesser. I 

det arbetet var Patrik Lindenfors och Fredrik Jansson samspe-

lare i utforskandet av demokratins evolution. Arbetet med 

olika artiklar har förutom internationella publikationer 

(Jansson, Lindenfors, & Sandberg, 2013; Lindenfors, et al., 

2011) gett mycket idéer inför det fortsatta arbetet med metoder 

 
3 Thanks to Stephen Shennan, James Steele, Anne Kandler, and Manu Davies at CECD! 
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för hur man kan bedriva evolutionär samhällsforskning i 

praktiken.  

 Jag vill också speciellt tacka Per Lundberg för att jag 

under ett par månader hösten 2011 fick ingå i hans forskar-

grupp ThePEG (Theoretical Population Ecology and Evolut-

ion Group) vid Lunds universitet. Arbetet resulterade i en em-

pirisk analys av politiska institutioners dynamik (Sandberg & 

Lundberg, 2012), förutom en serie samtalssessioner av oför-

glömlig karaktär på den vetenskapliga samhällsforskningens 

framkant.  

 Speciellt måste också nämnas att jag är oerhört tack-

sam för att jag en gång fick auskultera i Malte Anderssons 

forskarutbildningskurs i teoretisk biologi vid Göteborgs uni-

versitet. Den kursen i kombination med den skolning i evolut-

ionär teknikforskning jag fick vid FN-universitetets institut 

INTECH i Maastricht 1995-96, ledde till ett slags tvärveten-

skaplig och evolutionär omprogrammering forskningsmentalt. 

Jag fann en brygga mellan biologisk forskning om kulturell 

evolution och samhällsforskning. I några uppsatser i Statsve-

tenskaplig tidskrift beskrev jag de huvudsakliga upptäckterna 

(Sandberg, 2000b, 2003/04). 

 Akademiskt leddes jag en gång till denna smala stig i 

analysen av samhällsteori ursprungligen av min handledare på 

C-nivån i statskunskap av Mats Dahlkvist, numera Lindberg, 
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då vid Göteborgs universitet. Han bad mig vid något semi-

narium att presentera Rudolf Bahros då nyutkomna Alterna-

tivet. Till kritiken av den reellt existerande socialismen 

(1979).  Jag fastnade speciellt för ett textavsnitt i en fotnot, där 

den östtyske systemkritikern och miljöaktivisten skrev att 

samhällsformer kanske inte linjärt följer på varandra i ett 

slags linjära steg (som Lenin och Stalin hävdade) eller stadier 

som är generella, utan kanske snarare följer härstamnings-

träds strukturer. Bahro hänvisade till en skrift av Habermas’ 

adept Klaus Eder (1976) som liknade samhällenas utveckl-

ingssekvenser vid människans och neanderthalarens evolut-

ionslinjer: samhällsformer kan ha samma gemensamma ur-

sprung men ändå vara av olika artkaraktär. Jag såg det som en 

obeaktad tankegång och kunde som sovjetolog se den teoretiska 

genealogin bakåt till Plechanov ([1895] 1972). 

 Min familj och släkt har också inspirerat. Några 

släktkalas bidrog till att jag tvingades skärpa budskapet, men 

mycket inspiration kom redan i unga års diskussioner om arv 

och miljö med min morbror, min syster, som bidrog till mitt 

lilla bibliotek med några starkt politiska böcker, och min bror 

under hans medicinstudier i psykiatri. Vad olika släktingar 

fått sina personliga egenskaper från var ett ständigt diskuss-

ionsämne i min föräldrageneration. Kanske såddes fröet till 

kulturevolutionära studier redan där, även om jag då inte 
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visste att sådana fanns. I samtal med Jaana, min hustru, har 

jag också otaliga gånger försökt reda ut varför man i allmän-

het i vårt land är så skeptisk eller nollställd mot Darwin och 

evolutionär teori inom svensk samhällsdebatt och samhälls-

forskning. Denna bok är ett sätt att försöka reda ut det, och 

kanske ”funktionellt” orsaken till dess tillblivelse. 
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Kapitel 1. Marx, Darwin och analysen 
av samhällsförändring 
 
 
 

 
… det ekonomiska livet uppvisar 
fenomen analoga med utvecklings-

historien på andra biologiska om-
råden… 
ur citat av Karl Marx  

 

 

Darwin och Marx: evolution kontra revolution 
Första upplagan av första bandet av Karl Marx’ Das Kapital. 

Kritik der politischen Ökonomie, publicerades 1867. Den revo-

lutionära arbetarrörelsens främsta teoretiker hade med detta 

verk ambitionen att presentera en teori om kapitalistisk sam-

hällsförändring, eller som han uttryckte det, ”att avslöja det 

moderna samhällets ekonomiska rörelselag” (1974 [1867], p. 5). 

Samhällets framväxt måste enligt Marx ses som en ”naturhi-

storisk process, styrd av lagar, som inte endast är oberoende av 

människors vilja, medvetande och avsikter utan tvärtom själva 

bestämmer deras vilja, medvetande och avsikter” (ett citat ur 

efterskriften till andra upplagan 1873). Marx ville se sam-

hällsförändring som en ”naturhistorisk” process därför att han 

– liksom de flesta intellektuella i den tidens England – var 
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imponerad och influerad av Darwins framgång i att några år 

tidigare formulera en teori om evolution i den organiska värl-

den (Colp, 1974).   

Att Marx beundrade och försökte motsvara Darwin 

erkänns normalt inte i moderna marxistiska kretsar.4 Men 

Marx’ korrespondens med Friedrich Engels, hans finansiär 

och revolutionäre medkämpe, visar tydligt att han under ar-

betet med Kapitalet uppmärksammat Darwin, vars Om arter-

nas ursprung publicerades på originalspråket 1859, alltså 

mindre än ett decennium innan första bandet av Kapitalets 

första upplaga kom ut. Några månader efter utgivningen av On 

the Origin of Species skriver Engels till Marx att ”Darwin, 

som jag just läser, är utmärkt” (Zirkle, 1959, pp. 85-97). Unge-

fär ett år senare svarar Marx att Darwins bok enligt honom 

”innehåller grunden i naturhistorien” som också skulle gälla 

för den samhällssyn han och Engels utvecklade.5 

 Marx’ beundran var heller inte en tillfällig nyck. Det 

visar hans efterskrift till den andra upplagan till Kapitalet 

där han citerar en av de positiva kritikerna till förstaupplagan 

på det uppseendeväckande sätt som citerades i kapitlets inled-
 

4 Om de inte läst den klassiske Plechanov ([1895] 1972), Nolan (2002, 2006, 2009), eller Car-

ling (2006). För en översikt över temat evolution och historiematerialism, se Kirkpatrick och 

Blackledge ed. (2002) som försökte vidareutveckla en förening mellan marxism och Darwins 

teori.  

5 Det har också hävdats att Marx ville dedicera Kapitalet till Darwin, men att denne avböjde. 

Historisk källforskning ger dock inget stöd för detta (Hodgson 2006).  
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ning: att det ”ekonomiska livet uppvisar fenomen analoga med 

utvecklingshistorien på andra biologiska områden”. 

 Observera att Marx alltså citerar uttrycket ”andra” 

biologiska områden. Han protesterar alltså inte mot att eko-

nomin ses som ingående i det biologiska området (sic!), utan 

framhäver den tankegången genom att speciellt lyfta in citatet 

i sin efterskrift. Det kan tolkas som att Marx faktiskt närde 

drömmen om att i Kapitalet inte bara skapa en teori om sam-

hällsförändring som skulle motsvara vad Darwins teori var för 

vetenskapen om naturhistorien. Marx antyder därmed också 

att han önskade att hans kritik av den politiska ekonomin 

(som nationalekonomins förgångare kallades vid den tiden) 

skulle bli accepterad som en ny vetenskaplig gren av denna 

Darwin-inspirerade biologi i vardande.6  

 
6 Observera att detta faktum inte uppmärksammas av dagens marxkännare, såsom Jon Elster 

eller Mats (Dahlkvist) Lindberg, med undantag för dem nämnda ovan i fotnot 4. Citatet från 

en rysk recensent, som Marx aktivt lyfter fram genom ett inklipp mellan punkter, lyder i eng-

elsk översättning: ” ... As soon as society has outlived a given period of development, and is 

passing over from one given stage to another, it begins to be subject also to other laws. In a 

word, economic life offers us a phenomenon analogous to the history of evolution in other 

branches of biology. The old economists misunderstood the nature of economic laws when they 

likened them to the laws of physics and chemistry. A more thorough analysis of phenomena 

shows that social organisms differ among themselves as fundamentally as plants or animals. 

Nay, one and the same phenomenon falls under quite different laws in consequence of the dif-

ferent structure of those organisms as a whole, of the variations of their individual organs, of 

the different conditions in which those organs function, &c. Marx, e.g., denies that the law of 

population is the same at all times and in all places. He asserts, on the contrary, that every 
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 Det var också denna andra upplaga av Kapitalet som 

Marx skickade till Darwin i juni 1873. I Darwins Down 

House utanför London kan varje museibesökare själv konsta-

tera att Marx’ bok har en box i Darwins inglasade och låsta 

bokhylla i arbetsrummet. På försättsbladet till exemplaret som 

Marx skickade har han enligt uppgift skrivit in en hälsning 

från ”en beundrare”. Det är dock allmänt känt att exemplaret 

är endast delvis uppsprättat (till sidan 105 av 822) och alltså 

inte läst i sin helhet (Browne, 2003, p. 403; Colp, 1974; Gold, 

1977, p. 26). Ändå skriver Darwin ett tackbrev till Marx i ok-

tober samma år, bl.a. med orden ”trots att våra studier har va-

rit så olika tror jag att vi bägge ärligt önskar kunskapens till-

växt & att det med säkerhet i det långa loppet kommer att bi-

dra till mänsklighetens lycka.”7  

 Möjligen skulle man kunna tolka Darwins tackbrev 

som en försåtlig kritik av Marx’ forskning i formulering av 

dessa ord, just i det att Marx’ Kapitalet liksom hans övriga 

skrifter är så genomsyrade av politik, politisering och uppma-

ning till revolution som Darwin säkerligen inte ansåg skulle 

leda till ”mänsklighetens lycka”. Det är i alla händelser up-
 

stage of development has its own law of population. ...” (efter ordet till den andra tyska up-

plagan 1873).  

7 Darwin skriver: ”I hartly wish I was more worthy to receive it, by understanding more of the 

deep & important subject of political economy. Though our studies have been so different I 

believe that we both earnestly desire the extention of knowledge & that this in the long run is 

sure to add to the happiness of mankind.” (Browne 2003, 403). 
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penbart att Darwin var kallsinnig till intellektuella närman-

den från Marx’ sida.  Marx kom nämligen aldrig att följa eller 

bygga på Darwins teori i vare sig Kapitalet eller något annat 

sammanhang. Marx var istället intresserad att använda Dar-

wins framgång och teori för egna politiska syften. I ett brev 

skriver Marx exempelvis: ”Darwins arbete är mycket viktigt 

och passar mitt syfte genom att det ger en naturvetenskaplig 

grund for den historiska klasskampen” (Browne, 2003, p. 

188).8 Den egentliga frågan är förstås om utnyttjandet för poli-

tiska syften utesluter en seriös vetenskaplig tillämpning, dvs. 

om Marx var cyniker eller forskare som också hade politiska 

avsikter.  

 Inte bara Marx var mer imponerad av Darwins fram-

gång inom naturforskningen än inspirerad av Darwins teori 

som sådan.  Detta gällde även Engels som hade en ytlig och på 

många sätt felaktig förståelse av den teori som Darwin presen-

terade. Hodgson (2006, p. 13) visar exempelvis att Engels i Na-

turens dialektik missförstår Darwin på en rad punkter och att 

han uppvisar entusiasm för andra teorier än Darwins om bio-

logisk förändring, inklusive Haeckels, som verkligen var ras-

istisk (mer om detta nedan). Marx missuppfattade också myck-

et av vad Darwin skrev. I ett vykort till Engels angav Marx 

 
8 Den engelska texten lyder: “Darwin’s work is most important and suits my purpose in that it 

provides a basis in natural science for the historical class struggle” (Browne 2003, 188). 
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1882 – nio år efter den insmickrande inskriften i exemplaret 

av Kapitalet han skickat till Darwin ⎯ att han ansåg den nu 

helt okände, men då den mycket kände och politiskt radikale 

medicinaren Virchow vetenskapligt överlägsen Darwin. Trots 

detta, när Marx sex månader senare begravdes på Highgate 

Cemetry i London, deklarerade Engels i sitt tal att ”såsom 

Darwin upptäckte utvecklingens lagar i den organiska natu-

ren, så upptäckte Marx utvecklingens lagar i den mänskliga 

historien” (Hodgson, 2006, p. 15). I fortsättningen av talet av-

slöjar Engels emellertid ganska tydligt att det inte är Darwins 

teori om evolution som han och Marx hade förstått och tilläm-

pat på samhället. Det är revolutionens principer som hyllas 

och prioriteras snarare än den vetenskapliga förståelsen av den 

drivkraft för evolution som kampen för överlevnad ger i na-

turhistorien. Det är en av eftervärldens mest tragiska faktum 

att Marx’ och Engels’ revolutionslära byggde på denna själv-

proklamerade och falska ”vetenskaplighet” och inte på en reell, 

om vilket alla samhällsförsök med ”den vetenskapliga marx-

ismen-leninismen” senare också vittnar.  

 

”Revisionismen” 
Om det vid Marx’ tid var eftersträvansvärt att likna Darwin i 

sin samhällsteori, varför anses det idag av inte minst ”marxis-

ter” och före detta sådana så dubiöst att ha en evolutionär syn 
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på social och samhällelig förändring? Det grundläggande pro-

blemet ligger i Marx’ och Engels’ oförmåga att verkligen sätta 

sig in i vad Darwins teori gick ut på. Dessutom berodde det 

som nämnts på att det teoretiska arbetet i stort sett redan var 

utfört vid publiceringen av Darwins On the Origin of Species 

(1859). Men framför allt var syftet och uppdraget politiskt och 

politiserat för Marx och Engels, vilket ställer till problem ur 

vetenskaplig synvinkel (som vi skall se exempel på senare). Det 

ledde i sin tur till att marxister därefter inte hade tillräcklig 

kunskap för saklig bedömning av Darwins och hans efterfölja-

res vetenskap och i stället gjorde synnerligen snedvridna be-

dömningar. Inte minst i samhällen som Sovjetunionen, där bi-

ologiska vetenskaper ⎯ liksom alla andra aspekter av sam-

hället ⎯ skulle styras politiskt, vantolkades därför Darwin. 

Det påverkade också marxister i icke planekonomiska länder 

att förhålla sig politiskt till biologin, vilket jag också kommer 

att ge exempel på, inklusive ett antal svenska. Långt efter det 

att Kalla kriget var slut, och sovjetmarxismen passerat sin hi-

storiska kulmen, hade denna ”kritiska”, i själva verket djupt 

upplysningsfientliga hållning levt kvar i det allmänna med-

vetandet, långt utanför de tidigare marxisternas kretsar. 

Främst var det i Sverige missuppfattningarna att Darwins te-

ori skulle vara deterministisk, eller att den förordade ojäm-

likhet, som bitit sig fast.  
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 De politiserade slutsatserna av Darwins teori, såsom 

eugenik (”rashygien”), nazisternas rasism och de allierades 

ideologiska moteld, det viktorianska samhällets socialdarwin-

ism och Sovjets lysenkoism har minerat det samhällsteoretiska 

fältet. Istället för att dra slutsatsen att politisering alltid hotar 

att vanställa vetenskapens genombrott och att politisering av 

vetenskap därför skall förhindras i möjligaste mån, har istäl-

let ofta dragits den felaktiga slutsatsen att Darwins teori ändå 

måste vara i någon mån suspekt och därför bör relativeras, dvs. 

anses som en av många uppfattningar om social förändring 

men utan vetenskaplig särställning. För dagens samhällsfors-

kare är medvetenheten om denna politisering viktig för att 

kunna göra upp med den. Därför denna prolog.  

 

Politisering av Darwins teori och hans verkliga ståndpunkter 
 

Försök att politisera Darwins förklaring till biologisk föränd-

ring uppstod förvisso genast. Redan mångvetenskapsmannen 

Francis Galton (1822-1911), Darwins kusin på fädernet,9 myn-

tade begreppet eugenik (rashygienforskning) och arbetade för 

att människans fortplantning skulle ses som en samhällelig 

angelägenhet och därför ligga till grund för en politik. Ett 

sällskap för utvecklandet av utbildning om denna politik 

 
9 Det intressanta med att Galton och Darwin är kusiner på fädernet är att deras gemensamma 

anfader, Erasmus Darwin, också försökte presentera en allmän evolutionsteori. 
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skapades och Galton blev dess hederspresident. Därmed var 

Galton först i en politisering av Darwins förklaring av evolut-

ion. Galtons eugenik kom att få stora och vidsträckta konse-

kvenser. Rasbiologisk forskning startades i många länder. I 

Sverige kom eugeniken att leda till tvångssterilisering efter 

rashygienprinciper och inom ett etablerat Statens institut för 

rasbiologi i Uppsala bedrevs rasbiologisk forskning från 1922 

ända fram till 1959.10 Politiseringen skedde alltså genom att 

använda Darwins förklaring om hur urval bidrar till evolut-

ion som medel för en politiserad typ av avelsverksamhet för 

människan och statlig finansiering av forskning om olika ”ra-

ser”. Men eugeniken var inte Darwins fel eller förenlig med 

vare sig hans teori eller den forskning som följde i hans fot-

spår.11 Det vet vi eftersom Galtons tankegångar om rashygien 

 
10 Observera att detta institut verkligen hade många andra inspirationskällor än Darwin. 

Skallmätning, exempelvis, var ju inte en Darwins idé, utan rasbiologins arbetssätt kom från 

allehanda obskyra ”forskare” före honom som arbetade med ”kraniometri”.  

11 Galton var samtidigt en vetenskaplig pionjär av stor betydelse även för samhällsforskare. 

Han var den statistiker som skapade begreppet korrelation, normalfördelning, standardavvi-

kelse och regression, vilka är begrepp och tekniker som fortfarande atändigt används av kvan-

titativt inriktade samhällsforskare. Dessutom var han den som introducerade enkäter och in-

tervjuundersökningar, alltså den mest grundläggande och dominerande teknik för kvantitativ 

samhällsforskning vi har inom samhällsforskningen idag. Han var också den förste att förstå 

det som är känt som ”wisdom of the crowds” (”folkmassans visdom”), alltså att genomsnittet av 

ett stort antal människors gissningar om en faktisk kvantitet ofta kommer mycket nära san-

ningen. Han myntade vidare uttrycket ”nature versus nurture” (motsvarande det svenska ”arv 

eller miljö”).  Det är alltså inte bara kopplingen mellan Marx och Darwin som visar influen-

ser mellan natur- och samhällsforskning, utan i hög grad också Galton. Men det är naturligt-
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kommenteras av Darwin i hans Människans härkomst (2006 

[1871]). Darwin anmärker att stöd till de svaga i samhället 

visserligen motverkar fördelarna med en naturlig selektion, 

men varnar också för att återhållande av sådant stöd hotar vår 

sympati, ”den ädlaste delen av vår natur”, och att erbjudande 

av undervisning skulle vara viktigare än att arbeta för lägre 

barnafödande bland dessa grupper. Om vi medvetet underlåter 

att hjälpa svaga och hjälplösa, innebär det en stor ondska 

(s.169), skriver Darwin.12 Han hade alltså förmåga att lyfta sig 

moraliskt över den politisering som hans forskning oavsiktligt 

bidragit till. Den ”stora ondska” som senare uppstod med euge-

niken och rashygienen som grundpelare, hade alltså helt klart 

Darwin som motståndare. 

 För att bedöma Darwins inställning till raser och 

kulturell utveckling måste vi naturligtvis också granska de 

passager som verkligen rör frågan om ”ras”. Denna term hade 

dock på denna för-genetiska tid en delvis annan betydelse. På 

samma sida skriver Darwin:13 

 
vis ingen idag som av det skälet skulle kalla samhällsforskare som använder kvantitativa ana-

lysmetoder för opinionshygienister eller attitydeugeniker för det.  

12” …if we were intentionally to neglect the weak and helpless, it could only be for a contingent 

benefit, with a certain and great present evil” (Darwin 1871, 169).  

13 In all civilised countries man accumulates property and bequeaths it to his children. So that 

the children in the same country do not by any means start fair in the race for success. But 

this is far from an unmixed evil; for without the accumulation of capital the arts could not 
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I alla civiliserade länder ackumulerar människan 

egendom och efterlämnar till sina barn. Så barnen i 

samma land startar inte på något sätt rättvist i kapp-

löpningen mot framgång. Men detta är långt ifrån en 

oblandad nackdel, för utan ackumulering av kapital 

skulle inte färdigheterna göra framsteg, och det är 

huvudsakligen genom deras styrka som de civiliserade 

raserna har utvidgat, och nu överallt utvidgar, sin 

räckvidd, så att de nu äger rum bland de lägre ra-

serna.  

 

Läsaren får också själv avgöra om detta citat är uttryck för 

rasism. Min personliga tolkning är att Darwin inte var rasist 

därför att han med termerna ”ras”, de ”civiliserade raserna” 

och de ”lägre raserna” menar det som idag skulle kallas ”vari-

ationer inom arten”, etniska grupper, eller de variationer inom 

arten människa som faktiskt uppnått ”civilisation” i den me-

ning termen hade på 1800-talet. Darwin anger inte heller 

arvsmassan som orsak till sådan ”civilisation” (och gener var 

ju inte kända på Darwin tid). Att han inte ser mer distanserat 

på termerna ”civiliserad” och ”lägre” ter sig oerhört förlegat 

 
progress; and it is chiefly through their power that the civilised races have extended, and are 

now everywhere extending, their range, so as to take the place of the lower races. 
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och politiskt inkorrekt idag, men var det inte i det viktori-

anska och koloniala England han levde i. Att han använde 

högst 1800-talsmässiga språkliga uttryck som ”civilisation” och 

”lägre raser” är heller inte ett skäl att förkasta hela hans teori 

om naturhistorisk evolution som rasistisk. Darwin skriver 

också:14 

 

Inte heller är det så att den moderata ackumulation-

en av välstånd stör urvalsprocessen. När en fattig man 

blir rik, kommer hans barn att inträda i yrken och 

professioner inom vilket det är tillräcklig kamp, så 

att de som är kapabla fysiskt och psykiskt klarar sig 

bäst. Närvaron av ett antal välutbildade människor, 

som inte behöver arbeta för sitt dagliga bröd, är avgö-

rande till en grad som inte kan överskattas, eftersom 

allt högt intellektuellt arbete utförs av dem, och på 

sådant arbete beror all materiell framgång, för att 

inte nämna andra och viktigare fördelar.  

 

 
14 Nor does the moderate accumulation of wealth interfere with the process of selection. When 

a poor man becomes rich, his children enter trades or professions in which there is struggle 

enough, so that the able in body and mind succeed best. The presence of a body of well-

instructed men, who have not to labour for their daily bread, is important to a degree which 

cannot be over-estimated; as all high intellectual work is carried on by them, and on such 

work material progress of all kinds mainly depends, not to mention other and higher ad-

vantages (Ibid. 169).  
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Detta är Darwins sätt att uttrycka sin politiska hållning, eller 

hans politisk-ekonomiska ideologi, om man så vill. Han ansåg, 

likt den politiska ekonomins grundare Adam Smith (1723-

1790), som ju Marx hade som huvudmål att kritisera, att se-

lektion inträder som en nödvändig ingrediens i det samhälle 

där professioners färdigheter växer fram. Här tillämpar han 

alltså faktiskt sin teori på färdigheternas snarare än organ-

ismernas material, helt i linje med modern evolutionär kultur-

forskning (som vi kommer tillbaka till senare i boken). Det 

kan man ha åsikter om, men inte heller här kan Darwin kal-

las rasist, även om språkbruket är föråldrat.  

 Citaten visar i alla händelser att Darwin inte stöder 

en eugenisk (faktiskt mänsklig avels-) politisering av sin teori 

– som hans kusin Galton arbetade för ⎯ och anser den oaccep-

tabel på såväl moralisk som vetenskaplig grund. Citaten visar 

också att Darwin är realist, ser verkligheten sådan den är, sna-

rare än att han är moralistisk, ideologisk eller normativ. Där-

för formulerar han inte heller några program eller utopier. 

 Det var istället främst den produktive tyske natur-

forskaren Ernst Haeckel (1834-1919), som i sina böcker tol-

kade evolutionär teori i vad vi idag skulle kalla socialdarwin-

istisk riktning. (Man kan notera att Haeckels verk om männi-

skans evolution också står i bokhyllan i Darwins arbetsrum på 

Down House, där han besökte Darwin 1866.) Haeckel ansåg 
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“människoraserna” som resultat av evolution från olika prima-

ter. Haeckel var vid denna tid oerhört inflytelserik, inte minst 

i Tyskland. Genom att Haeckels skrifter spreds i stora uppla-

gor kunde denna s.k. polygenism spridas. Med den som grund 

var det lätt att se att orsaker till skillnader mellan olika “ra-

ser” berodde på att de snarare var olika arter. Därmed motive-

rades en teori om hur raserna skilde sig åt. Det är denna poly-

genism som influerade Hitler, som också ansåg folkslagen ar-

ter i kamp om begränsade resurser (Snyder, 2015). Darwin an-

såg däremot, precis som modern DNA-analys visat, att hela 

mänskligheten evolverat från en enda urbefolkning i Afrika 

och att grupper har utvandrat därifrån till andra kontinenter. 

Modern forskning har ironiskt nog visat att dessa emigranter 

på vägen blandat sina gener med neanderthalarna (Green, et 

al., 2010). Således kan endast afrikaner vara ”renrasiga” Homo 

sapiens. Man kan undra hur Hitler och rasbiologer hade rea-

gerat på det! Hela det nazistiska hyllandet av den ariska rasen 

hade kollapsat. 

 Rasbiologin i nazisternas tappning inspirerades inte 

heller av Darwin, som däremot många kreationister hävdat i 

syfte att diskreditera evolutionär forskning. Hitler inspirera-

des främst av mytomanen Adolf Josef Lanz (1874-1954), som 

falskeligen kallade sig baron och doktor och tog sig namnet 

Jörg Lanz Liebenfels (Pammer, 2004). Denne Lanz drev bland 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

47 

 

annat en tidskrift Ostara, där han förfäktade extrema idéer om 

den ”ariska rasens” överlägsenhet och olika ”rashygieniska” 

metoder för att göra denna ”övermänniska” till renrasig härs-

kare över mänskligheten. I en bok av Wilfred Daim, Der 

Mann der Hitler die Ideen gab, beskrivs hur Hitler, som re-

gelmässigt läste Lanz’ tidskrift, en dag 1909 gick upp till red-

aktionen och bad honom om ett par exemplar av tidskriften 

som han inte lyckats få tag i, för att därmed få en fullständig 

serie av tidskriften. I Hitlers kvarlåtenskap, som togs av ame-

rikanarna efter kriget, ingick även annan litteratur av Lanz. 

Några av de rashygieniska metoderna Lanz förespråkade var 

polygami för blonda män, tvångssterilisering av judar, polack-

er och romer, användning av ”östfolk” som ”kanonmat”, direkt 

likvidering av judar, osv. Även själva svastikan, som nazister-

na hade som partisymbol, är snarlik den som infördes av Lanz 

i den orden han skapade (nytemplarorden ONT). Likheterna 

mellan Lanz, Hitlers och nazisternas teori och praktik är för 

stora för att vara en tillfällighet, även om det naturligtvis inte 

utesluter andra influenser (Daim, 1958). Att beskylla Darwin 

för att ha del i dessa groteska idéer är att gå för långt. 

 

Förtäckt anti-darwinistisk politisering 
Men även ”socialdarwinism” har använts som ideologiskt till-

hygge mot Darwin. Ekonomen Hodgson, som ägnat stor del av 
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sitt liv åt forskning om evolution inom ekonomi och teknik, 

har också gjort en mycket detaljerad analys av begreppet soci-

aldarwinism och dess användning sedan Darwins tid 

(Hodgson, 2006). Han visar att begreppet knappast användes 

alls fram till 1930-talet, men då det användes associerades med 

militarism, nationalism och imperialism. Begreppet in-

troducerades först av den amerikanske sociologen Parsons 

(1902-1979) i en artikel 1932, där han använde termen i syfte 

att bekämpa alla försök att använda idéer från biologin i soci-

alvetenskapens forskning.15 Sett ur historiskt perspektiv fram-

står Parsons artikel idag som ett viktigt steg i en lansering av 

en egen, icke darwininspirerad evolutionism om samhällsför-

ändring. För att lyckas lansera den krävdes att darwininspire-

rad evolutionär teori först diskrediterades. Tyvärr blev Par-
 

15 The war of all against all, the process of elimination, is not to be regretted, since after all 

only the unfit are eliminated and the whole movement is one of progress. On the other hand 

the "reasonable " tradition, when it adopted the doctrine of evolution in a biological sense, 

tended to Lamarckian environmentalism, and in a social sense to the conception of active ad-

aptation through collective mastery of the external environment. Indeed if men are really 

"reasonable" why should there be any necessity for a struggle; if environment forms human 

beings directly why should there be any unfit to eliminate? (Footnote 6: Spencer represents a 

curious mixture of these lines of thought. On the one hand he was the original coiner of the 

phrase "survival of the fit-test," on the other, a believer in the inheritance of acquired charac-

ters.) (…) This becomes a truly evolutionary doctrine only by introducing the Darwinian con-

ception of variation as underlying that of selection. In its social application the new element 

assumes social variations also to be random and to be submitted equally to the selective exigen-

cies of the external environments. (Footnote 8: The whole line of thought uppermost in this 

"Social Darwinism, " is closely identified with the "scientific" aspects of the doctrines of Nat-

ural Law. Its emphasis is on the inexorability of social determinism.)  
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sons mycket framgångsrik i detta angrepp mot Darwin inom 

sociologin och samhällsforskningen och har fortfarande 

många efterföljare. Exempel på Parsons framgångsrika kam-

panj var att han lyckades associera samhällsfilosofen Spencer 

med termen ”socialdarwinism”. Därmed kom namnet Darwin 

att förknippas med ett slags fascism, en bedömning som attra-

herade även vänsterns samhällsforskare. Spencer var emeller-

tid i egentlig mening inte evolutionist i darwinsk mening, utan 

snarare ett slags ”socialevolutionist”, som utvecklat en egen te-

ori om förändring inom olika system. I en tid då de allierades 

psykologiska krigföring mot axelmakterna trappades upp fick 

dock kritiken mot denna ”socialdarwinism” explosiv spridning, 

främst genom Hofstadters Social Darwinism in American 

Thought, 1860-1915 (R. Hofstadter, 1944). Hofstadter målade 

upp en bild av en socialdarwinism som starkt förknippad med 

en högerextrem legitimering av rasism, konkurrens mellan 

folkslag men också alla typer av användning av biologi i soci-

alvetenskapen. Även av Hofstadter sågs Spencer, liksom den 

idag mindre kände Sumner, professor i politisk ekonomi vid 

Yale i slutet av 1800-talet, som ledande socialdarwinister.  

 Parsons och Hofstadter lyckades alltså skapa och 

sprida en aversion mot Darwins teori genom att förknippa den 

med teori som var politiska avarter: rasbiologi, fascism, och 

nazism. Bokstavstroende kristna hade naturligtvis inget emot 
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en sådan förvrängning av vad Darwin stod för. Men även sam-

hällsforskare i både väst och öst lapade i sig. 

 Tillsammans med andra teorier om evolution bränn-

märktes på detta sätt allt som var förknippat med ”social-

darwinism”, denna geniala men illvilliga språkliga uppfinning 

som drog Darwin ner i smutsen. Man kom alltså att se Dar-

wins forskning politiserat och med skygglappar, inte som en av 

de mest fruktbara och vitt tillämpbara vetenskapliga lagar som 

någonsin upptäckts. 

 

Darwins universella lag 
 

Att tillämpa Darwins teori på samhällen måste naturligtvis 

göras på ett sätt som inte är eugeniskt, ”socialdarwinistisk”, 

rasistiskt eller på annat sätt politiserat. Det sätt som denna 

bok argumenterar för är en tillämpning av Darwins lag på 

icke-biologiskt material, grovt sett människors idéer, sätt att 

agera (”uttrycksarter”), vanor, institutioner och andra normer. 

Den numera okände men ovan nämnde skotske samhällsfiloso-

fen David Ritchie (1853-1903) sammanfattar i sin Darwinism 

and Politics redan 1896 denna centrala tankegång på följande 

kortfattade sätt (s. 171): 
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Det pågår ett “naturligt urval” av idéer, vanor, in-

stitutioner oberoende av naturligt urval bland indivi-

der och raser.  

 

Ritchie är pionjären inom den Darwin-inspirerade samhälls-

forskning som denna bok argumenterar för. Med denna icke-

biologiska tillämpning av Darwins lag om naturlig selektion 

som Ritchie sammanfattar kan man angripa det forsknings-

problem som Marx påstod sig vilja lösa, nämligen ”att avslöja 

det moderna samhällets ekonomiska rörelselag” och därmed 

förstå samhällens förändring 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”. Med en sådan hållning 

kan man dessutom motverka politisering av samhällsforskning 

genom att istället hålla sig till vetenskapliga och från politi-

ken distanserade principer för analys av samhällens föränd-

ring. Det är även om de samhällsvetenskapliga politiseringar-

na denna bok handlar. 

 

Från vetenskapsideologisk voluntarism till vetenskaplig real-
ism 
 

Marx var i sin syn på vad som påverkar våra viljor, medvetan-

den och avsikter mer influerad av Hegel än Darwin. Hegel 
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(1770-1831) ansåg ju världsanden driven mot ett mål bestämt 

av Gud. Marx hade därför svårt att se den öppna, icke-

determinerade karaktär som är typisk för darwinistiskt evol-

verande processer. Marx’ hopp om att samhällsförändring 

skulle vara i någon mening ödesbestämd verkar tyvärr seglivat. 

I diskussioner om evolutionär teori stöter man av det skälet 

ofta på uppfattningen att evolutionära processer skulle ha för-

utbestämda mål, eller vara ”deterministisk” och därför kunna 

ligga till grund för förutsägelser om framtida utveckling. Var-

ifrån har kritiken av Darwin och evolutionär teori fått denna 

missuppfattning från? Det finns knappast något stöd i Dar-

wins teori för det. Framtida evolution av arter kan exempelvis 

inte förutspås. Däremot ligger de evolutionära lagbundenhet-

erna⎯att evolutionen beror på variation, selektion och 

nedärvning⎯bakom tidigare artbildning och är till sin natur 

eviga. Evolutionär teori förklarar alltså evolution på ett prin-

cipiellt plan, dvs. varför den uppstår, men ger ingen fingervis-

ning om dess exakta utfall. Där innebär naturligt eller artifi-

ciellt (politiskt) urval bland en variation av idéer, vanor och 

institutioner som ”nedärvs” kulturellt inte någon förutbestämd 

form av kulturell evolution, även om den är lagbunden. Vilka 

evolverade former den tar sig uttryck i kan knappast med 

större säkerhet förutspås, däremot kan den vetenskapligt stu-

deras och förklaras i efterhand på basis av Darwins teori om 
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evolution i form av anpassningar till omgivningen. Att påstå 

att Darwins teori om evolution är deterministisk är alltså inte 

bara felaktigt utan diametralt fel; tvärtom säger den i princip 

ingenting om hur framtidens evolverade former ser ut, bara att 

den uppstår om det finns variation, selektion och nedärvning. 

 Bland forskare som istället hyllar den metodologiska 

individualismen,16 är det istället bara intressant vilka indivi-

der som velat vad. Ofta anses nämligen vissa individers viljor 

vara orsak till vad som sedan sker, inte minst politiskt. Exem-

pel på hur metodologiska individualister tänker på samma sätt 

som lekmän är att man i dagligt tal anser som Olof Palme att 

Politik är att vilja (1986), dvs. förändring i samhället avgörs 

av vad vi vill som medborgare. Detta proklamatoriska synsätt 

är intressant också därför att Palme var utbildningsminister i 

den regering och ledare för den rörelse som starkt påverkade 

samhällsforskningens framväxt i vårt land. Även forskningen 
 

16 Marx’ dröm om lagar som till och med ”bestämmer” viljor, medvetanden och avsikter bryter 

mot modern samhällsforskning som oftast håller sig till en så kallad ”metodologisk individu-

alism”. Den innebär att samhällsförändringar enbart skall förklaras med faktorer på indivi-

dernas nivå, såsom exempelvis deras intentioner, uppfattningar, valsituationer och handling-

ar. Den metodologiska individualismen har rötter hos den legendariske sociologen Max Weber 

(1864-1920) och entreprenörskapsforskningens pionjär, Joseph Schumpeter (1883-1950). Det 

är med hjälp av metodologisk individualism som Schumpeter kan driva hem tesen om entre-

prenörens avgörande roll för förändring i den ekonomiska historien (Udehn, 2001). Det är 

också med grund i metodologisk individualism som modern samhällsforskning har kunnat 

avfärda både marxistiska och evolutionistiska teorier (såsom Parsons) om lagbundenheter på 

samhällsnivå. När väl de allierade segrat i den intellektuella kampen behövdes inte längre 

vapnet mot ”socialdarwinismen”.  
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om samhället kom att hålla fast vid den lekmannamässiga 

idén om att samhällsförändring styrs av viljor.  

 Men Darwins teori tillämpad på den metodologiska 

individualismens material av idéer, viljor, intentioner, hand-

lingar, osv., gör snarare viljan till det som först skall förkla-

ras, innan man börjar använda dem som förklaring till något 

annat. Det behöver absolut inte tolkas som exempel på determ-

inism. Snarare sammanfaller evolutionär teori med Marx’ am-

bition att se samhällsutveckling som en ”naturhistorisk pro-

cess, styrd av lagar, som inte endast är oberoende av männi-

skors vilja, medvetande och avsikter utan tvärtom själva be-

stämmer deras vilja, medvetande och avsikter”. Men en modern 

evolutionär tolkning av ordet ”bestämmer” behöver inte tolkas 

som att både viljornas, medvetandens och avsikters exakta in-

nehåll bestäms av sådana lagar. Då hade vi verkligen haft en 

determinism. ”Bestämmer” kan istället tolkas som att lagar ut-

gör 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 evolutionär 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. En evo-
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lutionär samhällsanalys i den ovan citerade Ritchies anda 

skulle därmed mycket mer bidra till förklaringen av uppkomst 

och förändring av observerade sociala och samhälleliga förhål-

landen än den icke-evolutionära och på den metodologiska in-

dividualismen och lekmannauppfattningen grundade sam-

hällsforskningen som dominerar idag.  

 För att närmare förklara för en metodologisk-

individualistisk social- och samhällsforskarkår, och blivande 

ny generation evolutionära samhällsforskare, vad en evolut-

ionär politisk ekonomi skulle kunna innebära, måste man 

också ta upp de vetenskapsteoretiska problem som hittills stop-

pat denna vidareutveckling. Främst är det aversionen mot det 

man kallat ”funktionalism”, samhällsforskning byggd på lö-

sare analogier med biologins begrepp, såsom nationen sedd som 

”samhällsorganism” med olika organ som har funktioner. Par-

sons står som det stora hindret för oss, med sin funktionalist-

iska och ickedarwinistiska evolutionism. Tankar om samhället 

som organism har till och med antika anor. Redan Aristoteles 

använde sådana funktionalistiska metaforer, vilket framgår 

tydligt i Politiken (staters behov av försvar jämfördes med 

djurs osv.). Förra seklets kritik mot Spencer, Parsons och 

andra funktionalister riktades främst mot att deras evol-

utionism inte kan förklara förändring och speciellt inte radi-

kal sådan. Den kritiken håller idag, fullständigt. Men modern 
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evolutionär forskning på Darwins grund har ingenting med 

denna organismiska funktionalism att göra, vilket kommer att 

blir klart för varje läsare av denna boks första del. I motsats 

till Spencer, Parson, men också den metodologiska individual-

ismen, är det just förändring, inklusive radikal sådan, som 

Darwins teori kan ligga till grund för att förklara. Dess styrka 

är också att den kan hjälpa oss förklara sådan förändring på 

flera nivåer, såsom världssystemet av nationer, medborgarnas 

beteenden i ett eller flera länder, men också de politiska och 

ekonomiska idéernas spridning bland nationer, regioner, 

kommuner, organisationer och grupper.  

 Det är naturligtvis inte så att en ”teori” då ”förklarar 

allt”, vilket är samhällsforskarnas fallucka för alla som vill 

komma med teori på universellt plan. Detta handlar inte om 

en religiös förklaring. Darwins teori är ingen ”lära”. Den kan 

inte avfärdas med Ockhams rakkniv (den som skär bort allt 

onödigt teoretiserande, speciellt om högre makter). Då hade 

inte den biologiska forskningen klarat sig långt. Snarare bott-

nar Darwins ”teori” i en djupare insikt om förändringens 

principiella väsen, och denna insikt kan användas i vidareut-

veckling av modeller som i sin tur kan prövas i form av hypo-

teser om olika typer av förändringsprocesser i andra än strikt 

biologiska sammanhang. Det är därför man kan tala om en 

”universell darwinism”, vilket innebär att inte bara all evolut-
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ion av liv i universum torde följa Darwins teori i form av för-

ändringsprincip, utan även all annan social och kulturell evo-

lution, vare sig den är politisk, ekonomisk, teknologisk eller i 

övrigt kunskapsmässig. Det är med denna prolog jag hoppas 

läsaren med öppet sinne är förberedd inför en skissering av 

grunddragen i en evolutionär politisk ekonomi eller naturvet-

neskaplig kulturforskning, något som i denna bok är syno-

nymt. Syftet är att visa hur ”det ekonomiska livet”, men också 

övriga mänskliga kulturer än de ekonomiska, ”uppvisar feno-

men analoga med utvecklingshistorien på andra biologiska 

områden”.  
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I. Grunddragen till en 
evolutionär politisk ekonomi 
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Darwinister i alla vetenskaper, 
förenen Eder! 
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Kapitel 2. Darwins lag 
 

 

På grund av denna kamp för livet så är varje vari-
ation, hur liten och på vilket grund den än är orsa-
kad, om den i någon utsträckning är gynnsam för 

en individ av vilken art det än kan vara i dess 
oändligt komplexa relationer till andra organismer 
och till den yttre naturen, benägen att leda till 

denna individs överlevnad och kommer generellt att 
bli ärvd av dess avkomma. Avkomman kommer 
därför också att ha en bättre chans att överleva ef-

tersom, av de många individer av varje art som pe-
riodiskt föds, kan bara ett litet antal överleva. Jag 
har kallat denna princip, enligt vilken varje liten 
variation om den är användbar bibehålls, för na-

turligt urval, för att särskilja det från människans 
makt över urvalet.  

Charles Darwin, On the Origin of Species by Means 
of Natural Selection, or the Preservation of Favou-
red Races in the Struggle for Life ([1859] 1968)17 

 

 
17 Owing to this struggle for life, any variation, however slight and from whatever cause pro-

ceeding, if it be in any degree profitable to an individual of any species, in its infinitly com-

plex relations to other organic beings and to externa nature, will tend to the preservation of 

that individual, and will generally be inherited by its offspring. The offspring, also, will thus 

have a better chance of surviving, for, of the many individuals of any species which are peri-

odically born, but a small number can survive. I have called this principle, by which each 

slight variation, if useful, is preserved, by the term of Natural Selection, in order to mark its 

relation to man’s power over selection. 
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Darwins teori eller lag? 
I det tålmodigt formulerade stycket ovan beskriver Darwin 

sin teori om evolution som han tillämpar för att förklara 

organismers förändring över generationer naturhistoriskt. 

Enligt principen om naturligt urval följer, skriver han, att 

varje liten variation bland individer som tenderar att leda 

till fördel under livets varierande villkor också leder till en 

större chans att överleva och därför fungerar som ”naturligt 

urval” – skilt från det artificiella urval som människan be-

driver i förädling av växter och avel av djur. Genom nedärv-

ning kommer varje sådan individuell variation att sprida sin 

nya och i relation till tidigare arvsanlag något modifierade 

form. Han anger med ett träddiagram i On the Origin hur 

arter utvecklas ur varandra som en följd av denna föränd-

ringsmekanism.   

 Vi kallar idag denna förändring av arter över gene-

rationer för ”evolution” (i äldre språkbruk ”descendens”), 

men Darwin använde termen ”transmutation”. Ordet ”evolut-

ion” används faktiskt inte en enda gång i On the Origin of 

Species. Endast som sista ord i hela boken använder han 

verbet ”evolvera”, eng. evolve. Darwins vetenskapliga genom-

brott handlar inte bara om att alla organismer har evolverat 

historiskt ur tidigare former, snarare än skapats av högre 

makter, eller om att människan har skapats ur tidiga aplik-
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nande förfäder, utan framför allt om den princip eller lag 

enligt vilken denna ovedersägliga evolution eller förändring 

över generationer i naturhistorien har kunnat gå till. Det är 

den principiella mekanismen bakom evolution som är Dar-

wins egentliga upptäckt, inte dess tillämpning på olika 

forskningsområden, såsom växter och djur genom natur-

historien.  

 Vad skall vi idag kalla denna av Darwin formule-

rade förändringsmekanism? I citatet ovan använder Darwin 

själv ordet ”princip” men på andra ställen i On the Origin 

skriver han sin ”teori” om naturligt urval. I vetenskapliga 

texter brukar man också oftare benämna den ”teori”, men i 

positivistisk mening som segrare över alla andra rivali-

serande teorier och med så enormt mycket framgångsrik 

forskning som följd att ”teorin” av de allra flesta betraktas 

som så nära bekräftad det går att komma.  

 Etologen Richard Dawkins är kanske den mest 

välkände i att formulera ståndpunkten att teorin har varit 

så vetenskapligt fruktbar och bekräftats i så många fynd av 

fossil och andra forskningsresultat att man måste betrakta 

den som sann eller till och med en lag (1976, 1982). Ibland 

används också ordet ”idé”, såsom i den amerikanske filosofen 
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Dennetts Darwin’s Dangerous Idea (1995) eller i den svenske 

ekologen Ulfstrands bok Darwins underbara idé (2008). 

 Men den brittiske vetenskapsfilosofen Plotkin har 

istället kallat teorin för ”Darwin-maskin” och ”algoritm” i 

sin Darwin Machines (H. C. Plotkin, 1994).18 Det är en mer 

precis och träffande benämning som skiljer den från veten-

skapliga teorier om vad saker beror på, från så kallade em-

piriska teorier. Evolution kan analyseras empiriskt såsom 

förändring i arvsmassa bland generationer av bananflugor, 

men då missar man förståelsen för dess princip, idé eller al-

goritm för hur informationsöverföringen mellan historiskt 

föränderliga enheter går till och därför hur den är tillämp-

bar på vilket material som helst. Darwins teori uttryckt som 

algoritm eller förfarande för informationsöverföring är 

kanske tydligast i sammanfattningen i slutet av kapitel IV i 

On the Origin of Species, som jag för tydlighets skull citerar 

under rubriker som delar upp argumentationen i algorit-

mens eller ”förfarandets” beståndsdelar: 

1. Det första nödvändiga villkoret: om det finns variation:  

 
18 Hodgson och Knudsen kallar den Darwin’s Congecture i Geoffrey Martin Hodgson and 

Thorbjørn Knudsen, Darwin's Conjecture: The Search for General Principles of Social and 

Economic Evolution (Chicago; London: University of Chicago Press, 2010). ”Conjecture” är 

också Poppers term för teori som genom att ha genomgått de empiriska prövningarnas eklut 

uppnått en högre grad av etablerad vetenskaplig giltighet. 
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Darwin formulerar detta första villkor på följande sätt: 

”Om det under långa tidsåldrar och under varierande 

livsbetingelser är så att organismer varierar i flera de-

lar av sin uppbyggnad, och jag tror detta inte kan avvi-

sas;”19 

2. Det andra nödvändiga villkoret: om det finns selektion 

(på grund av kampen för överlevnad):  

Darwin fortsätter om villkor två: ”Om det föreligger, 

beroende på den starka exponentiella tillväxten av varje 

art, vid någon ålder, årstid eller år, en hård kamp för 

livet, och detta kan säkerligen inte avvisas. Då, i be-

aktande av den oändliga komplexitet i relationerna 

mellan alla organismer till varandra och till deras ex-

istensvillkor, vilka orsakar en oändlig diversifiering i 

strukturer, uppbyggnad och vanor som skall vara till 

deras fördel, anser jag det skulle vara ett extraordinärt 

faktum om inte någon variation som någonsin uppträ-

der är användbar för varje varelses välfärd, på samma 

sätt som så många variationer har varit användbara för 

människan. Men om variationer som är användbara för 

varje organism uppträder, är det säkert så att individer 

 
19 If during the long course of ages and under varying conditions of life, organic beings vary at 

all in the several parts of their organisations, and I think this cannot be disputed; 
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med dessa kommer att ha de bästa chanserna att över-

leva i kampen för överlevnad.”20 

3. Det tredje och sista nödvändiga villkoret: om det finns 

nedärvning:  

Slutligen, som tredje villkor, nämner Darwin helt kort, 

i en tid då kunskap om gener inte fanns: ”och genom 

den starka principen om ärftlighet”21  

4. Om de tre nödvändiga villkoren ovan uppfyllts: så upp-

kommer evolution (i betydelsen förändring mellan ge-

nerationer):  

Vilket ger grund för Darwin att göra följande all-

mängiltiga prediktion: ”kommer de att tendera att pro-

ducera avkomma med dessa karakteristika.”22  

 
20 If there be, owing to the high geometrical powers of increase of each species, at some age, 

season, or year, a severe struggle for life, and this certainly cannot be disputed. Then, consid-

ering the infinite complexity of the relations of all organic beings to each other and to their 

conditions of existence, causing an infinite diversity in structure, constitution, and habits, to 

be advantageous to them, I think it would be a most extraordinary fact if no variation ever 

had occurred useful to each being’s own welfare, in the same way as so many variations have 

occurred useful to man. But if variations useful to any organic being do occur, assuredly indi-

viduals thus characterised will have the best chance of being preserved in the struggle for life; 

21 and from the strong principle of inheritence 

22 they will tend to produce offspring similarly characterized. 
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5. Denna princip kallar Darwin ”det naturliga urvalet”: 

Som sammanfattning anger han som slutsats: ”Denna 

princip för överlevnad har jag kortfattat kallat det na-

turliga urvalet.”23 

Darwins ”teori” om förändring av organismer under natur-

historien bottnar alltså i en generell princip som säger att 

evolution sker, när tre nödvändiga och tillräckliga villkor 

föreligger, nämligen (1) variation, (2) selektion (urval) och 

(3) nedärvning. Den kan förklara evolution bland alla typer 

av enheter, låt oss kalla dem ”replikatorer”, som varierar, se-

lekteras på något sätt, och nedärvs i någon mening, dvs. på-

verkar de framtida replikatorerna utformning beroende på 

hur selektion (urval) skett mellan de tidigare varierande en-

heterna. Därmed förklaras också tydligt att Darwins teori 

om evolution på intet sätt är deterministisk, utan tvärtom 

öppen för framtida okända former av liv. Ett sätt att förstå 

detta på är att inse den enorma kombinationsrikedom arvs-

anlag eller kulturenheter har. De verkliga livsformerna, 

både biologiska och kulturella, uppvisar bara ett litet fåtal 

av alla kombinatoriska möjligheter.24 

 
23 This principle of preservation, I have called, for the sake of brevity, Natural Selection. 

24 Dawkins formulerar tankegången som "however many ways there may be of being alive, it is 

certain that there are vastly more ways of being dead” (Dawkins 1986). På samma sätt finns de 

flesta möjliga kulturformerna inte, trots att det finns så många individuella kulturer. 
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 Det framgår också klart att det inte handlar om 

”survival of the fittest” (ett uttryck som Spencer och inte 

Darwin uppfann), utan om den bäst anpassades högre grad 

av reproduktion av de drag som gör den bättre anpassad. Det 

innebär att lagen inte heller har någon normativ implikat-

ion och därför inte är möjlig att politisera utan förvansk-

ning. Darwins lag i strikt bemärkelse handlar t.ex. inte om 

rasers grad av civilisation, eller om att det är naturligt med 

ojämlikhet. Den handlar inte om att de starkaste individer-

na eller civilisationernas skall eller bör överleva, även om 

den tidens okunnighet om gener ledde Darwin till konstate-

randen om att vissa individer och kulturformer faktiskt tro-

ligen tenderade att göra det. Den handlar heller inte om att 

kvinnans roll i samhället är orubbligt undergiven. Inte hel-

ler är den en legitimering av några andra hinder för männi-

skans strävan mot välstånd och lycka för alla utan undan-

tag. Den är över huvud inte normativ och ger ingen grund 

för någon typ av politik alls. All politisering av Darwins lag 

är alltså ett brott mot Humes lag: ett är kan aldrig översättas 

till ett bör.  

 Eftersom villkoren (2) selektion och (3) nedärvning 

tillsammans kan sammanfattas med begreppet ”differentie-

rad replikering”, kan teorin också sammanfattas som att dels 

variation och dels differentierad replikering är de enda nöd-
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vändiga och därför tillräckliga villkoren för evolution. 

Finns dels variation och dels dessa variationers olika grad 

av replikering så uppstår evolution. Punkt. Det är endast det 

Darwins lag säger. Det gör att lagen också i högsta grad är 

tillämplig i analysen av vår politiska ekonomi och i vår 

historieuppfattning, dvs. förståelsen av våra samhällens 

grundläggande uppbyggnad och förändring. För det finns 

ingen annan lag om förändring, i varje fall ingen annan 

upptäckt och vetenskapligt icke-falsifierad. Alla andra teo-

rier om evolution har nämligen hittills falsifierats eller vi-

sat sig ohållbara därför att de inte låter sig prövas veten-

skapligt.  

Konsekvenser för en politisk ekonomi eller samhällsforskning 
med vetenskapliga ambitioner 
Den evolutionära politiska ekonomin och historieuppfatt-

ningen bygger alltså på principen om variation och differen-

tierad replikering. Det som replikeras kan då naturligtvis 

lämpligen kallas replikator. Jag har i det replikerat termen 

”replikator” från Dawkins, som på ett ställe beskriver den 

som ”vad som helst i universum av vilket det görs kopior” 

(Dawkins, 1982, p. 83). ”Replikatorer” (något som kopierar 

sig) kan därför vara av vilket slag som helst. Replikatorer 

kan exempelvis vara sätt att utföra olika typer av handling-

ar, eller framställa ting, dvs. vara beståndsdelarna i en kul-
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tur. Kulturella replikatorer – sätt att tänka, handla och 

frambringa saker eller skapa kulturella uttryck eller arte-

fakter – är alltså enheter i en kulturell evolution (i betydel-

sen förändring eller framväxt) om och endast om de uppfyll-

ler de tre ovan nämnda nödvändiga och tillräckliga villko-

ren variation, selektion och nedärvning. Omvänt, om man 

kan observera kulturell förändring —i sätt att tänka, 

handla och framställa saker som idag inte sker som igår—

finns det inget annat sätt än variation, selektion och 

nedärvning som kan ligga bakom denna förändring. Ef-

tersom våra sätt att tänka, handla och framställa ting verk-

ligen snabbt förändras genom historien, är alltså hela vår 

kulturs framväxt ett resultat av processer vars grundläg-

gande princip Darwin upptäckte och som inte bara ligger till 

grund för vår biologi i fysisk mening utan även förutsätt-

ningarna den ger för kulturell vidareutveckling.  

Ett exempel på det, som Darwin själv anger, är sät-

tet att språkligt kommunicera bland grupper av människor. 

Vi har som art en evolverande förmåga till tal och språk, 

men vilket språk som kommer att anammas är inte genetiskt 

bestämt utan kulturellt. Dels kan därför språkets evolution 

ses som en biologisk anpassning, som vuxit fram eftersom det 

ökar reproduktionen för de individer och grupper som haft 

bättre språkförmåga än andra individer och grupper. Språ-
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ket har på flera sätt bidragit i kampen för överlevnad för 

våra förfäder och förmödrar. Men språken har som kulturell 

företeelse också själva evolverat genom att variationer har 

uppkommit bland vilka det sedan varit några som levt vidare 

och ”nedärvts” i socialt inlärda ordförråd och grammatik. 

Kulturer kan alltså dels förstås som evolverande anpass-

ningar i samspel med den biologiska evolutionen, dels som 

helt självständiga förändringsprocesser. I de helt självstän-

diga förändringsprocesserna är det alltså variation i hand-

lingar (språkliga) som utsätts för selektion (omgivningens 

prövning av vad som är bäst anpassning) vilket resulterar att 

vissa uttryck institutionaliseras (nedärvs) och andra inte. 

Det ger i längden en språkevolution. 

 Språk, liksom alla andra kulturella uttrycksfor-

mer, evolverar alltså dels som en funktion av att de utgör va-

riationer i sätt att uttrycka sig, av selektion bland dessa va-

rianter eller uttryck beroende på deras användbarhet och 

anpassning till omgivningens prövning, och av att de 

”nedärvs” genom att de etableras som sociala vanor eller in-

stitutioner bland gruppers övriga medlemmar. Det sker 

kanske genom att de också nedskrivs eller memoreras i 

sånger, berättelser, eller historieskrivningar. På samma sätt 

är det med politiska, ekonomiska och tekniska kulturytt-

ringars evolution. Exakt hur dessa uttryck evolverat, och 
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vilka omgivningsfaktorer som påverkat, är bland de viktig-

aste uppgifterna för en evolutionär politisk ekonomi att be-

forska och reda ut.  

 Boken bygger alltså på Darwins algoritm om evo-

lution tillämpat på handlingar och sätt att uttrycka och ut-

föra saker, inte hans teori om att djurs och växters livsfor-

mer förändrats över lång tid utan en gudomlig skapare. 

Därmed blir denna bok obiologisk i den meningen att vår 

biologi, såsom exempelvis våra gener, inte spelar någon roll i 

den. Handlingar vi utför kopplas inte till vår biologi alls. 

Endast i en sammankopplande, genetisk-kulturell princip-

modell, vill jag förklara vad som driver de mänskliga civili-

sationerna framåt, i polemik mot den materialistiska histo-

rieuppfattningen. Därmed slipper vi också att ta ställning 

till frågor som vi som samhällsvetare inte har kompetens att 

forska om, nämligen samband mellan genetisk och kulturell 

evolution, vilket istället är ett forskningsområde som vi kal-

lar sociobiologi. Boken är endast biologisk i den meningen 

Marx antydde att hans Kapitalet är det, nämligen att den 

har som ämne att förklara och utveckla förståelsen för det 

faktum att det ”ekonomiska livet uppvisar fenomen analoga 

med utvecklingshistorien på andra biologiska områden.”  
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Kan Darwins teori testas om den är riktig? 
Darwins teori om att livsformer idag har evolverat ur andra 

tidigare livsformer kan naturligtvis testas i någon mening. Om 

den var falsk skulle det inte finnas några fossil av djur och 

växter som inte finns idag. Men det är inte vår sak som sam-

hällsforskare att bedöma. Biologer är naturligtvis helt överty-

gade om riktigheten i denna teori. Det finns heller ingen se-

riös, rivaliserande teori till Darwins för biologer av olika 

slag.25  

 Kan man också testa Darwins lag om att evolution 

sker som en följd av variation, selektion och nedärvning? 

Kan man testa hans algoritm? Det är ju den teorin som är 

intressant för oss samhällsforskare. Hans algoritm är ju inte 

en vanlig, empirisk teori om orsak och verkan mellan två va-

riabler och som därmed kan prövas mot verkligheten statist-

iskt, utan snarare en princip som skall gälla generellt och 

lagbundet. Även om man skulle kunna pröva den inom ett 

antal olika giltighetsområden, såsom genuppsättningar, 

språk, kulturer, normer, politiska och ekonomiska institut-

ioner, teknologier, osv., skulle det riskera att missa poängen 

med algoritmen. Man skulle inte förstå hur den kausala 

mekanismen fungerar med hjälp av enbart historiska data 

om inte dessa är insamlade bland de kulturella replikato-
 

25 Senare i boken tas upp vidareutvecklingar, inklusive den neo-darwinistiska syntesen och 

den utökade evolutionära syntesen.  
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rerna över tid. Det är också därför den metodologiska indi-

vidualismens samhällsforskning inte hittat några utveckl-

ingslagar. Istället skulle man behöva pröva den matematiskt 

och i simuleringar för att se om den fungerar som universell 

princip. Eftersom det har blivit avskräckande med matema-

tik inom samhällsforskningen har denna bok som princip 

att inte presentera en enda formel. Boken är därmed för-

hoppningsvis bättre anpassad till den samhällsforskande 

omgivningen i vårt land. Men en beskrivning kan vara moti-

verad i väntan på en mer metodinriktad uppföljare av denna 

bok.  

Richard Dawkins, som även har datavetenskaplig 

bakgrund, har i ett känt exempel demonstrerat kraften i hur 

Darwins teori fungerar som algoritm för icke-genetisk evo-

lution i boken The Blind Watchmaker (1986). Dawkins gör 

ett experiment där variation, selektion, och nedärvning sker 

artificiellt för att frambringa en viss godtyckligt bestämd 

kombination av bokstäver – han använder ett utdrag ur den 

också i inledningen av boken citerade Shakespeares Ham-

let.26 Hamlet beskriver i en scen hur ett moln ser ut med den 

ålderdomliga formuleringen: ”methinks it is like a weasel” 

(”mig tyckes det är likt en vessla”, enligt en äldre svensk 

 
26 Ett experiment med naturlig istället för artificiell selektion hade då kanske varit hur en 

godtycklig men språkligt välformulerad mening frambringats. 
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översättning). Tänk nu först efter hur många gånger en an-

nan apa än människan skulle behöva för att gissa denna 

mening slumpmässigt. Meningen är 28 tecken lång i sin eng-

elska version, mellanslagen inräknade. På varje ställe kan 

apan välja mellan 26 bokstäver i det engelska alfabetet plus 

mellanslag. Det finns alltså 27 möjligheter på 28 ställen. En 

apa skulle alltså med slumpen som grund behöva det astro-

nomiska antalet 2728 gånger (ett tal som är 40 siffror långt!) 

för att skriva denna mening rätt en gång. Men Dawkins till-

lämpning av Darwins algoritm brukar klara det på betydligt 

färre försök. Det går till på följande sätt.  

 Först sker ett slumpmässigt försök med något teck-

en på varje position. Detta försök betraktas som en ”förälder” 

till kommande generationer försök. Kom ihåg att sätt att 

handla är replikatorn och selektionsenheten är själva försö-

ket. Selektionen sker genom jämförelser med citatet ur 

Hamlet och den mening som är mest lik är den enda som 

”överlever”. Föräldern har antagligen inte många tecken rätt. 

Detta första försök får därefter ”reproducera sig” i form av 

ett visst antal nya försök, ”avkommor”, som är kopior av 

”föräldern”, men har en viss mutationsfrekvens, alltså 

slumpmässiga avvikelser från ”föräldern”. Vissa bokstäver 

ändras alltså i den ”föräldramening” som sedan kopieras i 

nästa generation försök. I varje generation sker selektion på 
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”avkomman”. Den mutation av föräldrameningen som mest 

liknar Hamlets strof blir den enda föräldern i varje generat-

ion försök till nästa kull avkommor eller försök. Det inne-

bär att varje ”generation” försök utsätts för ett hårt selekt-

ionstryck, där endast en ”avkomma” vinner i kampen för 

”överlevnad” som ”förälder” till nästa generation försök. 

Darwinalgoritmen ger alltså en upprepad sökprocess, där de 

bästa fynden ligger till grund för nästa uppsättning försök, 

som är mer specificerad och därför bättre anpassad till vid 

det tillfället rådande omständigheter.27  

 Resultatet blir olika varje gång (evolution är ju 

som nämnts inte determinerad), men oftast behövs bara ett 

par hundra ”generationer” för att lösa Hamlet mening, vilket 

skall jämföras med slumpen som alltså kräver ett tal med 40 

siffror i serie. Slutsatsen av experimentet är att Darwins al-

goritm är oerhört mycket bättre än slumpen på att hitta en 

hittills okänd lösning på ett problem, vare sig det är känt 

(ett mål mot vilket artificiell selektion strävar) eller okänt 

(genom naturlig selektion).  Det är alltså variation plus den 

differentierade replikeringens mekanism som skapar evolut-

ion även i detta icke-biologiska exempel. Resultatet beror på 

att den bäst anpassade textremsan får flest egna efterföljare 

 
27 Med flera mjukvaror tillgängliga gratis på Internet kan man testa hur många generationer 

av försök som behövs för att frambringa en viss text man är intresserad av. 
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som uppnår en allt bättre överenstämmelse med vad en be-

dömare anser önskvärt, vilket i sin tur som helhet ger evolut-

ion i senare generationer som anpassning till omgivningen. 

Dawkins experiment ger en stark förståelse för kraften i 

Darwins algoritm. Man måste dock tänka på att exemplet 

här visar en riktad evolution mot ett speciellt mål. Selekt-

ionen är alltså artificiell och konstant över tid, inte naturlig 

eller dynamisk i detta exempel. Men just därför liknar den 

mer den selektion som ofta pågår i samhällen med stabila 

institutioner som system för selektion av åtgärder i en viss 

politisk eller ekonomisk riktning. 

 Förutom att Darwins algoritm verkligen fungerar 

som princip för evolution, är det alltså också så att det inte 

finns någon annan mekanism eller princip som också låter 

sig prövas logiskt, matematiskt med simulering, som också 

ger evolution. Det innebär att vi kan vara ganska säkra på 

att en förändring som skett i våra samhällen, eller av sociala 

förhållanden mellan två tidpunkter, rimligen måste upp-

kommit enligt Darwins algoritm ⎯ hans lag ⎯ om variation 

och differentierad replikering bland replikatorer. Det finns 

så att säga ingen annan kraft som skapar social och samhäl-

lelig förändring, t.ex. vad vi människor, grupper, organisat-

ioner, företag, partier eller regeringar vill, gör eller tänker 
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intentionellt. Lamarck, som vi återkommer till, hade ju fel 

om att viljan spelar direkt roll som orsak till evolution. 

Darwin hade däremot rätt att viljan spelar in i artificiell se-

lektion genom att utgöra människans mål med selektionen.28 

Motsvarande distinktion gäller även kulturell evolution. Det 

vi vill, gör eller tänker är ingen självständig orsak utan i 

själva verket en del av den evolution som algoritmen förkla-

rar principen för. Det vi upplever som att vi vill, gör och 

tänker är alltså en effekt av att vi är del av en kultur som 

evolverar. Som Marx uttryckte det: samhällets framväxt 

måste ses 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”. Denna process är i samhällslivet 

oftast artificiell, dvs. politiskt styrd på systemnivå.29 

Från metodologisk individualism till evolutionär idealism 
Ovanstående evolutionära syn på de mänskliga kulturernas 

framväxtprincip kräver att den metodologiska individual-

ismen avfärdas. Det är inte längre individers göranden och 

låtanden som är grunden till vår sociala verklighets föränd-

ring. Snarare är det evolutionen av idéerna, handlingarna 

 
28 Karl Deutsch hade en liknande modell för hur samhällen styr mot mål (Deutsch, 1963). 
29 Viljan kan exempelvis vara en effekt av tidigare biologisk evolution i andra arter, men i vår 
art utgöra en förutsättning för artificiell kulturell evolution. Intention är allstå ingen ur-

sprunglig orsak till någon förändring, utan dels en effekt av tidigare genetisk evolution och 
har naturligtvis både genetiska och kulturella effekter i den framtida evolutionen av dem 
bägge. 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

81 

 

och deras resultat fysiskt och psykiskt som utgör drivkraften 

bakom att 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 att älta, såsom ägande av produktionsmedel 

eller klasstillhörighet. Idéerna är dessutom varierande, till 

skillnad från det materiella som är fixt. En förklaring på 

basis av en förekomst av en ny idé öppnar en ny värld av 

förklaringar om följder och kausala mekanismer, medan 

hänvisning till ”klass”, ”ägande” eller ”socio-ekonomisk” po-

sition är endimensionell och blir inget mer än en ”bak-

grundsfaktor” i analysen. Samhällsforskare idag kan alltså 

överge den metodologiska individualismen och material-

ismen på den historiska sophögen. Förklaringar till vår för-

änderliga värld slipper då också beskrivningar i termer av 

s.k. ”klassfrågor” och ”materiella förhållanden”, dessa re-

flexmässiga (”institutionaliserade” snarare än vetenskapligt 

givande) förklaringskandidater.30 Våra kulturers framväxt 

 
30 Samhällsintresserade är också oftare ideologiskt inskolade i materialism. Författaren 

till denna bok är inget undantag. Själv har jag emellertid gjort upp med den. Att vara 

materialist innebär ju att man anser värderingar, attityder och beteenden som på något sätt 

bestämda av individens socio-ekonomiska status, dvs. att man tenderar att ha uppfattning-

en att ”klass” spelar roll för vad man anser politiskt eller har för attityd till olika politiska 

aktörer och företeelser. Med ”klass” menas ofta socio-ekonomisk status (inkomst, utbild-

ning, osv.), snarare än det marxistiska ”förhållande till produktionsmedlen”, dvs. om man 
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kräver så mycket färgstarkare och dynamiska förklaringar 

för att bli trovärdiga i ett vetenskapsbaserat samhälle. I fö-

respråkandet av en evolutionär politisk ekonomi avkrävs 

därför läsaren inget mindre än en ny syn på både social och 

samhällelig verklighet, vetenskap och kunskap. Det kan 
 

äger sådana (”kapitalist”) eller ej (”arbetare”). För en materialist är det svårt att se att so-

cio-ekonomisk status (”klass”) inte skulle vara en viktig orsak till den kultur man tillägnar 

sig som individ. Snarare är det ett slag axiom, eller utgångspunkt, att det sociala i sam-

hället kan ses i termer av ”klassfrågor”. En evolutionär idealism inbegriper inte något så-

dant axiom. ”Klass” har ju ingen given, objektiv definition (Holmberg, 1974). Inte heller 

skulle en sådan definition kunna användas på individ- eller samhällsnivå, statiskt. Vi har 

ju inte ett kastväsende med kastmarkering i pannan, så att vi objektivt och ovedersägligt 

vet att en individ tillhör en klass. Så hur kan en sådan diffus hänvisning som ”klass” an-

vändas som förklaring i seriösa samhällsvetenskapliga sammanhang? Min förklaring 

är⎯som del II i denna bok beskriver och analyserar utförligare⎯politiseringen av vår 

samhällsforskning. I politiserad forskning förklaras inte fenomen vetenskapligt i termer 

av väldefinierade variabler, utan i termer av det man tycker illa om, eller det man genom 

politiseringen vill bekämpa, i det här fallet ”klasser”. De som talar om fenomen som ”klass-

frågor” är alltså efterföljare till den ideologi som eftersträvar det ”klasslösa samhället”, dvs. 

marxismen och kommunismen. Samhällsforskare som medvetet eller omedvetet låtit sig 

politiseras genom att seriöst använda begreppet ’klass’ anser jag gör ett vetenskapligt själv-

mål. (Observera att detta inte innebär att man som medmänniska i sin vardag inte får anse 

att det är en helt legitim politisk strävan att motarbeta sociala skillnader. Man måste alltså 

till viss del skilja på sitt liv som forskare om det som kan analyseras av objektiva förhål-

landen och sitt subjektiva liv som medmänniska och medborgare.) En indikator på att 

klassbegreppet är ideologiskt och inte vetenskapligt, är också att vi inte har något allmänt 

accepterad kunskap om hur klasser uppstår, förändras över tid och eventuellt försvinner. 

Vi har heller inte tillförlitlig statistisk över dessa förändringsförlopp. Det beror på natur-

ligtvis på att begreppet ”klass” inte är vetenskapligt i bemärkelsen mätbart med annat än 

självrefererande validitet: ”en klass är en klass är en klass är en klass”. Institutioner såsom 

äganderätt, och materiella tillgångar i form av fysiska artefakter, är snarare resultat av 

kulturell evolution, vilket i detalj förklaras senare i denna bok. 
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vara lika svårsmält för en materialist och marxist som det 

var för Tycho Brahe och hans samtid att acceptera den ko-

pernikanska tanken om att jorden kretsar kring solen istäl-

let för tvärtom. Den sociala och samhälleliga verkligheten vi 

lever i måste nämligen uppfattas som icke-subjektiv, dvs. 

människors tankar, yttranden och handlingar måste ses som 

resultat av ständigt pågående och objektivt existerande kul-

turevolutionära processer snarare än som ett resultat av 

dessa subjekt eller människorna själva.  

I vår narcissistiska tid, där det subjektiva tyckar-

samhället når oanande höjder genom social medier och 

ständiga debattprogram i massmedia, kan den evolutionära 

idealism som förespråkas här verka helt otidsenlig. Men i 

själva verket är det precis tvärtom. Yttranden i sociala me-

dier evolverar precis som alla andra kulturyttringar som en 

följd av variation, selektion och kulturell nedärvning. 

Knappast något skrivs som förut skrivits i samma samman-

hang. Därmed har vi variation i ”tillämpning”. Selektion 

sker tydligt med ”gillanden”, delningar och kommentarer. 

Socialt missanpassade yttranden förbigås med tystnad eller 

attackeras, alltså selekteras bort och ”dör”. Yttranden och 

kommentarer sparas i mediet och minnet hos deltagare i 

diskussionen (”nedärvning”). Uppfattningar evolverar som 

en följd av allt detta. Och detta är bara exempel på att evo-
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lution sker i form av yttranden i ett socialt medium. Dessu-

tom sker evolution i form av val av språk, val av socialt me-

dium, i val av teknisk plattform, osv. Vi har alltså en explo-

derande sam-evolution som är idémässig, kognitiv, språklig, 

ideologisk, politisk, teknisk, ekonomisk, marknadsmässig, 

osv., samtidigt och kultur-ekologiskt. Man kan fråga sig om 

något inte är evolution i detta, vilket måste besvaras ne-

kande.   

Därmed förpassas vi människor som biologiska va-

relser, i den evolutionära politisk-ekonomiska kulturforsk-

ning som förespråkas här, till rollen att endast utgöra kul-

turens värddjur, habitat eller spelplan för kulturens egen 

reproduktion och förändring. ”Vi” innehar med detta synsätt 

som biologiska organismer ingen egen kulturellt initierande 

kraft utan att vi utsätts för en speciell situation som ger an-

ledning till att 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 som jag återkommer till senare i denna skrift.) 

Kultur växer alltså själv fram i de idéer, tankar och hand-

lingar vi kallar våra, och våra biologiska ”vi” reduceras till 

blott dess värdorganismer (i den kulturevolutionära terori 
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som jag förespråkar för social- och samhällsforskare). Detta 

kulturperspektiv måste sjunka in och inses.31 Det kan ta tid, 

 
31 Man måste först inse att inom varje individs tankevärld finns redan en komplex upp-

sättning kulturenheter i kombination. Har man vuxit upp i en miljö som exempelvis inne-

bär mycket intryck utifrån och varit öppen för sådana intryck, och om man har erfarenhet 

av systematisk inhämtning av kulturintryck genom skolgång och utbildning, kanske även 

utomlands och i kulturellt främmande miljöer, så har man också troligen en tankevärld 

som är öppen för ytterligare intryck. Det leder förmodligen till att värden av denna tanke-

värld lättare än andra finner en vidareutvecklande utkomstmöjlighet, vilket innebär en 

kulturell anpassning till omgivningen. Det som då en materialist betraktar som attityder 

och beteenden orsakade av ”klasstillhörighet” eller på samhällsplanet anses som en ”klass-

fråga” är snarare effekten av tidigare tillägnelse av nya kulturuttryck som gett positiva 

effekter på den konkreta individens materiella status och de konkreta gruppernas differen-

tiering socio-ekonomiskt. Det är alltså inte så att denna materiella status eller socio-

ekonomiska differentiering skulle i sig vara orsaken till tillägnelsen av andra kulturut-

tryck. Det sägs också ofta med liknande tankefigur av materialister att arbetslöshet skulle 

leda till främlingsfientlighet bland icke-invandrare och därmed icke-integration av in-

vandrare. Detta är också ett materialistiskt missförstånd och sammanblandning av orsak 

och verkan. Tillägnelsen av andra idéer är även här den kritiska faktorn, som ger effekter, 

sekundärt, i ett kulturrikt liv, inklusive anställning och ett meningsfullt arbete. Det är 

därför tryckfrihet, globaliserad idéspridning (i vid bemärkelse, inkluderande forskning), 

språk, skrivande och läsande som är avgörande faktorer för ett på alla plan och bland ett 

allt större flertal rikt liv i ett samhälle. Utan informationsfrihet, språket, skrivandet och 

läsandet kan inte idéer spridas, blandas och realiseras i innoverande handling, och som 

därefter, sekundärt, bland individer och samhälle skapar rikt liv ekonomiskt, socialt, och i 

övrigt kulturellt. Materialister har alltså vänt på orsak och verkan i samsplet mellan det 

kulturella och det materiella. Det som marxisten betraktar nedlåtande som ”överbygg-

nad”⎯kulturen i vid mening⎯är i själva verket den egentliga drivkraften för olika sam-

hälleliga förändringsprocesser. Det materialisten kallar ”basen”⎯ekonomin, ägandeförhål-

landen och teknikutvecklingen⎯är i själva verket de sekundära effekterna av kulturut-

veckling i evolutionär bemärkelse. Materialisten skulle med samma logik antagligen hävda 

att banken är orsak till våra besparingars storlek, när banken i själva verket är en histo-

risk produkt av sparande och ett villkor för att vi idag sparar just på bankkonton och inte i 

fasta tillgångar eller madrassen. Existensen av banker och konton motsvarar i denna lik-
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men krävs å andra sidan egentligen endast av dem som fors-

kar om vårt samhälle eller våra samhällens olika kulturer 

på ett seriöst sätt i enlighet med modern vetenskap. Öd-

mjukhet inför vår egen kulturella framväxt är då på sin 

plats. Narcissism och annan övervärdering av det egna jagets 

roll kan däremot skrotas.  

 Kulturen och dess enheter måste därför ses som ett 

slags tankevirus som smittar vissa men inte andra värdars 

tankevärldar. Det är svårt för många att inse detta perspek-

tiv som seriöst i forskningssammanhang, eftersom socialve-

tenskapligt skolade personer oftast inte är förtrogna med det 

synsättet. Vi har separerats noggrant mellan natur- och 

samhällsvetare redan på gymnasienivå i Sverige. Vem har 

exempelvis läst epidemiologi bland samhällsvetare? Vi har 

kunskaper om spridning av epidemier och beteenden 

⎯bland naturvetarna⎯snarare än bland dem som behöver 

denna kunskap för att förstå samhället som ett resultat av 

kulturspridning.   

 
nelse existensen av mänskliga hjärnor och tankevärldar. Hur mycket idéer dessa hjärnor 

och tankevärldar har beror naturligvis inte på hjärnornas mänskliga värdar, utan på 

spridningen och absorbtionen av idéer, som motsvarar sparandet i denna metafor.  
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 Det sagt kan vi nu återknyta till Darwins teori och 

den roll som subjektet har i den sociala och samhälleliga 

historien ur ett evolutionärt och idealistiskt perspektiv. Gi-

vet kulturens primära roll i samhället och individens sociala 

förändring, spelar tankevärdars ”viljor” en roll som begrän-

sas till selektion bland tillgängliga kulturella element.32 

 
32 Därför beskriver Simon vår ”begränsade rationalitet” (bounded rationality), och March 

en ”slaskhinksteori” (garbage can theory), dvs. det att (vårt kulturella) ”vi” försöker vara 

rationella, men att det i praktiken leder det till beslut som är ur kulturevolutionärt per-

spektiv endast ”tillräckligt bra” (för att uttrycka det på biologisk engelska: ”fit”)⎯snarare 

än det bästa eller mest optimala⎯givet förutsättningar som råder precis då beslutet måste 

tas och erbjudanden för stunden spelar stor roll. Istället för att göra ”som vi vill”, avgörs 

val mycket av vilka möjligheter som tidpunkten och omgivningen erbjuder (March, 1994; 

Simon, 1982, 1997). Med den insikten om vår passiva roll blir vi som social- och samhälls-

forskare mer vetenskapligt distanserade till våra studieobjekt de kulturella enheter-

nas⎯replikatorerna⎯ förändringsdynamik. Även vår vetenskapliga verksamhet måste ses 

som resultatet av att vi innehar vissa vetenskapsreproducerande replikatorer i våra mentala 

system. Vi får med den insikten den distans till de sociala sambandens och samhällens för-

ändring som låt oss säga bioinformatikern till sitt datamaterial om gener, evolutionsbiolo-

gen till sina bananflugor, eller bakteriologen till sina bakterieodlingar. Vi förstår att vi 

inte är del av det kulturella studieobjekt vi analyserar. Den enda principiella skillnad i 

roller mellan oss evolutionära politiska ekonomer som studerar politisk-ekonomiska repli-

katorer och bakteriologen som studerar sina bakterieodlingar är att vi kanske oftare är 

”infekterade” av de replikatorer vi studerar än bakteriologen är infekterad av de bakterier 

han eller hon odlar. Därför måste vi göra oss medvetna om vår politiserade omgivning och 

vår politiska kultur som vi är infekterade av. Med detta utifrån observerande förhållnings-

sätt kan vi börja diskutera det förhållningssätt till vetenskaplig forskning om den sociala 

och samhälleliga verkligheten som en evolutionär politisk ekonomi motiverar. Sökarljuset 

måste förstås riktas mot de kulturella systemens förändring över tid för att finna förkla-

ringar till sätt att tänka, uttala sig om eller agera inför och inte mot de enskilda in-

dividernas egna uppfattningar om, motiveringar till, eller rationaliseringar av varför de 
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”Darwins lag”  
I inledningen av detta kapitel ställdes frågan om vad Dar-

wins teori eller algoritm skall kallas. Samhällsforskningens 

”teorier” kan alltså idag innebära allt från komplexa be-

greppsbildningar till precisa kausala hypoteser om relation-

en mellan klasser av fenomen (variabler eller villkor). Dar-

wins teori däremot beskriver hur evolution sker som en dy-

namisk men icke-determinerad sökprocess genom variation 

och selektiv replikering genom nedärvning  − på ett univer-

sellt och algoritmiskt plan. Darwin använde ju denna teori 

för att förklara varför evolution skett i naturhistorien. För 

att skilja den universella teorin från den specifika förkla-

ringen i teoretisk form, liksom från teori i form av be-

greppsapparater, är det viktigt att specificera ett lämpligt 

språkbruk som eliminerar missförstånd. Mitt förslag är föl-

jande.  

 Darwins allmänna teori, hans idé om varför och 

hur evolution sker genom variation och differentierad repli-

kering kallar vi Darwins lag.  Begreppet lag brukar ju an-

vändas om regelmässiga och universella förhållanden mel-

 
tänker på ett visst sätt, eller yttrar sig och handlar som de gör. För att forska om detta, 

måste vi då också inneha systematisk information om förändringar i kultur över tid. End-

ast då kan vi med stöd i den kunna analysera och förstå kultur på någon social systemnivå, 

från mikro- till makro-, från grupp- till global nivå.  

 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

89 

 

lan olika observerade fenomen, inte minst kausala sådana. 

Darwins lag är alltså den generella formuleringen av att 

evolution med nödvändighet sker som ett 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 in-

stitutioner och teknologier evolverar enligt Darwins lag. Det 

är också så att det inte finns någon annan lag, t.ex. La-

marcks eller Lysenkos förslag till förklaring, som ger sådan 

evolution. Kommande kapitel förklarar närmare varför. 

 En vetenskaplig teori är då snarare en lag kombi-

nerad med en förklaring av hur, exempelvis variation och 

differentierad replikering, ger evolution inom ett visst 

forskningsområdes studiefält. Darwins teori är således hans 

lag kombinerad med hans förklaring hur variation och dif-

ferentierad replikering bland organismer ger evolution i na-

turhistorien. Det är just denna förklaring han ger i Om ar-

ternas ursprung (1859) och andra skrifter, såsom Könsurva-

let och människans härkomst (i originalupplaga 1871). I den 

förstnämnda boken sker differentierad replikering med 

hjälp av naturligt urval, i den andra främst med hjälp av 

könsurval (sexuell selektion). Därför är det också naturligt 

att tala om Darwins teori just i dessa verk och den resulte-

rande biologin. Men den bör skiljas från hans lag – variat-
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ion i kombination med selektiv replikering genom nedärv-

ning ger evolution ⎯ som är generellt giltig inom alla till-

lämpningsområden, inklusive den politiska ekonomin.  

Konsekvenserna av Darwins lag på andra vetenskaper 
Slutsatsen om evolution som generellt resultat av variation 

och differentierad replikering har ett antal vittgående kon-

sekvenser för oss. Vår vetenskapsteoretiska syn idéernas och 

handlingarnas fundamentala roll har redan nämnts. Ett 

första metodrelaterat konstaterande är att statistisk analys 

inte alltid kan hjälpa oss förstå den kausala mekanismen, 

utan att den kan kräva logik, matematik och simulering. 

Detta faktum kan möjligen utgöra en utmaning för många 

samhällsforskare, men det enklast sättet att lösa det kon-

kreta problemet att sätta igång forskning är då att samarbeta 

med kunniga inom evolutionär teori och matematisk model-

lering. En samhällsvetare kan bidra med fakta och kun-

skaper inom sitt fält, inklusive kännedom om och tillgång 

till samhällsvetenskapliga data. Lösningen heter alltså ade-

kvat sammansatta tvärvetenskapliga projektgrupper.  

 Ett andra konstaterande är att när väl logiken, ma-

tematiken och simulering fått oss att förstå mekanismen, 

kan den ha omvälvande konsekvenser för hur vi lägger fram 

våra teorier och hypoteser.  Jag har på försättsbladet till 
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denna del av boken omformulerat Marx’ och Engels’ apell 

till världens proletärer (1903) och uppmanat: ”Darwinister i 

alla vetenskaper, förenen Eder!”. Darwins algoritm, dess lag, 

är öppen för prövning inom inte bara biologins olika grenar, 

utan inom alla vetenskapsområden där man studerar feno-

men som varierar och som reproduceras differentierat över 

tid. Inom alla samhällsvetenskaper är väl det fallet, eftersom 

samhällen varierar och sociala samband och idéer reprodu-

ceras differentierat över tid. Historia, eller tidsdimensionen, 

hade inte varit intressant annars. Allt hade varit som det va-

rit, utan förändring, om inte en evolution pågick i någon 

form. Idag hade varit identisk med igår, kulturellt.  

Darwins lag inom icke-biologisk forskning 
Det finns all anledning att tro att Darwin själv var med-

veten om den generella tillämpning hans teori om naturligt 

urval hade – alltså dess karaktär av lag ⎯ därför att han an-

vänder analoga exempel själv och därför måste uppfattat sin 

teori som universell lag om evolutionär förändring. Exemp-

let språkutveckling har redan nämnts. Själv skriver Darwin 

i On the Origin of Species ([1859] 1968, p. 406):  

De varierande graderna av skillnader mellan språk 

av samma stam, skulle uttryckas med grupper un-

derordnade grupper, men den riktiga eller till och 
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med den enda möjliga ordningen skulle ändå vara 

genealogisk, och det skulle vara helt naturligt, ef-

tersom jag skulle förena alla språk, utrotade eller 

moderna, med deras närmsta grannspråk och ge 

filiering och ursprung för alla språk.33 

Darwin ansåg alltså att språk också rimligen skulle klassifi-

ceras i trädform, evolutionärt, som arter inom naturhisto-

rien. Darwin förebådade därmed det som idag kallas evolut-

ionär lingvistik. En vidare analogi kunde också vara andra 

kommunikationstekniker än språk, vilket vi återkommer till 

i denna bok. Ett annat exempel på en analogi som Darwin 

själv ser är följande (s. 223): 

Jag är beredd att tro att på nästan samma sätt som 

två personer ibland kan komma på samma uppfin-

ning oberoende av varandra, så kan det naturliga 

urvalet, som arbetar för varje varelses väl och tar 

fördel av analoga variationer, ibland modifiera, på 

nästan samma sätt, två delar av två organismer, som 

 
33 The various degrees of difference in the languages from the same stock, would have to be 

expressed by groups subordinate to groups; but the proper or even only possible arrangement 

would still be genealogical; and this would be strictly natural, as I would connect together all 

languages, extinct and modern, by the closest affinities, and would give the filiation and 

origin of all tongue. 
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bara har en liten del av sin struktur gemensam som 

arv från samma förfader.34 

Redan Darwin gör alltså en tidig analogi mellan uppfinning 

och mutation, något som evolutionär ekonomi sedan åt-

minstone Veblen bygger på. Darwin syftar i sitt citat möjlig-

en också på hans och Wallaces samtida teori,35 bägge inspi-

 
34 I am inclined to believe that in nearly the same way as two men have sometimes inde-

pendently hit on the same invention, so natural selection, working for the good of each being 

and taking advantage of analogous variations, has sometimes modified in nearly the same 

manner two parts in two organic beings, which owe but little of their structure in common to 

inheritence from the same ancestor. 

35 Medan Darwin såg framför sig att åtskilliga år, kanske decennier, bygga upp evidens för sin 

teori och publicera alltsammans i ett större verk, fick han en dag 1858 ett brev från en brittisk 

botanist vid namn Wallace. I ett feberanfall av malaria en natt på Moluckerna hade även 

han, liksom Darwin genom läsandet av Malthus essä i befolkningsfrågan, fått idén om evolut-

ion som ett resultat av att de mest framgångsrika i kampen för överlevnad sprider mer av-

komma. Wallaces brev fick Darwin att häpna över att nästan samma tankegång hade slagit 

någon annan. Ingen av de bägge hade ännu publicerat sin idé. Det beslutades att både Wallace 

och Darwin tillsammans skulle presentera sina formuleringar av teorin vid ett möte hållet av 

Linneanska sällskapet i London den 1 juli 1858. I Wallace bidrag stod bl.a. att:  

(…) det är uppenbart att, av alla de individer som en art består av, så är det de 

som utgör det minsta antalet och de mest svagt byggda varianterna som drabbas 

först, och om trycket är hårt, snart med nödvändighet utrotas. Givet samma or-

sakers påverkan, så är föräldraarten den nästa att drabbas och kommer att 

minska i antal och om liknande ofördelaktiga villkor återuppstår kan den också 

utrotas. Den överlägsna varianten skulle då ensam vara kvar och, om de gynn-

samma villkoren återkommer, skulle den snabbt öka i antal och dominera de 

utrotade arternas och varianternas plats.  

 Varianten skulle nu ha ersätt arten, av vilken den skulle vara en 

mer perfekt utvecklad och högre organiserad form. Den skulle vara i alla avse-

enden bättre anpassad att säkerställa sin trygghet och den skulle förlänga sin 

individuella existens och sin arts. En sådan variant skulle inte kunna återgå till 
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rerade av Malthus’ essä om populationsfrågan (Malthus, 

1798). Men det är i alla händelser uppenbart att Darwin ser 

analogin med evolution inom icke-biologiska forskningsom-

råden. Han är alltså själv medveten om sin lag, vilket inte 

minst märks i avslutningen av Om arternas ursprung där 

 
sin ursprungliga form, för den formen är en underlägsen sådan, och den skulle 

aldrig kunna tävla med den för sin existens.  

(It is evident that, of all the individuals composing the species, those forming 

the least numerous and most feebly organized variety would suffer first, and, 

were the pressure severe, must soon become extinct. The same causes continuing 

in action, the parent species would next suffer, would gradually diminish in 

numbers, and with a recurrence of similar unfavourable conditions might also 

become extinct. The superior variety would then alone remain, and on a return 

to favourable circumstances would rapidly increase in numbers and occupy the 

place of the extinct species and variety.  

 The variety would now have replaced the species, of which it would 

be a more perfectly developed and more highly organized form. It would be in all 

respects better adapted to secure its safety, ad to prolong its individual existence 

and that of the race. Such a variety could not return to the original form; for 

that form is an inferior one, and could never compete with it for existence.)” 

Grundprincipen är således densamma som i Darwins lag. Wallace beskriver idén något an-

norlunda, genom att utgå från den exponentiella tillväxt som skulle ha skett bland djurpopu-

lationer om det inte fanns en kamp för överlevnad. Istället ser vi oftast relativt stabila popu-

lationer, av vilket han drar slutsatsen att den övervägande delen av vilda djurs avkommor går 

under av olika skäl. Eftersom variation finns mellan avkommorna kommer då efterkom-

mande generationer att i större utsträckning häröra från dem. Wallace utgår i sin korta text 

mer från ekologisk konkurrens mellan och inom arter, medan Darwin utgår från det artifici-

ella urvalet innan han beskriver det naturliga. Darwin fick därför istället mycket snabbt 

skriva en ”essä”, som han kallade den, On the Origin of Species, som utkom i november året 

därpå. Därmed kunde Darwin, genom de många fler och detaljerade evidens och komplette-

rande teori om sexuell selektion han kunde presentera, att för eftervärlden anses som den pri-

märe upptäckaren av evolutionteorin. 
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Darwin faktiskt själv också använder ordet lag om evolut-

ionens drivkrafter. 

Teori om ”memer” och teori om sociala epidemier 
Etologen Richard Dawkins36 har i sina böcker The Selfish 

Gene (1976) och The Extended Phenotype (1982) formulerat 

Darwins lag och till och med kallat den det (s. 191-192): 

Fysikens lagar antas vara sanna över hela det till-

gängliga universumet. Finns det några principer i 

biologi som skulle kunna ha samma giltighet? (…) 

Jag vet naturligtvis inte, men om jag skulle slå vad, 

skulle jag lägga mina pengar på en fundamental 

princip. Det är lagen att allt liv evolverar med dif-

ferentierad överlevnad för replikerande enheter.37 

 
36 Senare i sitt liv har Richard Dawkins blivit en person som mest förknippas med ett slags 

vetenskaplig ateism. Men här tas knappast alls upp den politiserade sidan av Dawkins verk-

samhet, som undertecknad inte alls sympatiserar med. Människan behöver inte lyda någon typ 

av tankeprofeter. Jag riktar mig här till seriöst samhällsintresserade och forskare och anser 

att var och en får bilda sig en uppfattning om eventuella högre väsen som en del av sitt privat-

liv. Man kan exempelvis hävda att Gud skapade Darwin och hans lag, som ett religiöst påstå-

ende, och sedan forska oreligiöst, men lika vetenskapligt, i förhållande till det, även om inte 

jag själv skulle göra det. Det är kolossalt tråkigt att inte Dawkins kan skilja på det privata 

och det vetenskapliga. Hans känslokyla gentemot religiösa människor har tyvärr diskrediterat 

även hans tidigare vetenskapliga bidrag. 

37 The laws of physics are supposed to be true all over the accessible universe. Are there any 

principles in biology that are likely to have similar validity? (…) Obviously I don’t know, but 

if I had to bet, I would put my money on one fundamental principle. This is the law that all 

life evolves by the differential survival of replicating entities. 
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Här anger egentligen Dawkins att allt liv i universum måste 

evolverat enligt Darwins lag, men han anger detta i sitt ka-

pitel 11 om ”memer”, alltså kulturenheter som enligt honom 

också är replikatorer. Han lyfter inte principen om evolut-

ion till universell nivå i betydelsen all typ av evolution. Men 

han anger i alla fall att memer liksom gener också är repli-

katorer och alltså evolverar enligt samma princip. I en fot-

not (s. 323) anger han också att en hjärnforskare, Juan De-

lius, ser memer som analoga med parasiter, allt från ma-

ligna sådana till mer benigna symbionter. Dawkins liknar 

också i flera sammanhang memer vid virus (Dawkins, 

1992).38 

 
38 Tanken att beteenden och idéer kan vara ”virala” är utbredd bland många som inte an-

vänder termen ”mem” i exakt samma bemärkelse som Dawkins angav, utan snarare som 

spridningseffekt på nätet eller sociala medier. Ett foto på en söt katt kan i denna nya me-

ning vara en ”mem”. Att nya moden, ”trender” eller konsumtionsvaror ofta bildar vågor av 

spridning är välkänt. Skribenten Malcolm Gladwell har t.ex. kallat fenomenet ”sociala 

epidemier” i boken Den tändande gnistan (2003). Andra exempel är teorin om epidemisk 

vandalisering (Broken Windows Theory) som också Gladwell presenterar i sin bok. Även 

litteraturen om spridning av innovationer (Kandler & Steele, 2010; Rogers, 2003) ger ett 

stort antal exempel som kan tolkas i memtermer. Acerbi et al. har också analyserat moden 

ur evolutionär synvinkel (Acerbi, Ghirlanda, & Enquist, 2012). Kevin Laland har i en lång 

serie skrifter analyserat olika kulturformers evolution (Hoppitt & Laland, 2013; Kandler & 

Laland, 2009; Laland & Brown, 2011). Intressant är också Fowlers studier av människans 

nätverksbeteende (Christakis & Fowler, 2009) – vi tenderar att kulturellt skapa nätverk och 

göra som våra nära och kära gör. Se vidare en tidigare litteraturgenomgång (Sandberg, 

2000a).  
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Själviska gener kontra vår ”vilja” 
Darwins lag om evolution lade grunden till teorin om evo-

lution av organismer i naturhistorien. Genom teorin om kul-

turella replikatorers evolution på basis av samma lag, kan vi 

alltså med naturvetenskapens logik och tekniker studera 

våra samhällens och sociala sambands förändring. De kultu-

rella replikatorerna benämndes memer 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 sam-

band med det som är hans stora bidrag till biologin, nämli-

gen hävdandet att biologisk evolution bäst förstås om man 

fokuserar på genen som selektionsenhet, inte den individu-

ella organismen, gruppen eller hela populationen. Därav 

namnet på boken Den själviska genen. Endast genom att se 

genens perspektiv på replikering förstår vi evolutionens bio-

logiska logik, hävdar han. Mycket av det vi gör som biolo-

giska varelser måste exempelvis förstås som att det ökar 

chanserna för att våra gener skall replikeras hos avkommor.  

Låt mig ta ett exempel. Vi är beredda att offra våra 

liv för våra barn om de skulle utsättas för en dödlig fara. 

För oss som organismer ”känns det” subjektivt och instink-

tivt som en självklarhet att t.ex. som förälder kasta sig i 

vattnet för att rädda ett av de egna barnen som håller på att 
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drunkna. Skulle vi i en intervjuundersökning fråga respon-

denter som var föräldrar om de skulle vara beredda att offra 

sitt eget liv för sina barns skull så skulle de flesta antagligen 

svara ja. Men intervjun eller intervjuundersökningen skulle 

inte ge ett egentligt svar på varför vi svarar det. Inte heller 

vår subjektiva inställning. Det gör däremot genens perspek-

tiv: våra gener har skapat oss som ”överlevnadsmaskiner” för 

genernas fortlevnad i kommande generationer. Det är i den 

meningen generna är ”själviska”;39 vi är endast deras värdar 

genom generationerna och skall som sådana göra allt för att 

replikeringen av dem säkerställs i framtiden. Vi har alltså 

evolverat till detta och vidare reproduktion av våra gener 

genom våra barn är vårt enda sätt att göra det på. Föräldrar 

utan instinkt eller ”vilja” att rädda livet på sin avkomma 

skulle sedan länge selekteras bort i populationen därför att 

det lett till lägre överlevnad för sådana gener. Instinkten att 

 
39 Denna ”själviskhet” på gennivå har vantolkats eller kritiserats otaliga gånger av icke-
forskare och forskare. I Sverige har exempelvis Göran Greider skrivit en hel bok betitlad ”Den 
solidariska genen” (2014) utan att förstå Dawkins poäng med uttrycket den själviska genen. 
Mer förvånande är att Karin Bojs i sin hyllade beskrivning av våra europeiska anfäder och –

mödrar de senaste 54000 åren inte heller förstått poängen och istället grovt misskrediterar 
Dawkins genom att tillskriva honom att han skulle ha ”en felaktig uppfattning om hur dna 
fungerar” och bidragit till ”en politisk polarisering som rådde under trettio- och fyrtiotalen” 
(Bojs, 2015). Det var tråkigt att läsa i en bok som i övrigt hade så mycket intressant att återbe-
rätta från dagens framgångsrika forskares arbete.  

Inom forskarvärlden är det framför allt konflikten med David Sloan Wilson 
som är känd. Wilson är förespråkare för gruppselektion och flernivåselektion och menar 
mycket kortfattat att altruistiska grupper har högre överlevnadsvärde än icke altruistiska 
grupper och att denna altruism därför finns och evolverat (Wilson, 2015). Han underställer 
alltså inte gruppselektionen principen om den ”själviska genen” som enligt Dawkins kan för-

klara varför sådan gruppselektion existerar, nämligen för att säkerställa överlevnaden av den 
gen som skapar sådan socialitet. Jag anser inte denna träta avgörande för presentationen i 
denna bok som riktar sig främst till social- och samhällsforskare. 
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rädda sin avkomma är därför biologiskt lika gammal som 

den sexuella reproduktionen som ger avkomma, och alltså 

mycket äldre än människan själv. Det är den evolutionära 

förklaringen till den starka instinkten att göra allt för ens 

barns överlevnad. Darwins lag, förtydligad med Dawkins 

preciserande teori om den själviska genen, kan alltså för-

klara fenomen på ett mer grundläggande sätt än socialvetne-

skapernas intervjuundersökningar eller samhällsforsk-

ningsmetoder byggande på den metodologiska individual-

ismens principer. Evolutionär metodik ger mer insikter som 

kan komplettera den torftiga metodarsenalen inom dagens 

samhällsforskning.40  

 Det betyder inte att evolutionär teori innebär att vi 

inte räddar andras barn eller inte har den instinkten eller 

”viljan” också. Evolutionär teori utvecklas starkt just på om-

rådet samarbete och socialitet och har som vi skall se senare 

 
40 Intressant nog finns nu exempel på evolutionära ansatser inom statsvetenskapen i Sverige. 

Men undantagen bekräftar ändå regeln att de egentligen inte finns. Ett första exempel är en 

rapport (Wang, Lindenfors, Sundström, Jansson, & Lindberg, 2015), där en zoolog, Patrik 

Lindenfors ingår, men papret är publicerat vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs 

universitet. Ett andra är de många oerhört intressant artiklar som professorn i statsvetenskap 

Sven Oskarsson vid Uppsala universitet publicerat men som går utanför denna boks ambition-

er, såsom att med hjälp av tvillingstudier studera samband mellan gener och politiska attity-

der eller vilken roll utbildning i relation till uppväxt med kontroll för genetiskt arv spelar för 

politiskt deltagande (Dinesen, et al., 2016). Men återigen, givet det internationella forskar-

team som Oskarsson samarbetar med, är detta undantag bekräftelse på det svaga intresset för 

evolution, teoretisk biologi och arv inom svensk statsvetenskap. 
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i boken välutvecklade spelteoretiska förklaringar även till 

varför vi altruistiskt hjälper också individer vi inte är nära 

besläktade med (Bowles & Gintis, 2011; Lindenfors, 2011a; 

Nowak & Highfield, 2011).  

 Observera att också den själviska genens ansats är 

allmängiltig och gäller alla arter. Sociala myror, vars arbe-

tare inte har avkommor utan själva är infertila systrar, off-

rar istället livet för sin drottning och därför samhället i sin 

helhet, eftersom det endast är drottningen som kan föra vi-

dare 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 att hota deras bon.41  

 Istället för att fråga oss vilka funktioner gener har 

för en organism, bör vi därför fråga varför generna har evol-

verat fram organismer av olika typer för att säkerställa sin 

replikering. Om vi någon gång undrar över livets mening, är 

det alltså att i första hand – biologiskt sett ⎯ ”för att” repli-

kera våra gener (även om ”för att” är en språklig eftergift ef-

tersom det handlar om evolution utan intentioner där ”vi” 

inte spelar huvudrollen som organismer utan ”våra” gener).  

 
41 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 att de får fram egentliga orsaker till något? 
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Replikatorlogik 
Det är i detta avseende, fokuset på generna (”genotypen”) 

som selektionsenheter, snarare än organismen eller indivi-

den (”fenotypen”), som Dawkins vidareutvecklar teori från 

Darwin och tidigare biologer. För Dawkins blir evolutionen 

en yttre manifestation av en differentierad replikering av 

selektionsenheter:42 

Evolution är den externa och synliga manifestat-

ionen av en differentierad överlevnad bland alter-

nativa replikatorer. Gener är replikatorer: organ-

ismer och grupper av organismer är bäst att inte 

anse som replikatorer; de är farkoster i vilka repli-

katorerna rör sig. Replikatorselektion är den pro-

cess genom vilken några replikatorer överlever på 

bekostnad av andra replikatorer.  

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 kultu-

rella replikatorerna, de som tillsammans utgör vår mänsk-

 
42 Evolution is the external and visible manifestation of the differential survival of alternative 

replicators. Genes are replicators; organisms and groups of organism are best not regarded as 

replicators; they are vehicles in which the replicators travel about. Replicator selection is the 

process by which some replicator survive at the expense of other replicators. Vehicle selection 

is the process by which some vehicles are more successful than other vehicles in ensuring the 

survival of their replicators. 
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liga civilisation i ständig och evolverande förändring. Det är 

med analogin till den själviska genen som vi kan bygga en 

samhällsforskning med ”den själviska memen” eller kultur-

genens replikatorlogik.43 Vi kan då närma oss det denna bok 

efterfrågar: en avpolitiserad och förvetenskapligad sam-

hällsforskning om lagbundenheter som styr viljan, snarare 

än tvärtom, och därmed principen för en evolutionär poli-

tisk ekonomi. Med en sådan blir också vår historieuppfatt-

ning en helt annan än den metodologiska individualismens, 

eller marxismens, nämligen en evolutionärt, idealistisk och 

kulturell historieuppfattning, där memer, eller vad vi nu 

kallar de minsta replikatorerna kulturellt, spelar huvudrol-

len.  

 
43 Om jag skulle rekommendera en enda bok om just den själviska memen, skulle det vara 

Distins, The Selfish Meme (Distin, 2005). På svenska är min artikel i Statsvetenskaplig tid-

skrift en lättläst introduktion (Sandberg, 2000b). 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

103 

 

Kapitel 3. Den evolutionära idealismen 
och historieuppfattningen 
 

 

En kulturevolutionärt idealistisk verklighets-, vetenskaps- och 
kunskapssyn 
I denna bok förespråkas en vetenskaplig forskning om den 

sociala och samhälleliga verklighetens förändring, såsom 

den följer evolutionär logik på en eller flera systemnivåer, 

reellt och vetenskapligt forskningsbart. Det innebär ett helt 

annat förhållningssätt till hur forskning om sociala och 

samhälleliga förändringar kan och bör bedrivas. Männi-

skans sociala och samhälleliga verklighet, såsom sätt att 

tänka och handla, attityder, värderingar och beteenden, ses 

som resultat av att kulturer lyckats sprida sig, kanske efter 

kommunikation inom kretsen av familjer, vänner, kollegor, 

medborgare i egna och andra samhällen, läsning av olika 

tryckta källor, exponering för masskommunikation, delta-

gande i sociala media, mm., och att all denna kommunikat-

ion sker under föränderliga omgivningsvillkor för alla på 

alla dessa systemnivåer samtidigt och dynamisk, dvs. över 

tid. Dessa processer är inte determinerade som vore de en 

maskin, inte analyserbara med linjära modeller, utan icke-

determinerade och ofta dynamiska som ekologier av kulturer 

och evolutionen av mångfald i en ”regnskog” av mänskliga 
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kulturuttryck. Därför blir också synen på forskningen foku-

serad på det som verkligen sprids och förändras i oss (vilket 

jag här kallar objektiv forskning, alltså skild från oss som 

subjekt), inte på hur vi som individer själva motiverar oss 

(här kallat subjektiv eller intersubjektiv forskning).  

 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 idealist-

isk, till skillnad från ”den vetenskapliga marxismens” 

materialism. Den evolutionärt idealistiska vetenskapssynen 

utgår från att den sociala och samhälleliga världen drivs av 

idéernas, uppfattningarnas, kognitionernas, känslornas, at-

titydernas, värderingarnas, handlingsstrategiernas, beteen-

demönstrens 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, hand-

lingsstrategiernas kamp om begränsade mentala och tempo-

rala utrymmen i människors medvetanden och handlings-

mönster på olika kollektiva och sociala systemnivåer som 

driver kulturförändringen framåt.  
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 En sådan verklighetsuppfattning bygger på andra 

antaganden och medför en annan syn på social- och sam-

hällsvetenskapen än den ”normala” och traditionella. Givet 

att man strävar efter att förstå kulturella systems föränder-

lighet på olika systemnivåer, handlar inte social- och sam-

hällsvetenskap om att förklara enskilda individers hand-

lingar. Det är alltså exempelvis inte vår sak som samhällsve-

tenskapliga forskare att i media som ”experter” uttala oss om 

enskildheter såsom varför den nye ledaren för ett parti nu 

använder något nytt argument. Vår sak är möjligen att un-

dersöka argumentets spridning i olika grupper och klargöra 

dess ursprung och gynnsamma omgivningsvillkor som bak-

grund till att en enskild ledare också yttrar det som en del i 

dess fortsatta spridning. Därmed måste vi också bryta med 

social- och samhällsforskningens tradition att normalt för-

klara med individerna i fokus; vi måste helt enkelt bryta 

helt och konsekvent med den ”metodologiska individual-

ismen” som dominerat oss sedan åtminstone sociologen Max 

Webers dagar. Det är ett dramatiskt steg för en samhälls-

forskare och görs inte i en handvändning eftersom det krä-

ver utbildning och vidareutbildning i samspel med föränd-

rad samhällsforskning. Forskningen måste då förvetenskap-

ligas åt det naturvetenskapliga grundforskningshållet, upp-

rätthålla en större distans till sitt samhälle som studieob-
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jekt, vilket i sin tur i realiteten innebär en radikal omskol-

ning och vidareutbildning för de flesta social- och samhälls-

forskarna. (Och gör inte vi det som samhällsvetenskapare så 

kommer teoretiska biologer och etologer att inta den ni-

schen.44) 

 Till sist innebär en sådan förändring av veten-

skapssynen att synen på även kunskap kommer att ändras. 

Vetenskaplig kunskap evolverar som ett resultat av en evo-

lutionär selektion av hypoteser som håller för fortsatt pröv-

ning och nedärvs i den kumulativa vetenskapliga kunskapen 

(K. R. Popper, 1972, 1989). Ur ett subjektivt perspektiv kal-

lar vi det inlärning, individuellt eller socialt, men ur de se-

lekterade hypotesernas perspektiv är det fråga om evolution. 

Ett socialt faktum kan därför betraktas som ett slags stabil 

jämvikt för en ensam kvarvarande och därför dominerande 

hypotes om ett tillstånd. Fakta om enskilda individer eller 

system vid en viss tidpunkt kommer då att framstå som del i 

individers allmänbildning, ett slags mer eller mindre tillfäl-

liga jämviktspunkter i en annars föränderlig kultur. Kun-

skap om våra sociala och samhälleliga kultursystems för-

ändringsmönster kommer att utgöra resultaten från en ny 

evolutionär vetenskap om våra sociala, politiska, ekono-

 
44 Såsom exempelvis Jared Diamond i sin artikel ”Political Evolution” (Diamond, 2010). 
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miska, teknologiska och i övrigt kulturella systems evolution 

som är i högsta grad tidsberoende (Sandberg, 2000a).  

 Vår uppgift i denna evolutionära politiska ekonomi 

som ny samhällsvetenskap är därför till att börja med att 

finna dessa samhälleliga föränderligheters minsta bestånds-

delar, de kulturella replikatorerna, vars variation och diffe-

rentierade replikering är förändringens egentliga orsaker 

eller villkor. Därefter bör vi med analogins hjälp ta stöd i 

den existerande och rika evolutionära teoribildningen och 

modellutvecklingen. Vi bör av analysekonomiska skäl först 

pröva de modeller som de olika biologiska forskningsgre-

narna utvecklat för de vetenskapliga problem som nu fram-

står i sin evolutionära formulering på ett nytt samhälleligt 

forskningsfält.45 Därefter bör vi naturligtvis också utveckla 

egna modeller för hur vår sociala och samhälleliga verklig-

het förändras. 

Genesis icke-religiöst   
En idealistisk och evolutionär vetenskapssyn är starkt förbun-

den med en idealistisk och evolutionär historieuppfattning om 

hur vår sociala och samhälleliga verklighet skapats och ut-

vecklats. Vi måste bearbeta det arv som marxisters, stalinisters, 

lamarckisters och metodologiska individualisters historieupp-

 
45 Något som är planerat som uppföljare till denna bok. 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

108 

 

fattningar gett oss och ersätta med en avideologiserad, verklig-

hetsbaserad (empirisk), vetenskapligt grundad och vetenskap-

ligt utvecklingsbar syn på historien.  

 Motiveringen av den högstämda kapiteltiteln ”den 

evolutionära historieuppfattningen” är naturligtvis att ersätta 

den marxistiska och materialistiska, speciellt den stalinistiska 

och sovjetiska, historieskrivningen och lämna den på histori-

ens och vetenskapens skräphög. I byggandet på Darwins lag 

behöver vi inte vara högstämda, eftersom dess styrka ligger i 

dess reellt existerande vetenskaplighet och inte i någon myt om 

någon alternativ (såsom fordom ”proletär” eller ”socialistisk”, i 

dagens vokabulär ”välfärdsstatens” eller ”den svenska mo-

dellens”) vetenskaplighet,46 som den kan vara subjektivt uppis-

 
46 Som respons på utdelningen av ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2017, skrev professor 

Avner vid Oxforduniversitetet: att med ”uppkomsten av avancerade ekonomier med problem av 

den typ som utvecklingsländer har, har statsvetaren Bo Rothstein föreslagit att Vetenskaps-

akademien (som han är en medlem av) skall upphöra med att ge priset tills konsekvenser av 

rational-choice-modeller (mig först-principer) i form av korruption, ojämlikhet, och misstro-

ende bland styrande eliter utreds. Han hävdar också att Socialdemokratin har pragmatiska 

lösningar på dessa problem (Avner, 2016). (Originaltexten nedan.) Man börjar nu förstå var-

för Rothstein (ständigt denne Rothstein) fick erbjudandet om en professur vid Oxford. 

(In the West, the priority accorded to the individualist self-regarding norms underlying the 

Washington Consensus created a nurturing environment for growth in corruption, inequality, 

and mistrust in governing elites – the unintended consequences of rational-choice, me-first 

premises. With the emergence in advanced economies of disorders previously associated with 

developing countries, Swedish political scientist Bo Rothstein has petitioned the Academy of 

Sciences (of which he is a member) to suspend the Nobel Prize in economics until such 

consequences are investigated. 
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kad av någon politisk ledare eller stat. En idealistisk och evo-

lutionär historieskrivning hjälper oss motstå de olika ideologi-

serade och politiserade sirenernas sång, dvs. lockrop från olika 

typer av ”–ismer” med förment vetenskaplighet.  

 Behövs då en Genesis, en skapelseberättelse, om vi 

inte är religiösa eller politiserade som samhällsforskare? En 

biologiskt kunnig läsare behöver det kanske inte, men det är 

ändå viktigt att poängtera att det nu inte handlar om livets och 

människans uppkomst, utan om replikatorernas. En samhälls-

forskare behöver antagligen en uppfattning om begrepp speci-

ellt beträffande olika reproduktionssystem, såsom det sexuella, 

som visar sig spela roll för samhällsförändring. Frågan är om 

man efter gymnasiet eller grundutbildningen i en samhällsve-

tenskap i Sverige exempelvis vet vem Veblen och ”överdådig 

konsumtion” är, och vad det har med könsurval att göra?47  

 
Social democracy is not as deeply theorized as economics. It constitutes a 

pragmatic set of policies that has been enormously successful in keeping economic insecurity 

at bay. Despite coming under relentless attack for decades, it remains indispensable for provi-

ding the public goods that markets cannot supply efficiently, equitably, or in sufficient quan-

tity. But the lack of formal intellectual support means that even nominally social-democratic 

parties do not entirely understand how well social democracy works.) 

47 Det enda fall av samhällsvetenskaplig teori som lyckats påverka den biologiska teorin i 

form av handikappteorin (Zahavi, 1975), möjligen med undantag för Axelrods Evolution of 

Cooperation  (Axelrod, 1984, 1997; Pienta, McGregor, Axelrod, & Axelrod, 2008). För att få en 

realistisk bild av undervisningen i biologi och evolutionsteori i svenska skolan, se (Sjögren, 

2016).  
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 En idealistisk och evolutionär historieskrivning ⎯ en 

reellt existerande vetenskaplig Genesis ⎯ skulle börja i repli-

keringen, eller kopieringen, dubbleringen, mångfaldigandet. 

Orsaken till att man bör börja där är att replikering kan ses 

som liv i kontrast till den döda världen som inte replikerar sig 

⎯ replikering är således minsta kravet på att något skall kallas 

liv. Detta något måste ha förmåga att mångfaldiga sig, dels för 

att vi skall kalla det liv, dels därför att det genom denna repli-

kering får möjlighet till evolution, dvs. förändring över re-

plikeringar, vilket ger möjlighet till bildandet av allt fler och 

mer komplexa former av liv. För att replikering skall leda till 

evolution krävs villkoren variation och differentierad replike-

ring och någon form av nedärvning. Replikering måste också 

på något sätt variera i sina former. Omgivningen där den sker 

måste leda till att vissa av dessa former replikeras mer än 

andra, och dessa skillnader i replikering måste påverka ”re-

cepten” (idéerna förknippade med en handling) för hur många 

av var sort som i nästa replikeringsomgång – ”generation”⎯ får 

chansen att replikera sig. Det är ju så en evolutionär algoritm 

fungerar enligt Darwins lag.   

 En sådan övergång till liv från icke-liv eller påbörjan 

av replikering skedde rimligen i något som hade beståndsdelar 

som var möjliga att sammanlänka till något som kan kallas 

liv, alltså en ansamling lämpliga kemiska ämnen någonstans 
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på vår planet. Redan Darwin formulerade tankegången 1871 i 

ett brev till sin son Francis (Darwin & Darwin, 1887; 

Dawkins, 1976):48 

 

Det sägs ofta att de villkor som en gång krävdes för 

det första skapandet av en levande organism också 

finns nu. Men om (och oj, vilket stort om!) vi kunde 

föreställa oss en liten varm damm, med alla sorter av 

kväveföreningar och fosforsalter, ljus, värme, elektri-

citet, etc. existerande så att ett protein kunde skapas 

kemiskt och var redo för att genomgå ytterligare fler 

komplexa förändringar skulle idag ett sådant ämne 

omedelbart bli slukat och absorberat, något som inte 

kunde vara fallet innan levande organismer skapats. 

 

Biologerna brukar kalla denna pöl med kemiska ämnen för 

”den ursprungliga soppan” (”premordial” eller ”primeval” 

soup). I denna ”soppa”, där kemiska substanser förenades i 
 

48 It is often said that all the conditions for the first production of a living organism are now 

present, which could ever have been present. But if (and oh! what a big if!) we could conceive 

in some warm little pond, with all sorts of ammonia and phosphoric salts, light, heat, electric-

ity, &c., present, that a proteine compound was chemically formed ready to undergo stillmore 

complex changes, at the present day such matter would be instantly devoured or absorbed, 

which would not have been the case before living creatures were formed." (Brev från C. Dar-

win till J. D. Hooker. Down, Friday night [April 17, 1863], ur sonen Francis Darwin ed. 1887. 

The life and letters of Charles Darwin, including an autobiographical chapter. London: John 

Murray, Volume 3). 
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olika nya molekyler, alltså innan ens liv i biologisk mening 

fanns, replikerades vissa av dessa molekyler för miljoner år 

sedan. Däri ligger ursprunget till även fortsatt förändring i 

organisk snarare än fysikalisk mening. I en förenklad form 

fanns alltså naturligt urval redan i den ursprungliga soppan, 

innan livet uppstod på Jorden. Urvalet skedde genom att vissa 

ämnen var stabila. Men i något läge kunde något ämne kopiera 

sig, alltså bli en replikator. Så snart ett ämne kunde replikera 

sig startade en ”malthusiansk” process, exponentiellt tillväxt. 

 Vad vet man? Övergång från den ursprungliga soppan 

till liv har fascinerat många och det pågår intensiv forskning 

även på kemisk evolution. Men förhållandena som rådde in-

nan livet uppstod på jorden är ju av naturliga skäl inte helt 

kända. En hel del antaganden måste först göras om vilka äm-

nen som kan tänkas ha funnits då och som tillsammans på nå-

got sätt fått igång en process av replikering (Lathe, 2004). Ett 

sätt att analysera dessa första replikeringsprocesser är att ma-

tematiskt formulera modeller som beskriver övergång till re-

plikering från de antagna förhållandena före livet uppkomst. 

För att göra det och undersöka denna ursprungliga ”soppas” 

förändringsprocesser, har några av världens mest framstående 

matematiska biologer, ledda av Martin Nowak vid Harvards 

program för evolutionär dynamik, föreslagit matematiska mo-

deller för att försöka förstå tillväxt av sådana enklare ämnen 
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och deras förändring till mer komplexa. Nowak och hans med-

arbetare visar att om vissa sammansatta kedjor binds snabbare 

än andra, så kommer dessa lättbyggda ämnen att tillväxa och 

bli de mest vanligt förekommande. Några av dem är mer sta-

bila vilket gör att några kopieras mer. Därmed sätts en repli-

keringsprocess igång och en rik evolutionär dynamik kan växa 

fram. Vid någon punkt kommer då den bästa replikatorn att 

tillräckligt snabbt dominera populationen och suga upp de re-

surser som behövs och därmed utrota andra förbiologiska se-

kvenser. Nowak och Ohtsuki hävdar att detta är livets tröskel. 

Liv evolverar ur icke-liv genom replikering och överlevnad för 

den mest replikerande, som under sitt vinnarlopp äter upp för-

lorarna (Nowak & Ohtsuki, 2008; Ohtsuki & Nowak, 2009). 

 Liv åt alltså förmodligen upp det kemiska skafferiet 

som det bildades i, enligt denna modell. Därför är det i så fall 

svårt att veta exakt vad de ursprungliga förhållandena var som 

ledde till replikering och evolution. Men det står klart att det 

naturliga urvalet fanns före livet självt, genom att den förbio-

logiska soppan var laboratorium för att få fram möjliga repli-

katorer som till slut skulle komma att bilda förstadier till liv 

genom omgivningens påverkan på selektion. En forskare har 

prövat tidvattnets effekt på denna process, och funnit att den 

är avgörande för snabb utveckling av de avgörande ämnena för 

livets uppkomst (Lathe, 2004). Små portioner av havets organ-
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ismer och övriga ämnen däms regelbundet upp i små pölar som 

sedan utsätts för solens strålar. Det ger grund för framväxten 

av nukleinsyror (DNA-liknande ämnen). 

 Redan i denna ursprungliga och primitiva tävlan om 

replikering, kom naturligtvis de framgångsrika eller stabila 

ämnenas mångfaldigande att påverka de andras, eftersom alla 

ämnen i den ursprungliga ”soppan” var omgivning för andra. 

Det innebar att med en annan ”soppa”, på en annan planet, 

med andra proportioner mellan grundämnen och föreningar, 

skulle andra kemiska replikatorer möjligen kunna visa sig 

stabila. Det finns alltså ingen determinism i det att vissa äm-

nen visar sig långlivade i en viss lösning. I en annan damm 

uppträder kanske andra ämnen som stabila och framgångsrikt 

konkurrerande med andra konkurrenter. På liknande sätt kan 

vi föreställa oss våra hjärnor som ”dammar” i vilka idéer blan-

das till komplexa föreningar som sedan konkurrerar om att 

dominera våra tankevärldar. 

 

Replikeringarnas evolution 

Evolution leder även till olika nya sätt för replikatorer att re-

plikera sig. Den kemiska evolutionen ledde till den organiska. 

Inom den organiska evolutionen är själva reproduktionssyste-

mens evolution speciellt intressant i det här sammanhanget. 

Medan de enklare organismerna på olika sätt replikerar sig 
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genom mångfaldigande med viss mutationsfrekvens – klonisk 

reproduktion ⎯ kom i något kritiskt ögonblick själva detta re-

plikeringssätt att evolvera till ett nytt system. Detta nya system 

bestod i att två organismer av någon anledning innan delning 

först blandade selektionsenheterna i sina vid det laget ganska 

komplexa replikatorer, det som i den biologiska världen kallas 

generna, den minsta enheten för nedärvning. Därmed var den 

sexuella reproduktionen uppfunnen, vilken skiljer sig från 

den kloniska delningen i att rekombineringen av två föräld-

rars gener i avkomman skapar mycket större variation än vad 

som är fallet med klonisk delning med mutationer. Återigen, 

skälet är inte sexualitet i sig, eller någon högre vilja, utan helt 

enkelt det att när väl någon organism muterat till en sexuell 

reproduktionsform, så kom den omedelbart att sprida sig 

mycket mer än de kloniska konkurrenterna eftersom det leder 

till stora reproduktionsfördelar.  

 En sådan fördel är förmåga till anpassning till en 

föränderlig omgivning. Sexuell reproduktion har en fördel 

framför klonisk genom att variationen bland sexuellt fram-

bringade avkommor är så mycket större än bland kloner, som 

endast är kopior av varandra med viss mutationsfrekvens. Den 

sexuella reproduktionen gav en dramatiskt större mängd livs-

kraftiga varianter av samma organism. Chanserna att hitta 

nya konkurrenskraftiga sätt till resursutnyttjande exploderade 
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därför genom denna evolution av replikeringsförmågan själv 

(Maynard Smith, 1988).  

 Sexuell reproduktion upplevs av oss sexuellt reprodu-

cerade organismer som ett slags naturtillstånd, något mer 

självklart än klonisk reproduktion som är betydligt mer svår-

förstådd. Våra termer och begrepp, inklusive de vetenskapliga, 

är på flera vis mer anpassade till den sexuellt reproducerade 

världen än den kloniska. Det är inte bara så att sexualitet och 

våra därigenom frambringade avkommor spelar kolossal roll i 

våra liv. Själva början och slutet av livet, födelse och död, är 

ett resultat av det sexuella reproduktionssystemet. Vi är genom 

det systemet unika genetiskt (om vi inte är enäggstvillingar, -

trillingar, -fyrlingar, osv.). Det innebär att vi föds och dör, till 

skillnad från klonen (låt säga en bakterie, ett virus, en mask-

ros, aspen, som kan reproducera sig både kloniskt och sexuellt, 

förädlade frukter och bär, som delas eller ympas som kloner). 

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 kan visserligen sägas 

uppkomma som art när en mutation givit en livskraftig och 

separat reproducerande variant av en tidigare existerande 

klon. Men den kan inte sägas död, bara för att en enda kopia 

förstörts. En annan kan ju fortfarande vara vid liv och är pro-

dukten av samma replikator. Kloner är med andra ord odöd-
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liga, eller kan vara det, givet att de har förmåga att sprida sina 

kopior över oändlig tid. Kloner är därför ett slags geografiskt 

spridda organismkopior som tillsammans utgör en icke sam-

manhängande men global klonisk organism. Varje kopia är 

däremot inte en unik organism på det sätt varje sexuellt repro-

ducerad avkomma är det. Vi får alltså betala sexualiteten med 

dödlighet. Vill vi uppnå odödlighet får vi se till att kunna 

klona oss. 

 En viss begreppsförvirring som icke-sexuell repro-

duktion ställer till med är också skillnaden mellan art och po-

pulation. För sexuellt reproducerande organismer är det rela-

tivt klart vad som är art: de individer som genom sexuell re-

produktion kan skapa avkommor som i sin tur är reproduktiva 

tillhör samma art. Visserligen finns hybrider som i vissa fall 

blivit reproduktiva, det gäller kanske främst fågelarter. Med 

dessa fall är sällsynta – även om de kan visa sig avgörande evo-

lutionärt. Fågelforskare talar till exempel om geografiska hy-

bridzoner som gör att replikatorer (gener) kan vandra mellan 

arter som lever på var sin sida om hybridzonen, vilket natur-

ligtvis också gynnar evolutionen av dessa bägge arter eftersom 

större variation skapas bland dem. Men i princip är sexuell re-

produktion förbehållet individer inom samma art. Alla dessa 

individer, med sina små variationer som ett resultat av bland-
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ningen mellan faderns och moderns arvsmassa i befruktnings-

ögonblicket, tillhör samma population av arten för tillfället.  

 Någon sådan självklar skillnad mellan art och popu-

lationen gäller inte för klonen. Eftersom populationen utgörs 

av kopior, blir därmed populationen lika med arten. Alla 

andra varianter bildar en annan art med sin eventuella popu-

lation av kopior. Detta är svårt att ta till sig genom vårt sätt 

att se på individ och art. Än mer komplicerat blir det med in-

sektssamhällen, som både har sexuell och klonisk re-

produktion. I det klassiska fallet fungerar det så, att endast 

drottningarna befruktas en gång, varefter hon producerar ett 

stort antal ägg, varav några visserligen blir nya drottningar, 

med de flesta istället kvinnliga kloner i form av infertila arbe-

tare. Bland sociala insekter kan man därför nästan säga att 

hela samhället tillsammans med drottningen är en enda indi-

vid, där hennes infertila kloner utför de uppgifter som krävs 

för överlevnad av hela samhället som funktionellt är en de-

centraliserad organism. Populationen utgörs av samhällena av 

en viss art, medan de enskilda arbetsinsekterna är ett slags fri-

stående kroppsdelar för drottningen eller samhället.  

 Replikatormekanismen i insektsamhällen är speciellt 

intressant som analogi till hur idéers eller handlingsstrategi-

ers spridning och evolution ofta fungerar: enskilda idéer kopp-

las samman i ”nya kombinationer” hos speciellt innovativa in-
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divider, opinionsbildare och entreprenörer (Joseph A. 

Schumpeter, 1947), för att därefter spridas med hjälp av andra 

individers kontakter, övertalningsförmåga och försäljningsar-

gument (Christakis & Fowler, 2009; Gladwell, 2003; 

Lazarsfeld, Berelson, & Godet, 1944; Rogers, 2003). Idéns över-

levnad beror alltså på viss arbetsdelning, där den nya typen av 

replikator endast kan frambringas av en av rollinnehavarna. 

Evolution tenderar ofta att skapa den här typen av parallell-

ismer – analoga strukturer för replikering. 

 

Replikatorernas evolution: memernas tur 
Ursprungligen fanns alltså replikatorn i form av den kemiska 

molekylen, därefter den evolverade genen, en mycket kompli-

cerad 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 bio-

logiska för det kulturella i vid mening – inklusive kultur i 

form av teknik eller ekonomiska och politiska institutioner. 

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 selektionsenheter, dvs. vad vi tänker, vad vi gör och 

vad det leder till i form av artefakter. Det kan vid första an-
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blicken förefalla som fiktiv vetenskap, science fiction. Men 

studier av kulturs evolution är högst konkret, empiriskt grun-

dad och inte bara matematisk och spelteoretisk. Klassiska ex-

empel på kulturell evolution bland olika arter av djur är olika 

grupper av apor som utvecklat speciella former för samlandet 

av föda med hjälp av redskap, som i olika miljöer kan inne-

bära olika typer av kulturell innovation. Känt är japanska 

makakernas vaskande för att tvätta sin föda (Nakamichi, 

Kato, Kojima, & Itoigawa, 1998). Det krävde kunskaper som 

bara ett litet antal individer innehade. I en studie visade sig 

grupper av apor välja föda på olika sätt beroende på erfaren-

het, och att denna erfarenhet ledde till uppfostran av apbarnen 

i samma kultur av födoval (van de Waal, Borgeaud, & Whiten, 

2013). Emellertid är det inte bara primater och apor som har 

rudiment till kultur. Knölvalar sprider sina kulturella inno-

vationer i sociala nätverk (Allen, Weinrich, Hoppitt, & 

Rendell, 2013). Även fåglar har visat sig ha individuella skill-

nader i sin sång och att dessa skillnader evolverar över gene-

rationer (H. Williams, Levin, Norris, Newman, & 

Wheelwright, 2013). Ett klassiskt exempel är också mesars 

förmåga att forcera kapsyler på engelska mjölkflaskor (Sherry 

& Galef, 1984). 

 Kulturens uppkomst hos vissa arter har alltså inget 

med science fiction att göra, utan är ett faktum. Frågan är då 
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hur denna kultur sedan förändras över tid. Det har varit eto-

logernas (djurbeteendeforskarnas) uppgift sedan forsknings-

grenen grundades av nobelpristagarna Konrad Lorenz och 

Nico Tinbergen. Den bärande idén i denna nya forskning är 

att beteenden kan analyseras evolutionärt i analogi med andra 

anpassningar till omgivningen som ökar reproduktionen. 

Därmed kan man också anta att det finns en interaktion mel-

lan gener som ger möjlighet till vissa beteendemässiga kultur-

skillnader och dessa kulturers spridning till andra individer 

inom samma art, allt beroende på vad som i omgivningen är 

gynnsamt för vissa kulturdrag och inte andra. Ur det perspek-

tivet kan just anpassningsförmåga till olika typer av omgiv-

ningar göra kultur till en mycket viktig anpassning som gyn-

nar de biologiska replikatorernas spridning.  

Men kulturelement kan också ses som självständigt 

evolverande. Språket har redan nämnts som exempel på det. I 

analysen av kulturella skillnaders egendynamik och ekologi i 

relation till andra kulturer, faller det sig helt naturligt att 

också tänka sig att kulturen i sin tur också har replikatorer, 

men av helt obiologisk art. Ett beteende som att använda en 

pinne för att rota fram honung, som en apa utvecklat, kan ju 

även spridas ogenetiskt till en annan primat eller människan. 

Kulturer har alltså en förmåga att sprida sig på andra vägar 

än nedåtgående, vertikala släktled hos kulturbäraren. Den kan 
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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 att det rimligen då också finns en typ av idé, 

t.ex. om hur man skall kunna få tag i honung, som leder till 

handlingen att leta upp och använda en lämpligt utformad 

pinne. Om denna idé sedan uppenbarligen sprids till andra in-

divider, måste det ju innebära att idén också är en typ av re-

plikator, något som kopierar sig. Idén att peta fram honung 

replikerar sig genom iakttagen handling baserad på den idén. 

Det innebär att handlingen att rota fram honung fungerar som 

ett slags överlevnadsmaskin för idén att få tag i honung på 

detta sätt, om man driver Dawkins terminologi för den själ-

viska genen över till kulturenheternas replikering (Distin, 

2005; Sandberg, 2000b). 

 Exakt vad som utgör sådana kulturella replikatorer 

kan diskuteras, på samma sätt som exakt vad som bildar vår 

biologiska arvsmassa diskuterades i samband med att Darwin 

presenterade sin teori. Darwin hade på sin tid fel; han trodde 

arvsmassan var en enkel blandning av föräldrarnas, eftersom 

Mendels resultat från växtförädlingen att arvsmassan var par-

tikulär (par av dominanta och recessiva anlag från föräldrar-

na) var okänd för honom. På samma sätt kan vi antagligen 

finna misstag i dagens hypoteser om exakt vad de kulturella 

replikatorerna utgörs av. Vi kan i alla fall utgå från de ur-
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sprungliga förslagen, och i det fallet Dawkins’ beskrivning vad 

de kulturella replikatorerna kan innebära för oss Homo sapi-

ens (1976, p. 157): 

 

De nya replikatorerna är inte DNA och de är inte mine-

raler. De är informationsstrukturer som kan leva i våra 

hjärnor eller i artificiella produkter frambringade av 

våra hjärnor – böcker, datorer, och så vidare. Men givet 

att våra hjärnor, böcker och datorer existerar, så kan 

dessa nya replikatorer, som jag kallar memer för att 

skilja dem från gener, fortplanta sig själva från hjärna 

till hjärna, från hjärna till bok, från bok till hjärna, 

från hjärna till dator, från dator till dator. När de fort-

plantar sig kan de förändras – mutera. 

 

Dawkins’ förslag är alltså att de kulturella replikatorerna, 

som han benämner ”memer”, utgörs av informationsstrukturer 

av något slag. Många anser det emellertid tvivelaktigt att be-

nämna dem något som inte är vedertaget och går att oomtvistat 

observera, mäta och studera som otvivelaktiga kulturella 

minsta selektionsenheter. ”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-
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kare med bakgrund i biologi. Eftersom memer och memetik 

inte generellt accepterats som forskningsfält, åtminstone inte 

ännu, 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, som vi skall se. Oavsett oenighet om vad ”me-

mer” skulle kunna vara och om det är ett viktigt vetenskapligt 

begrepp, finns alltså en livaktig och dessutom starkt expande-

rande vetenskap som baseras på grundtanken att även kultur 

på något sätt förändras över tid och denna process på något sätt 

måste utgöra resultat av evolution bland kulturella enheter, 

vilket i sin tur kräver evolutionära ansatser i analysen av 

denna förändring. Det är med inspiration från denna forsk-

ning samhällsforskare skulle kunna komma ur sin inlåsning i 

den metodologiska individualismen och den marxistiskt inspi-

rerade materialismen och börja förstå vilken typ av evolution-

är systemanalys som börjar växa fram på empirisk grund i en 

forskning med mycket stabil naturvetenskaplig grund.  

 Vi börjar därmed närma oss det som vi hade som mål, 

nämligen vad Marx efterlyste i Kapitalet – ”att avslöja det mo-

derna samhällets rörelselag”, ”genom att 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 av-
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sikter”. Lösningen på Marx’ problem har endast ett rimligt ve-

tenskapligt svar: kulturell evolution ⎯ kulturell i ”kulturgene-

tisk” eller memetisk betydelse, och evolution i Darwins. Dar-

wins lag om evolution håller för att naturhistoriskt förklara 

även kulturell förändring. Endast genom teori om icke-

genetiska replikatorer – kulturgener, memer, eller vad vi nu 

kallar dem – kan vi förklara ”det moderna samhällets rörelse-

lag”. Det finns därför anledning att närmare utreda hur. 
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Kapitel 4. Darwins lag och kulturella 
replikatorers ”dialektik” 
 
 
 

Dawkins, memetiken och ”memer” (kulturgener) 
Teorin om memers replikering och evolution framkastades 

av Richard Dawkins i The Selfish Gene (1976) kapitel 11. 

Som beskrivs av den amerikanske filosofen Daniel Dennett 

och andra forskare inom olika ämnen (Aunger, 2000; 

Blackmore, 1999; Brodie, 1996; Burman, 2012; Cloak, 1975; 

Dennett, 1995, 1996; Distin, 2005; Holden, Shennan, & 

Mace, 2005; Lindenfors, 2011b; Lindenfors, et al., 2011; 

McNamara, 2011; Mesoudi, 2011; H. Plotkin, 2011; 

Sandberg, 2000a, 2003/04, 2006; Shennan, 2002, 2009; Tyler, 

2011; Whiten, et al., 2011), spreds till en början memen om 

memen mycket blygsamt. Men man måste komma ihåg att 

Dawkins introducerade memen av andra skäl än att skapa 

en memetik, en vetenskap om memers evolution. Dawkins 

syfte var att få läsaren att förstå huvudbudskapet i boken på 

rätt sätt; att den själviska genen inte principiellt bygger på 

att den består av DNA och är del av vår biologi, utan är ett 

resultat av den princip som i denna bok kallas Darwins lag, 

dvs. variation, selektion och ”nedärvning” av replikatorer. 

Dawkins ville få fram att vilken replikator som helst ⎯ 
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alltså även en kulturell sådan – skulle evolvera givet att de 

tre villkoren för evolution uppfylls. Liksom den själviska 

genen kunde man därför tänka sig en allmän princip om den 

själviska replikatorn – vilken som helst. Dawkins syfte var 

således metaforiskt, att lyfta logiken till ett allmängiltigt 

plan, inte att presentera en ny evolutionär kulturteori 

(Burman, 2012; Dawkins, 1976). 

 Först när begreppet ’mem’ användes av Douglas 

Hofstadter och Daniel Dennett i den bästsäljande essäsam-

lingen The Mind’s I (D. R. Hofstadter & Dennett, 1981) kom 

det att populariseras för en större publik, först i USA, och 

innebära något annat, nämligen grundstommen till just en 

evolutionär kulturteori. För många, troligen de flesta, biolo-

ger innebar Dennetts och Hofstadters omtolkning av memen 

något som betraktades som ett missförstånd och ”memetiken” 

som den ledde till, som ett vetenskapligt charlataneri. Men 

memetiken vållade en ganska stor debatt och framväxt av en 

hel litteratur och uppkomsten av en tidskrift, Journal of 

Memetics (1997-2005), numera lagd i viloläge men fortfa-

rande i skrivande stund tillgängligt på nätet.  

 En av orsakerna till debatten och svårigheterna att 

etablera en ny forskningsinriktning var att Dawkins inte 

lade fram analogin mellan geners och memers likheter i sina 
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detaljer. Exempelvis angav han inte i kapitlet 11 om memen 

i Den själviska genen vad motsvarigheten till fenotyper och 

det han kallade ”utökade fenotyper” var för memen. Därför 

ville han klargöra det i nästföljande bok, som vidareutveck-

lade memteorin. Han anger därför i The Extended 

Phenotype (1982) mer i detalj hur han såg på detta. Jag vill 

inte påstå att Dawkins nödvändigtvis är källan till den 

”rätta” memteorin, men det är ändå viktigt att hans uppfatt-

ning görs klar eftersom han var den som myntade begreppet 

och därför bör vara utgångspunkten för en diskussion om 

olika uppfattningar. Det kan därför finnas anledning att på 

denna centrala punkt citera Dawkins utförligt (1982, 109).49 

 
49 I have previously supported the case for a completely non-genetic kind of replicator, which 

flourishes only in the environment provided by complex, communicating brains. I called it  

the ’meme’ (Dawkins 1976). Unfortunately, unlike Cloak, if I understand them aright, like 

Lumsden and Wilson (1980), I was insufficiently clear about the distinction between the 

meme itself, as replicator, on the one hand, and its ’phenotypic effects’ or ’meme products’ on 

the other. A meme should be regarded as a unit of information residing in a brain (Cloak’s i-

culture). It has a definite structure, reealized in whatever physical medium the uses for stor-

ing information. (…) This is to distinguish it from its phenotypic effects, which are its conse-

quencies in the outside world (Cloak’s ’m-culture). 

 The phenotypic effects of a meme may be in the form of words, music, visual 

images, styles of clothes, facial or hand gestures, skills such as opening milk bottles in tits, or 

panning wheat in Japanese macaques. They are the outward and visible (audible, etc.) mani-

festations of the memes within the brain. They may be preceived by the sense organs of other 

individuals, and they may so imprint themselves on the brains of the receiving individuals 

that a copy (not necessarily exact) of the original meme is graven in the receiving brain. The 

new copy of the meme is then in a position to broadcast its phenotypic effects, with the result 

that further copies of itself may be made in yet other brains. 
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Han refererar också i sin definition till inspirationskällor, 

främst Cloak (Cloak, 1975; Dawkins, 1982): 

Jag har tidigare stött idén om en helt ogenetisk typ 

av replikator, som bara trivs i en omgivning av 

komplexa, kommunicerande hjärnor. Jag kallar 

den ”mem” (Dawkins 1976). Olyckligtvis, till skill-

nad från Cloak (1975), men om jag förstår dem rik-

tigt, som Lumsden och Wilson (1980), var jag otill-

räckligt tydlig med distinktionen mellan memen 

själv, som replikator, å ena sidan, och dess ”fenoty-

piska effekt” eller ”mem-produkt” å den andra. En 

mem skall anses vara en enhet information som 

ligger i en hjärna (Cloaks i-kultur). Den har en 

specifik struktur, realiserad i vad det nu är för me-

 
 Returning for clarification, to DNA as our archetypical replicator, its conse-

quences on the world are of two important types. Firstly, it makes copies of itself, making use 

of the cellular apparatus of replicases, etc. Secondly, it has effects on the outside world, which 

influence the chances of its copies’ surviving. The first of these two effects correspond to the 

meme’s use of the apparatus of inter-individual communication and imitation to make copies 

of itself. If individuals live in a social climate in which imitation is common, this corresponds 

to a cellular climate rich in enzymes for copying DNA. 

 But what about the second kind of effect of DNA, the kind conventionally called 

’phenotypic’. How do a meme’s phenotypic effects contribute to its success or failure in being 

replicated? The answer is the same as for the genetic replicator. Any effect that a meme as on 

the behaviour of a body bearing it may influence the meme’s chance of surviving. A meme that 

made its bodies run over cliffs would have a fate like that of a gene for that making its bodies 

run över cliffs. It would tend to be eliminated from the meme-pool. 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

131 

 

dium som lagrar information. (…) Denna skall 

skiljas från dess fenotypiska effekt, som är dess 

konsekvenser på den omgivande världen (Cloaks m-

kultur). 

Dawkins drar här en fullständig parallell till biologins 

skillnad mellan genotyp och fenotyp, alltså generna hos en 

organism och organismen själv. Om memen motsvarar ge-

nen, eller genotypen, så utgör realiseringen av memen eller 

konsekvenserna av den på omvärlden dess ”mem-produkt” el-

ler fenotypiska effekt på omvärlden. Dawkins fortsätter: 

Den fenotypiska effekten av en mem kan uttryckas 

i form av ord, musik, visuella bilder, klädstilar, an-

sikts- eller handgester, färdigheter som att öppna 

mjölkflaskor hos mesar, eller japanska makakers 

vaskande av vete. De är de yttre och synliga (hör-

bara, osv.) manifestationerna av memer i hjärnan. 

De kan uppfattas av andra individers sinnen och de 

kan prägla sig själva i hjärnan på mottagaren så att 

en kopia (inte nödvändigtvis en exakt sådan) av den 

ursprungliga memen är ingraverad i den motta-

gande hjärnan. Den nya kopian av memen är däref-

ter färdig att skicka sina fenotypiska effekter, med 
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resultatet att ytterligare kopior av den själv kan gö-

ras i ytterligare andra hjärnor. 

Exempel på memer enligt detta citat är alltså både ord, bil-

der, musik, klädstilar, men också utförda handlingar av typ 

gester, färdigheter, som t.ex. ”vaskande av vete”. Det är na-

turligtvis en viss inkonsistens i denna definition. Antingen 

borde, anser jag, formulerandet av ord, musicerandet, och 

användningen av en viss klädstil utgöra memen i betydelsen 

en handling som utförs. Då motsvarar denna handling ges-

ters, färdigheters eller vaskandens utförande. Eller så är alla 

memer effekter av tidigare handling, såsom gesterna utförda, 

färdigheter uppvisade eller vaskandens renande effekt på ve-

tet. I det första fallet är mem-produkten en handling, i 

andra fallet resultatet av handlingen. Dawkins tvetydighet i 

denna definition har lett till förvirring inom memetiken. 

Tvetydigheten förvärras av att han i både The Selfish Gene 

och ännu mer i The Extended Phenotype ⎯ The Gene as the 

Unit of Selection, som titeln antyder, skiljer mellan fenoty-

pen och den utökade fenotypen när det gäller biologisk evo-

lution. Fenotypen utgörs av organismen, medan den utökade 

fenotypen utgörs av alla effekter genotypen har på omgiv-

ningen. Han ger exemplet bäverns damm eller spindelns nät. 

Bäverns genotyp ger en bäver som fenotyp, medan den utö-
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kade fenotypen inbegriper bl.a. hela den damm som bävern 

sedan bygger eller upprätthåller. Spindelns genotyp ger feno-

typen spindeln, medan den utökade fenotypen är de nät och 

den flugfångst som genotypen har som effekt på sin omgiv-

ning.   

 En annan källa till förvirring är då att den utö-

kade fenotypen, säg spindelns nät, alltför lättvindigt kan 

översättas till människan och dess samhällen. Om spindelns 

nät är den utökade fenotypen av spindelns genotyp, är inte 

våra mänskliga samhällen då den utökade fenotypen av den 

mänskliga sammanlagda genuppsättningen (”genomet”)? Det 

är en mycket lurig fråga. Å ena sidan är ju människans kul-

tur ett resultat av att vårt genom ger oss förmåga till kultu-

rell 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 inlärning av språk, men genomet anger inte vil-

ket språk. Spindelns nät är däremot inte någon kultur för 

spindeln, dess beteende är instinktivt och inte inlärt. Så där-

för är vårt samhälle i så fall inte en utökad fenotyp av vårt 

genom. (I så fall skulle man ju anse att skillnader i mänsk-

liga samhällen beror på skillnader i gener bland dess invå-



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

134 

 

nare, vilket snarare låter som Haeckels felaktiga poly-

genism, dvs. en form av rasism.)  

 Å andra sidan skulle man kunna anse att våra 

samhällen visserligen inte är utökade fenotyper av våra ge-

ner, men av våra memer. Om nu memen vore en idé om hur 

samhället skall eller bör se ut, så borde man kunna resonera 

så, att den handling som idén motiverar, säg att gå ut att or-

ganisera ett bombattentat, arrangera en demonstration, 

skriva en debattartikel eller rösta på ett visst parti, utgör po-

litiska mem-produkter, alltså fenotyper av respektive poli-

tisk mem.  Jag har i en artikel föreslagit att därför kalla så-

dana memmotiverade handlingar ”femotyper” (med m istäl-

let för n) (Sandberg, 2000a). Mitt förslag var vidare att det 

finns ”utökade femotyper”, som utgörs av de effekter på om-

världen sådana femotyper har, såsom de resulterande atten-

taten, demonstrationerna, debattartiklarna och valresulta-

ten, som också sedan påverkar de ursprungliga, politiska 

memernas överlevnadsvärde. Detta resonemang skiljer sig 

både från Dawkins och för de flesta memetiker.50  

 I ett försök att klargöra sitt ursprungliga resone-

mang, fortsätter Dawkins: 

 
50 Dock inte från Tyler, som oberoende av min artikel i Statsvetenskaplig tidskrift (Sandberg, 

2000b) hittat på samma språkliga uppfinning baserat på samma resonemang (Tyler, 2011). 
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För att återvända för klarhetens skull, till DNA 

som vår arketypiska replikator, så har den två vik-

tiga typer av konsekvenser på vår omvärld. Först 

gör den kopior av sig själv, genom att använda cel-

lens egen ”produktionsenhet”. Därefter får den ef-

fekter på den omkringliggande världen vilket på-

verkar chanserna till dess kopiors överlevnad.  Den 

första av dessa två effekter överensstämmer med 

den apparat memen använder för kommunikation 

mellan individer och imitering för att göra kopior 

av sig själv. Om individerna lever i ett socialt kli-

mat i vilket imitation är vanligt, korresponderar 

denna med ett cellklimat som är rikt på enzymer 

för att kopiera DNA. 

Här gör Dawkins ett för mig obegripligt kortfattat och för-

virrande ”klargörande”. I både Den själviska genen och The 

Extended Phenotype ägnar han långa kapitel åt beskriv-

ningen av hur ”recepten” (DNA, generna) replikerar sig ge-

nom att skapa ”överlevnadsmaskiner” (survival machines), 

dvs. organismer, såsom alla människor, för att genom dem 

skapa nya replikatorer (kopior av våra gener i våra barn). 

Han skiljer ständig mellan replikatorerna själva (generna) 

och deras ”farkoster” (vehicles) eller överlevnadsmaskiner. 

Men när han i citatet ovan skall beskriva parallelliteten 
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mellan geners och memers kopiering, skriver han att me-

merna kopierar sig som generna gör i en enkel celldelning 

och att memerna gör på liknande sätt, fast genom kommuni-

kation och imitation. Varför inkluderar han inte begreppen 

farkost och överlevnadsmaskin där? Det skulle ju dessutom 

vara enkelt och logiskt, eftersom ”farkosten” eller ”överlev-

nadmaskinen” för memen är handlingen, som imiteras i den 

mån den observeras och möter intresse snarare än motstånd i 

iakttagares ögon, dvs. i övriga uppsättning memer.  

 Dawkins anger sedan den andra effekten av memen 

på följande sätt:  

Men hur är det då med den andra typen av effekt 

DNA har, den som konventionellt kallas ”fenoty-

pisk”? Hur bidrar en mems fenotypiska effekt till 

dess framgång eller misslyckande i att bli replike-

rad? Svaret är detsamma som för den genetiska re-

plikatorn. Varje effekt en mem har på beteendet 

hos en kropp som bär den kan påverka memens 

chans till överlevnad. En mem som gör att dess 

kroppar kör ut från klippor skulle ha ett öde likt 

en gen som får sina kroppar att köra ut från klip-

por. Den skulle tendera att bli eliminerad från 

mem-poolen.  
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Här noterar ju läsaren att det Dawkins kallar ”fenotypisk” 

effekt av memen motsvarar det som jag föreslog ovan under 

benämningen mem-produkt eller ”femotyp”, nämligen att 

den utgörs av handlingen. Men antingen skriver han för fort 

eller tänker fel. När han exemplifierar med en mem ”som 

gör att dess kroppar kör ut från klippor skulle ha ett öde likt 

en gen som får sina kroppar att köra ut från klippor” så för-

virrar han igen. Memerna har inga kroppar, de har ju mem-

produkter eller handlingar som ”kroppar”. Att skriva att 

memer har kroppar gör hela memteorin sociobiologisk och 

underställd den biologiska logiken. Vitsen med memteorin 

är ju att memerna har en egen evolutionär dynamik, Dar-

wins lag tillämpat på kulturenheter, inte biologiska enheter. 

Vad Dawkins borde ha skrivit var istället: ”En mem som gör 

att dess resulterande handlingar aldrig iakttas, uppmärk-

sammas eller på annat sätt noteras av någon annan skulle ha 

ett öde likt en gen som får sina kroppar att köra ut från 

klippor.” Det skulle vara logiskt, givet hans eget resonemang. 

För sist i stycket skriver han att det är så han tänker (s. 

110): ”En mem har sina egna möjligheter till replikering, 

och sina egna fenotypiska effekter, och det finns inga anled-

ningar till att framgång för en mem skulle ha någon som 

helst koppling till genetisk framgång.” Och i nästföljande 

stycke tar han avstånd från sina sociobiologiska kollegor 
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som anser att om memteorin skall kunna tas på allvar, måste 

memerna bidra till genetisk överlevnad. Det är ju också det 

som är spännande med memteori; memerna har sin egen, 

ännu till stor del okända, darwinska logik, separerad från 

biologin. Som Dawkins själv exemplifierar (s. 111): ”Om ett 

samhälle redan är dominerat av marxistiska eller nazistiska 

memer, så påverkas varje ny mems reproduktiva framgång 

av dess kompatibilitet med denna existerande bakgrund.”  

En brygga mellan biologin och samhällsforskningen 
Innan vi ser närmare på invändningar mot denna teori och 

andra bidragsgivare till diskussionen och forskningen om 

memer, så är det ändå en sak som står klar. Med hjälp av 

Darwins lag skapar här Dawkins en möjlig brygga mellan 

biologin och en samhälls- och socialvetenskap 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 

Darwin utgör. Memetiken eller den evolutionära kultur-

forskningen, kan få näring i form av teori och analysmo-

deller från sina biologiska rötter 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 inkluderar politiska, 
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ekonomiska, teknologiska och i övrigt kulturella tan-

kegångar, idéer eller kognitioner.  

 Memen utgörs av den minsta kulturella urvalsen-

heten, där kultur uppfattas i vidast möjliga bemärkelse, in-

kluderande även olika politiska, ekonomiska och teknolo-

giska manifestationer, samt andra typer av det vi annars 

dagligen kallar kultur, såsom måleri, skulptur, teckning, 

arkitektur, teater, fotografi, osv. Dessa memer som tanke-

gångar, idéer, uppfattningar, system av värderingar, vane-

tänkanden, osv. finns på något sätt lagrade som minnen i 

våra hjärnor, och för oss samhällsforskare är det inte avgö-

rande hur det sker. Kanske räcker det för oss utan medicinsk 

eller biologisk studiebakgrund att känna till upptäckten av 

spegelneuronen som visar att människan tillsammans med 

några andra primater har hjärnceller som aktiveras vid ob-

servation av en handling som utförs av någon annan och som 

möjliggör och gynnar en påföljande härmning av denna 

handling under vissa betingelser (Di Pellegrino, 1992). Vi 

har alltså fysiologiska konstruktioner som art som gör oss 

benägna att imitera andra.  

 För oss samhällsforskare räcker det att inse att 

våra hjärnor på något sätt utgör dessa ”memers” kemisk-

biologiska hemvist och att vi i vissa fall låter våra handling-
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ar efterhärma andra. Dawkins hänvisar här till vad han ti-

digare, i The Selfish Gene (1976), definierat memen som: 

”melodier, idéer, slagkraftiga fraser, klädmoden, sätt att till-

verka krukor eller bygga bågar” (s. 192).51 Sperber kallar 

dem istället ”representationer” (Sperber, 1996). Jag skulle fö-

redra att kalla dem kognitioner om melodier, idéer, slag-

kraftiga fraser, klädmoden, sätt att tillverka krukor, bygga 

bågar, eller varför inte politiska memer som att bilda rege-

ringar och organisera demonstrationer. Modemässiga 

memspridningar försvinner oftast lika fort som de kom 

(Acerbi, et al., 2012), men politiska förändringar är mer be-

ständiga (Pierson, 2004). Vi kommer i nästföljande kapitel 

att komma in på varför. 

Hofstadter och Dennetts The Mind’s I (1981) kom 

ut som essäsamling ett år före Dawkins The Extended 

Phenotype (1982), men i den senare har inte den förra refe-

rerats. (Dawkins refererar inte ens till sin egen uppsats i den 

förra vilket antagligen betyder att han ansåg den mindre 

värd akademiskt och forskningsmässigt). Det står klart i se-

nare publikationer av Dennett vilken fundamental vikt han 

lägger vid den evolutionära logiken och memetiken och han 

har genom sina publikationer och uppmärksammade före-

 
51 På engelska: ”tunes, ideas, catch-phrases, clothes fashions, ways of making pots or building 

arches” (s. 192). 
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drag och medieinslag lyckats sprida ”memen om memen” be-

tydligt mer än Dawkins själv. Genom Hofstadter och Den-

nett fick memen allmän spridning i USA eftersom boken 

uppmärksammades i viktiga amerikanska dagstidningar. 

Det resulterade i sin tur till populärvetenskapliga skrifter 

om memen (Brodie, 1996). Den fick också därigenom en viss 

förskjutning i sin definition, har hävdats. Burman anser att 

memen genom Hofstadter och Dennett, och den senares fort-

satta böcker, förvandlades från metafor till grundstomme 

till en ny evolutionär kultur- och medvetandeteori (Burman, 

2012; Dennett, 1995, 1996, 2003). Senare spreds mem-memen 

tillbaka till Dawkins hemland och Distin har utvecklat teo-

rin till att motsvara Dawkins i Den själviska genen i sin 

The Selfish Meme (Distin, 2005). Susanne Blackmores The 

Meme Machine (1999) fick dock större genomslag, förmodli-

gen eftersom Dawkins själv skrev ett förord och Dennett 

fungerade som kommentator och promotor. Blackmore ut-

vecklar memteorin i en riktning som ur vår synvinkel är in-

tressant men tvivelaktig. Låt mig förklara varför.  

 Först tillbaka till diskussionen om det långa citatet 

ovan från The Extended Phenotype, där Dawkins under-

stryker att memen har en helt självständig dynamik i relat-

ion till gener. Efter det uttalandet kommer ett stycke (s. 

112), där han – trots sin tidigare vältaliga förklaring av 
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Darwins lag och dess implikationer för memer ⎯ plötslig 

anger att lamarckism, alltså den inom biologin felaktiga te-

orin att fenotypens tillägnade egenskaper kan påverka ge-

notyp i nästa generation, kan gälla för memer (!). Vad han 

menar är att weismannism (Weismann klippte av svansarna 

på möss i många generationer och konstaterade att de fortfa-

rande fick normala svansar och konkluderade att Lamarck 

hade fel) är mindre rigid för memer än för gener: ”det kan 

finnas lamarckiska orsakspilar från fenotyp till replikator, 

såväl som i motsatta riktningen”.52 Det är detta otillfreds-

ställande tänkesätt som Blackmore spinner vidare på i sin 

bok, i kapitlet Three problems with memes, under rubriken 

Memetic evolution is ’Lamarckian’ (s. 59ff).  

 Först slår hon fast vad man menar idag med la-

marckism ⎯ alltså nedärvning av förvärvade egenskaper ⎯ 

men poängterar också att det finns mycket annat i Lamarcks 

tankegods som är föråldrat, såsom betydelsen av vilja för 

evolutionär förändring och som är orsaken till den vanliga 

apostroferingen av termen. För en marxist, marxkunnig el-

ler läsare av denna bok är detta ingen trivial fråga, eftersom 

den är analog med frågan om ”determinism” kontra ”volunt-

 
52 The equivalent of Weismannism is less rigid for memes than for genes: there may be ’La-

marckian’ causal arrows leading from phenotype to replicator, as well as the other way 

around.” (Dawkins 1982, 112). 
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arism” i relation till huvudproblemet i denna bok: om vi är 

intresserade av att avslöja det moderna samhällets ”rörelse-

lag”, ”genom att se samhällsförändring som en naturhisto-

risk process, styrd av lagar, som inte endast är oberoende av 

människors viljor, medvetande och avsikter utan tvärtom 

själva bestämmer deras vilja, medvetande och avsikter”, så är 

det i huvudsak en darwinsk fråga ur memsynpunkt. En la-

marckism skulle innebära det motsatta: en voluntarism eller 

en naturhistorisk process som istället skulle helt bero på 

människors viljor, medvetande och avsikter och deras tilläg-

nade egenskaper, beroende på hur lamarckismen tolkas.  

 En memteori som visar sig vara lamarckisk är 

alltså ingen lösning på vårt problem. Förutom att den inte 

kan förklara memetisk evolution, är den enligt min mening 

också en dissonans i hela det dawkinska memteoribygget.  

Blackmore hävdar emellertid att memer kan fort-

plantas lamarckiskt och ger följande exempel. Hon lagar en 

soppa och hennes vän ser på. Memen i hennes hjärna mots-

varar ”memotypen” och lagandet av soppan femotypen. (Så 

långt är jag också med, eftersom jag också anser handlingen 

som memens fenotyp.) Just denna dag saltade hon lite för 

mycket (en memetisk mutation händer så lätt) och det såg 

hennes väninna, som sedan spred detta försåtliga sätt att 
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koka soppa på till sin mormor genom att i sin tur visa henne 

hur man skulle göra den. Blackmore hävdar då att det i det 

fallet uppstår lamarckisk memspridning (s. 61). Hur menar 

hon? Uppenbarligen är det just att kokandet av soppan får 

en ny tillägnad egenskap ⎯ för mycket salt ⎯ och då menar 

Blackmore att den mem-produkten fortplantar sig som mem 

i väninnans hjärna, alltså nedärvs den där i sin nya form 

med för mycket saltning. Därmed är det en nedärvning av en 

förvärvad egenskap och alltså exempel på lamarckism.  

 Det finns anledning att vara missnöjd med denna 

analys av minst två skäl. Dels är som nämnts hela memte-

oribygget darwinistiskt. Det går inte sedan att säga att det är 

lamarckism som ibland gäller. Dels är exemplet inte ett stöd 

för lamarckism. Tvärtom är ju misstag i kopiering genom 

variation i handling, selektion bland dessa handlingar, samt 

nedärvning av den mest anpassade, enligt Darwins lag, helt 

förenlig med exemplet Blackmore ger. ”Misstaget” hon gör i 

att salta lite mer visar ju just att variation i sätten att reali-

sera soppkokningsmemen är ett drag som är helt förenligt 

med ett av de tre essentiella villkoren för dess evolution. Att 

få värden till memen att ibland göra misstag är memens sätt 

att säkerställa sin överlevnad och reproduktion. De memer 

som alltid realiseras på exakt samma sätt har betydligt 
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sämre förutsättningar att bli framgångsrika i en föränderlig 

värld. Slutsatsen är att det som slarvigt ofta benämns la-

marckism i kulturell evolution ⎯ och det är mycket vanligt 

speciellt i engelskspråkig forskning ⎯ egentligen sällan är 

det om man tänker igenom hela saken noggrant.  Speciellt är 

det viktigt att se på exemplet ur memens snarare än värdens 

synvinkel för att se hur variation, selektion och nedärvning 

egentligen är den evolutionära drivkraften även om den kan 

tyckas styrd av värden till memen.  

Memen som tankevirus 
Ett lämpligare perspektiv på memen är därför ”tankevirus”. 

Genom att ha tankevirus som bild får man automatiskt rätt 

perspektiv: memen som ”smittar” värdorganismen männi-

skans hjärna. Den tolkningen ger Dawkins själv i kapitlet 

”Viruses of the Mind” (se mer om det i Sandberg, 2006). Det 

har uppfattats som en glidning mot att se memer som ”smit-

tor” som drabbar mänskliga värdar, inte minst som Dennett 

citeras i inledningen av kapitlet. Det har också hävdats att 

det är Dennetts filosofi som här driver Dawkins och memte-

orin till en verklighetsuppfattning som ger bilden av männi-

skan som robot, med memer utifrån som sätter igång våra 

viljor, uppfattningar och intentioner. Dennett är otvivelakt-

igt ganska systemmekanisk i sin teori om intentionalitet, 

”intentional stance” (1996). Det är olyckligt om memteorin 
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och metaforen tankevirus bara framställs i systemmekanisk 

skepnad och människan som robot utsatt för influenser uti-

från. Virusmetaforen behöver ju inte alls göra det. Både vi-

rus och vi evolverar, och vi gör det i interaktion: våra im-

munförsvar evolverar motstånd mot virusinfektioner och 

stärker oss immunologiskt inför framtiden, och viruset sva-

rar då med att utveckla nya varianter. Ser man detta objek-

tivt, vilket inte är detsamma som cybernetiskt eller robot-

mässigt, är det faktiskt så att vi ”behöver” virus och virusen 

”behöver” oss. Vi är inte bara parasiterade och virusen inte 

bara parasiter ⎯ vi gynnar också delvis varandra (utom i fall 

av dödliga virus, som ju faktiskt genom sin dödlighet försvå-

rar för sin egen replikering). Vi lever också i symbios med 

våra tarmbakterier på ett liknande sätt. Inser man att vi le-

ver i symbios även med våra husdjur så förstår vi att vi inte 

behöver vara robotar i vår symbios med våra memer. Det in-

nebär att vi inte heller är zombies eller robotar som följer 

instruktioner i form av memer något annanstans ifrån.  

 Att leva i symbios med sina memer är alltså snarare 

ett sätt att ömsesidigt vårda de gemensamma vinsterna av 

symbiosen i nuet och inför framtiden. Det är ju så att en 

skada av viruset idag (snuvan, febern, hostan) ger vinst i 

framtiden (motståndskraft mot nästa influensa). På samma 
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sätt är det med memer. De kan vara plågsamma att införliva 

med förutvarande tankesätt (t.ex. att anse alla människor 

jämlika), men ge föreställningar som är immuniserande mot 

vanföreställningar senare (t.ex. motstånd mot populistiska 

ideologier). Någonstans där hamnar vi beträffande diskuss-

ionen om ”determinism” och ”voluntarism” i förhållande till 

samhällets utveckling; vi är som biologiska varelser evolve-

rade så att vi samspelar, medvetet och omedvetet, med organ-

ismer och memer i vår omgivning, vilket får effekter på både 

kort och lång sikt. De förra tar vi ställning till på olika 

normativa och motiverande grunder. De senare har vi 

knappast förmåga att bedöma, därför att effekterna ännu är 

okända. Det är det som evolutionens blindhet innebär. Vi är 

som subjekt i kort perspektiv också objekt för evolution på 

längre sikt.  

 Oftast refereras Dawkins, Dennett och Blackmore 

som det tre stora namnen inom memteorin. Det är enligt min 

mening mycket missvisande. De är endast de tre mest väl-

kända namnen populärvetenskapligt och på nätet. Det anses 

ofta att memetiken inte lett till vetenskapliga framsteg och 

därför dött ut med Journal of Memetics’ inaktivering. Inget 

kan enligt min mening vara felaktigare. Mem-memen sprids 

sakta men säkert. En analys av de engelskspråkiga skrifter 

som Google läst in bekräftar detta (figur 4: 1).  
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Figur 1. Antal träffar i Google Ngram viewer på begreppen 
mem, memer och memetik sedan utgivningen av Richard 
Dawkins bok The Selfish Gene (1976) 

 

Anm.: Google Books, Ngram viewer 

 

Engelskspråkiga skrifter innehållande orden Dawkins och 

mem växer ständigt och ännu mer de som innehåller ordet 

memetik. Begreppen kulturevolution och social evolution 

har relativt stabil användning. Ser man djupare in i facklit-

teraturen, och det är väl där vetenskapliga begrepp hör 

hemma, så växer även där memansatsen starkt, inte minst 

gäller det den evolutionära arkeologin. Exempel på det är 

Stephen Shennans Genes, Memes and Human History. Dar-

winian Archeology and Cultural Evolution (2002). Ett annat 

exempel är Ken Binmores Natural Justice (Binmore, 2005), 

som ger en kulturevolutionär omtolkning av det som är äm-

net för Rawls teori om rättvisa. Binmore är en av de största 

inom evolutionär spelteori. Det finns oerhört många andra 
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bidrag värda att nämna.53 Men mest explosivt har memeti-

ken och teorin om memen spritts inom datavetenskapen, inte 

minst genom grundandet av tidskriften Memetic Computing 

2009. I den frodas matematisk forskning om memetisk och 

evolutionär ”metaheuristik”. Memetiken kan alltså knappast 

kallas avsomnad, snarare mycket livaktig, närapå explosiv, 

speciellt inom vissa vetenskapliga nischer. Om man dess-

utom inser att den moderna forskningen om kulturell evo-

lution, även om den inte använder termen eller begreppet 

mem, ändå har som studieobjekt de kulturella enheterna 

kognitioner, handlingar, artefakter, som motsvarar memen, 

mem-produkten och den utökade mem-produkten, så har vi 
 

53 Några exempel på memetiska forskningsartiklar från olika ämnen är: Sven C. Voelpel, Mar-

ius Leibold, and Christoph K. Streb, "The Innovation Meme: Managing Innovation Replica-

tors for Organizational Fitness,"Journal of Change Management 5, no. 1 (2005). Memetikens 

vetenskapsfilosofi studeras i en artikel av Kim Sterelny, "Memes Rivisited,"Journal of Philos-

ophy of Science 57. Christopher Coker analyserar krig ur memens synvinkel i artikeln ”War, 

Memes and Memeplexes”, International Affairs 84, no. 5 (2008). I en artikel i Journal of Bio-

economics, studerar Shephard och McKelvey memer i organisationeri ”An Empirical Investi-

gation of Organizational Memetic Variation," Journal of Bioeconomy , (2009). Heat, Bell och 

Sternberg studerar vandringssägner som memer och hur de selekteras i ”Emotional Selection 

in Memes: The Case of Urban Legends," Journal of Personality and Social Psychology 81, 

(2011). Kunskapsteoretikern Hull har djupteoretiskt utvecklat membegreppet i D L Hull, 

"The Naked Meme," i Learning, Development, and Culture: Essays in Evolutionary Episte-

mology, ed. H. C. Plotkin (New York: John Wiley, 1982); D L Hull, Science and Selection: 

Essays on Biological Evolution and the Philosophy of Science (Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 2001). En sammanfattande översikt över memetiken ges i Darwinian Creativity 

and Memetics av Kronfeldner (2011). Memetiken som längre kritiserats för att inte memen 

hittats (som om Darwin visste vad DNA var!), får ett svar i psykologen och neurokognitions-

forskaren McNamaras artikel ”Can We measure Memes?”, Frontiers in Neursoscience, (2011). 
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en oerhörd mängd bidrag redan (Aunger, 2000; Tyler, 2011). 

För en moden översikt över den litteraturen föreslås Cul-

tural Evolution. How Darwinian Theory Can Explain Hu-

man Culture & Synthesize the Social Sciences, av Alex 

Mesoudi (2011).54 

 
54 Några klassiska exempel på sådan forskning är Aldrichs populationsperspektiv på organisa-

tioner Howard Aldrich, Organizations Evolving (London ; Thousand Oaks: Sage Publica-

tions, 2003), Barnetts evolutionära organisationsanalyser i William P. Barnett, The Red 

Queen among Organizations : How Competitiveness Evolves (Princeton, N.J.: Princeton Uni-

versity Press, 2008); William P. Barnett, "An Evolutionary Model of Organizational Perfor-

mance.," Strategic Management Journal 15, (1994); W P Barnett and D  McKendrick, The 

Organizational Evolution of Global Technological Competition (San DIego, 2001); William 

P.  Barnett and Robert A. Burgelman, "Evolutionary Perspectives on Strategy," Strategic 

Management Journal 17, (1996); William P Barnett, "The Organizational Ecology of a Tech-

nological Technological System," Administrative Science Quarterly 35, (1990); William Bar-

nett, P. and Morten T. Hansen, "The Red Queen in Organizational Evolution," Strategic 

Management Journal 17, (1996), Campbells klassiska evolutionära kulturteori D T Campbell, 

"Variation and Selective Retention in Socio-Cultural Evolution," in Social Change in Devel-

oping Areas. A Reinterpretation of Evolutionary Theory, ed. H Barringer, G I Blanksten, and 

R W Mack(Cambridge: Schenkmann, 1965), Dosis och Winters analyser av evolution och spel 

inom ekonomin och organisationer av Giovanni Dosi and Sidney Winter, " Interpreting Eco-

nomic Change: Evolution, Structures and Games," in The Economics of Choice, Change and 

Organizations. Essays in Memory of Richard M. Cyert, ed. M Augier and J March (Chelten-

ham: Edward Elgar, 2002), Edelmans klassiker om neural darwinism Bright Air, Brilliant 

Fire. On the Matter of Mind (London: Penguin, 1992), Everetts analys av sociokulturell evo-

lution i organisationer och organisationspopulationer: James L. Everett, "Communication and 

Sociocultural Evolution in Organizations and Organizational Populations," Communication 

Theory 4, no. 2 (1994), Epsteins och Axtells evolutionära simulering av samhällens uppkomst 

och tillväxt: Joshua M. Epstein and Robert Axtell, Growing Artificial Societies (Boston and 

Washington D.C.: MIT Press and Brookings Institute, 1996), grundaren av Science Policy 

Research Unit (SPRU), Christopher Freemans genomgång av biologiska analogier inom 

ekonomin, Christopher Freeman, The Economics of Hope : Essays on Technical Change, Eco-
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Memen och kulturell evolution socialt och samhälleligt 
Denna bok har ju som mål att bidra med det Kapitalet inte 

förmådde uppfylla – att avslöja det moderna samhällets ”rö-

relselag”, ”genom att se samhällsförändring som en naturhi-

storisk process, styrd av lagar, som inte endast är oberoende 
 

nomic Growth, and the Environment (London: Pinter Publishers, 1992), Carroll, Hannan och 

Freemans populationsekologiska och demografiska analys av organisationer i Michael T. 

Hannan and John Freeman, Organizational Ecology (Cambridge, Mass.: Harvard University 

Press, 1989); Glenn Carroll and Michael T. Hannan, The Demography of Corporations and 

Industries (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000), Hodgsons evolutionära 

ekonomiska teori i Geoffrey Hodgson, "Darwinism, Causality and the Social Sciences, " Jour-

nal of Economic Methodology 11, no. 2 (2004); Hodgson and Knudsen; Geoffrey M. Hodgson 

and Thorbjörn Knudsen, "The Firm as an Interactor: Firms as Vehicles for Habits and Rou-

tines," Journal of Evolutionary Economics 14, no. 3 (2004); Geoffrey M. Hodgson, "Veblen 

and Darwinism," International Review of Sociology / Revue Internationale de Sociologie 14, 

no. 3 (2004), Hulls vetenskapsteoretiska darwinism i Hull, Science and Selection: Essays on 

Biological Evolution and the Philosophy of Science, Knudsen om ekonomisk i Thorbjörn 

Knudsen, "Economic Selection Theory," Journal of Evolutionary Economics 12, (2002), Lang-

tons analys av darwinism och sociokulturell beteendeteori inom sociologin i J Langton, "Dar-

winism and the Behavioral Theory of Sociocultural Evolution: An Analysis," American Jour-

nal of Sociology 85, no. 2 (1997), Lynch beskrivning av tankesmittor och idésystems spridning 

i samhället i A Lynch, Thought Contagion. How Belief Spreads through Society (New York: 

Basic Books, 1996), Matthews och Mokyrs utmärkta analogier mellan biologi och ekonomi, R 

C O  Matthews, "Darwinism and Economic Change," in Economic Theory and Hicksian 

Themes, ed. D A Collard et al.(Oxford: Clarendon Press, 1984); Joel Mokyr, "Evolutionary 

Biology, Technological Change and Economic History," Bulletin of Economic Research 43, 

no. 2 (1991), Plotkins darwinistiska kunskapsteori i Henry Plotkin, "Human Nature, Cultur-

al Diversity and Evolutionary Theory," Philosophical Transactions of the Royal Society B: 

Biological Sciences 366, no. 1563 (2011); Henry C. Plotkin, Darwin Machines and the Nature 

of Knowledge (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994), Silverbergs modellering av 

ekonomisk och teknisk evolution i Gerald Silverberg, "Modelling Economic Dynamics and 

Technical Change: Mathematical Approaches to Self-Organisation and Evolution," in Tech-

nical Change and Economic Theory, ed. Giovanni Dosi et al.(London: Pinter Publishers, 

1988), osv., för att ta några exempel från olika ämnesområden. 
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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 mitt svar så långt. 

Analysen av hur det exakt går till sker socialt och samhälle-

ligt är vår uppgift som samhällsvetenskapare att reda ut. 

Evolutionär dynamik enligt Darwins lag innebär 

också att våra intentioner, eller våra intentionella system, 

som Dennett hade kallad det (Dennett, 1996, 2003), evolve-

rar. De uppfattningar om ”hur man bör göra” i speciella si-

tuationer utsätts naturligtvis också för selektion och nedärv-

ning genetiskt och kulturellt i någon blandning. Samman-

bundet med detta utvecklas naturligtvis då också olika nor-

mer om hur man skall och bör agera inom olika sociala 

grupper. Just samarbete är ett mycket starkt växande kultur-

evolutionärt forskningsområde (Bowles & Gintis, 2011; 

Lindenfors, 2011a; Nowak & Highfield, 2011; Turchin, 

2016). Det handlar i första hand för oss samhällsforskare att 

förstå hur normer (sociala kognitioner om vad som skall, 

bör och inte bör göras) förändras och hur beteenden föränd-

ras i relation till de förändrade normerna, och som statsve-

tenskapare speciellt se detta ur politiskt systemperspektiv, 

dvs. på den helhetsnivå som politiska normer råder, främst 
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de nationella. Eftersom de politiska normerna på helhets-

nivå oftast kallas formella institutioner, har jag i något 

sammanhang kallat detta forskningsområde institutionernas 

memetiska evolution (i kapitel 1 i Åberg & Sandberg, 2003). 

Politiska institutioner, som både utgör resultatet (dyna-

miska jämvikter) av samhällets ekologi av handlingar, evol-

verar själva och utgör i sin tur en socialt ”nedärvd” se-

lektionsmiljö för nya beteenden, samhälleliga såväl som in-

dividuella, inom olika områden, såsom ekonomi, teknik och 

övrig kultur. Det sker alltså ett slags samevolution mellan 

institutionernas förändring och de responderande sätten att 

tänka, handla och frambringa artefakter. Det är i detta av-

seende vi kan tala om memetisk dialektik i samspelet mellan 

normevolution och beteendeevolution.  

Replikering sker ju genom att memen uttrycks i 

någon form av yttre fysisk och motorisk skepnad, en hand-

ling, som observeras av andra i någon form, direkt eller in-

direkt genom artefakter som är fysiska eller förnimbara re-

miniscenser av handlingen. På politikens område härmar 

kanske en stat andra stater i utformningen av sitt eget poli-

tiska system av institutioner (Elkink, 2011; O'Loughlin, et 

al., 1998; Sandberg, 2011; Starr, 1991; Starr & Lindborg, 

2003; Wejnert, 2005). Låt oss här ta exemplet då den svenska 

övergången till demokrati sker i en serie kopieringar av ut-
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ländska politiska systems institutioner. John Locke, Mon-

tesquieu, Rousseau var modelektyr i Europas bildade kretsar 

under slutet av 1700-talet. Termer som ”lag” och ”demokrati” 

kom att bli ideologiska uttryck redan under frihetstiden. 

Begreppet ”undersåte” förändrades till ”medborgare” i den 

offentliga retoriken innan Gustaf III:s statskupp 1772 åter-

införde stark monarki. Montesquieus frihetsbegrepp hade 

fått sitt tydligaste uttryck i 1766 års tryckfrihetsreform 

(Nordin, 2003). Ett i världen framstående partisystem växte 

fram under en kort men betydelsefull tid för vårt lands poli-

tiska kultur. Efter en grundlig studie av tvåpartisystemet 

med hattar och mössor, konkluderar Metcalf (Metcalf, 

2003): 

Svenskar var klart mer mottagliga för partier som 

begrepp än vad engelsmän och amerikaner var un-

der samma tid. Detta faktum styrker påståendet att 

det svenska partisystemet var mer etablerat och ef-

fektivt än något annat före den franska revolution-

en och antagandet av Förenta staternas konstitut-

ion 1789. 

Inom statsvetenskapen idag ser man ofta inte rötterna till 

vår nuvarande parlamentarism som djupt liggande som i 

frihetstiden (Metcalf 2003), utan snarare i representations-
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reformen 1866, då ståndsriksdagen avskaffades, eller ännu 

senare, under demokratins genombrott på 1900-talet. När ju-

stitiestatsministern, som statsministern kallades då, Louis 

de Geer, i juli 1861 formulerade en promemoria som skiss 

till representationsreform för konungen var det under pres-

sen att reformera innan det var för sent under en tid av upp-

ror runt om i det fattiga Europa, och han både influerades 

av andra länders exempel och Tocqueville, Mill och andra 

politiska filosofer (De Geer, 1892, p. 238). Rösträttsrörelsen 

influerades senare starkt av kontinentala motsvarigheter, 

inte minst den kvinnliga rösträttsrörelsen. Vår kombination 

av parlamentarism och allmän rösträtt, parlamentarisk de-

mokrati, bildades under en första våg av demokratisering i 

världen av snarlika system (Huntington, 1991).   

Men redan under vårt rättssystems grundande un-

der medeltiden, måste våra landslagar och konungabalk va-

rit starkt influerade av utifrån kommande idéer såsom Karl 

den Stores reformer på kontinenten och Magna Carta i Eng-

land. Finns några exempel på grundläggande institutionella 

förändringar som inte är delvis kopierade från exempel ut-

omlands? Poängen med dessa exempel är att visa att memer 

kan uppstå och spridas på politisk systemnivå om de också 

influerat det som sedan kallas ”ledande personer”, dvs. selek-

törer och utförare av den artificiella selektionen av memer. 
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Memernas politiska systemeffekter kan alltså varit av dra-

matisk betydelse för hela nationer. Memernas värdar kan så 

att säga inte bara vara mänskliga individer utan hela nat-

ioners statsbyggare, men inte lamarckiskt genom att ”vilja”, 

utan som artificiella selektörer av vissa politiska memer. 

Den arficiella selektionen är alltså ekvivalent med normevo-

lutionen vilket är den dialektik som politisk-ekonomisk evo-

lution bygger på.  

I skapande av variation skedde memevolution antag-

ligen först i det som har med biologisk reproduktion att göra 

eftersom det därmed kunde rida på biologisk fortplantning och 

förbättra dess resultat. Nya sätt att genom partnerval få mer 

avkomma är ju direkt premierat av den biologiska evolutionen 

och memerna kan hjälpa den enskilde individen oavsett kön 

att konkurrera ut rivaler. Innovatörer som kunde attrahera 

partners med sina innovationer skapar variation i kulturut-

tryck. Selektionen sker sedan även kulturellt, eftersom den är 

observerad av kulturförmögna individer som kan imitera och 

förbättra pionjärers innovationer i den då uppkomna kapp-

rustningen. Den memetiska evolutionen kan då också klippa 

navelsträngen med den genetiska. 

Sätt att göra dessa nya ting uppnår till slut någon 

slags kostnadskris och etableras i form av ”institutioner”, och 

utgör då ”utökade fenotyper” av sådant kulturellt vanebete-
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ende. Även kognitioner om vad som är rätt och fel, normbild-

ning och handlingar i att agera enligt dem eller formulera 

dem har då ett evolutionärt liv även bortom biologin.  

Institutioner kan också skapas av andra än partner-

valskapprustning. Sammanhållning i grupper kan gynnas av 

religionsmemer eller politiska ideologier, exempelvis.  Som be-

vis för att memers evolution till institutioner till slut kan eta-

bleras i helt annan riktning än främjande biologisk repro-

duktion 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). Institutioner kan alltså ha självständiga liv, 

och reproduceras helt utan att sammanblandas med genetisk 

reproduktion. Släktskapsband kan också knytas efter religion-

er och politiska ideologier. Flera typer av politiska system 

bygger på just sådana klanbildningar. 

 

Rationalisering av politiska beslut. 
 

I allmänhet kopplas ”nedärvning” memetiskt på när en hand-

ling skall socialt rationaliseras, alltså förklaras för jaget och 

omgivningen, i det typiska fallet i positiva ordalag. Facklitte-

raturen kallar detta ”self-serving bias” (Campbell & Sedikides, 

1999). Ett historiskt exempel kan illustrera. Studerar vi hur 

De Geer själv beskriver sitt förslag till representationsreform i 
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Sverige som före 1866 hade ståndsriksdag, så bör vi vara med-

vetna om den typiska tendensen att få oss själva att framstå i 

fördelaktig dager. Det är viktigt när man läser urkunder, 

såsom när De Geer själv beskriver hur han tog ställning  

(1892, p. 238): 

 

För hvarje föreslaget stadgande tänkte jag (…) uteslu-

tande på hvad som var praktiskt och nyttigt, med för-

enadt afseende på det bestående, på förut uppgjorda 

svenska förslag (…) och på hvad jag trodde af vad den 

allmänna upplysta meningen fordras. Först sedan 

förslagets grunder voro uppgjorda, började jag stu-

dera utländska författningar och några teoretiska ar-

beten, såsom Tocquevilles, Guizots, och Stuart Mills, 

allt för att finna motiver till det förut upprättade för-

slaget. 

 

Citatet visar inte bara prov på self-serving bias, att få sig själv 

att framstå i fördelaktig dager genom att påstå att allt som se-

nare visade sig vara bra beror på vad just man själv tidigare 

utfört, utan även på något annat, som moderna experiment vi-

sar, nämligen att man tenderar att i efterhand söka motiv till 

det man redan gjort för att låta påskina en intentionalitet in-

för sig själv och andra. Som politiska kulturforskare kan vi 
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istället hävda att Sverige, liksom många andra länder i 

Europa vid den tiden påverkas av en politisk-parlamentariska 

reformvåg. Istället för att tolka det som resultatet av insikt-

fulla reformatörers viljor, kan vi istället se dessa reformer som 

del av en spridning av politiska institutionella innovationer, 

ett slags politiska virus. 

 Själva rationaliserandet är ett viktigt sätt för memen 

att replikera sig: handlingens bevekelsegrund förklaras inför 

andra, som i sin tur då får in idén i sitt medvetande, där me-

men sedan ligger latent och därmed ”nedärvd” för framtida ut-

veckling till imitativt beteende hos eller kanske snarare genom 

någon annan person (Ebert & Wegner, 2011). Språkligt kanske 

vi uttrycker denna memetiska kloning som ”jag tyckte NN 

hade helt rätt och blev X-ist” (där NN kan vara allt från Stal-

in, Hjalmar Branting, till Gudrun Schyman, och X-ist vara 

sovjetkommunist, reformsocialist, feminist, välj vad som öns-

kas) och använda rationaliseringen ”det som är dåligt i sam-

hället är huvudsakligen kapitalisters, eller högerns, eller pat-

riarkatets fel. Memer i form av –ismer har en social flock-

karaktär, där den förutfattade meningen om vem eller vad som 

är huvudfienden är den viktigaste beståndsdelen. Vad vi gör 

måste kunna rationaliseras för dem vi känner, göras attraktivt 

bland dem, för att därmed överleva som mem. Memers replike-

ring är alltså beroende av de sociala sammanhangen och kom-
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munikationen inom dem. Och kommunikation tar sig olika 

former beträffande språk och annan kommunikation. En för-

utsättning för framgång för sociala medier är också just rat-

ionaliserandet av handlingar och möjlighet till uttryck av so-

ciala ”gillanden”.  

 Språket har ju också evolverat med oss, som en del av 

vår kultur. Det avspeglar den memetiska evolutionen, som är 

en objektiv process, men uttrycker den i subjektiv eller inter-

subjektiv, språklig form. Som strävande mot objektivitet måste 

vi alltså söka de underliggande mekanismerna i de subjektiva 

uttrycken vårt språk klär i ord. Det är kanske det svåraste som 

memetisk forskare: man måste ständigt hålla även det me-

metiska, objektivt utanförstående perspektivet aktuellt, samti-

digt som man intersubjektivt skall kommunicera resultatet av 

det i tal och skrift. Bästa forumet är vetenskapliga tidskrifter 

och bästa språket är matematiken, för att hålla politisering på 

avstånd. Men det kanske inte alltid är bästa strategin för mem-

memens vidare replikering.  

 

Marxismen-memetismen? 
 

Slutsatserna av att 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 

samhällsvetenskaplig mening utan snarare en algoritmisk 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

161 

 

instruktion för att finna okända lösningar till okända pro-

blem. Den kan användas att förklara naturhistorien och bio-

logisk 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 varför kul-

tur eller kulturenheter evolverar, dvs. uppvisar olika varian-

ter av mänskliga kognitioner, beteenden och artefakter av 

vilka några överlever och bildar ny grund för fortsatt kultu-

rell utveckling. Det gör att Darwins lag får applikationsvär-

de för all kulturanalys, dvs. all analys av det vi gör socialt 

och samhälleligt. Vår kultur bygger på vår biologi, så egent-

ligen är det ju inte förvånande. Min utgångspunkt är att 

våra hjärnor på något sätt gör en memetisk evolution möjlig 

genom att de utgör memernas habitat, men överlåter till na-

turvetenskaplig forskning att utröna hur dessa hjärnor evol-

verat och hur de arbetar i detalj.  Utgångspunkten för oss 

evolutionära social- och samhällsforskare är att någon form 

av kulturella, idé- och beteenderelaterade selektionsenheter 

huserar i våra hjärnor och att dessa enheter evolverar i form 

av kognitioner om, handling i och artefakter av föränderlig 

kultur, inklusive politisk, ekonomisk och teknologisk sådan. 

Politik, ekonomi och teknologi utgör alltså med detta syn-

sätt aspekter av vår kultur, dvs. de kognitioner, beteenden 

och resulterande artefakter som inte uppstått instinktivt ge-
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netiskt, utan inlärt memetiskt. Till skillnad från Marx, som 

hävdade att produktivkrafterna och produktionsförhållan-

dena emanerar ur materiella förhållanden, hävdar jag alltså 

att de uppstår ur memetiska sådana, dvs. memetiken blir en 

form av evolutionär ”idealism”, eller evolutionär kognitiv-

ism, även om naturligtvis ”-ismer” är något man principiellt 

bör förhålla sig mycket misstänksam mot – de antyder ju att 

uppfattningen utgör någon slags lära, snarare än vetenskap. 

Och det är helt på vetenskaplig grund vi skall försöka reda 

ut mer exakt hur memernas eller replikatorernas evolution 

går till. I nästa kapitel skall vi därför stifta bekantskap med 

den vetenskap om memer som hittills belönats med flera pris 

till Alfred Nobels minne (Ostrom, 1990; Schelling, 1978), 

den om spelstrategiers evolution. 
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Kapitel 5. Memers evolution som strate-
gier för beteende 
 

 

Memens replikering kontra individens ”rationella” val  
 

Darwins teori har många gånger misstolkats socialdarwinist-

iskt som att världen är ett allas krig mot alla. Dels har man 

sett hans tanke om naturligt urval som att det skulle kunna 

innebära att alla borde handla egoistiskt i syfte att gynna sig 

själva och kanske i förlängningen därmed motivera rational 

choice-teorin, eller möjligen ännu värre, mord och krig. Det 

har naturligtvis inte Darwin någonsin ansett eller tyckt. Dels 

har man fokuserat på den biologiska likheten mellan männi-

skan och de övriga djuren när det gäller aggressioner och kon-

flikter, inte minst sedan Konrad Lorenz publicerade sin On 

Aggression (1966) som tolkade aggression just som kamp mel-

lan individer. Dawkins gör den kritiken verkningslös eftersom 

han fokuserar på genen respektive memen som replikator. Det 

är genernas och memernas förmåga till replikering som avgör 

vilka beteendestrategier deras ”överlevnadsmaskiner” indivi-

derna och deras handlingar håller sig till, liksom de artefakter 

de skapar i form av utökade (genetiska och memetiska) feno-

typer. Speciellt har forskare försökt förstå uppkomsten av 

samarbete och oegennyttigt beteende (altruism), som ju tycks 
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motsäga den darwinska lagen om att kamp för överlevnad 

bland varianter leder till evolution. Bland samhällsforskare 

har man på liknande sätt fokuserat forskning på samarbete 

och socialt kapital i form av tillit. Enligt min mening kan 

denna typ av forskning inte komma mycket längre utan fokus 

på memen, eller vad vi nu kallar kulturella replikatorer, sna-

rare än att hålla fast vid antaganden om ”rationella” val 

kontra någon typ av socialdemokratisk etik (Avner, 2016; 

Rothstein, 2003). Detta kapitel beskriver istället en typ av evo-

lutionär spelteori som är helt förenlig med memetiken men 

utan antaganden om någon individernas rationalitet i val mel-

lan alternativ i en enskild handling. Etiken anses ur den me-

metiska ansatsen som en effekt eller ett resultat av kulturell 

evolution, som även inkluderar tillitens (Axelrod, 1984, 1986; 

Binmore, 2005; Jansson & Eriksson, 2013).  

 Just i analysen av altruism och samarbete, som oftast 

studeras med hjälp av spelteori, har biologerna ofta legat före 

samhällsvetarna (de spelteoretiska ekonomerna undantagna). 

Samhällsvetarna fastnar traditionellt i analysen av enstaka 

spel för att förstå vilka strategier som är rationella strategier i 

relation till möjliga vinster och förluster beroende på vad 

motparten kan tänkas göra (”rational choice”). Till stor del gör 

de det på grundval av den metodologiska individualismen; att 

förklaringar till samhälleliga processer skall ske endast med 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

165 

 

stöd i människors enstaka handlande och samspel (Rothstein, 

2003). Denna självcentrering som den traditionella samhälls-

forskningen uppvisar är vetenskapligt förödande och är ett ex-

empel på Västerlandets vanliga övervärdering av den enskilda 

människans roll i samhällsförändringar. Memetiken, däremot, 

fokuserar istället på den själviska memen som replikator, dvs. 

på idéernas, beteendemönstrens och de resulterande artefak-

ternas roll i sociala system. Memen analyseras alltså inte som 

en individuell, atomistisk enhet utan som en replikerande del i 

ett komplext evolverande system, något som är främmande för 

rational choice-paradigmets företrädare. Människans beslut, 

som av rational choice-företrädare antas vara rationella i det 

enskilda spelet, är ur memetikens synvinkel ett uttryck för 

memens omvandling till memprodukt, vilket inte har med 

värdens rationalitet att göra, utan memens möjligheter till re-

plikering.55  

 

Strategiernas kamp för överlevnad 
Biologerna sedan Maynard Smith har arbetat med de uppre-

pade spelens strategievolution. Det är en fundamental innovat-

ion för forskning om samspel och dess förändring över tid. Ur 
 

55 Under mitt möte med Jon Elster i Uppsala i april 2010 stod detta klart: memetikens funda-

mentala hot mot rational choice-skolan. Elster ansåg imitation en av möjliga ”rationella val” 

en individ eller organisation kan göra, medan jag såg spridning kulturer av memer och mem-

produkter som bäst analyserbara på systemnivå, där enskilda värdar för dessa endast tror sig 

agera rationellt.  
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denna teori för han fram det centrala begreppet ’evolutionärt 

stabil strategi’ (ESS).  De upprepade evolutionära spelen inne-

bär att utgången av varje spel inte utgörs av enstaka eller upp-

repade belöningar, utan leder till differentierad replikering av 

strategin: ”avkommor” eller kopior av den strategi som lyckas 

bäst i varje spel blir därför fler än övriga i nästföljande 

spelomgång (”generation”). Den population strategier som visar 

sig vara framgångsrik i en omgång spel kommer därför att med 

sina kopior dominera nästa omgång spel. En evolutionärt sta-

bil strategi, ESS, kan definieras som en strategi som, om de 

flesta medlemmar i populationen anammat den, givet en viss 

omgivning, inte kan ”invaderas” av en alternativ strategi som 

initialt har få anammare (Maynard Smith, 1988; Morris & 

Lundberg, 2011). Det innebär att strategier, som kan betraktas 

som kultur i den meningen att de utgör bestående regler för be-

slut, i sin kamp för överlevnad mot andra strategier, är domi-

nanstillstånd av evolutionärt stabil typ eller av en typ som 

ännu inte mött en strategi som kan knäcka dess dominans. 

Strategier som är evolutionärt stabila eller ännu inte mött do-

minansknäckande nya strategier kommer alltså i princip all-

tid att dominera i en population där hittills existerande strate-

gier spelats ut mot varandra och en jämnvikt uppnåtts. De lå-

ter sig inte påverkas (eller ”invaderas”) av nya varianter av 

strategier. 
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 Spelteori, till skillnad från den historiska eller stat-

istiska analysen, gör det möjligt att analysera utgången av att 

tillämpa olika strategier (regler för beteende) i samspelet med 

andra människor. Det är speciellt intressant om man intresse-

rar 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 att studera memers 

evolution genom att man kan pröva enkla, idealtypiska situat-

ioner och deras utfall strategi- och beteendeevolutionärt.  

 Perspektivet i den bok du nu läser är ju memens. 

Memen ⎯ inte den mänskliga eller i förekommande fall den 

nationalstatliga värden för memen ⎯ är den som är individen. 

Här förklarar vi alltså exempelvis tillitens och institutioner-

nas framväxt med grund i hur de enskilda idéerna, övertygel-

serna och attityderna till tillit och institutionerna lyckas 

sprida sig genom variation och differentierad replikering 

bland värdorganismerna människorna eller medborgarna (el-

ler nationalstaterna). Det innebär inte en determinism. Som 

jag antytt tidigare, evolution är öppen, inte determinerad. Den 

är heller inte ”icke-determinerad” ⎯ något som angetts som ett 

problem för spelteorin ⎯ som alltid gör möjligt många olika 

jämviktstillstånd. Teorin som här förespråkas säger alltså inte 

att ”allt kan hända” eftersom evolution ju alltid är en föränd-
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ringsprocess i små steg från de memer och memprodukter som 

fanns tidigare. Det finns alltså ofta en stark ”spårbundenhet” 

(path dependence, ibland även kallat stigberoende eller vägbe-

roende), en tröghet och delvis traditionsbundenhet på grund av 

nedärvda memer (David, 1985; Pierson, 2004), men politiska 

och andra selektionstryck från omgivningen kan ändra på 

vilka exakta val av stigar denna process tar i den fortsatta 

framtiden. Artificiell selektion av memer är alltså vad politi-

ken handlar om. Artificiell selektion kan ske spelteoretiskt 

genom att man påverkar spelets incitamentsstruktur, alltså vad 

man får som utdelning när spelarna gjort sina val.  

 

De memevolutionära mekanismerna 
Våra kulturer har myriader av memer – idéer, kognitioner och 

strategier för beslut ⎯ om allt tänkbart som går att föreställa 

sig att utföra. De står alla i konkurrens om vår vilja och för-

måga att utföra endast några av dem. De utnyttjar därför våra 

biologiska överlevnadsmaskiners alla tänkbara tricks för att 

övertyga om att just de skall förverkligas i handling – de är 

”själviska” i samma mening som genen är det enligt Dawkins. 

Det innebär naturligtvis inte att gener och memer har förmåga 

att vara själviska utan att Darwins lag fungerar så: differenti-

erad replikering gör att överlevarna av överlevarna av överle-

varna, osv. hela tiden extraheras i en upprepad sökprocess efter 
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lösningar på omgivningens föränderliga problem. Det leder till 

att man i efterhand kan konstatera att de lösningar som blir 

till, såsom samarbete, vendettor, tillit, misstänksamhet, väl-

färdsstater eller korruption, blir till därför att de har uppnått 

någon grad av överlevnad i kampen med andra om replikering 

under villkor som förändras.  

 
”Lärande” och spårbundenhet 
När nya idéer spritt sig och utvecklats har de gjort det genom 

att replikeras och evolvera, men vi kallar det ur vårt värdper-

spektiv ”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 mättnad i systemet, en jämvikt, som vi 

kanske när det gäller memer kallar att det uppkommit en ny 

tradition, ett nytt kulturdrag, en ny strategi för beteende, en 

institution, eller spårbundenhet. En informell institution 

skulle alltså kunna definieras som en jämvikt efter ett eller 

flera konkurrerande eller samverkande beteendemönsters eller 

mem-produkters spridningsprocesser. Denna informella in-

stitution utgör naturligtvis omgivning och konkurrent till där-

efter uppkommande institutionsrivaler som också ”försöker” 

sprida sig i populationen av institutioner. Varje ny spridning 

av en mem på systemnivå måste alltså vara konkurrenskraftig 

i relation till den ekologi av institutioner som redan finns, an-
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tingen i sin jämviktsform som institutioner eller som nya stra-

tegier eller beteendemönster som håller på att sprida sig. För 

att lyckas invadera och omvandla existerande institutioner 

måste alltså de existerande vara annat än evolutionärt stabila, 

eftersom sådana är omöjliga att invadera.   

 Varje ny mem med memprodukter i form av strate-

gier som ger handlingsmönster måste således ha förmågan att 

invadera och sprida sig. Vår kultur, våra samhällen, är ur 

detta perspektiv en ekologi av replikatorspridningar, varav de 

som nått en jämvikt (som kan vara dynamisk), och därför be-

ständigt fortsätter att finnas bland oss, upplevs som informella 

institutioner och etablerade sociala beteendemönster. Bakom 

dem ligger idéer och uppfattningar (strategier eller memerna 

själva) om varför dessa är selekterade i vår kultur och våra 

samhällen. Det innebär att vi också uppfattar dessa beteende-

mönsters framväxt som något historiskt och beständigt, dvs. 

”spårbundet”.  

 I många fall samverkar, eller samevolverar, memer 

och deras memprodukter i komplexa system, som ibland kallas 

”memplex” (Blackmore, 1999). Man skulle kunna exemplifiera 

med att olika system för TV-sändningar sprids i samverkan 

tekniskt, marknadsmässigt och genom nyhetsbyråer i symbio-

tisk form: redaktionellt, tekniskt och marknadsmässiga mem-

produkter etablerar en mutualistisk jämvikt, något som kan 
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kallas memplex ⎯ komplex av memer och memprodukter. Men 

mutualismen agerar under vissa institutionella ramverk som 

också responderar på vad samverkan leder fram till. Om det 

leder till sändningar av reklam riktade till små barn kan till 

exempel det politiska och institutionella regelverket respon-

dera med en ändring av regler. 

 Institutioner är alltså ett slags komplex av normativa 

memer uttryckta informellt eller formellt (som memproduk-

ter), beskrivande vad som är tillåtet och inte tillåtet i det soci-

ala systemet. Informella institutioner formaliseras normalt 

inte om de ändå dominerar med hög och generell spridning till 

jämviktsnivå. Spridningen av sådana informella institutioner 

följer alltså samma mönster som den som beskrivits ovan. En 

viktig egenskap hos institutioner, påpekar Pierson i boken Po-

litics in Time. History, Institutions and Social Analysis 

(2004), är just positiv återkoppling eller självförstärkning (s. 

21), något som ju här kallas replikeringsprocess.  Replikering 

innebär alltså startandet och fortsättandet av en spårbunden-

het, som är synonymt med spridning mot mättnad i ett socialt 

system.  

 Replikeringsprocessen eller spårbundenhet kan na-

turligtvis ha många olika jämviktstillstånd beroende på vilka 

olika tidigare institutioner etablerat sig eller håller på och 

etablera sig. Tidsrelationer är avgörande i komplexa sprid-
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ningsprocesser och tidigare strategier påverkar förhållandena 

för dem som kommer senare. Det går aldrig att förutsäga exakt 

vilka varianter som kommer att bli framgångsrika och segra 

över andra varianter. Man vet heller inte om flera institution-

er i mutualism kan bidra till varandras framgång mot jäm-

viktstillstånd som ändrats av mutualismen som gemensamt sy-

stem för replikering. Sådana jämviktstillstånd kan alltså vara 

dynamiska och interaktiva, dvs. skapa svängningar eller andra 

dynamiska beteenden (May, 1973). Det enda som är klart är 

alltså att det finns många olika möjligheter till jämviktstill-

stånd, vilket öppnar för tankegången att vad som skapar stri-

der mellan olika aktörer som värdar för memer avgör etable-

randet av olika nya institutioner.  

 Upprättade kontrakt mellan parter som kommit över-

ens om olika formella formuleringar av vilka avtal som nåtts i 

förhandlingar om gemensamt gällande institutioner kommer 

naturligtvis vara avgörande för hur de informella institution-

erna etableras (Aoki, 2001; Binmore, 2005; Shennan, 2002; 

Young, 1998). I många fall så är alltså memevolution och 

spridningar av memprodukter inte bara enkla spridningar mot 

stabila jämviktstillstånd utan del i ett större samspel med 

andra memprodukter. I analysen av spelstrategiernas evolution 

kan vi därför lära oss om hur institutioner uppstår som resul-

tat av deras jämviktstillstånd. I detta kapitel tar vi därför upp 
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några av de vanligaste evolutionära spelen för att i nästkom-

mande kapitel bättre förstå hur institutioner uppstår och eta-

bleras. 

 

Mem mot mem 
Teoretiska och matematiska biologer använder alltså spelteori 

för att förstå varför vissa gener för visst beteende uppstår när 

andra gener för andra beteenden redan finns eller är rivaler 

(konkurrenter). Ibland leder geners kamp mot andra gener 

inte till en gens fullständiga seger över en annan i en kortare 

eller längre utrotningsprocess utan kanske till jämviktstill-

stånd som innebär svängningar i proportionerna eller att vissa 

proportionen mellan gener i en population stabiliseras. Hur 

kan exempelvis en frekvensberoende jämvikt uppstå, något som 

skulle motsvara att vissa i en befolkning har ett icke-korrupt 

beteendemönster, medan andra har ett mer korrupt sådant? 

Vad menas egentligen med denna frekvensberoende jämvikt 

och hur kan den uppstå? Ett sätt att förklara är genom att be-

skriva det klassiska spelet mellan hök och duva, som en meta-

for för korrupt beteende som kontrast till att acceptans av 

rättsliga institutioner. Låt oss se närmare på hur en spelteore-

tisk analys kan se ut (extremt förenklat och utan matematik). 

 Två spelteoretiska strategier, som vi här kallar me-

mer, alltså beslutsregler eller idéer om hur man bör bete sig el-
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ler reagera på en viss situation, finns, antar vi, i en population 

av sådana memer. Hök innebär för memen att få sin värd att 

strida mot alla värdorganismer med andra memer tills den at-

tackerade blir allvarligt skadad och därför drar sig tillbaka. 

Duva innebär att alltid få sin värd att retirera och därmed att 

värdorganismen för memen duva undviker att bli skadad. Om 

en duva (genom sin värd) möter en (annan värd med memen) 

duva retirerar bägge och ingen blir skadad. Om en hök möter 

en hök, strider de tills en blir allvarligt skadad eller dör.  

 I spelet hök mot duva i dess enklaste form ingår för-

utsättningen att spelarna inte skall ha något minne av tidigare 

agerande i spelet. För spelet hök mot duva ur memperspektiv 

är det emellertid inget problem. Memerna är ju endast ”tanke-

virus” hos värdorganismer och har ju inte själva något minne. 

Det är alltså inte så att vissa människor bara har hök eller 

duva som mem. Vi har alla troligen bägge memer i våra hjär-

nor, även om det är så att vissa memer aldrig kommer till ut-

tryck genom oss. Det innebär att när en viss mem möter en viss 

annan mem i ett spel så ”vet” ju inte memen vad som skall 

hända eller vad som hände sist i mötet mellan två värddjur 

med dessa memer. Därmed uppfylls lätt hök-mot-duvspelets 

förutsättningar med memperspektivet på spelet, nämligen att 

spelarna inte skall ha något minne. Dessutom blir lamarckist-



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

175 

 

iska avsikter och intentioner med handling helt ointressanta i 

dessa spel mellan memer som påverkar sina värdorganismer.  

 I spelteori anges alltid utdelningen i utgången av spe-

len, det är den som är spelets ”incitamentsstruktur”. Denna in-

citamentsstruktur utgör i själva verket spelets förutsättning 

och motsvarar äldre etablerade formella metainstitutioner 

(reglerna om hur regler ändras) vi har i samhället, till skill-

nad från de formella som utgörs av de jämvikter de senare 

skapar. Ur memperspektiv i evolutionär spelteoretisk tappning 

innebär detta följande förenklade situation eller modell. Vi 

kan i spelupplägget till exempel ange att en hökmem vinner 3 

”avkommor”, dvs. memetiska strategikopior eller replikeringar 

i nästa generation spel, om den spelar mot en duvmem. Duv-

memen blir då helt slagen (vilket ger 0 kopior), alltså ingen 

avkomma alls (se tabell 5: 1). Tabellen visar att en hökmem 

mot en hökmem ger ett minus (en hökmem mindre eftersom 

den ena dödar den andra). En duvmem mot en duvmem ger två 

kopior för bägge: de gynnar varandra. Det betyder att det blir 

mest förändring i mempopulationen i spelet som har vinst- el-

ler incitamentsstrukturen (3>2>0>-1), där 3 är i form av antal 

replikeringar när hök möter duva (se förklaringen under ta-

bell 5:1).  Det sker naturligtvis oftast när det både finns många 

duvmemer och många hökmemer.  
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Figur 2. Hökmemer mot duvmemer: det evolutionära spelets 
replikeringsstruktur 
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Anm.: Utfall av strategierna eller memerna att alltid samar-

beta eller att alltid svika. Värdet anger antal replikeringar av 

memen i påföljande spel. Belöningsstrukturen med antal re-

plikeringar anges i de hörn som är närmast den som spelar, 

och längst ifrån den som spelas mot. I detta fall anges det i 

kortform som (3>2>0>-1), dvs. antal replikeringar när hök mö-

ter duva (3), när duva möter duva (2), när duva möter hök (0) 

och när hök möter hök (-1). 

 

Vi själva som värddjur ser det som att hökstrategins aggressi-

vitet mot andra ”imiteras” av andra värdar som tidigare agerat 

duva men som nu sett vilken vinst det gav att spela hök. Detta 
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tolkar vi då som att några ändrat sig och blivit mer aggressiva. 

Man kommer att tänka på etniska rensningar i f.d. Jugosla-

vien, bolsjevikernas hetsjakt på kulakerna i det tidiga Sov-

jetunionen, Mugabes anhängare som angrep och fördrev vita 

jordägare i Zimbabwe, eller IS som avrättar ”otrogna”.  

 Näst högsta vinsten, 2 memetiska replikeringar i 

nästa spel, är alltså vinsten när en duva spelar mot en annan 

duva, och då vinner bägge samma i form av dubbelt antal du-

vor extra nästa omgång. Duvor ensamma replikerar sig alltså 

snabbt om inga hökar finns men en hel del duvor finns. Bland 

oss värdar talar vi då kanske om att samarbete ändå ger sam-

arbete i framtiden i våra välartade liv som vi upplever som 

skyddade av denna omgivnings strategidominans. Det innebär 

alltså att det inte bara är när få hökar finns som de replikerar 

sig snabbt, utan även när det är många duvor som de replike-

rar ytterligare. Aggressivitet tycks alltså växa mest när många 

spelar duva eller tvingas till det och man tjänar mycket på att 

exploatera det, medan det att spela duva lönar sig mest när 

man lever i en trakt av duvor.  

 Lägst utdelning har naturligtvis duvan mot höken. 

Höken vinner ju 3 gånger insatsen i avkomma, medan duvan 

”dör”, dvs. vinner 0 och kopieras inte mer eftersom alla kan se 

att det är en fördel att agera hök om man agerar mot en duva. 
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Finns många duvor utnyttjar ett fåtal hökar det. Men om hö-

karna blir för många så möter de också fler av sin egen sort. 

 Därefter kommer den lägsta vinsten minus 1 gånger 

insatsen, alltså en förlust, nämligen när hök spelar mot hök. 

Visserligen vinner en av hökarna och tjänar en ordentlig 

summa på det, men förlorarens förlust i skador är större, vil-

ket leder till ett negativt genomsnitt för rivaliserande hökar 

som strider. Det innebär en minskad population för hökarna 

när de är så många att de ofta möts. Man förlorar alltså i antal 

hökar om hökar finns så frekvent i en population att de inte 

går att undvika. Medan duvor växer i antal när de är många, 

sjunker alltså antalet hökar när de är många.  

 Vår fråga till detta spel mellan memer, ”hök” mot 

”duva”, som memetiska handlingsstrategier är inte om hök el-

ler duva vinner som mem. Det vet vi ju redan genom att ange 

strategierna att hök alltid vinner över duva, därför att hök 

strider alltid och duva gör det aldrig. Vi är däremot intresse-

rade av vilken som eventuellt är en evolutionärt stabil strategi 

i ett samhälle där både hökar och duvor finns. Existensen av 

en evolutionärt stabil strategi, en ESS, skulle innebära att 

inga nya strategier kan invadera och sprida sig i populationen 

memer, alltså att den är ”invasionssäker” och stabil som kul-

turmiljö. Om vi först antar att alla memer är duvor, så förlo-

rar ju aldrig någon någonsin. Duvorna lever kvar i högönsklig 
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välmåga men endast om inga hökar invaderar. Om nu plötsligt 

en hök visar sig så vinner denna hök genast 3 gånger insatsen 

och det blir snabbt fler hökar i framtida möten, eftersom 3 

gånger 3 gånger 3 osv. ger exponentiellt mer hökar i varje ef-

terföljande generation hökmemer. Samtidigt dör ju duvme-

merna genom att de får 0 i vinst, dvs. inga avkommor. Hökar-

na invaderar alltså duvorna i mempopulationen.  

 Men för hög andel hökar i populationen kommer inte 

att leda till ännu fler hökar eftersom vinsten i spelen hök mot 

hök ger -1, alltså minskad replikering. Det innebär att hökar-

na invaderar i populationen duvor, men till slut når de en 

punkt där tillväxten hökar i populationen avtar och närmar 

sig ett stabilt jämviktsläge. Hökpopulationen stabiliseras 

alltså till en viss andel eller frekvens.  

 Bland duvorna blir utvecklingen omvänd. Först dör 

duvorna i spelen mot hökarna, men allteftersom hökarna sta-

biliseras på en viss nivå när de blir fler, så avtar slakten på 

duvor och duvornas antal kommer att stabiliseras på en viss 

andel av den totala populationen duvor och hökar. Duvor och 

hökar når därför en frekvensberoende jämvikt. Det innebär att 

det inte finns en evolutionärt stabil strategi i det här fallet, om 

det inte är så att den uttrycks i sannolikheter som överens-

stämmer med jämviktstillståndet som uppnås. Det innebär 

också att memer i spel om överlevnad som replikatorer kan 
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hamna i jämvikter där de lever i samspel med stabila frekven-

ser på ett sätt som inte låter sig ändras genom att man plötsligt 

låter sig styras av en annan mem. Och det är ju just det vi ofta 

ser i våra samhällens beteendepopulationer. Samhällens mo-

ralsystem är ofta stabila om de tillåtits röra sig mot jämvikt. 

Störs den jämvikten av yttre förändringar som radikalt rubbar 

den, kommer den ändå över tid att på nytt stabiliseras till 

samma jämvikt.  

 Men hök-duvspelet har faktiskt mycket mer grund-

läggande applikation. Hök- och duvaspelet är en modell för en 

problemställning som är grundläggande: behövs en diktator, 

det Hobbes kallade Leviathan (Hobbes, 1651), för att upprätta 

ett samhälle utan kaos och allas krig mot alla? Tolkat som ett 

evolutionärt hök-duvspel mellan två spelare är det inte fallet. 

Både duva mot duva, hök mot duva och duva mot hök ger en 

större replikering än hök mot hök. Ett allas krig mot alla 

kommer alltså inte att uppstå i ett ”naturtillstånd” om det föl-

jer en hök-duvmodell (se även Nordling, 2006). Däremot så 

försvinner inte aggression helt, eftersom det finns ett fre-

kvensberoende jämviktstillstånd. Aggression kommer alltid att 

då och då uppstå, men teoretiskt sett hålla sig på en jämn nivå.  

 Samma modell kan användas på en mängd normom-

råden: fred kontra konflikt mellan stater, religiösa kulturer, 

klasser, klaner, grupper och individer, ja till och med bakte-
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rier, celler i kroppen och gener. Att vara för eller emot någon 

princip är grundläggande i varje socialt sammanhang, i allt 

från det demokratiska systemets spelregler till ”kriget mot 

terrorismen” eller IS. Då blir hök-duvspelets följder relevanta. 

Det att ställa upp på dominerande normer eller att inte göra 

det, är ett mycket allmängiltigt fenomen inom samhällen. Det 

är ingen tillfällighet att Robert Axelrod, statsvetaren som si-

mulerat samarbetets evolution, också forskat om cellers sam-

arbete i våra kroppar och uppkomst av cancer bland några av 

dem (Pienta, et al., 2008).  

 Till spelteorins tillämpningar hör också frågan om 

tillit, något som en memvärd kan hysa eller inte hysa. Tillit 

har tolkats på olika sätt, inklusive som i en hök-duvmodell: 

hökmemen är att inte lita medan duvmemen är att göra det. 

Det skulle i så fall förklara varför tillit ofta har relativt sta-

bila frekvenser som jämvikt. Samtidigt skulle det förklara var-

för sådan tillit finns relativt oberoende av tillit till institut-

ioner och andra faktorer, som statsvetare ägnat decennier att 

vaska bland med hjälp av intervjudata och statistik. Men valet 

av spelteoretisk modell för förståelsen av tillitens nivåer i 

samhället är avgörande, och det är i första hand inte hök-

duvspelet som använts (Jansson & Eriksson, 2013). Därmed 

har också analysen av förutsättningarna för och konsekven-

serna av tillit påverkats.  
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Tillitsevolution? 
För att relatera till många arbeten både före och efter Put-

nams Den fungerande demokratin (1996) är en av de svåraste 

frågorna för dagens samhälls- och socialforskning att förklara 

tillitens uppkomst, eller kanske snarare problemet att tillit i 

många fall inte uppstår och vad man möjligen kan göra för att 

gynna dess framväxt. Huvudproblemet är att folk inte litar på 

varandra eller på statens institutioner så länge andra inte 

andra gör det. Rothstein har i inledningen av sin Sociala fäl-

lor och tillitens problem (2003) angett ett exempel från Ryss-

land, där han mött en högre skatteverkstjänsteman som undrar 

varför det är så att i länder som Sverige så många betalar 

skatt, medan det i Ryssland bara är en liten minoritet. 

Rothstein anger att orsaken till bristande tillit till att andra 

betalar skatt är en spelteoretisk situation som gör att ingen vill 

vara blåögd förlorare när alla vet (eller tror att de vet) att de 

flesta andra fuskar. Boken ägnas den fråga han inte lyckas ge 

den ryska fogden: vad kan man göra åt detta?56  

 Rothstein med många andra samhällsvetare hänvisar 

till spelsituationer där spelare står inför enstaka eller uppre-
 

56 Rothstein kallar den typ av spelteori hans problem ingår i för ”n-personers fångarnas di-

lemma” (s. 29). I sin statiska form skulle man kanske hellre kalla det ”stag hunt”, alltså hjor-

tjaktsspelen, där den som skjuter en hare för egen vinning förstör för andra genom att 

skrämma bort hjorten. Hela Rothsteins bok är egentligen bara en beskrivning av implikation-

erna av detta enda spel. 
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pade spel. Då kan man också få de resultat som säger att litar 

vi inte så förlorar alla. Men det är ju en slutsats av det enstaka 

spelets struktur, som sedan styr tolkningen av verkligheten i 

Rothsteins bok. Man kan snarare hävda att situationen borde 

definieras i form av ett upprepat spel av typ hök-duva (hawk-

dove), fångarnas dilemma (prisoners’ dilemma), kronhjorts-

jakt (stag hunt), eller förvissning (assurance) evolutionärt, i 

ett stort antal upprepade omgångar (Vincent & Brown, 2005). 

Det innebär i så fall att spelarna agerar efter instruktioner 

från memer, precis som i exemplet tidigare. Memperspektivet 

låter oss dessutom avpolitisera analysen eftersom vi fokuserar 

på strategier för handling och deras replikering, inte spelarnas 

politiska situation i ett enda spel. I sin spelteoretiska analys 

visar Fredrik Jansson och Kimmo Eriksson att tilltro till and-

ras tillit är avgörande för den egna tilliten. Spridningen av 

tilltro till tillit tycks alltså vara en nyckel till odlande och 

vidmakthållande av tillit.  

 Hur skulle en population memer bestående av både 

tillitsmemer och misstroendememer evolvera om de gör det? 

Även om det kan vara teoretiskt mer motiverat att utgå från 

spelet om hjortjakt eller förvissning (se åter Jansson & 

Eriksson, 2013), vill jag här utgå från just fångarnas dilemma 

därför att det sätter tilliten på sin yttersta spets: spelet ger inte 

utrymme för mycket social kompetens hos någon som evolverar 
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under dess villkor. Dessutom är spelet klassiskt för samhälls-

vetare, efter Axelrods kända experiment och Nowaks vidareut-

veckling (Axelrod, 1984; Nowak & Highfield, 2011).  

 

Figur 3. Fångarnas dilemma (det traditionella upplägget) 
 Litar på 

kumpanen 

(förnekar 

brottet) 

Sviker 

kumpanen 

(erkänner 

brottet) 

Litar på 

kumpanen 

(förnekar 

brottet) 
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Sviker 
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(erkänner 

brottet) 

                 

20 

                    

 

0 

                   

5                      

                      

 

5 

Anm.: Talen anger utfall i år i straff som resultat av om man 

litar eller sviker (högt är mindre önskvärt än lågt) 

 

 Den grundläggande situationen som en gång formule-

rades av matematikern Albert Tucher är väl känd om man läst 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

185 

 

spelteori (se tabell 5: 2). Två personer har häktats som miss-

tänkta för ett allvarligt brott. De har placerats i olika celler 

och kan inte kommunicera med varandra. Det ingår i spelets 

förutsättningar att bägge spelare vill ha ett så litet straff själv 

som möjligt. De måste också meddela sitt erkännande eller ne-

kande till brott separerade från varandra och utan kunskap 

om den andres beslut. De får också reda på att de får straff-

eftergift om de erkänner brottet bägge två (endast 5 års fäng-

else), men om bägge litar på varandra och inte erkänner får de 

ett kortare straff (bara 1 år för olagligt vapeninnehav). Om 

däremot bara den ene erkänner får denne gå helt fri medan 

den som inte erkänner får det längsta straffet (20 år i fäng-

else).  

 Det är alltså en rejäl bestraffning man får om man 

litar på sin medfånge och förnekar brottet (20 år) men denne 

inte gör det utan erkänner (och belönas med att släppas fri). 

Det är också därför spelets grymma förutsättningar leder till 

att det lönar sig att svika sin kumpan och erkänna, därför att 

man då släpps ut om den andre inte erkänner, eller får straff-

eftergift (endast 5 år) om den andre också erkänner. Om den 

andra personen litar, är det alltså rationellt att svika. Om den 

andra sviker är det också rationellt att svika. Oavsett vad den 

andre gör är det alltså smartast att svika. Och det gäller bägge 

spelare. 
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 I spel av fångarnas dilemma57 är det alltså rationellt 

att erkänna och att svika sin medfånge. I enstaka spel lönar 

det sig således att vara svikare, precis som det i Ryssland lönar 

sig att vara svikare i att betala skatt ett taxeringsår, eftersom 

så få andra betalar skatt. Det är också så att just enstaka spel 

är vad teori om rationella val (rational choice) traditionellt 

handlar om. Men det finns mycket mer intressant att utveckla 

genom att gå från teori om enstaka spel av fångarnas dilemma 

till upprepade spel.  

 

Från enstaka till upprepade spel av fångarnas dilemma 
 

I upprepade spel kan man se vilka strategier som i längden, vid 

ett stort antal spel av fångarnas dilemma, ger störst utdelning. 

Sådana upprepade spel liknar för det första mer naturliga si-

tuationer mellan människor som träffas eller betalar skatt 

flera gånger under sitt liv och löser olika spel om tillit eller 

misstro ständigt. För det andra kan sådana spel få fram resul-

tat som visar vad som i längden lönar sig, snarare än vad som 

lönar sig i en enda extremsituation. För det tredje gör uppre-

 
57 Noga räknat måste frestelsen att inte lita på sin medfånge och erkänna vara mer belönande 

än belöningen för att lita på sin medfånge och inte erkänna, som i sin tur måste vara mer be-

lönande än straffet man får om bägge erkänner, som måste vara mer belönande än det värsta, 

nämligen att inte erkänna när medfången gör det. Genomsnittet mellan frestelsen att erkänna 

när den andre inte gjort det och förlusten om den andre gör det men inte man själv får inte 

överstiga belöningen för att inte erkänna när den andre heller inte gör det. 
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pade spel det möjligt att analysera minnets betydelse för spelsi-

tuationens utgång (eller ur memens synvinkel: strategisekven-

sen bakåt i upprepade spel).  

 Det är också välkänt att statsvetaren Robert Axelrod i 

ett par turneringar lät olika sådana strategier spela fångarnas 

dilemma mot varandra ett stort antal gånger för att se vilka 

strategier som lönar sig bäst i längden. Axelrod lät ett antal 

spelteoretiker föreslå olika strategier som han lät datorn an-

vända i att spela fångarnas dilemma alla mot alla ett stort an-

tal gånger. Flera av strategierna var tillitsfulla, andra mer 

misstroende. Man skulle kunna kalla dem olika memer därför 

att de bestod i instruktioner om hur man skulle spela ett spel i 

relation till vad den andre valt i det senaste eller de senaste 

spelen. Därmed innehöll de också ett slags ”minne” av vad som 

hänt i tidigare spel. Som känt för statsvetare vann psykologen 

Anatol Rapaports strategi Tit for Tat, som ungefär motsvarar 

”lika för lika” eller ”svara med samma mynt” på svenska. Stra-

tegin börjar med att lita på sin medfånge, därefter gör man vad 

medfången gjorde i senaste spelet (Axelrod, 1984).  

 Ingen annan strategi gav lika stor utdelning i uppre-

pade spel mellan samma spelare av fångarna dilemma än Tit 

for Tat. Låt oss säga att någon hade spelat strategin ”Naiv tes-

tare”⎯ vilket innebär att spela Tit for Tat men oväntat då och 

då svika och därmed vinna den höga svikarbelöningen, som 
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Dawkins beskriver det (Dawkins, 1976, p. 210ff). Tit for Tat 

sviker ju vid svek själv en enda gång – ”hämnas”. Naiv testare, 

som ju normalt följer Tit for Tat mellan avvikelserna från li-

tandet och återgått till samarbete efter sitt oväntade svek för-

lorar lika mycket mot Tit for Tat i nästa spelsituation. I spelet 

efter Tit for Tat vunnit ”hämnas” ju den Naive testaren ef-

tersom det är en följd av dess instruktion och vinner stort igen 

genom svek eftersom Tit for Tat då samarbetar. Så fortsätter 

Naiv testare och Tit for Tat att i vartannat spel vinna stort och 

i vartannat spel förlora stort. Som en följd blir den genom-

snittliga vinsten mindre för bägge än om bägge hade samarbe-

tat i många spel i rad.  

Ångerfull testare är en annan strategi som kan ex-

emplifiera att Tit for Tat är ganska robust (tåligt) mot andra 

strategier, även om den inte är helt okänslig. Ångerfull testare 

följder den Naive testarens strategi men försöker komma ur 

kedjorna av ömsesidig hämnd i spel mot Tit for Tat genom att 

ångra sitt svek och ”komma ihåg” om ett svek hade sin grund i 

en hämnd eller om det var ett oväntat påhopp. Den tillåter en 

hämnd utan att själv hämnas. På det sättet uppstår inte kedjor 

av ömsesidig hämnd, och Ångerfull testare klarar sig också 

bättre.  

 Så kan upprepade spel fungera. Med dessa två exem-

pel förstår man att det är kostsamt i genomsnittlig vinst i spel 
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att länge hamna i hämndkedjor. Axelrod kunde räkna ut att 

om någon hade lämnat in en strategi Tit for Two Tats, alltså 

”börja med att samarbeta, men blir du sviken två gånger, svara 

då med samma mynt, men samarbeta därefter igen”, så hade 

den strategin vunnit. Samarbete och förlåtande av enstaka svek 

– som ligger mycket nära generell tillit ⎯ lönar sig alltså ofta. 

Men samarbete och förlåtande kan också exploateras om den 

överdrivs. För mycket förlåtande kan exploateras av strategier 

som då och då sviker och inte stoppas av hämnd. Lärdomen av 

Axelrods turneringar är att samarbete och fördragsamhet i 

allmänhet är robustare än svek och hämnd, men den exakta 

utgången beror av vilka strategier som råkar finnas från bör-

jan. Detta skulle alltså gälla memer som strategier bland en-

staka individer som länge spelar mot just varandra, såsom 

samspelet mellan människor på små orter där alla känner alla, 

eller närliggande stater, som länge spelar mot samma spelare.  

 Men är Tit for Tat en ESS, en evolutionärt stabil 

strategi (en strategi som inte kan invaderas av några andra 

strategier)? På Dawkins inrådan gjorde Axelrod en ny tävlan 

mellan strategier, denna gång evolutionärt och inte med de ti-

digare strategierna. Denna gång lät han en stor mängd strate-

gier, 63 stycken, spela mot varandra och som resultat i varje 

spelsituation istället för poäng få ”avkommor” eller ett visst 

antal kopior i nästa generation spel beroende på framgången i 
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den första. Därmed fungerade strategierna som replikerande 

memer: allas spel mot alla avgör populationernas framväxt i 

framtiden. Axelrod lät strategierna spela mot varandra, kopie-

ras i relation till utgången av spelen och fortsätta i ett stort 

antal generationer. Efter ca 1000 generationer stabiliserades 

populationerna. Då hade flera strategier redan kring ca 200 

generationer dukat under eftersom de inte gav tillräcklig re-

plikering i spel med andra. Av de svekfulla strategierna kvar-

stod efter 200 generationer bara ”Harrington”, en strategi som 

exploaterade de extremt välvilliga av typ Tit for Two Tats (det 

vill säga hämnd endast efter två svek). Men när de extremt 

välvilliga – ”lita på alla och samarbeta oavsett vad de gör mot 

dig” – försvinner som en konsekvens av exploatering från dessa 

otrevliga svekstrategier, följde Harrington till sist med i 

utrotningen.  

 I de flesta ”körningar” av denna spelteoretiska simu-

lering kom verkligen Tit for Tat etta. I något fall kan en stra-

tegi som också leder till ständigt samarbete med Tit for Tat 

klara sig ända till stabilitet, något som innebär att Tit for Tat 

heller inte är en evolutionärt stabil strategi, en ESS. Den kan 

invaderas av en annan samarbetsstrategi som likt Tit for Tat 

ger oändliga serier av samarbete med Tit for Tat och sig själv. 

Så ”betala med samma mynt” men börja med samarbete är en 

mycket robust mem i en kultur, men den behöver inte vara den 
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enda vi möter. Och den måste finnas från början eller på något 

sätt uppstå som mutant – dock ingick inte mutation av strate-

gier i Axelrods simulering. 

 Om en population istället har stabiliserats i strategin 

”Svik alltid” kan den liksom en population som stabiliserats i 

Tit for Tat aldrig invaderas av andra strategier. ”Svik alltid” 

leder ju till svek i ett spel, samarbete i nästa spel, osv. från Tit 

for Tat, som då förlorar mer i genomsnitt än ”Svik alltid” som 

ju åtminstone får den mindre belöningen av att hela tiden 

svika den andre, alltså visa icke-tillit. ”Svik alltid” kan å 

andra sidan inte invadera en population Tit for Tat som gyn-

nar varandra med sina samarbeten eller tillit. Ser man strate-

gispelet rumsligt får man alltså två möjliga områden av strate-

gimässigt stabila läger: ett ”Svik alltid”-område, ett ”Samarbeta 

först, därefter betala med samma mynt”-område. Var man 

hamnar beror till stor del på var man börjar. Börjar man i en 

population memer där ”Svik alltid” dominerar, kommer denna 

strategi fortsatt att dominera, som i en anarki där man aldrig 

betalar skatt. Börjar man med samarbete och endast sviker en 

gång då någon annan gör det får man en situation som också 

är långsiktigt hållbar. Det innebär att det är lättare för strate-

gin ”Svik alltid” att överleva i en miljö där ”Svik alltid” – ge-
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nerellt misstroende ⎯ är dominant, men ”Samarbete och betala 

med samma mynt” överlever i en tillitsfull samarbetsmiljö.58  

 

Memetisk evolution i evolutionära spel 

Kristian Lindgren, som byggde upp avdelningen för Komplexa 

adaptiva system på Chalmers i Göteborg, vidareutvecklade Ax-

elrods spelteoretiska experiment. I en artikel som fick stort in-

ternationellt genomslag gjorde Lindgren (1997) en simulering 

som innebar att strategierna inte först definierades av forska-

ren, såsom skedde i Axelrods experiment, för att sedan ge-

nomgå en ”kamp om överlevnad” genom differentierad replike-

ring i upprepade spel av fångarnas dilemma. Istället lät Lind-

gren datorn mutera fram nya strategier av ”misstag” och ”miss-

förstånd” som sedan spelades mot varandra. Därmed blev expe-

rimentet mer likt den ”ursprungliga soppans” memevolution 

och resultaten mer övertygande genom att allt, även de ur-

sprungliga formuleringarna av strategier, liknade vad man 

kan tänka sig är först slumpmässiga variationer i olika strate-

gier, därefter naturligt urval som baseras på den ursprungliga 

sammansättningen. Lindgren simulerade så att säga naturtill-

ståndet. 

 
58 Har inte denna evolutionära modell ganska stora likheter med Rothsteins ryska skattepro-

blem i förordet till Sociala fällor och tillitens problem? (se nedan, fotnot 56).  
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 De resultat som simuleringarna ledde till var natur-

ligtvis alltid olika, därför att slumpen gav olika sammansätt-

ning från början, vilket i sin tur gav olika utfall för spelen 

mellan alla dessa olika strategier under lång tid. Men just där-

för att det hela tiden var olika utgångspunkter och spelserier, 

är det ju ännu intressantare att se hur en uppsättning strate-

gier nästan alltid kom att dominera efter ett stort antal om-

gångar. Lindgren kunde visa att det ur några klassiska strate-

gier, såsom ”Svik alltid”, ”Samarbeta alltid”, ”Samarbeta först, 

sedan betala med samma mynt” (Tit for Tat), och ”Svika först, 

och sedan betala med samma mynt” (anti-Tit for Tat) då ofta 

evolverade mer komplicerade strategier. Efter ett stort antal 

spel kunde några av dessa nya strategier dominera under lång 

tid, kanske tusentals spel i serie, för att sedan bli avbrutna av 

kollapser i systemet som sedan ledde till att nya, ibland ännu 

mer komplicerade strategier som dominerade därefter. Strate-

gierna som evolverar blir komplicerade på så sätt att deras 

minne blir längre, dvs. reaktion i ett spel beror på vad den 

andre och man själv gjort i en längre serie av spel. Därmed 

skulle man kunna säga att de evolverande strategierna forma-

des till olika ”kulturer” av hur man interagerar och att minne 

av tidigare spel (nedärvning av tidigare memer och utfall av 

dem) blir en effekt av sådan evolution. Lindgren byggde dessu-

tom modeller för hur de olika mutationerna av beslutsregler 
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kan se ut, alltså på vilka positioner i ”kulturerna” förändring-

ar skedde som ledde till nya ”kulturer”. Närmare en experi-

mentell ⎯ men artificiell ⎯ specificering av hur memevolution 

kan gå till är svårt att komma.  

 Det har sagts att Folkhemssverige var osedvanligt 

icke-korrupt i internationell jämförelse, trots de regeringsan-

knutna Bofors-, Ebbe Carlsson-, Geijer-, IB- och Harvardaf-

färerna, och trots de dåtida kommunala Motala- och Göte-

borgskandalerna. I rankningen av världens länder kommer 

ofta dagens Sverige i topp bland de mest icke-korrupta. Samti-

digt ansågs 1700- och 1800-talen i Sverige som mer korrupta än 

nutidens samhälle, och man har försökt att finna orsaker till 

både skillnader och förändringarna sedan dess, inklusive 

systemkollaps efter förluster i krig (Teorell & Rothstein, 

2012). Som Lindgrens simulering visar, kan långa serier av 

dominans för vissa strategier plötsligt kollapsa och ersättas av 

andra. Det behöver alltså inte finnas andra förklaringar till 

en serie spels utgång än de internt, evolutionärt spelteoretiska 

(spelen tidigare, ”endogent”) till varför det ”blev som det blev”. 

Den metodologiska individualismens ständiga sökande efter 

”den kausala mekanismen” kan mycket väl vara futil. De verk-

liga förhållandena i ett samhälles tillit eller grad av korrupt-

ion är bara en av en myriad möjliga utgångar av spel vars re-

sultat är lika öppna och varierande som simuleringar av evo-
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lutionära serier av strategiers spel mot varandra under lång 

tid. Vår verklighet behöver alltså inte ha en yttre ”orsak” i den 

meningen den metodologiska individualismen ger termen. 

Vårt höglitarsamhälle behöver heller inte vara något speciellt 

partis eller något speciellt samhällssystems förtjänst. Därför 

finns kanske ingen universalmedicin av den typ Rothstein 

ständigt upprepar: framför allt offentlig opartiskhet. Det in-

nebär inte att jag är emot opartiskhet i tillsättningsärenden 

eller myndighetsbeslut, tvärtom, och jag noterar att opartisk-

het också anges i svensk lag som regel för offentligt anställda, 

vilket jag också uppskattar. Vad jag menar är att ett högli-

tarsamhälle inte säkert skapas av bara det och att det heller 

inte garanterar ett stabilt sådant tillstånd av höglitande.  

 

Välfärdsstatens evolution 
 

Som ett centralt tema för svensk samhällsforskning studeras 

ofta välfärdsstaten och vidmakthållandet av dess grundläg-

gande principer i en föränderlig värld. Som samhällsforskare 

söker exempelvis Rothstein (2003) de spelteoretiska orsakerna 

till välfärdsstatens principer om att betala för allas bästa när 

man har vetskapen om att även andra gör det. För människan 

är det en fråga om memetisk evolution, men för andra organ-

ismer skulle en sådan princip uppstå genetiskt, som en in-

stinkt. Har den genetiska evolutionen då någonsin lett till nå-
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got som liknar en ”välfärdsstats” principer om altruism utöver 

den som gäller nära släktingar bland andra organismer? Sva-

ret är ”ja, kanske”, och det svaret grundar sig just i genetisk 

evolution av strategi i upprepade spel av fångarnas dilemma. 

Av alla arter har just de blodsugande fladdermössen vampy-

rerna faktiskt evolverat ett slags välfärdsstatprincip, alltså 

osjälvisk hjälp till andra än sina släktingar. Skälet är just att 

Tit for Tat, ”samarbete först och därefter svara med samma 

mynt”, är ett så framgångsrikt recept för handling i upprepade 

möten, jämfört med andra strategier. 

 Vampyrer, som ju är en art fladdermöss i Latiname-

rika, lever som känt på att suga blod. Alla är ute på nätterna i 

jakt på den röda näringsvätskan (som dock sugs från andra 

djur än människor), men alla vampyrer är inte lika lycko-

samma alla nätter i att få i sig en sådan utsugen dos föda. 

Fladdermusforskare har studerat hur vampyrerna efter sina 

jaktraider hjälper varandra att överleva dagen i grottan till 

nästa natt genom att de som lyckats få sig ett skrovmål blod 

spyr upp lite i munnen på den som inte varit lika lyckosam. 

Man har till och med undersökt släktskapet mellan givare och 

mottagare av sådana blodspyor och kommit fram till att visser-

ligen får släkten ofta mer, men även andra som inte är släkt 

får sådana medvampyrliga hjälpinsatser. Endast om man inte 

en dag får någon spya av någon trots att man hungrar, leder 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

197 

 

det till att man endast en gång hämnas genom att inte spy upp 

till just den medvampyren nästa gång. I fångarnas dilemma, 

spelat i upprepade spel många gånger med samma individer, 

motsvarar det förstås Tit for Tat, alltså att börja samarbeta 

och därefter fortsätta och bara hämnas en gång mot någon som 

sviker en. Denna strategi har segrat genetiskt bland vampyrer-

na, vilket gör att de följer den och inte andra strategier som 

prövats i deras evolution (Wilkinsson, 1984).  

 ”Välfärdsstatens” princip, eller mer specifikt altruism 

på individnivå, det att hjälpa andra utanför den egna klanen 

eller släkten, har alltså i rudimentär form evolverat åt-

minstone en gång tidigare, och då genetiskt, inte memetiskt. 

Dessutom bland det mest osannolika släktet: blodsugarna.  

 

Vidareutveckling av spel 
Men i de sociala fällor Rothstein hade som grund för sin bok 

var det fler personer än två som spelade fångarnas dilemma 

som en samhällelig enhet. I sådana flerpersoners spel avgör 

var och en sitt val av strategi beroende på hur många andra 

som väljer samarbete respektive svek. Det gör ju inte vampy-

rerna. Deras beslut att hjälpa grannen baseras inte på en kal-

kyl av hur många andra i samhället som helhet skulle göra så 

också. Snarare liknar Rothsteins exempel alltså ”flerpersoners 

upprepade spel av fångarnas dilemma”, som en spelteoretiker 
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hade kallat det, och inte enbart det ”flerpersoners spel av fång-

arnas dilemma” han själv anger (2003, 29). Boken kan också 

ses som ett exempel på allmänningarnas tragedi, alltså att om 

man sviker gemenskapen, så tjänar man mer själv temporärt 

på det och överexploaterar av det skälet de gemensamma resur-

serna, så att alla i det långa loppet förlorar. Lindgren har si-

mulerat även sådana situationer (Johansson & Lindgren, 

2003). Han visar att i sådana spel växer svekfullt beteende ofta 

fram historiskt, men avbryts av perioder som domineras mer 

av samarbetsstrategier. I det långa loppet samspelar flera olika 

strategier och samarbete försvinner inte.  

 Etablerandet av strategier som memer under långa 

samspel handlar om att samarbeta eller svika och har alltså 

inga givna resultat. Vilka som kommer att dominera beror på 

utgångsläget i form av andra strategier som finns samtidigt, 

hur stora de ursprungliga strategierna är från början, hur 

många misstag och missförstånd som begås under evolutionen, 

och hur lång tid man låter processen gå. Det verkar i alla hän-

delser inte vara så att det finns evolutionärt stabila strategier, 

alltså att inga andra strategier kan uppstå som invaderar. Det 

innebär att vi måste försöka inse att de strategier våra med-

människor har inte går att förutsäga, kan komma att ändras 

och kommer att leda till olika typer av samspel med oss i fram-

tiden. Kanske är det också en trösterik insikt att evolutionen 
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av memer av samarbete eller svek, tillit eller misstro, inte 

kommer att ge en speciell slutlig jämvikt som sedan kommer 

att dominera hela människosläktet. Framtiden är därmed 

lyckligtvis oförutsägbar. Jag tycker man skall nöja sig med det. 

Det finns ingen anledning att försöka producera en teori eller 

norm om att just vissa institutioner skulle fungera som recept 

på ett socialt lyckorike i framtiden. En evolutionär process 

bland de mänskliga samspelens beslutsregler kommer att spon-

tant faktiskt ge möjlighet till tillit och altruism, i varje fall 

om inte utgångspunkterna är alltför dominerade av svek. 

 Om nu strategier som evolverar i spel om olika möj-

ligheter till replikering leder till delvis helt oförutsägbara 

ekologier på lång sikt, varför uppstår då normer som generali-

serar vad som tillåts och inte inom ett samhälle? Det är en 

klassisk sociologisk frågeställning, som först på senare tid har 

kunnat analyseras spelteoretiskt och evolutionärt. Återigen 

förlitar vi oss på Darwins lag.  

Sugden har formulerat det som att normer har evol-

verat eftersom de har varit mer framgångsrika i att replikera 

sig än andra beteendemönster (Sugden, 1989, p. 97). Men följd-

frågan blir ändå varför det sker. Bendor och Swistak hävdar i 

ett arbete (2004) att normer evolverar därför att de stabiliserar 

beteende i alla spel på ett sätt som strategier inte kan utan 

tredje parts inblandning som straffmekanism mot avvikelser 
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från normen. Normen förstärker sig själv när den väl uppstår. 

De visar också att sådana normer är evolutionärt stabila även 

om de inte är ”Pareto-effektiva”, dvs. även om de kan ändras 

utan att någon förlorar på det.  

 Normer kan alltså låsas in i lägen som visserligen är 

stabila men ingen tjänar på att hålla kvar om man jämför med 

den norm som är bäst för alla.  Sådana normer kan tillsam-

mans kallas olika politiska och ekonomiska kulturer; de finns, 

är svåra att ändra på, även de som kunde vara bättre för alla. 

Det gäller skattemoralen i Ryssland, men också andra inlås-

ningar inom både institutionernas och innovationernas värld. 

All politisk förändring går alltså inte att styra viljemässigt. 

Men man kan försöka genom att institutionalisera den artifi-

ciella selektionen av memer. 
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Kapitel 6. Institutionernas evolution  

 
 

Världsekonomin styr mitt liv. Jag förstår 

inte vad den gör, men jag förstår att det är 

jag som tar konsekvenserna. Ekonomerna 

själva förstår inte heller vad världsekono-

min gör, det blir tydligt varje gång det går åt 

skogen och blir dags för offentliga felstegsa-

nalyser – då börjar de i stället tala i svä-

vande och hjälplösa meteorologiska metafo-

rer. (…)  

Hur skall jag hantera den här sväl-

lande, världsuppkäkande varelsen? (…)  

Jag är alltså utestängd från den 

makt som bestämmer hur min och mina 

barns tillvaro ska gestalta sig. Och jag är 

inte ensam om att känna berättigad alienat-

ion. Själv vänder jag mitt maktlöst aliene-

rade hat mot den patriarkala finans-

branschen. (…)  

Det hjälper inte att nacka några gi-

riga Gordon Gekkos eller avregleringskåta 
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regeringschefer när man har att göra med 

något som växt över huvudet på sina igång-

sättare för att närmast utvecklas till en arti-

ficiell intelligens, en självreglerande mekan-

ism.  

Aase Berg (DN, 12 aug 2009, Kultur, s. 4) 

 

Darwins lag kontra metodologiska individualism 
Hur mycket kan vi styra ekonomisk och politiska förändring 

och hur mycket styr den istället oss? Många känner som Aase 

Berg att någonting nu pågår i globaliseringens tidevarv som 

inte längre är styrbart, växer som en cancersvulst och gör oss 

till slavar under ett system vi kanske skapat men som vi i så 

fall tappat kontrollen över. Vi blir alienerade på ett allmänt 

plan. Några, som Aase, får reaktionen att man vill göra något 

drastiskt, men alla förstår också att hugger man av ett av hu-

vudena på hydran växer det bara ut ett nytt. Frågan för oss är 

vilka strategier vi skall låta oss styras av.  

 I en despoti kan despoten försöka rätta till saker själv 

efter eget huvud. Stalins sätt att reagera på förändringar i sov-

jetsystemet var att förföljelsemaniskt göra återkommande för-

ändringar i institutionerna och utrensningar bland de ledande 

befattningshavarna. Inte heller det var en terapi som funge-

rade som kontroll av systemets egna liv. I detta kapitel vill jag 
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istället hävda att – du gissade det! ⎯ endast Darwins lag, i det 

här fallet replikatordynamik bland de artificiella memselekt-

ionernas memer, dvs. metamemer i form av normer, regler, la-

gar och följaktligen institutioner, kan hjälpa oss bygga en 

hållbar modell för förståelse av politisk och ekonomisk in-

stitutionell evolution. Möjligheter för individers och politiska 

aktörers intentioner att förändra dessa meta- eller superin-

stitutioner internationellt och globalt handlar om att påverka 

strategier och idéer bakom selektionen av normer, regler och 

institutioner inom nationer, och makt att påverka denna mem-

selektion är den globaliserade politiken essens. Att försöka 

styra direkt och diktatoriskt går sämre, har vi upprepat note-

rat. Skyll inte på ”den patriarkala finansbranschen” som Aase 

Berg gör; ett samhälle som vuxit fram som en stabil ekologi – 

ett samverkande komplex av Darwin-replikatorer ⎯ har redan 

evolverat fram näringskedjor. Skyll snarare på att replikato-

rerna utan optimal beskattning visat sig så starka att enskilda 

har försumbart inflytande över deras tillväxt. De är i så fall 

evolutionärt stabila memer. Enda motmedlet är konkurre-

rande institutioner som byggs upp på en bas med förmåga att 

replikera sig mer och på existerande institutioners bekostnad, 

på meta-memnivån, bland reglerna för hur reglerna ställs upp. 

Även den kommunistiska världsrörelsen var ett försök i den 

riktningen. Stalin hade nationaliserat denna rörelse under pa-
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rollen ”socialism i ett land”, när han i samband med första 

världskrigets slut till slut insåg att Tyskland och andra euro-

peiska länder inte skulle följa Sovjetunionens exempel att in-

spireras av Marx och Engels i utformandet av nya kommunist-

iska institutioner.  

 

Institutionellt ursprung: Rysslands revolutionära och Sveriges 
reformistiska realsocialism 
Vad gör att institutioner uppstår och förändras? Ett viktigt 

svar hänvisar till historien. Institutioner växer ju alltid fram 

ur tidigare institutionella förhållanden – samhällen uppfinns 

knappast helt de novo. Även informella institutioner, såsom 

politiska traditioner, växer fram historiskt. Ivan den För-

skräcklige gjorde sig på 1500-talet som förste tsar känd för sin 

hänsynslöshet mot bojarerna ⎯ dåtidens ryska stormän. Svek-

full politisk konspiration har i Ryssland haft en märklig hi-

storisk kontinuitet från Ivan den Förskräcklige till bolsjevi-

kerna och den starka nuvarande ledningens kamp mot hotande 

oligarker och starka guvernörer.  

 En fundamental aspekt av dagens politiska institut-

ioner inom västvärlden är rättsstatsprinciper, alltså framväx-

ten av en stat där all lag gäller alla, även dess statschef och -

ledning. I det försovjetiska Ryssland hade en sådan aldrig 

funnits ⎯ förutom den första senkomna konstitutionen 1906 
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som en eftergift efter folkresningen 1905 ⎯ vilket gjorde att 

makt i Ryssland utövades enväldigt genom direkt styrning, 

inte indirekt via lagar godkända av någon folkförsamling. 

Ryssland var en absolut monarki under en tsar, men inte en 

konstitutionell sådan. Det har hävdats att Rysslands närmare 

250 år under Mongolernas välde – ”den gyllene horden” ⎯ från 

början av 1200- till slutet av 1400-talet, bidragit till denna typ 

av direkt maktutövning. Det man med modernt språkbruk kal-

lar nationsbildningsprocessen blev i grunden präglad av denna 

ockupation och ryska motreaktion.59 

 Under tsarerna fanns aldrig konstitutioner utan 

principen var envälde som byggde på idén att tsaren var Guds 

ställföreträdare på jorden. Vissa självhärskare var mer upp-

lysta än andra. Peter den Store moderniserade exempelvis 

Ryssland vetenskapligt, adminstrativt och Europa-orienterat. 

Men enväldet var inte mindre för det. Till sist instiftades 

alltså den första ryska konstitutionen så sent som 1906, när det 

tsaristiska enväldet formaliserades med en folkförsamling 

(”Duma”) som en reaktion på upproret 1905 mot tsarstyret. 

Folkförsamlingen valdes inte demokratiskt och Duman kom 

att få begränsat inflytande. 

 
59 Mongolväldet delades upp i tre kanat efter en avgörande förlust i slaget vid Kolikovofälten 

1380. I ett avgörande slag 1480 frigjorde sig slutligen moskvafurstendömet från mongolerna. 

Som första självhärskare över det nybildade Ryssland tog Ivan IV, den ”förskräcklige”, sig 

1547 titeln ”tsar” (”kejsare”, bildat av namnet Ceasar). 
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 Segrarna skriver historien, säger man. Det är speci-

ellt betecknande när det gäller bolsjevikernas statskupp 1917, 

som i segrarnas vokabulär, motiverad av deras tolkning av 

Marx och Engels, benämndes ”revolution”. En liten grupp 

sammansvurna bolsjeviker under partiets ledning – och utan 

något omfattande stöd i landet som helhet ⎯ intog helt enkelt 

Vinterpalatset och fängslade de regeringsmedlemmar som inte 

hunnit fly. Valet till den konstituerade församlingen i början 

av 1918 efter bolsjevikernas statskupp var typiskt. Bolsjevi-

kerna förlorade valet men tog makten ändå, i princip med våld 

och hot mot majoritetens vilja. Efter inbördeskriget och inter-

nationella erkännanden av De socialistiska rådsrepublikernas 

union (”Sovjetunionen”) styrdes landet i praktiken av ledar-

skapet i det statsbärande partiet, senare formaliserat i politby-

rån eller dess föregångare partipresidiet (motsvarande ett par-

tis verkställande utskott). 

 Lenin dog redan 1924. I maktkampen efter honom 

vann till sist Stalin och utökade gradvis sin makt samtidigt 

som man införde ett administrativt system för hela den sovje-

tiska ekonomin och det som fanns av industri. Systemet kom 

att kallas socialistisk ”planekonomi”, men var snarare inspire-

rat av tysk krigsekonomi under första världskriget.  Under 

Stalintiden centraliserades alltmer makten till denne despot, 

som också genomdrev en ny sovjetisk konstitution 1936, den 
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s.k. Stalinkonstitutionen. Efter Stalins död 1953 kom makt-

kamper mellan de ledande bolsjevikerna att dominera. Från 

Chrusjtjovs avstaliniseringskampanj och framåt kom den 

hårda kommandoekonomin alltmer att mjukas upp utan att 

för den skull ersättas med något annat fungerande styrnings-

sätt. Snarare pågick en serie reformförsök som alla var mer el-

ler mindre dödfödda.  

 Under den långa ”stagnationsperioden” då Brezjnev 

var primus inter pares i Politbyrån infördes av modernise-

ringsskäl en ny konstitution och Sovjet öppnades upp för kon-

takter med väst, vilket gjorde det möjligt att få till stånd en 

länge eftertraktad modernisering även av något av den industri 

som drivits utan större förändringar sedan 1920- och 1930-

talet (Sandberg, 1989).  Stalintidens terror och institutionella 

oförutsägbarhet hade under brezjnevtiden istället förvandlats 

till förutsägbar absurdism bottnande i den egna erfarenheten 

av att socialismen var baserad på tragikomiska floskler och 

den realsocialistiska verkligheten en parodi på dessa (Zinovev, 

1979, 1980). Till slut, när Gorbatjov från mitten av 1980-talet 

alltmer tog över den huvudsakliga makten över Sovjetunionen, 

ledde hans försök till reformer för allt större öppenhet 

(glasnost’) och radikal omvandling av de politiska organens 

funktionssätt (perestroika). Reformerna fick emellertid den 

oavsiktliga effekten att hela det sovjetiska systemet kollapsade 
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som en följd av alla offentlig uppgörelser med missförhållan-

den, vilket ledde till legitimitetskris och kuppförsök.   

 Den ryska federationen som uppstod ur askan av det 

sovjetiska systemet behöll ändå många av sin föregångares in-

formella institutioner, tänkesätt och beteendemönster. Ett av 

skälen till det var att republiken Ryssland också varit den do-

minerande makten under Sovjettiden. Som ledningsorgan var 

nämligen Sovjetunionens kommunistparti egentligen samtidigt 

dess ryska delrepubliks, och fungerade därigenom som rysk 

centralstyrning av andra republiker. Ett bevis för det var att 

det fanns separata organisationer av delrepublikanska kom-

munistpartier i Sovjetunionen förutom i just Ryssland – där-

för att det egentligen var lika med Sovjetunionens. 

 Efter Sovjets upplösning fanns inget politiskt parti 

eftersom kommunistpartiet upplöstes. Utan partier i egentlig 

mening och utan ett parlament som kan skapa grogrund för 

framväxt av ett partisystem, har valen inte heller varit av 

högsta demokratiska standard. Ett starkt partisystem kan bara 

skapas med ett parlament under parlamentarism, alltså med 

makt att utse en regering. I den meningen har Ryssland aldrig 

haft parlamentarism. Utan ett starkt partisystem kan istället 

andra starka ledare med stora resurser – presidenten själv i 

första hand – påverka presidents- och parlamentsvalen, vilka 

är avgörande i ett icke-parlamentariskt system. I det ryska fal-
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let var istället säkerhetstjänsten framgångsrik. Putin, 

sprungen ur säkerhetstjänsten, har aldrig egenligen represen-

terat något parti, men har i efterhand försökt skapa stödpar-

tier. 

I vårt land Sverige har rättsstatsprinciper snarare 

vuxit fram sedan medeltiden, genom att lagar stiftats med syfte 

att även i princip gälla kungarna och valet av dem. Jämför ex-

empelvis Magnus Eriksson landslag från mitten av 1300-talet 

med mongolväldet i Ryssland vid samma tid.  Konungabalken 

i landskapslagen stadgade att kungen skulle väljas med ko-

nungaval av lagmän och stormän från landskapen. Landslagen 

stod alltså över kungamakten i vårt land. Parlamentarism in-

fördes på ett liknande kontraktsbaserat sätt först under fri-

hetstiden, sedan mellan ständerna 1866 vilket ledde till att 

riksdagen, inte kungen, utsedde regeringar. Redan konstitut-

ionen 1809 var starkt präglad av maktbalansteori och förbe-

redde därför för riksdagens större makt i regeringsbildningen. 

Detta ledde i sin tur till en framväxt av ett partisystem grun-

dat i tävlan om makten i ett parlament som också utsåg rege-

ringen. Lika rösträtt infördes som en kompromiss mellan poli-

tiska krafter i början av 1900-talet, där även högern ansåg det 

legitimt med rösträtt för alla som också ställde upp inom 

krigsmakten för försvar av landet.  
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 Institutioner växer fram historiskt på ett sätt som gör 

att det kan vara mycket svårt att ändra dem radikalt. Ryssland 

har styrts av makt snarare än rättstatsprinciper sedan Dzingis 

Khan, mongoler och tsarer av Guds nåde, medan rådet eller 

regeringen, om de funnits, alltid utsetts av den person som in-

nehaft icke lagstyrd makt. Sverige har sedan sin tillkomst sna-

rare präglats av uttalade eller outtalade kontrakt om regler, 

dvs. formella institutioner, mellan starka intressen och i mo-

dern tid av regeringar utsedda av den valda folkförsamlingen. 

Enväldet under stormaktstiden kunde inte ens den utrota 

denna politiska kultur, vilket frihetstiden visar. Enväldet 

skapade till och med sådana institutioner som reformmarxis-

ter hyllar; allmän självdeklaration i Sverige infördes exempel-

vis av Karl XII under hans tid i Bender, vilket visar att 

centralt upprättade, universella institutioner är betydligt äldre 

än folkhemmet och välfärdsstaten. Parliamentarism och tryck-

frihet som institutioner infördes under frihetstiden, i Sverige 

som första land i världen (Metcalf, 2003). Institutioner är 

alltså historiskt långlivade och präglar länder. Men även från-

varon av sådana kontrakt kan vara långlivade icke-

förekomster som öppnar upp för återkommande starka ledare, 

despoter och diktatorer. Karl XII:s samtida Peter den Store i 

Ryssland införde exempelvis inte allmän självdeklaration och 

hans efterträdare inte heller tryckfrihet och Ryssland har 
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fortfarande problem med både skattesystem och frihet för me-

dia. Rättstatsutveckling, parliamentarism, tryckfrihet och 

demkratiutveckling är historiska processer som i vissa länder 

kommit igång tidigt och därför finslipats genom århundraden, 

i andra länder inte ens påbörjats eller pågår ”baklänges” (Rose 

& Shin, 2001). 

 

Evolutionära förklaringar 
Vad har nu detta med Darwins lag eller algoritm att göra? 

Varför befinner man sig och fastnar i sådana kontrakt, eller 

befinner sig och fastnar i icke-förekomster av sådana? Hur 

påverkar det förhållande mellan förändring och intention? 

Dessa frågor leder till den mer allmänna frågan: vad är egent-

ligen en institution? Och hur samspelar en sådan med intent-

ioner och social förändring (innovation). Beslutas om institut-

ionell förändring eller evolverar den självständigt eller bägge? 

Och varför kan institutioner tillväxa så snabbt och okontrolle-

rat? Vi behöver åtminstone preliminära svar på dessa frågor. 

I dagligt tal gör man ofta en sammanblandning av 

spelare, spelregler och spelandet självt. Hur ofta har vi inte 

hört att förtroendet för ”institutioner” inneburit förtroende för 

polisen, rättsväsendet eller politiker, alltså aktörer, dvs. spe-

larna? Institutioner betyder också ibland offentliga organisat-

ioner i allmänhet. Ibland avser man med institutioner ung-
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domsvårdsanstalter där vård av missbrukare sker. En myndig-

het som har ansvar för dessa institutioner heter också Statens 

institutionsstyrelse. Själva termen ”institution” betyder alltså 

helt enkelt inte riktigt samma sak i dagligt tal som inom 

forskningslitteraturen. Vi måste vara medvetna om denna be-

greppsflora. 

 I denna bok anses institutioner som evolverande. Det 

är inget nytt. Ritchie som pionjär för den evolutionära ana-

lysen av institutioner har redan nämnts. Han är den förste att 

systematiskt analysera institutionell framväxt i Darwins lags 

anda. Han beskriver i sin essä ”The History of Institutions” 

(1895) tillämpligheten av Darwins teori på institutionell evo-

lution. Han applicerar därför begreppen variation, ”ärftlighet” 

och konkurrens på teorin om institutionell framväxt i polemik 

mot dåtidens missuppfattningar om vad Darwins lag innebär 

och är tillämplig på.  Syftet är att samtidigt se om det kan ge 

en plausibel förklaring till uppkomst och framväxt av institut-

ioner. Under ”variation” kommer han fram till att uppkomst 

medvetet eller omedvetet kommer från externa influenser, 

alltså från andra samhällen (s. 130). Selektionen av en viss in-

stitution bottnar i dess förväntade nytta (”anticipated ulility”). 

Som exempel anger han följande jämförelse mellan konstitut-

ionell maktdelning som spontan eller som medveten föränd-
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ring, eller som vi skulle kunna kalla det, naturlig eller artifi-

ciell mem-selektion (s. 131): 

 

Fördelningen av makt som Montesquieu såg och be-

undrade i den engelska konstitutionen var inte ett re-

sultat av någon lagstiftares reflektion; fördelningen 

av makt som grundarna till den amerikanska kon-

stitutionen antog från Montesquieus version av den 

engelska konstitutionen var ett resultat av reflekt-

ion.60 

 

Ritchie ger här två exempel på hur uppkomst av nya institut-

ioner i grunden alltså är fråga om influenser utifrån, sprid-

ning av idéer eller eget skapande av något nytt, alltså något vi 

skulle kunna kalla memetisk mutation. Han ansåg den eng-

elska konstitutionens maktfördelning en institutionell mutat-

ion, en kreativ och radikalt ny innovation, medan den i det 

amerikanska fallet var en vald institution, tagen från annat 

 
60 “The distribution of powers which Montesquieu saw and admired in the English constitu-

tion was not the result of reflection on the part of any legislator; the distribution of powers 

which the founders of the American constitution adopted from Montesquieu’s version of the 

English constitution was due to reflection.”  
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land, och därefter anpassad lokalt, alltså en imitativ innovat-

ion.61  

 Ritchie är också en föregångare till Dawkins i det att 

han också har en förklaring till just tillämpningen av naturlig 

selektion inom den ”spirituella världen”, alltså en framställ-

ning som i många stycken beskriver evolution bland de memer 

Dawkins definierar mer än 80 år senare. Selektion bland dessa 

varianter av institutionella möjligheter sker genom omedvetna 

eller medvetna val, med eller utan reflexion, enligt Ritchie.  

 Men variation i influenser utifrån är inte tillräckligt 

för att evolution bland institutioner skall uppstå, argumente-

rar Ritchie. Möjlighet till ”nedärvning” är också nödvändig. 

Ett bevis på en sådan icke-biologisk nedärvning är enligt ho-

nom celibatet som institution inom katolska kyrkan. Det kan 

omöjligen ärvas biologiskt, men ”socialt”, alltså genom nedärv-

ning i traditioner och erfarenheter av tidigare tillämpning. 

Ritchie är häpnadsväckande memetisk i sin institutionella te-

ori. 

 Men ”vi måste förklara en institution genom att be-

akta inte bara vad den är ett resultat av, utan det sätt på vilken 

 
61 I Green Post-Communism? (1999) definierar jag kreativ kontra imitativ innovation i kap. 1, 

Mikael Sandberg, Green Post-Communism? Environmental Aid, Polish Innovation, and Evo-

lutionary Political Economics, Routledge Studies of Societies in Transition (New York: 

Routledge, 1999). 
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den nu existerar och de syften den nu uppfyller”,62 anser Rit-

chie. Han drar parallellen med biologisk evolution där livs-

former kan komma till stånd för att de är reproduktionsgyn-

nande under den period de tillkommit, men att de sedan över-

lever och anpassas av andra skäl som råder senare. Hur för-

klarar vi exempelvis frånvaron av den engelska statschefen 

(”sovereign”) från regeringssammanträdena, frågar Ritchie. 

Det direkta svaret är att konstitutionen inte tillåter det. Men 

det är en otillräcklig förklaring, påpekar han, om man inte tar 

i beaktande att den i Tyskland födde och uppvuxne Georg I 

(som var kung 1714-1727) inte talade engelska och därför läm-

nade rådet fritt att besluta, något som gav nya former för rege-

ringens självständighet.63 Här har vi, menar Ritchie, en ”till-

fälligheternas” (”accidental”) variation, som, när den visade sig 

gynnsam, gav uppkomst till nya former för konstitutionell 

konstruktion. Ritchie anger också att ”som regel, så är det nå-

 
62 Ritchie 1891, s. 135: ”we must explain an ainstitution by consedering not only what it came 

out of, but the way in chich it now exists and the purposes it now serves. As we have said, a 

complete explanation requires both an investigation of origins (material and efficient causes) 

and an inverstigation present nature and functions (formal and final causes)”. 

63 Den ärorika revolutionen 1688-1689 med dess Bill of Rights 1689 hade redan resulterat i en 

parlamentarisk utveckling då den dåvarande kungen William av Orange som protestant säker-

ställde icke-katolsk tronföljd men som holländare gav anledning för parlamentet att säker-

ställa regeringstillsättandet. Parliamentarismen är alltså en del av den brittiska konstitution-

en sedan sent 1600-tal och Georg I:s tillträde skapade inget undantag från den. Normalt anses 

det som skälet till parlamentarismens historiska genombrott, som alltså tillkom av andra skäl 

än de goda erfarenhetter vi har av parlamentarism idag. 
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gon påtaglig och avsevärd olägenhet som krävs för att få män-

niskor att ta steget att skaka av sig en gammal vana”. Han an-

såg alltså att en institution också kan upphöra som en konse-

kvens av att en person som upprätthåller ett antikverat ämbete 

dör och därmed ger tillfälle till ändring. Eller kan en vana 

gradvis ebba ut, om den upphör att ha någon mening eller 

värde. Därmed kan han förklara institutionell evolution ⎯ en 

förändring i institutionen.  

 Mest känd för analyser av institutionell evolution är 

kanske annars ekonomen och sociologen Thorstein Veblen. 

Han såg institutioner som vanor som selekteras i samhället. I 

hans kanske mest kända arbete, The Theory of the Leisure 

Class, inleds kapitel VIII på följande sätt ([1899] 1931, p. 133, 

min övers.): 

 

Människans liv i samhället är, precis som varje an-

nan arts liv, en kamp för överlevnad, och därför är 

det en process av selektiv anpassning. Den sociala 

strukturens selektiva anpassning har varit en urvals-

process av institutioner. Framsteg som har gjorts och 

görs i mänskliga institutioner och i mänsklig karak-

tär kan, vitt definierat, anges som ett naturligt urval 

av de mest anpassade sätten att tänka [”a natural se-

lection of the fittest habits of thought”] och en process 
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av påtvingad anpassning av individer till en miljö 

som har kontinuerligt förändrats med tillväxten av 

samhället och med de förändrade institutioner under 

vilka människan lever. Institutionerna är inte bara 

själva resultat av en selektiv och adaptiv process som 

formar de rådande eller dominerande typerna av and-

lig inställning och inriktning; de är samtidigt de spe-

ciella metoderna för liv och för mänskliga relationer, 

och är därför i sin tur effektiva urvalsfaktorer. Så att 

de institutioner som ändras i sin tur ger ett fortsatt 

urval of individer med de mest anpassade tempera-

menten, och en ytterligare anpassning av individuella 

temperament och vanor till omgivningen som föränd-

ras genom formandet av nya institutioner.  

 

Veblen har samma grundtanke som Ritchie men blandar den 

med sociobiologi, såsom jag ser det. De första och den sista 

meningen i citatet är belysande. Veblen ser både människa 

som art i sin kamp för sin överlevnad och institutionerna i 

kamp för sin. Institutioner enligt Veblen ger selektion av inte 

bara ”temperamenten” utan även av de individer som har ”de 

mest anpassade” temperamenten. Här vill jag fokusera på de 

förra snarare än de senare. Men i verkligheten rör det sig na-

turligtvis om en sociobiologisk samevolution. 
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Vad definierar en institution idag? 
Vad är en institution enligt vår samtida samhällsforskning? 

Standardsvaret har sedan Douglass North fick nobelpriset 

1993 varit hans definition av institutioner (D. C. North, 1990 

min översättning):  

 

Institutioner är spelreglerna i samhället, eller mer 

formellt, de av människan skapade begränsningarna 

för mänskliga samspel. 

 

Institutioner har av en dominerande forskningsinriktning, de 

institutionella ekonomerna ledda av North, definierats som 

spelregler. Observera att regler och normer därmed kan förstås 

i termer av uppfattningar om vad som är rätt och fel, hand-

lingar därefter, samt formella institutioner som resultat (det 

som vi tidigare i denna bok kallat memer, memprodukter och 

utökade memprodukter). Sådana spelregler innebär att det 

uppstår incitament att handla på ett visst sätt snarare än ett 

annat, eller frekvensmässigt på vissa sätt mer än andra. I vissa 

enkla fall kan det handla om konventioner, alltså frågan om 

man kör på vänster eller höger sida i trafiken. Det följs av 

princip alla. Men andra spelregler kan leda till en mer eller 

mindre ständig överträdelse, såsom hastighetsgränser eller 
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skatteregler. Det behöver inte heller vara så att belönings-

strukturer som finns i ett spel mellan strategier innefattas i en 

institution eller dess formella formulering. Belöningsstruk-

turer kan uppstå som en följd av styrkeförhållande mellan spe-

lare och olika yttre omständigheter, både historiska och nu-

tida. Snarare är institutionerna informella uttryck för de sta-

bila strategiresultat sådana spel gett, dvs. jämvikter som kan 

vara högst lokala bland grupper och tillfälliga över tid. Därför 

har olika grupper (eller rättare deras strategier), med olika 

historia också lett till olika resulterande informella institut-

ioner (Shennan, 2002).  

 Under nationsbildning, om vi nu koncentrerar oss på 

nationellt gällande formella institutioner av typ traditioner 

för grundlagars bildande, grundlagarna själva samt hur lagar, 

förordningar och andra regelverk upprättas, kontrolleras och 

beivras, nedtecknade och allmänt vedertagna regelverk för po-

litiska, ekonomiska, tekniska samspel och i övrigt national-

kulturella traditioner, har sitt urpsrung i sociala gruppers ag-

gregerat till allt större grupper. Dessa har i sin tur i någon 

mening etablerat ”kontrakt” eller överenskommelser om hur 

den gemensamma nationens grundande skall gå till. Resultatet 

av sådana förhandlingsprocesser ger resultat i form av jämvik-

ter i något som kan kallas nationsbildande spel mellan grup-

per i samhället. Det kan i dagligt tal kallas t.ex. förhandling, 
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maktkamp, stillestånd, överenskommelse eller konstitutions-

bildning. I vårt land och i Ryssland började den nations-

bildande processen redan på medeltiden, men gav helt olika 

utslag institutionellt. Andra nationsbyggen är av betydligt se-

nare datum, och har i vissa fall involverat koloniala styr-

ningsprocesser eller är resultat av imperiers upplösning 

(Bowles, 2004; Huntington, 1991; Kennedy, 1987; Linz & 

Stepan, 1996; Modelski, Devezas, & Thompson, 2008; Turchin, 

2003), såsom bildandet av Kosova 2008. Många nationsbild-

ningsprojekt har aldrig ens nått sin nationsbildande början 

(tuaregernas i Mali, Västsahara och Marocko, kurdernas, 

tetjenernas, och ossetiernas nationssträvanden, osv.).  

 Det innebär exempelvis att institutioner på något vi 

kan kalla en historiskt framväxande politisk-ekonomisk-

teknisk-kulturell spelplan ger föränderliga ramverk för vid-

makthållande av vissa incitamentsstrukturer (belöningar eller 

straff) som i sin tur kan leda aktörer (eller snarare deras me-

mer) till att förnya, vidmakthålla, förhindra eller ersätta sätt 

att producera en ”godhet” (eller för alla del en ”dålighet”), en 

vara eller en tjänst (det jag i förra kapitlet kallades utökade 

femotyper, alltså handlingars resultat i artefakter). En ration-

al-choice-teoretiker skulle se detta spel som en kollektiv upp-

sättning rationella val (Olson, 1965). Institutioner tolkade som 

spelregler utgör ur rational choice-perspektiv en omgivning 
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som påverkar aktörers handlande i vissa riktningar därför att 

man tror sig tjäna på att ändra (eller inte ändra) på något 

(Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2005). Därför talar också 

klassiska utdrag ur North om entreprenörskap som orsak till 

institutionell förändring. I själva verket är det naturligtvis en 

rationaliserad, evolutionsblind och individcentrerad syn. Som 

memetiker ser man snarare det hela som ett spel mellan strate-

gier eller konkurrerande normer om vad som bör gälla. Vilken 

jämvikt som uppstår mellan norm-rivaler handlar delvis om 

aktörernas relativa styrka, men kanske ännu mer om deras re-

lativa förmåga att sprida sina normuppfattningar vidare till 

andra. Det är inte bara en ekonomisk fråga. En memetisk in-

stitutionsteori är därför i hög grad en teori om politisk-

ekonomisk-teknisk-kulturell kommunikation. Det är i denna 

kommunikation som eventuella stabilare tillstånd av uppfatt-

ningar som möjliggör att vi kan tala om institutioners 

bildande informellt avgörs. Dessa utgör ramverk för fortsatta 

spel om denna samhälleliga kommunikations standarder, osv., 

tills vi ser att formaliseringen gett institutioner som kan kal-

las formella eller formaliserade (Jansson, Lindenfors, et al., 

2013; Sandberg, 2011; Sandberg & Lundberg, 2012).  
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Evolutionära spel och institutioner 
Ett problem är alltså hur dessa institutioner som spelregler 

uppstår och sedan kvarstår men utvecklas historiskt till nya 

former. Ett fullödigt svar på vad institutioner är inbegriper 

därför även hur de uppstår och förändras historiskt. En lös-

ning på det problemet är alltså att se institutioner som resultat 

av situationer som går att analysera som upprepade och evolve-

rande spel mellan aktörer som innehar olika strategier för hur 

de spelar eller som ett flernivåspel med meta-institutioners 

evolution som ett resultat av underliggande spelstrukturer. 

Med ett sådant angreppssätt definierar Bowles institutioner på 

följande sätt (2004, min övers.): 

 

… institutioner innebär lagar, informella regler och 

överenskommelser som ger en beständig struktur för 

sociala mellanhavanden, och som påverkar vem som 

träffar vem, för att göra vad, med vilka möjliga in-

riktningar på åtgärder och med vilka konsekvenser de 

gemensamma åtgärderna får. För vissa analytiska 

syften är det meningsfullt att ta de institutionella 

omgivningsfaktorerna som givna, ofta genom att be-

skriva relevanta regler genom en speciell spelstruk-

tur. (…) 

 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

223 

 

Här syftar Bowles säkerligen på North som citerades ovan, 

som tar de institutionella omgivningsfaktorerna som givna och 

inte kan tänka sig en institutionell evolution enligt Darwins 

lag. Vår samhällsforskning och statsvetenskap är mycket in-

fluerad av North. Men Bowles fortsätter: 

 

Om vi är intresserade av den institutionella evolut-

ionen, däremot, måste vi beskriva institutionerna inte 

exogent [uppkomna av yttre orsaker] givet begräns-

ningarna, utan snarare som resultat av individuella 

interaktioner. Med andra ord måste vi gå ”bakom” 

spelet som beskriver institutionerna till att undersöka 

interaktionerna från vilka det evolverade. För att 

göra det, specificerar vi ett underliggande spel, som 

har som sina möjliga resultat ett antal olika sätt som 

deltagarna kan interagera på. Resultaten av dessa 

spel är alltså institutioner; den institutionella för-

ändringsprocessen kommer då att studeras som för-

ändring från ett av dessa möjliga resultat till ett an-

nat.  

 

Detta argument visar att analysansatsen är den omvända mot 

Norths och den rationalistiska skolan (såsom Acemoglu, et al., 

2005), där man studerar beteende utifrån institutioner som de-
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finition av ett spel och dess möjliga utfall. När Bowles defini-

erar institutioner som ett resultat av bakomliggande spel, över-

ensstämmer det med tanken att institutioner som ”utökade 

phemotyper” av memer, som ju motsvarar spelbeslut eller 

handling i spel. Memen motsvarar ju strategin. Man skall 

alltså i underliggande spel söka de resultat som man vill för-

klara, i detta fall en institution i form av en utökad femotyp. 

Bowles förtydligar med hänvisning till begreppet Nash-

jämvikt (som innebär att ”ingen spelare har något vinna på att 

byta strategi; ingen av de inblandade aktörerna skulle ha an-

ledning att ändra sitt eget beslut om de i förväg känt till övriga 

aktörers beslut”): 

 

Ett insiktsfullt sätt att beskriva resultaten av det un-

derliggande spelet är att säga att de är konventioner, 

det vill säga, Nash-jämvikter i n-personsspel där in-

dividuellt iakttagande av det konventionella beteen-

det är det bästa svaret så länge individerna tror att ett 

tillräckligt antal av de andra personerna i spelet 

också kommer att iaktta konventionen. Institutionell 

förändring uppstår när en konvention ersätts med en 

annan. Alltså blir analysen av institutionell innovat-

ion och förändring ett problem i selektion av jäm-

viktstillstånd, det vill säga, att ge skäl till varför ett 
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jämviktstillstånd sannolikt uppstår och bibehålls, 

när andra jämviktstillstånd är möjliga.    

 

Orsaken till att institutionen uppstår är att det underliggande 

finns ett spel om vilken utformning det skall få. Anledningen 

till att en sådan konvention bibehålls är att tillräckligt många 

tror att alla andra också kommer att följa den. Att förstå in-

stitutionell förändring handlar då om att förstå val av jäm-

viktstillstånd där man inte kan skapa en bättre utgång av kun-

skapen om vad övriga spelare har för strategier (Nash-

jämvikter). Ur ett sådant perspektiv handlar alltså institution-

ell förändring om förändring av en konvention som kan tolkas 

både som vana och som överenskommelse eller konvention. Att 

förklara en institutionell förändring är alltså detsamma som 

att förklara varför ett visst jämviktstillstånd överges för ett 

annat. 

 Man kan sammanfatta med att institutioner dels kan 

betyda vanor och vanebeteende, dels spelregler som påverkar 

aktörer i deras beteende, dels i dagligt tal dessa aktörer i sig, 

dels jämvikter som uppstått av tidigare spel mellan aktörer. 

Men i grunden är det två institutionsbegrepp som strider om 

vår uppmärksamhet och bekräftelse: dels vanorna och vane-

beteendena, som utgör jämviktstillstånd man inte överger så 

lätt, givet spelreglerna i form av antal spelare och spel, samt 
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kostnader och vinster för olika beteenden som förklarar dessa 

jämvikter. Eller så uppfattas institutionernas som aktörer i 

samhället som har blivit materialiserade ur sådana historiskt 

stabila jämviktstillstånd på det politiska och ekonomiska om-

rådet: polismakt, rättsväsen, folkförsamling, äganderättsför-

hållanden, marknad, försvar, osv. alltså alla de samhälls-

funktioner som skapas ur en historisk serie av val (selektion) 

av socialt möjliga jämviktstillstånd (variation av möjliga avtal 

mellan aktörer). Där börjar vi uppnå en naturvetenskapligt 

hållbar teori om institutioners framväxt på ett sätt som är 

icke-deterministiskt, inte har ett mål i ett nirvanaliknande el-

ler kommunistiskt samhällstillstånd, utan visar att institut-

ioner alltid växer fram, gradvis eller plötsligt, som en följd av 

kraftmätningar mellan samhällsaktörer i spelliknande situat-

ioner. Evolutionär spelteori gör det möjligt att analysera dessa 

processer i form av dynamiska modeller.64 

 
64 Bowles ger flera exempel såsom apartheidsystemet i Sydafrika (2004: 368f), som existerat 

under större delen av Sydafrikas historia och formaliserats under 1900-talet och speciellt se-

dan andra världskriget. För vita innebar denna konvention ungefär att ”erbjud bara mycket 

låga löner för manuellt arbete som svarta utför”. För svarta innebar konventionen ungefär att 

”erbjud manuellt arbete till mycket låg lön, kräv inte mer”. Dessa strategier innebar de ömse-

sidigt bästa svaren i spel mellan vita arbetsgivare och svarta arbetstagare fram till slutet av 

1980-talet, då en serie strejker i guldgruvorna signalerade att svarta inte längre kunde accep-

tera så låga löner när de knappt höjts på sjuttio år och produktiviteten höjts avsevärt. Avvi-

kelsen från konventionen från de svartas sida ledde till avvikelse från konventionen från de 

vitas: den bästa responsen var inte längre att behålla låga löner utan att höja dem. Inom ett 

decennium hade apartheidsystemet upphört. Liknande spelsituationer kan man anse att Sov-
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 Marx inledde studiet av spel mellan asymmetriska 

spelare, noterar Bowles, med vilket han menar arbetarklass 

och kapitalister, vilket innebär att man fokuserar på maktba-

lans mellan parter som tjänar på olika konventioner. Revolut-

ionär förändring av institutioner skulle då vara sannolika när 

existerande institutioner möjliggör kollektiv handling bland 

dem som tjänar på en institutionell förändring och när, ef-

tersom existerande institutioner är ineffektiva i jämförelse 

med ett alternativ, det finns avsevärda potentiella vinster att 

göra genom att byta.  

 Bowles frågar om denna modell för institutionell 

förändring säger något om vilka karakteristika som gäller för 

evolutionärt framgångsrika institutioner. Han menar att den 

Marx-inspirerade modellen delar drag med den Darwin-

inspirerade evolutionära spelteorin som säger att institution-

ella arrangemang som är både ineffektiva och mycket ojäm-

lika kommer att vara evolutionärt instabila och tenderar i det 

långa loppet att ersättas med mer egalitära sådana. Men ef-

tersom det finns många exempel på just ineffektiva och ojäm-

lika systems överlevnad under lång tid – såsom det sovjetiska 

 
jetunionens och DDRs sönderfall var resultat av. Även Saltsjöbadsavtalet i Sverige vid slutet 

av 1930-talet mellan spelarna arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer SAF och LO 

kan ses som ett kontrakt eller spel med utgången förbud mot vilda strejker betalat med löneav-

talsrörelser. Spelteorin ger möjlighet att dels definiera spelen olika och exakt, liksom mate-

matiskt visa deras resultat.  
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och ryska ⎯ vill Bowles utvidga modellen till att inkludera 

kollektiv och intentionell handling. Hans slutsats är att när 

kollektiv intentionell handling inkluderas i modellen – mot-

svarande strejker, protester, och motståndsrörelser – så gynnas 

faktiskt effektiva och mer egalitära institutioner under vissa 

förhållanden. Trots detta kan ändå ineffektiva och icke-

egalitära system överleva under mycket lång tid.  

 Beträffande det att effektiva och egalitära institut-

ioner gynnas refererar Bowles till Youngs ”kontraktsteorem” 

(för matematiska bevis, se kap 12 i Bowles 2004). Det anger att 

ett stabilt tillstånd uppträder när de relativa fördelarna max-

imeras för den minst gynnade gruppen i ett sådant spel (s. 

416). Kontraktsteoremet förklarar således jämlikhetssträvan-

den materialistiskt i spelteoretiska termer, eftersom det leder 

till fördelar för de minst gynnade i historiskt perspektiv. Or-

saken till att ineffektiva och icke-egalitära tillstånd kan över-

leva i spel mellan parter där intentioner ingår är att det kan 

uppstå dödläge under lång tid därför att de olika opposition-

ella parterna har olika eller motsatta intentioner. Alternativet 

till existerande institutioner måste vara ett till antalet, inte 

flera, för att systemet skall tippa över till institutionell för-

ändring mot effektivitet och egalitarism enligt teoremet. Oppo-

sitionen måste alltså vara enad för att lyckas i att selektera 

bort det oönskade. Slutsatsen han drar är att ineffektiva och 
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icke-egalitära system kan överleva om ojämlikheterna inte är 

tillräckligt stora för någon av de resursfattiga grupperna, eller 

om mycket ojämlika förhållanden inte motarbetas av väldigt 

stor andel av de resursfattiga (1998). Men det är också så att 

den processen ger en hög grad av tröghet, dvs. det kan ta myck-

et lång tid innan stor ojämlikhet som motarbetas av en stor 

andel av de fattiga verkligen tippar över i ett effektivare och 

mer egalitärt system. 

 Kontraktsteorin ger stöd för att de gynnade måste gå 

med på en förändring som mer gynnar de minst gynnade än 

dem själva.  Som ett historiskt exempel kan nämnas adelns ac-

ceptans av parlamentarismen i Sverige 1866, trots att adeln 

gynnades mindre än bönderna, som ändå ingick, och arbetar-

na, i det fåtal som fanns vi den tiden, och som inte alls ingick i 

ståndsriksdagen. Vår regeringschef då, Louis De Geer, själv 

adlig, spenderade ett par dagars plädering i Riddarhuset för 

att övertala riddarmötet om att ståndsriksdagen nödvändigtvis 

skulle avskaffas. Adeln förlorade därefter i den gamla stånds-

riksdagens omröstning, därmed var den en institution som var 

till ända, och den förlorande falangens ledare, greve Lager-

bjelkes slutord var (De Geer, 1892, p. 37, senare delen):  

Lagar kunna förändras, rättigheter kunna upphöra, 

men kvar står plikterna emot fäderneslandet; och 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

230 

 

blifva dessa plikter väl uppfyllda, föga bekymrar det 

den sanna adeln hvar uti samhället dess plats ställes. 

 

Exemplet visar det som är ett resultat av Youngs teorem: det är 

”chocker” i systemet orsakade av de privilegierade (adeln i det 

svenska fallet), inte de underpriviligierade (främst bönderna i 

det svenska fallet), som ger chanser till de underprivilegierade 

att genomföra en mer egalitär konvention. Kanske har vi här 

lösningen på gåtan som kapitlet började med: skillnaden mel-

lan Ryssland och Sverige. I det ryska fallet ledde mongolinvas-

ionen på 1200-talet till att snart sagt all rysk aristokrati avrät-

tades eller giftes in och samhället kom att helt domineras av 

de mongoliska härskarna, ointresserade av landet i sig, men 

intresserade av att behålla makten över dess resurser och terri-

torier, samt kuvande av den stora massan bönder och nomad-

folk. Ivan den Förskräcklige kunde utnyttja denna situation 

efter mongolernas välde och hålla nere aristokratin som ut-

gjorde ett hot mot tsarväldets oinskränkta makt och gjorde det 

också genom utrensningar.  Således spelade det avgörande roll 

att aristokratin var mycket svag i relation till tsarmakten i 

Ryssland sedan mongolväldet tid (De Madariaga, 2008). I Sve-

rige vid samma tid fanns istället mycket starka adliga klaner 

som slogs om makten – redan medeltidens folkungar, sver-

kerska ätten, osv. – som dominerade olika delar av landet, men 
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som hade intresse av att komma fram till en kompromiss som 

dels innebar fortsatt makt inom delar av landet, men också sä-

kerhet mot anfall från de övriga och utifrån. Det ena fallet 

gav möjlighet till lagstyrd konungamakt, men inte det andra.  

 Definitionen av institutioner som spelregler kan inte 

förklara uppkomst av nya institutioner annat än genom sig 

själv: institutioner om hur institutioner ändras skapar incita-

ment enligt vilka förändringar av institutioner i en viss rikt-

ning lönar sig mer än förändringar i en annan riktning. Det 

är då ganska typiskt att redan införda institutioner innebär 

starka incitament att inte helt riva ned dem, utan att man sna-

rare försöker finjustera tidigare institutioner. En spelte-

oretiker skulle kalla detta multipla jämvikter i samarbetsspel. 

Därmed uppstår ett slags institutionell tröghet eller spårbun-

denhet, alltså fenomenet att grundläggande drag i den institut-

ionella uppsättningen kvarstår i samma samhällen. Men man 

har därmed egentligen inte förklarat uppkomsten av institut-

ioner, utan bara att de leder till nya institutioner som bygger 

på gamla. Och att det då och då sker chocker i systemet som 

radikalt förändrar spelplanen. 

 

Vidarutveckling av institutionsbegreppet 
Institutionsbegreppet är centralt för oss samhällsforskare. 

Samtidigt är det svårgripbart och mångtydigt. Vi kan med 
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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 be-

skriva politiska systems uppkomst och förändring som resultat 

av dessa regimtypers institutionella evolution. Det är egentlig-

en märkligt att inte sådana data finns redan, givet statsveten-

skapens ålder som ämne. Linné samlade ju artbeskrivningar 

över växter och djur redan på 1700-talet. Tycho Brahe mätte 

våra planeters rörelse på 1500-talet. Mätning kan tyckas trivi-

alt, men utan data kan man knappast pröva olika hypoteser 

om hur föränderliga system fungerar, vare sig det rör sig om 

institutioner i politiska system, organismer på jorden eller 

planeter i ett solsystem. Men nu har vi alltså den möjligheten. 

Vilka teorier bör då prövas på materialet?  

 Givet teoriavsnitten hittills är det rimligt att i första 

steget pröva den virusanalogi som Dawkins med flera för fram 

om idéers eller memers sätt att spridas. Institutioner som utö-

kade fenotyper för politiska idéer skulle då lämpligen studeras 

som ”epidemier” och epidemiologiska modeller skulle då 

kunna prövas. En klassisk familj av modeller för hur epide-

mier sprids i en population kallas SIR, som står för 
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”susceptible”, ”infected” och ”recovered”, dvs. mottaglig, infekte-

rad och återställd. Det är en modell med flera samverkande 

mekanismer kopplade till varandra i ett dynamiskt system (ett 

system av differentialekvationer för de tre komponenterna). 

Olika parametrar såsom kontakter per tidsenhet ingår i mo-

dellerna. Man kan också tillföra förändringar i populationen 

som undersökts genom födelse- och dödstal över tid, något som 

passar i fallet politiska system i världen eftersom stater till-

kommer och försvinner genom historien. Själv har jag en gång 

prövat en sådan modell (Sandberg, 2011), men då på ett mycket 

enklare och kortare dataset, nämligen det av CIA finansierade 

Polity IV som innehåller vissa data om alla större nationer 

från 1800 och framåt. Jag prövade då det enklaste, nämligen 

demokrati kontra icke-demokrati, dvs. ”idé- och institutions-

smittan” demokratins spridning i världssystemet av stater från 

1800. Resultatet var i första hand att modellen passade mycket 

bra, under förutsättningen att också kontaktfrekvensen ökade 

under tiden. Jag inkluderade antal radio- och TV-apparater i 

världens stater. På liknande sätt borde internetanvändingen 

ingå som dramatiskt ökad kontaktfrekvens mellan befolkning-

ar i olika länder om dagens data prövades. Främst är det ju be-

folkningarna i icke-demokratiska länder som genom olika ty-

per av medier får information om hur demokratier fungerar 

och genom det också själva antingen strävar efter demokratise-
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ring eller, som vi ser idag, själva flyr till demokratier. 

Idéspridningen delar upp medborgare i alla länder i polarise-

rade grupper, inte minst i förhållande till demokrati. Den mer 

statistiskt arbetande samhällsforskningen kommer också fram 

till att demokrati sprids i världen som ”smitta” eller ”diffuss-

ion” (Coppedge, 2001; Elkink, 2011; Gleditsch & Ward, 2006; 

Huntington, 1991; Jaggers & Gurr, 1995; Jansson, Patrik, et 

al., 2013; Kurzman, 1998; O'Loughlin, et al., 1998; Rose & 

Shin, 2001; Starr, 1991; Wejnert, 2005). Vi kanske tror i vår 

subjektivitet att demokrati införts i våra länder därför att vi 

eller något parti vi gillar ”kämpade” för det, eller ”ville” det. 

Men objektivt är demokratisering en spridningsprocess på nat-

ionsplanet bland världens stater under epoker längre än en 

mänsklig livslängd och där mycket olika partier varit inblan-

dade.  

 Går vi ner på institutionell nivå under olika typer av 

system kan naturligtvis också epidemiologiska modeller prö-

vas. Exempelvis kan parlamentarismen med och utan allmän 

rösträtt studeras i sin spridning. Men eftersom vi kan anta att 

så många olika institutioner också samverkar eller konkurre-

rar med varandra hamnar vi i komplicerade populationsekolo-

giska modeller, som vi inte har plats att gå igenom här. Men 

enskilda institutioners överlevnad under givna omgivande in-
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stitutioners förekomst går lätt att pröva med överlevnadsmo-

deller statistiskt.  

 Eftersom jag i flera skrifter planerar att visa olika 

evolutionärt inspirerade modellprövningar på institutionsdata 

skall jag här bara introducera en annan modell av intresse. 

Den presenteras av Dan Sperber i boken Explaining Culture 

(1996). Sperber ansluter sig till memuppfattningen i princip 

men är i vissa delar kritisk till att använda enkla selektions-

modeller och föredrar som psykolog beteckningen ”(kulturella) 

representationer” framför ”memer”. Intressant nog är Sperbers 

representationsteori mer i överensstämmelse med den 

memuppfattning som denna bok uttrycker. Sperber menar att 

representationer oftast inte sprids som virus utan att de också 

förändras, dvs. transformeras (vad man skulle kunna kalla 

”muterar”) i den processen. Han menar också att denna trans-

formering oftast är en konstruktiv kognitiv process; folk kopi-

erar inte varandras handlingar rakt av utan sätter prägel på 

dem samtidigt. I min vokabulär så påpekar alltså Sperber att 

memens eller representationens spridning inte ofta innebär 

kopiering rakt av utan att ”fordonet” (the vehicle, alltså ”värd-

organismen”) för dess spridning, dvs. du och jag, lär oss eller 

först assimilerar idén i vår egen föreställningsvärd på ett sätt 

som dramatiskt kan förändra den fenotyp, handlingen, som vi 

sedan utför. Sperber påpekar alltså att spridningen påverkas 
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av den ontogeni (livshistoria) som representationen genomgår i 

oss efter att vi smittats och tills vi smittar andra. Det vi kallar 

”lärande” subjektivt är alltså objektivt en ”uppväxt” av en re-

presentation vi smittats av tills den dag vi ”lärt oss” och vi 

smittar andra med den nya formen representationen fått (se 

även Sandberg, 2000a). Att inkludera institutionella livshisto-

rier i modeller är därför intressant. Finns exempelvis vissa se-

kvenser av institutioner i olika typer av samhällen och finns 

det i så fall sådana som också ger demokrati som slutligt resul-

tat, eller finns det flera vägar mot demokrati? Även det har vi 

prövat på MaxRange data. Lyckligtvis visar resultaten att man 

kan komma från olika institutionella ursprung och ändå bli 

demokrati till sist, även om vissa förutsättningar är mindre 

bra än andra (Rånge & Sandberg, 2014).  

 Sperbers kvalifikation inbegriper en teori om att 

vissa val under en representations transformering i oss också 

påverkas av vad vi anser vara goda och mindre goda varianter 

att utföra. Han kallar de goda föresatserna ”attractors”, det 

som attraherar i det vi utför. Statsvetaren Nye har en liknande 

teori om ”mjuk makt” som attraktion bland stater (Nye, 2004). 

En modell som inkluderar vissa institutioners attraktionskraft 

i förhållande till andra alternativ är önskvärt. Flera faktorer, 

såsom ekonomisk tillväxt, kan naturligtvis göra vissa institut-

ioner mer attraktiva. Så en modellutveckling åt det hållet är 
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något som troligen skulle skapa större träffsäkerhet i våra mo-

deller, något som är avgörande för en evolutionär politisk-

ekonomisk teori.  
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Kapitel 7. Produktivkrafternas kapp-
rustning kontra ”voluntarism” 
 
 

 

Ekonomiska rötter till Darwins teori  
Darwin hade som nämnts i kapitel 1 i Marx en hängiven be-

undrare, men Darwin var avvisande. De bägges storverk hade i 

alla händelser en gemensam inspirationskälla i Adam Smiths 

The Wealth of Nations (Smith, 1776). I Marx’ fall var det just 

den som representerade den politiska ekonomi Kapitalet var en 

kritik mot. I Darwins fall är det ett välkänt faktum att det 

istället var så att flera principer från The Wealth of Nations 

går igen i On the Origin, liksom tankegångar om ökad kamp 

för överlevnad som en följd av exponentiell befolkningstillväxt 

i ekonomen Malthus’ essä om befolkningsfrågan (Malthus, 

1798). Genom att ”produktion av alltmer specialiserad av-

komma” ses som en funktion av ”begränsade resurser” i Dar-

wins teori, kan man kalla den en teori om – eller snarare algo-

ritm för ⎯ naturens ekonomiska historia. Den arbetsfördelning 

”under den osynliga handen” som Smith anger som välståndets 

källa motsvarar den artbildning Darwin anger under rubriken 

”det naturliga urvalet”. Olika professioners framväxt hos 

Smith motsvarar olika arters uppkomst hos Darwin. Bägge är 
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som evolverande fenomen en källa till rikedom men inom 

olika områden: ekonomin och naturen.  

 ”Vilja” däremot spelar inte någon avgörande roll i 

vare sig Smiths eller Darwins teori. Den är i så fall, precis som 

Marx skrev i förordet till Kapitalet, underkastad lagbunden-

heter, men inte kapitalets, klasskampernas eller produktiv-

krafternas, utan den osynliga handens eller konkurrensens. 

Det innebär att On the Origin i sin analogi till den politiska 

ekonomin var liberal i viss mening: det naturliga urvalet som 

drivkraft för evolution motsvarar Smiths osynliga hand som 

evolverande mekanism för en allt effektivare arbetsdelning i 

samhället och därmed välstånd. Darwins ”artificiella” urval, 

däremot, skulle motsvara en liberalism kombinerad med se-

lektion och ”förädling” av önskvärda drag bland replikatorer-

na – ett slags social selektionsliberalism där det selekterade är 

vissa liberala policies eller politiska åtgärder. Därmed är On 

the Origin metaforiskt en kritik av alla eventuella voluntarist-

iska idéer om att istället styra samhällelig evolution som la-

marckismen rätteligen kan kallas en analogi till. Det finns ett 

extremexempel på det som redan är nämnt: Trofim Lysenko, 

den sovjetiske agronomen, som vann makt under Stalin, och 

som stod för en politiskt styrd evolution i bokstavlig bemär-

kelse.  
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 Evolution genom naturligt urval (anarki och slump-

mässighet) motsvarar en extrem ekonomisk liberalism, i me-

ningen en frånvaro av varje artificiell selektör motsvarande en 

stat eller någon typ av härskare som avgör vad som skall tillå-

tas. Inte ens i en nattväktarstat finns det naturliga urvalets re-

gim, som ju snarare är en motsvarighet till allas kamp mot 

alla i en djungel där alla bara har sig själva att förlita sig på. 

Lamarckism innebär en teori om planekonomi i naturen (och 

icke-fungerande även där) i meningen att all utveckling styrs 

av aktörers viljor och inte efter deras handlingars reproduk-

tiva framgång. On the Origin tar i de första kapitlen sitt av-

stamp i det naturliga urvalets motsats: den artificiella selekt-

ionen, domesticeringen, människans styrda urval i avelsverk-

samhet och förädling av växter. Den är inte väsensskild från 

det samhälle vi har idag i moderna demokratier: selektion och 

förädling av vissa replikatorer som anses önskvärda att 

framodla framför andra. Politiken och institutionerna utgör 

selektionsprinciper för vad som tillåts och inte, vad som pre-

mieras eller motarbetas, i vad folk och organisationer gör. Po-

litiken i moderna stater har lyckligtvis sällan eller aldrig uto-

piska mål som den skall styras mot. Skulle den ha sådana mål 

eller sådana styrmedel blir vi med rätta misstänksamma, ef-

tersom det innebär auktoritära och därmed odemokratiska 

drag.  
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 Adam Smith, Karl Marx och Charles Darwin är i 

princip eniga om den vetenskapliga strävan att leta lagbun-

denheter inom sina respektive analyser. Darwin använder 

ekonomiskt tänkande i formuleringen av sin lag som han till-

lämpar i sin naturhistoriska forskning. Vad som nu står fram-

för oss är att förstå samhällsförändring på ett för den moderna 

evolutionbiologin analogt och kultur-evolutionärt sätt. Analo-

gin behöver inte innebära en total överensstämmelse mellan de 

former biologisk och kulturell evolution frambringat, snarare 

i en parallellism, en analogi byggd på samma darwinska lag.  

 Artificiell selektion politiskt och ekonomiskt innebär 

inte direkt utan indirekt styrning, genom ständiga kontroller 

av vad som är acceptabla eller icke acceptabla resultat av rå-

dande institutioner. Praktiker, sätt att agera och producera, 

selekteras institutionellt alltid steget efter. Tekniken slår poli-

tiken som Jan Stenbeck uttryckte saken (Ewertsson, 2002). Det 

är först i efterhand politiken som ändrar institutionella regel-

verk. Kan då verkligen en indirekt styrning ge den mångfald 

förändringar vi ser i det moderna samhället? Hur går det i så 

fall till? Till skillnad från en lamarckisk eller planekonomisk 

politik, hävdar jag återigen att det är just Darwins lag och 

ingen annan som kan ge en vetenskaplig förklaring. 

 Teknik utvecklas alltid som nytt i relation till gam-

malt, både som reaktion på informella regler och formella in-
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stitutioner. I de fall de nya teknikerna ger effekter som inte är 

politiskt acceptabla kommer de aktörer som inte anser det 

också att arbeta för en reglering, alltså en institutionell reakt-

ion. Det kommer i sin tur att leda till nya sätt tekniskt att 

överskrida de politiska gränsdragningarna. North beskriver i 

sin nobelföreläsning, att  

 

spelare inte bara behöver veta sina mål, utan också 

det korrekta sättet att uppnå dem. Men hur vet spe-

larna vilket som är det korrekta sättet att uppnå må-

len? Den instrumentella rationalitetens svar är att 

trots att spelarna initialt har olika och felaktiga mo-

deller, så kommer information som feedback och 

sammanjämkande aktörer att korrigera initialt 

inkorrekta modeller, straffa avvikande beteende och 

leda de överlevande spelarna till korrekta modeller.  

 

North ser alltså entreprenöriella spelare som korrigerade av 

marknaden på ett sätt som liknar det artificiella selektionssi-

tuationen, snarare än den lamarckism han själv anser sig stå 

för (D. North, 1993b). Det är intressant att se kopplingen mel-

lan liberal och marxistisk teori beträffande institutioner och 

deras relation till teknikens utveckling och innovation. In-

stitutioner motsvarar en kombination av överbyggnaden (bl.a. 
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de formella lagarna) och produktionsförhållandena (bl.a. för-

hållandet mellan kapitalist och arbetare) i Marx’ teori, och 

teknisk utveckling och innovation, dvs.  produktivkrafternas 

utveckling. Givet att North var marxist när han var ung, är det 

kanske ändå inte så konstigt att denna teori växer fram hos 

honom.65 

 Samspelet mellan vad Marx kallade överbyggnaden, 

produktionsförhållandena och produktivkrafterna, alltså i 

vårt språkbruk institutioner och innovationer, brukar i he-

geliansk och marxistisk anda benämnas ”dialektisk”. Haber-

mas har ägnat en bok åt denna dialektik (Habermas, 1979) och 

beskriver den i termer av ackommodation och assimilation i 

Piagets efterföljd. Piaget var biolog när han var ung, och var 

starkt påverkad av sin skolning i genernas cybernetik 

(Waddington, 1957) när han utvecklade sin teori om lärande 

hos barn. Piagets ackommodation motsvarar alltså enligt Ha-

bermas Marx’ överbyggnad plus produktionsförhållanden och 

assimilation motsvarar produktivkrafternas utveckling.  Lik-

som produktivkrafterna kunde spränga produktionsförhållan-

den som var föråldrade, kunde assimilering av ny kunskap 

leda till omvälvande förändring i tidigare uppfattningar (ack-

 
65 Ur hans självbiografi på Nobelstiftelsens hemsida: ”Because I did not want to be that far 

from home, I decided to go instead to the University of California at Berkeley. While I was 

there my life was completely changed by becoming a convinced Marxist and engaging in a va-

riety of student liberal activities (…)” 
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ommodation). Syntesen är i det förra fallet en ny samhälls-

form, lärande av någon fundamental nytt (Sandberg, 1989).  

 Dessa cybernetiskt influerade tankegångar har i mo-

dern kulturevolutionär forskning en mycket mer adekvat för-

klaring. Institutioner och innovationer lever i vad biologerna 

hade kallat en asymmetrisk kapprustning. Asymmetriska in-

nebär att institutioner och innovationer spelar olika roller. 

Kapprustningar betyder att vad innovationerna gör problema-

tiskt, måste institutionerna respondera på och lösa. Nya brott 

mot tidigare normer och regler leder till nya och mer anpas-

sade normer och regler, som i sin tur gör nya brott 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. Många av de nya re-

plikatorerna vi ser idag trissas upp i allt större spridnings-

tempo i sina alltmer globala samspel. Ibland skapas bubblor 

när de sprider sig snabbare än är långsiktigt hållbart. Så är 

det med överproduktionskriser, såsom bilindustrin efter 2008 

års finanskris och klimatdebatt. Kanske blir i framtiden glo-

bal institutionalisering allt vanligare. Endast i efterhand och 

med fördröjd replikering kan institutioner eventuellt leda till 

reglering. Vår tid är mer än någonsin replikatorernas. Men vi 

måste först och främst förstå förändringslogiken.  
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Asymmetriska kapprustningar  
Darwins lag gäller generellt för all social förändring, är ju te-

sen i denna bok. I det här fallet utgör ”dialektiken” mellan in-

stitutioner och innovationer en asymmetrisk kapprustning. 

Med kapprustning menas att ett ”anfall” från innovationerna 

på institutionerna, i sin tur leder till ett ”motanfall” från in-

stitutionerna, som i sin tur leder till ett nytt ”anfall”. Sten-

becks tes om tekniken som slår politiken, leder till att politi-

ken slår tillbaka, vilket leder till att tekniken utvecklas vidare 

till ett nytt anfall, osv. Naturligtvis är termen tagen från den 

militära kapprustningen, där nya anfallsvapen leder till nya 

försvarsvapen, som leder till nya anfallsvapen, som leder till 

nya försvarsvapen, osv.  

 Inom biologin är det principiellt likartade kapprust-

ningar vi ser mellan rovdjur och bytesdjur, mellan värdar och 

parasiter, bakterier och immunsystem, och därför också mel-

lan värdar och memer. Principen om asymmetrisk kapprust-

ning är densamma. De mest framgångsrika rävarna fortplan-

tar sina gener mer genom att få mer avkomma, de kaniner som 

är skickligast på att lura rävar fortplantar sina gener mer än 

andra. En bakterie eller ett virus förändras exempelvis i sam-

spel med människans immunsystem. De bakterier som undgått 

immunsystemet reproduceras mer än andra, liksom de anti-
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kroppar som inte går under fortplantas mer än andra. Det är 

inget intentionellt i detta, naturligtvis. Bakterier och virus vill 

ingenting. Människor med memer som i en given omgivning 

gynnar sin värds överlevnad kommer att spridas mer än andra 

som inte gör det. Till dem hör antagligen viljestarka sådana. 

Biologer sedan van Valen (1973) kallade denna typ av 

asymmetrisk kapprustning ”Red Queen” (den röda drottning-

en). Kapprustning är lätt att förstå, och teori om internation-

ella relationer har också ofta använt biologernas spelteori. 

Den röda drottningen är kanske inte så vida känd i svensk 

språkkultur, men teorin har fått detta namn genom Van Va-

lens artikel "En ny evolutionär lag". Han syftade på Lewis 

Carrolls Through the Looking Glass, där Alice springer allt 

fortare hand i hand med The Red Queen utan att komma ur 

fläcken och Drottningen förklarar hur det förhåller sig i hen-

nes land: ”Här förstår du, måste man springa allt vad man kan 

får att stanna kvar på samma ställe”.66  

 

Figur 4. Alice och den röda drottningen: ”Här förstår du, 
måste man springa allt vad man kan får att stanna kvar på 
samma ställe” 

 
66 "Now here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place". 
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The Red Queen Hypothesis innebär att reciproka samband 

mellan olika arter skapar mycket snabb evolution. Exempelvis, 

vilket Dawkins beskriver (1986, kap. 7-8), sker det under det 

starka selektionstrycket på vissa fladdermöss och deras födo- 

djur. Endast de insekter som skapar allt effektivare motmedel 

mot fladdermössens sonarradar klarar sig och kan fortplanta 

sig. Endast de fladdermöss som fortsätter att förfina sonartek-

niken klarar sig och kan fortplanta sig ⎯ och så vidare tills en 

kostnadskris uppstår bland de konkurrerande arterna och ett 

slags utmattningens jämvikt uppnåtts. Tes och antites uppnår 

ett slags syntes, för att anspela på Marx’ och Hegels begrepp. 

Dawkins kallar den biologiska teknikutvecklingen mellan 

minst två populationer som utvecklar vapen och motvapen för 
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’asymmetriska kapprustningar’. Asymmetriska kapprustningar 

utgör ett växelspel mellan en typ av vapen och ett sätt att över-

leva genom att hitta på ett än mer sofistikerat motmedel 

(Dawkins 1986, kap. 7-8).  

 

Kapprustning och ”civilisationers” evolution 
Som biologiska varelser ser vi knappt alls någon evolutionär 

förändring hos djur under vår livstid, eftersom det krävs 

kanske hundra- eller tusentals generationer för att föränd-

ringar skall kunna bli dramatiska under avel eller kapprust-

ning. Men vi ser det desto mer inom de kulturella kapprust-

ningarna. Dawkins skrev en gång (1986, p. 188):67   

 

Kapprustningar i human teknologi är lättare att stu-

dera än deras biologiska ekvivalenter eftersom de är 

så mycket snabbare. Vi ser dem verka, från år till år. 

 

Exemplen på detta finns överallt omkring oss och har vuxit 

fram genom århundraden, ja årtusenden, sedan den tid då 

jordbrukssystemet med de kända sädesslagen och boskapsupp-

sättningarna i samspel med oss ”uppfanns” och gav möjlighet 

 
67 ”Arms races in human technology are easier to study than their biological equivalents be-

cause they are so much faster. We can actually see them going on, from year to year.” 

(Dawkins, 1986, p. 188) 
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till en ackumulation av sådant överflöd av tid och energi så att 

man kunde ägna sig åt specialisering på sådant som gav möj-

lighet till ytterligare replikering av sådana specialiseringar. 

Adam Smith kallade specialiseringarna arbetsdelning. Han 

och Marx beskriv industrialiseringens. Men redan för ca 13 tu-

sen år sedan hade teknikutveckling accelererat bland de folk-

slag som hade geografiska möjligheter att härma varandras 

jordbruksmetoder. Som Jared Diamond visar i Vete, Vapen 

och Virus (1999) ledde jordbrukssystemet till tillväxt i just de 

områden där alla nödvändiga förutsättningar fanns för sprid-

ning av den ursprungliga ”uppfinningen”. Denna uppfinning 

var förädlat vete, korn, havre och råg kombinerat med boskap 

som avlats fram av nötkreaturens, getternas, hönsens och svi-

nens vilda förfäder.  

 Den ursprungliga platsen för denna komplexa inno-

vation var gyllene halvmånen i nuvarande Turkiet, ned mot 

Mellanöstern (i Asien med riset som bas). Endast på dessa 

platser fanns förutsättningar växt- och djurmässigt för att 

skapa överskott och därmed kulturell evolution av speciali-

seringar. De områden som inte kunde nås av detta system pga. 

öknar, vatten eller bergskedjor blev omedelbart på efterkälken 

teknologiskt redan före vår sista istid. Det är inte allmänt 

känt bland forskare inom internationella relationer att skev-

heter i utveckling grundades redan då, skulle jag vilja påstå. 
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 Diamond hävdar att före sista istiden var isolerade 

områden öster om Sahara, bortom Atlanten eller Indiska Oce-

anen och Stilla Havet redan hjälplöst svagare teknologiskt, 

men också immunmässigt. Jordbrukssystemet hade nämligen 

den effekten att en stor mängd sjukdomar spreds och männi-

skan skaffade sig immunitet mot dem. Varje kontakt med en 

kultur utan sådant jordbruk innebar att de flesta i den invade-

rade kulturen snabbt dog i sjukdomar. Kolonialismen kunde 

därefter genom underkuvande med hjälp av vapen och annan 

teknologi överta de överlevandes territorium.  

Spanjorernas underkuvande av latinamerikanska 

kulturer är klassiska exempel. Deras möte med Latinamerika 

från Columbus landstigning i slutet av 1400-talet innebar först 

en våg av sjukdomar som banade väg för en kolonisering. Vis-

serligen var spanjorerna betydligt starkare i vapenmakt, men 

sjukdomarna gjorde att denna inte alls behövdes i den ut-

sträckning man kanske tror. Det är de bakterier och virus som 

jordbrukssamhället sprider i första hand, inte vapnen, som 

vinner kriget mot icke-jordbrukare.  

 Kolonisering genom sjukdomar är inte unikt för kol-

onialeran. Nyligen publicerades genetiska analyser av rester 

från kulturer i Skandinavien som visat att vi har ursprung i 

den inflyttande jordbrukande befolkningen som utrotade den 

tidigare jägar- och samlarkulturen (Malmstrom, et al., 2009). 
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Skandinavernas förfäder var alltså erövrare och kolonisatörer 

som segrade över de tidigare kulturerna där vi nu bor. Vi bor 

där vi bor därför att vi som jordbruksfolk erövrat vårt nuva-

rande territorium (Sørensen & Karg, 2014). Intressant nog är 

det bara på fädernet. Vår urmoder är tydligen jägare-samlare. 

Så vår troliga historia i Skandinavien är att vi kommer från 

en invasion där kvinnorna från ursprungsbefolkningen är 

våra urmödrar. Kanske våldtogs de, kanske köptes de, kanske 

var det ett avtal mellan ursprungsfolket och inkräktarna. El-

ler var det helt enkelt något så omarxistiskt som kärlek?68 

  

Selektion på vilken nivå? 
Inom biologisk forskning har det före Dawkins och Hamilton 

varit vanligare med teori som bygger på antaganden om att den 

 
68 Just när det gäller att dra slutsatser av sådana faktiska historiska exempel, där kulturer 

stått mot varandra och den ena segrat som en följd av ”vete, vapen och virus”, är det lätt att 

göra flera typer av felslut. Det socialdarwinistiska är att anse det som är naturligt också det 

som är försvarbart (normativt) eftersom det sker enligt naturens lagar. Det kan kallas ett na-

turalistiskt felslut; det som naturligen sker skall ske. (Det är ett brott mot Humes lag, alltså 

att man inte kan härleda bör-satser ur är-satser.) Ingen idag tänker väl att vissa människor 

skall elimineras eftersom de skulle vara ”lägre” kulturer, kan man hoppas. Betydligt mer fö-

rekommande är en etiskt, politisk eller ideologisk bedömning som ”spiller över i” att man 

stänger av fakta och forskning såsom varande oetiska eller politiskt och ideologiskt inkor-

rekta: ”det bör inte vara så, alltså är den forskning som fått fram det som resultat att det verk-

ligen är så inte etiskt, politiskt eller ideologiskt acceptabel och bör förnekas och inte få mer 

stöd och finansiering”. Det bör inte vara så att de som invaderar också bidrar till ett bättre liv 

genom överlägsen kunskap om hur man upprättar en jordbruksekonomi, eftersom all invasion 

är politiskt förkastlig. Det skulle kunna kallas det etiska, politiska eller ideologiska felslutet. 
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avgörande nivån för selektion är gruppens snarare än genens. 

Grupper med större kunskaper om krigföring skulle med en 

gruppselektionsteori ha större chanser till överlevnad än grup-

per utan. Denna typ av teorier om gruppselektion blev omo-

derna som en följd av genombrottet för tanken om selektion på 

gennivå sedan den övertygande boken Adaptation and Natural 

Selection av George Williams (1966). Men gruppselektion har 

ur askan nu återuppstått med många nya namn och David 

Sloan Wilson som förste banérförare.69  Gruppselektion är 

dock svår att se beträffande memer, eftersom de som sym-

bionter med människan knappast kan bilda några egna grup-

per utanför våra hjärnor och tankar.70 

 
69 Först på senare tid har några resultat tytt på att gruppselektion uppstår som en effekt av 

selektion i upprepade spel av fångarnas dilemma. Se Koeslag, J.H., (1997), “Sex, the prisoner's 

dilemma game, and the evolutionary inevitability of cooperation.” Journal of theoretical Biol-

ogy, 189, 53—61; Koeslag, J.H. (2003), ”Evolution of cooperation: cooperation defeats defec-

tion in the cornfield model.” Journal of theoretical Biology, 224, 399-410. Ny teori om selekt-

ion på flera nivåer samtidigt har också framlagts, liksom tillägg till Hamiltons regel i rikt-

ning mot släktskapsselektion: Edward Osborne Wilson, "Kin Selection as the Key to Altruism: 

Its Rise and Fall," Social Research 72, no. 1 (2005). David Sloan Wilson, ”A Theory of Group 

Selection,” Proceedings of the National Academy of Sciences, (Wilson, 1975), samt en lång rad 

andra titlar (exempelvis Wilson, 1983), och monografier såsom Does Altruism Excist?  Cul-

ture, Genes and the Welfare of Others  (Wilson, 2015) driver gruppselektionsteorin. För en 

kritik av kritiken av genselektion, se Dennett, D.C. (1994), ”E Pluribus Unum? Commentary 

on Wilson & Sober: Group Selection.” Behavioural and Brain Sciences 17 (4): 617–618.  

70 Däremot har yttranden inom grupperingar som partier, intresseorganisationer inklusive på 

internet lätt få skyddade selektionstryck som skapar polarisering, dvs just gruppselektion.   
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I denna bok framför jag därför tanken på memen som 

selektionsnivå i kulturell selektion. Övergången till jordbruk i 

Norden skedde tydligen genom att jordbrukare invaderade ett 

Skandinavien som tidigare endast hade jägare och samlare. 

Min poäng är att det väsentliga ur den evolutionära politiska 

ekonomins sammanhang är att utövandet av jordbruk som 

kunskap därigenom spreds och kom att dominera över jägar- 

och samlarkunskapen. Den senare ”utrotades” aldrig. Istället 

får vi en ekologi av kunskaper, där jordbruk dominerar över 

renskötsel, jakt och bärplockning. Denna typ av teknologisk 

överlagring är det normala. Vi slutar inte helt använda papper 

och penna för att skrivmaskinen, ordbehandlaren och sedan 

datorn dominerar. Dock finns gränser för vårt bevarande av 

gammal teknik, speciellt standardiserad sådan, såsom kommu-

nikationstekniker. Vi har övergett runskrift skriven på stavar 

av trä, till exempel. Alla accepterar högertrafik, även de som 

varit med om vänstertrafiken. Man måste ha samma eller 

kompatibla system för att kommunicera och förflytta sig.  

 Den moderna tidens historia med sin snabba teknolo-

giska framväxt är alltså inget nytt för mänskligheten. Det 

mesta skedde visserligen i en mer explosiv form från industri-

alism och fram till våra dagar. Men viktiga replikeringsmek-

anismer sattes igång långt tidigare. Handel med bärnsten var 

typisk för bronsåldern, liksom utvecklandet av denna nya lege-
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ring för vapen- och redskapstillverkning. Teknikutvecklingen 

är tydlig i de fynd man gjort från den tiden, både av vapen- 

och båtkonstruktion. Järnets roll för vapen- och teknikut-

veckling kan inte överskattas. På det andliga eller mentala 

planet spelar kanske Gutenbergs boktryckarteknik störst roll. 

Reformationen, den som kom att skapa individer med egna re-

ligiösa förhållningssätt till sin gud, kunde knappast ha skett 

utan tryckandet av bibeln på det egna talade språket istället 

för latin. Skapandet av individen, förutsättningen för medbor-

garen såsom vi idag föreställer oss honom och henne, är starkt 

förknippad med boktryckarkonsten och i förlängningen ytt-

rande- och pressfrihet som gjordes möjlig genom den. Demo-

kratisk politisk kommunikation bygger alltså på erfarenheter 

och färdigheter möjliggjorda av utvecklingen av kommunikat-

ionstekniker. 

 Samtidigt skedde naturligtvis denna exploderande ut-

veckling på bekostnad och förlust av enorma kulturskatter ur 

det förgångna. Det mesta känner vi inte till av det som segrar-

na förstört av det som förlorarna hyllade. Vete, vapen och vi-

rus förödde kulturer som inte hade motvapen eftersom de inte 

ingått i västvärldens urgamla kapprustningar. Medeltidens 

segrare, såsom Karl den Store, eller Djingis Kan, förödde kul-

turer som för alltid gått under. Ofta har i Sverige hyllats Gus-

tav Wasa som vår centralistiska stats grundare, denne despot 
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som brände klostrens bibliotek och som segrare över katoliker-

na lät skriva sig en för honom själv fördelaktig historia. Allt 

detta kan ses som exempel på den kulturella evolutionens 

grymma lag: variation och differentierad replikering, i detta 

fall differentierad genom kulturmord och despoti. Differentie-

rad får betydelsen ”vissa kulturdrag segrar över andra i kam-

pen för kulturell överlevnad” och det är en obönhörlig logik, 

dock vare sig normativ, genetisk, deterministisk eller förutsäg-

bar. 
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Kapitel 8. Memetisk evolution (”lä-
rande”) och innovation  
 
 
 

Återkoppling, ”lärande” och innovation 
Barnet slänger den kletiga glassen på det nytorkade golvet. 

Första gången det sker reagerar pappa eller mamma med nå-

gon form av påpekande om olämpligheten i detta beteende. Det 

påpekandet kan i sin tur uppfattas som upprättandet eller för-

svaret av en norm som är äldre än barnet. Normen kan formu-

leras som något i stil med ”man kastar inte kletiga saker på 

golvet utan vidare” kanske med tillägg som ”i synnerhet inte 

mat” och ”speciellt inte om golvet är nytorkat”. Nästa gång 

kanske barnet kastar glass på matbordet som har vaxduk. Inte 

lika stor förtrytelse blir resultatet. Men utan kunskap om hela 

regelboken måste man pröva sig fram. Konsekvensen av se-

kvensen är att ett ”lärande” uppstår, och innovationen eller 

kreativiteten tämjs därmed in på socialt acceptabla banor. 

 Motreaktioner motsvarar det North kallade återkopp-

ling (feedback) i sin nobelföreläsning (1993b). Upprättande 

och försvar av normer avgör en hel del av det som skapar dif-

ferentieringen i replikeringen av olika handlingar. Starka 

motreaktioner utgör starkt selektionstryck på handlingar, me-

dan svaga motreaktioner utgör svaga selektionstryck. Eftersom 
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barnet noterar och lär sig hur olika motreaktionerna uppstår 

på vad det gör, evolverar ett slags förståelse hos barnet för gra-

dering av normernas förhandlingsbarhet och betydelse. I vår 

intersubjektivitet, med vårt språk och vår kulturella tillhörig-

het, säger vi att barnet ”lärt sig”, eftersom vi ofta inte ser nor-

mupprättande och försvar av gränser relativt andra kulturer. I 

olika familjer sker ju olika motreaktioner som reproduceras 

över generationer. ”Lärandet” är alltså ett slags memetisk evo-

lution som återskapar förnyad kultur i grupper.  

 På liknande sätt skapas och upprättas också normer i 

samhällsmåttstock. I en rättsstat döms brott efter existerande 

lag, men speciella omständigheter kan ändå vägas in i hur 

konkreta omständigheter bedöms. I vårt land har avgöranden i 

enskilda mål prejudicerande effekt på liknande brott i framti-

den. Därmed utvecklas (”evolverar”) hela tiden tillämpningen 

av lagarna. Dessutom skapas naturligtvis ny praxis när det po-

litiska systemet upptäcker att beteenden uppstår som existe-

rande lagar inte kan hantera. Om det däremot inte är en rätts-

stat vi studerar så dömer den som har makten helt enkelt till 

ett visst straff, som därefter blir en typ av norm under den 

härskaren. Försöker man spränga tsaren i luften, såsom Le-

nins äldre bror Alexander gjorde, blev man avrättad i 1800-

talets Ryssland. Då blir det svårt att själv lära sig, men omgiv-

ningen förstår desto bättre vad man inte kan göra ostraffat, 
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under förutsättning att avrättningen offentligt kungörs eller 

helt enkelt är offentligt genomförd. En avrättning som inte 

kungörs eller uppvisas blir ju ingen signalering om gränser för 

beteende i en stat. Därmed utvecklas institutioner egentligen 

främst som en konsekvens av sociala händelser i form av sam-

hälleliga motreaktioner och inte minst offentliggörandet av 

dessa motreaktioner ⎯ snarare än genom beredning av och be-

slut om lagförslag. Lagevolution är alltså den generella proces-

sen, den formella beslutsprocessen bara det enskilda fallets 

idiosynkrasi.  

I väl utbyggda rättssystem finns också alltid institut-

ioner om hur man ändrar institutioner ⎯ metainstitutioner. 

Brott mot sådana, som exempelvis Lukasjenkos brott mot den 

Vitryska konstitutionen 2004, så att han skulle kunna fort-

sätta vara president längre än den tidigare konstitutionellt 

lagstadgade tiden på två mandatperioder, är också brott mot 

rättsstatens principer och därmed institutioner om hur man 

ändrar institutioner. Ett intressant fall är Putin, som faktiskt 

avgick som president, men såg till att den nya presidenten 

Medvedev lydde honom på ett tillförlitligt sätt. Därmed bröt 

Putin inte mot de formella konstitutionella institutionerna, 

däremot mot de informella, såsom man i äldre demokratier 

uppfattar dem, nämligen att man inte bara skall lyda regler-

nas bokstav utan också deras andemening och förarbeten. Pu-
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tins beteende är exempel på ”Potemkinkulisser”, så typiska för 

rysk politisk kultur: man låtsas att man har demokrati och 

rättsstat och man låtsas att man följer dess regler. Stalins kon-

stitution från 1936 var ett annat sådant tragiskt mer än ko-

miskt exempel på en politisk Potemkinkuliss: skulle man tro 

den, var Moskvaprocessernas Sovjet ett under av lagstyrd rätt-

skipning i en demokratisk rättsstat.  

 

Återkoppling och innovation: ”kreativ respons” 
Schumpeter, innovations- och entreprenörskapsforskningens 

fader, kallade överträdelser mot rutiner i det ekonomiska och 

tekniska systemet för den ”kreativa responsen” och ”nya kom-

binationen” i den ekonomiska historien och benämnde dem 

”innovationer”, alltså förnyelser i någon mening ⎯ ett tekniskt, 

organisatoriskt, marknadsmässigt, råvarumässigt eller pro-

cessmässigt nytt sätt att göra något på (Joseph A. Schumpeter, 

1947). Innovation är alltså inte bara något tekniskt nytt som 

införs i produktionen, utan kan lika gärna innebära en orga-

nisatorisk förändring. Innovationer som överträdelser mot ru-

tiner och normer evolverar alltså i kapprustning med nya 

normer och rutiner eftersom rutiner ändras av innovationer.  

 Det intressanta ur det marxska produktivkraftsper-

spektivet är att Schumpeters teori om "nya kombinationer", 
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innovationer, just kan tolkas memevolutionärt. Schumpeter 

skriver (1934, p. 65f):71 

Att producera andra saker, eller samma saker med en ny 

metod, betyder att man kombinerar dessa material och 

drivkrafter på ett nytt sätt. I den mån som de ”nya kom-

binationerna” kan komma att växa fram ur de gamla ge-

nom kontinuerlig justering i små steg, uppstår med sä-

kerhet förändring, troligen tillväxt, men inte ett nytt fe-

nomen, eller utveckling i vår mening. I den mån det inte 

är fallet, och de nya kombinationerna uppstår diskonti-

nuerligt, så uppstår fenomenet utveckling. Av bekvämlig-

hetsskäl i beskrivningen, skall vi framledes bara avse det 

senare när vi talar om nya kombinationer av produkt-

ionsmedel. Utveckling i vår mening är då definierad som 

det att införa nya kombinationer. 

 
71 To produce other things, or the same things by a different method, means to combine these 

materials and forces differently. In so far as the "new combinations" may in time grow out the 

old by continuous adjustment in small steps, there is certainly change, possibly growth, but 

neither a new phenomenon, nor development in our sense. In so far as this is not the case, and 

the new combinations appear discontinuously, then the phenomenon characterising develop-

ment emerges. For reasons of expository convenience, henceforth, we shall only mean the lat-

ter case when we speak of new combinations of productive means. Development in our sense is 

then defined by carrying out of new combinations. This concept covers the following five cases: 

(1) The introduction of a new good […] (2) The introduction of a new method of production 

[…] (3) The opening of a new market […] (4) The conquest of a new source of supply of raw 

materials or half-manufactured goods […] (5) The carrying out of the new organisation of any 

industry […] 
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Detta begrepp täcker de följande fem fallen: (1) In-

troduktionen av en ny vara […] (2) Introduktionen av en 

ny produktionsmetod […] (3) Skapandet av en ny mark-

nad […] (4) Erövrandet av en ny källa till råvaror eller 

halvfabrikat […] (5) Genomförande av en ny organisation 

av en industri […] 

 

"Nya kombinationer" – rekombinerandet av memer − kan 

alltså styra och förändra minst fem funktioner ⎯ och troligen 

många fler ⎯ i utvecklingen av verksamheter: varuproduktion-

en, produktionsmetoderna, marknadsskapandet, resursan-

vändningen, och organisationen. Uppenbart är att exempelvis 

informationsteknologier och kommunikationstekniker (1) 

skapar nya produkter kontinuerligt (speciellt mjukvara), (2) 

introducerar nya produktionsmetoder (speciellt för internetba-

serad tjänsteproduktion), (3) öppnar nya marknader (som ju 

är IT- marknaderna), (4) använder nya råvaror (speciellt kun-

skap inom alla industrier), och (5) skapar nya organisations-

former (speciellt genom nya kommunikations-, affärs- och för-

säljningssystem). Men i överförd bemärkelse kan dessa fem ty-

per av förändringar användas för att förstå villkoren för inno-

vation inom andra områden. Partiers produktion av opinioner, 

t.ex., kan ju innoveras genom: (1) skapandet av nya ideologiska 
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ståndpunkter, (2) introducerandet av nya arbetsformer för att 

få fram sådana nya ideologiska ståndpunkter, (3) öppnandet 

av nya ideologiska marknader genom att ta upp nya frågor till 

debatt, (4) använda nya argument från exempelvis forskning-

en, eller (5) skapa nya organisationsformer för att föra ut sina 

ideologiska ståndpunkter.  De ”nya kombinationerna” behöver 

alltså inte alls vara av rent teknisk natur, heller inte produkt-

ionsrelaterade, eller ekonomiska, utan kan vara politiska, kul-

turella eller relatera till snart sagt vilken form av mänsklig 

verksamhet som helst. För det handlar ju om hur kultur för-

nyas genom olika typer av social förändring. 

Sovjetisk absurdism och kalla krigets kyla 
Sovjet föll offer för den imitativa typen av innovation, som 

man med återkommande perioder av öppning mot väst blev 

tvungen att tillåta för att inte industrin totalt skulle lamslås 

av brist på kunnande, service, reservdelar, moderniseringar 

och nyetableringar (Sandberg 1989).72 Redan vid den sovje-

tiska statens bildande var den ekonomiska utvecklingen ett 

akut problem. ”Produktivkrafternas utvecklingsnivå var för 

låg”, för att uttrycka det marxistiskt. Redan vid splittringen 

mellan de olika grenarna av socialdemokrater i det försovje-

tiska Ryssland, mellan mensjeviker (ry. ”minoritetsanhäng-

 
72 Kommunistkina kommer med all säkerhet också att misslyckas. Trots att man infört mark-

nad och därmed kan importera och exportera varor och tjänster, lyckas men normalt inte 

uppnå den grad av kvalitet som kräver att man innoverat kreativt. 
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are”) och bolsjeviker (ry. ”majoritetsanhängare”), vid det ryska 

socialdemokratiska partiets kongress 1903, hade denna fråga 

varit central: mensjevikerna ansåg inte Ryssland moget för 

socialism, medan bolsjevikerna ansåg man ändå måste ta 

chansen. Efter novemberkuppen 1917, kallad ”oktoberrevolut-

ionen” efter den gamla kalendern och bolsjevikernas historie-

förfalskning för att uppfylla den marxistiska historieuppfatt-

ningen, kom man alltså in på den absurda verklighetsför-

vrängningen, managementmarxismens och Potemkinkulisser-

nas numera så välkända bana. Man blev tvungen att inte bara 

analysera och kritisera, utan att tillämpa Marx’ teori, som inte 

var avsedd för det, på vad man trodde var styrningen av ett helt 

samhälle. För att dölja diskrepansen mellan vision och realitet 

krävdes våldsam och absurd verklighetsförfalskning. 

 Inte minst blev detta absurt när det gällde förhållan-

det mellan ”produktionsförhållanden” och ”produktivkrafter” i 

Sovjet. Enligt den marxistiska teorin skulle ju, för det första, 

produktivkrafterna redan sprängt de kapitalistiska produkt-

ionsförhållandenas begränsningar. Så hade ju absolut inte 

skett. Ryssland var ju, med undantag från en del industri 

kring huvudstaden, som då var St. Petersburg, ett efterblivet 

jordbruksland. Man hade ju inte elektricitet, än mindre me-

kanisering av jordbruket. Den industri som fanns sköttes inef-

fektivt så snart de ”borgerliga experterna” och kapitalisterna 
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eliminerades. Alltså måste ”kadrer” av nya experter skolas in, 

tekniskt så väl som politiskt. Inom alla delar av samhällets 

strukturer installerades politiska kontrollanter och propagan-

dister. Politrukväldet var därmed fött (ry. politicheskij ruko-

voditel’ = ”politisk handledare”).  

 Förhållandet mellan institutioner och den bolsjevi-

kiska managementmarxismen ledde snart till detaljerade ab-

surdismer. Redan Lenin införde exempelvis en socialistisk va-

riant på Taylorism: ”vetenskaplig organisering av arbetet” (ry. 

”nauchnaja organizatsija truda, NOT”). Det som ansågs vara 

en form för exploatering under kapitalismen blev snart en 

nödvändighet under socialismen.  

 Trogen den marxska tesen om produktivkrafternas 

avgörande roll för förändring av institutionerna startade man 

också en kampanj för elektrifiering av Ryssland, den s.k. 

GOELRO-planen. Slogan för den var ”Socialism – det är sov-

jetmakt plus elektrifiering av hela landet”. Länge stod i cen-

trala Moskva ett gammalt kraftverk med denna slogan i neon 

lysande mot turisthotellet Rossija, som numera är rivet. Syf-

tande på Stalintiden, travesterades denna slogan bland sovjet-

medborgarna gemenligen till: ”Stalinism – det är Ivan den 

Förskräcklige plus elektrifiering av hela landet”.  

 Sovjethistorien uppvisar flera exempel på den ab-

surda hållningen till kapitalistiska produktivkrafter i det of-
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ficiellt marxistiska nationsbygget. Dels innebar det ett tillå-

tande och inbjudande av västföretagare att starta verksamhet i 

den unga Sovjetstaten under 1920-talets ”nya ekonomiska poli-

tik”, dels innebar det hårdföra konfiskationer då Stalin tog 

över efter Lenin och byggde upp femårsplansystemet från 1928. 

Men därefter behövdes på nytt västteknik då Stalin satte igång 

den gigantiska industrialiseringen på 1930-talet. Man lyckades 

med avtal få över teknik som sovjetiserades. Bilproduktion på-

börjades som imitativ innovation kopierad från Ford och 

andra bilmärken. Gigantiska kombinat av industrier skapades 

för framför allt produktion av just produktionsmedel, medan 

konsumtionsmedel ansågs mindre viktigt. (Även inom militär 

teknik lyckades man otroligt nog få hjälp från Tyskland ge-

nom ett avtal som skrevs före Hitlers maktövertagande. Det 

hjälpte Sovjet vinna kriget senare mot Hitler. Atombomben 

lyckades man senare spionera sig fram till hur den skulle till-

verkas, dock med tillskott av stora egna forskningsinsatser.)  

 Även Stalins efterträdare hade den typiska ambiva-

lensen till västerländsk teknik: dels attraherades man av den, 

dels ville man bli bättre än Väst. Chrusjtjev ville att Sovjet 

skulle ”komma ikapp och köra om” väst, enligt honom själv i 

ett känt uttalande i New York Times 25 juli 1959. Satelliten 

Sputnik (ry. ”vägvisaren”) hade redan 1956 satt skräck i väst-
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världen genom sitt för alla synliga bevis på sovjetiska fram-

steg.  

 Kapprustningen fick under det kalla kriget en ny va-

penorienterad betydelse: vad väst hade skulle överträffas i Sov-

jet och östblocket. Till slut hade bägge sidor en kapacitet att 

förinta den andra. Vår värld låg under hotet av MAD ⎯ 

”mutually assured destruction” (ömsesidigt säkerställd förstö-

relse). Själva säkerställandet av hämnd var grundläggande för 

att ingen av parterna skulle våga trycka på den röda knappen. 

Därav vikten av kärnvapenbestyckade ubåtar som knappast 

kunde lokaliseras av andra sidan och ständigt kunde hämnas. 

En intressant detalj: innan dessa kärnvapenbestyckade ubåtar 

hade raketer som kunde nå tillräckligt långt, var USA tvunget 

att hitta en plats där de sovjetiska storstäderna Leningrad, 

Moskva och Kiev alla kunde ligga inom skjutavstånd och där 

bottnen var berg som behövdes som mothåll under kärnvapen-

ubåten. Enda platsen som uppfyllde dessa krav var strax utan-

för Vinga i Göteborgs skärgård (Mortensen, 2002).  

Kalla kriget var kyligt, några svenska reaktioner 

hade knappast kunna ändra på det. 

 

Produktivkrafternas evolution 
Samspelet mellan vad Marx kallade produktivkrafter, pro-

duktionsförhållanden och överbyggnaden, översatt till dagens 
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svenska ”innovationer” och ”institutioners informella och for-

mella utformning”, är just ett asymmetriskt samspel. Produk-

tivkrafternas (och även de militära ”destruktivkrafternas”) 

överskridande av institutionernas regelverk provocerar fram 

motdrag i form av institutionella innovationer och utveckling 

av mer anpassade produktiv- och destruktivkrafter. Institut-

ionernas motdrag i form av lagstiftning eller ny policy för-

hindrar produktivkrafternas övertramp tills någon ny lucka 

uppenbarar sig i norm- och regelverket. Tekniken slår politi-

ken, men politiken hämnas en gång för att sedan samarbeta 

(”Tit for Tat”). Institutionella förändringar sker därför nor-

malt i många små steg som respons på teknikutvecklingen och 

det sammantagna resultatet historiskt kommer att framstå som 

mycket komplext, som skapat av någon som styrt systemets om-

vandling med ett visst syfte. Så är det alltså inte. Snabb tek-

nikutveckling ger snabb institutionell evolution. Långsamma 

tekniska framsteg motiverar färre institutionella förändring-

ar. Ingen enskild person styr detta. Hastigheten i kapprust-

ningen beror av en mängd faktorer som har med kostnader, 

hot och möjligheter att göra, på systemnivå. De stora steg i 

produktionsförhållandens förändringar över ekonomiska epo-

ker som Marx är känd för att understryka är alltså avspeg-

lingar av perioder av olika teknologiska system som ställt 

olika krav på, eller hotat att överskrida, institutionernas be-
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gränsningar under olika tidevarv. Aase Berg ser en svällande, 

världsuppkäkande varelse som inte finns. Vad som finns är 

epoker av tekniker för vilka olika system blivit responsen. 

 Därför är det institutionella epokerna inte feodal-

ismens, kapitalismens, eller kommunismens. Historiskt mots-

varar institutionernas epoker snarare olika kommunikations-

teknologiska system såsom sociala mediesamhällets, IT-

samhällets, bilsamhällets, etermediasamhällets, järnvägssam-

hällets, tidningssamhällets, boktryckarsamhällets, hästskjuts-

samhällets, kanaltransportssamhällets, osv. (Tylecote, 1991). I 

samspel med alla dessa kommunikationstekniker är en typ av 

institutionell systemrespons demokratin som politiskt kom-

munikationssystem. Endast många deltagande krafter kan re-

spondera tillräckligt kompetent och specialiserat, vilket i sin 

tur kräver system som bygger på så allmänt politiskt delta-

gande som möjligt i formulering och beredningen av ny policy 

och fungerande nya institutioner.  ”Stadier” i den mening 

Marx föreställde sig (eller tolkades föreställa sig av bolsjevi-

kiska 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). Istället är de fråga om 

att olika samhällsgemenskaper skapar olika institutionella re-

aktioner på tekniska och politiska uppfinningars tillämpning, 
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något som i sin tur ställer nya krav på institutionella reakt-

ioner, osv.  

 Produktivkrafter, produktionsförhållanden och juri-

disk överbyggnad interagerar alltså i en process som skapar 

framsteg genom samhälleligt lärande av nya sätt att utföra sa-

ker. Lärande och evolution av nya sätt att utföra saker är 

alltså egentligen identiska processer och en del av detta lä-

rande eller denna evolution är våra gemensamma regelverks 

samspel med sådant lärande eller sådan memevolution. Det är 

förklaringen till att despotiska (och därmed enskilda icke-

specialisters) försök till styrning inte fungerar, varken av hur 

tekniska och politiska system skall förändras, eller hur in-

stitutioner för dem skall instiftas. Sovjet var naturligtvis ett 

klassiskt exempel på det (Sandberg, 1989). Men problemet är 

generellt för alla typer av sociala och samhälleliga ”lärande-

processer” (Modelski, et al., 2008; Sandberg, 2000a). 

 

Individuellt kontra socialt lärande 
Individuellt och socialt lärande är ett av de mest missförstådda 

fenomenen vi har inom samhälls- och socialforskningen och 

jag vill alltså i denna bok påstå att det beror på att vi har fel-

aktigt perspektiv på vad det är. Istället för att se lärande ur 

perspektivet vem som lär, vilket är det intuitiva och domine-

rande, bör vi istället se lärande i perspektivet vad som lärs över 
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tid bland vilka individer och kollektiv. För att använda ter-

minologin från bokens tidigare kapitel, måste därför ”lärande” 

ses ur memens perspektiv ⎯ med hjälp av Darwins lag, inte ur 

värdorganismens, eftersom det leder till ett ”lamarckiskt” per-

spektiv. Först när vi ser det och har memens perspektiv, förstår 

vi att ”lärandet” i själva verket är en memetisk replikerings-

process som både innebär spridning (vilket ger socialt ”lä-

rande” imitativt) och evolution av memen (individuellt ”lä-

rande” kreativt, dvs. av saker man inte tidigare visste).73 

 Ur systemets perspektiv, är denna evolution en fråga 

om en ”inlärningsprocess” – en ständigt pågående och därför 

dynamisk anpassning ⎯ i relation till en ständigt föränderlig 

omgivning. Ur handlingens perspektiv är det en ”generation” 

av handlingsuttryck, och eventuell reproduktion av detta ut-

tryck som innebär ett evolutionärt steg. Lärande är alltså vår 

vardagliga och subjektiva term för en process som i själva ver-

ket är en typ av darwinistisk evolution av idéer och beteende 

bland värdarna till dessa (Sandberg, 2000a).  

 

 
73 Det är lustigt nog så att det nyss uppstått en ny lära, en ny –ism, som kallas ”post-

humanism”, som just har perspektivet att det inte är individers agens som är avgörande för 

förändring socialt. Det är en öppen dörr man slår in där, utan deklaration om något veten-

skaplig princip bakom. Mitt råd till dessa posthumanister är att läsa kapitlet om Darwins lag 

och fördjupa sig i underliggande litteratur, med start i Den själviska genen av Dawkins.  
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Socialt lärande ur memens perspektiv 
I ett tidigare avsnitt tänkte vi oss klonisk memetisk tanke-

smitta som analog till virus- eller bakteriespridning. Memer, 

liksom bakterier, är analoga med parasiter eller symbionter 

med människan och hennes sociala system: mentalt och orga-

nisatoriskt (memer) eller kroppsligt (bakterier). De lever av 

och med varandra och får inte vara alltför skadliga för 

varandra – då dör ju bägge. En bakterieforskare har beskrivit, 

i boken med den talande titeln Symbiosis as a Source of Evo-

lutionary Innovation, den bakteriella evolutionen på följande 

sätt (Sonea, 1991):74 

 
74 The bacterial world has evolved in a clonal way from the first ancestral cell, and its genes 

are available to all bacteria. Its evolution presents a remarkable continuity, and may be traced 

from the clumsy clone at the start of life on Earth to a complex entity with a large variety of 

bioenergetic processes in its subunits (cells and small replicons), which are thus able to pro-

duce the most apropriate temporary symbioses. The dispersed global bacterial organism seems 

to be the only bacterial entity that is genetically and functionally stable, although its constitu-

ents may often be reshuffled. This dispersed super-organism has a rich an apparent chaotic 

structure; however, it performs complex functions. Its long evolution, partially based on a 

common global genome, is also its ontogenesis, roughly equivalent to embryogenesis in plants 

and animals. Moreover, the global bacterial organism, as any animal or plant, forms a single 

clone. […] It is a perfect exemple for the Gaia hypothesis[…] Thus, a bacterium is not a unicel-

lular organism; it is an incomplete cell (a share cell), belonging to different chimeras (symbi-

oses) according to circumstances. As it usually lives in metabolically mixed communities of 

strains which exibit division of labor (ectosymbioses), a bacterium is the functional equivalent 

of a specialized animal or plant cell. It is remarkable that each one of these types of cells par-

ticipates as a subunit of a clonal multicellular organism. […] Bacteria do not form species; 

instead of genetic isolation, which exist in plants and is even more complete in animals, any 

bacterium may obtain genes from other types of strains. […] This extensive intercellular com-

munication using geneteic information is complemented by exchanges of strains between 
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Bakterievärlden har evolverat fram en klonisk väg från 

cellen den härstammar från, och dess gener är tillgäng-

liga för alla bakterier. Dess evolution uppvisar en an-

märkningsvärd kontinuitet och kan spåras från en klum-

pig klon vid livets uppkomst på jorden till en komplex 

enhet med en stor variation av bioenergetiska processer i 

sina delar (celler och små replikoner) vilka således kan 

producera tillfälliga symbioser. 

Den utspridda globala bakterieorganismen verkar 

vara den enda bakterieenheten som är genetiskt och 

funktionellt stabil trots att dess delar ofta blandas om.  

Denna spridda superorganism har en rik och uppenbarli-

gen kaotisk struktur, men fyller komplexa funktioner. 

Dess långa evolution, delvis baserad på ett gemensamt 

globalt genom, är också dess ontogenes, i stora drag ekvi-

valent till embryogenes i växter och djur. Dessutom är 

denna globala bakteriella organism, liksom varje djur el-

ler växt, en enda klon. […] Den är ett perfekt exempel på 

Gaia-hypotesen […] Därför är bakterien inte en encellig 

organism, det är en komplett cell (en cell som delas) och 

tillhör olika chimera (symbioser) efter omständigheterna. 

Eftersom den oftast lever i metaboliskt blandade artsam-

 
communities and probably correlates the homeostatic properties of the pervading mixed com-

munities for the biosphere's benefit. 
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hällen med linjer som uppvisar arbetsdelning (ectosym-

bios), är en bakterie den funktionella ekvivalenten av en 

specialiserad djur- eller växtcell. Det är anmärkningsvärt 

att en av dessa typer av celler deltar som underordnad en-

het i en global mångcellsorganism. […] 

Bakterier utgör inte arter. Istället för genetisk isole-

ring, som existerar bland växter och ännu mer bland 

djur, så får varje bakterie sina gener från andra typer av 

artlinjer. […] Denna vida kommunikation mellan celler 

av genetisk information sker genom utbyte av genetiska 

artlinjer mellan artsamhällen […] 

Detta är de mest simpla organismernas – bakteriernas ⎯  upp-

komna reproduktionssystem som ett evolutionärt resultat av 

Darwins lag. Om enkla bakterier har evolverat till komplexa 

globala bakteriella organismer med olika former av symbios 

med olika andra organismer, varför skulle inte memer kunna 

utveckla lika komplexa och globala tankegångar, även de på 

grund av Darwins lag? Och är det inte socialt lärande och kul-

turell förändring vi skulle kalla det? I vår undran inför den 

kulturella evolutionen kan vi därför lära oss både av de former 

av biologiskt liv som Darwins lag gett upphov till, men också 

av de modeller som biologer föreslagit, för att förstå föränd-

ringsdynamiken i våra idéer, handlingar och resulterande ar-

tefakter. Vårt mänskliga lärande kan liknas vid en memetisk 
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superorganism, där enskilda handlingar gärna använder me-

metisk information från annat håll. En fråga vi bör ställa oss 

är om detta lärande styrs av ”oss” (som de memetiska värdar vi 

är) – eller är det bara vad ”vi” tror? Det enklaste svaret är väl 

att varje ”jag”, den enskilda identiteten, är ett tillfälligt me-

metiskt jämviktstillstånd i den hjärna på den individ som tror 

sig vara ”jag”. 

Styrande av lärande: artificiell selektion kontra lamarckisk 
”vilja” 
Om vi åter focuserar på lärandet — som memetisk evolution. 

Går lärandet eller den memetiska evolutionen att styra? Dis-

kussionen om lamarckismen i förra kapitlet ledde till slutsat-

sen att det bara gör det genom artificiell selektion, alltså indi-

rekt på handlandet, den memetiska fenotypen (eller femo-

typen, som jag kallade det). Jag nämnde där inget om även den 

artificiella selektionen sker av ”någon” (värden själv eller vär-

darna själva) eller memetiskt av ”memer” (såsom de evolverar 

hos värden eller bland värdar). Liksom det under andra hal-

van av förra seklet pågick en vetenskaplig strid mellan Dar-

wininspirerade kontra lamarckiskt inriktade biologer, finns 

det nu stridande evolutionära ekonomer av bägge slag. Frågan 

gäller graden av möjlig ”ärftlig” reproduktion hos ett socialt 

system genom eget lärande eller annan anpassning till omgiv-

ningen (oftast företaget snarare än samhället, eftersom det är 

evolutionära ekonomer det handlar om). North (1997) liksom 
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Freeman (1992) och Nelson och Winter (1982) är övervägande 

lamarckister, även om ett citat i förra kapitlet visade att North 

understryker återkoppling, som ju är en indirekt selektion. 

Mer i detalj skriver han i ämnet att (D. North, 1997): 

 

Vilka analogier och insikter om denna [institution-

ella förändrings⎯] process kan vi lära oss från evolut-

ionär biologi? Har de nödvändiga villkoren för en 

darwinistisk evolution ⎯variation, beständighet och 

naturligt urval – sin motsvarighet i institutionell 

förändring? Ja, det finns paralleller, men hur närlig-

gande är de och fungerar “processerna” på samma 

sätt? Institutionell förändring är främst lamarckisk, 

och förändringen i första hand intentionell och (…) 

skapad för att förbättra entreprenörers (i stor ut-

sträckning) kortsiktiga konkurrenspositioner. Hur 

jämförbart är det lärande som ingår i intentionella 

val med urvalsmekanismerna i evolutionär teori?  De 

senare är inte upplysta av uppfattningar om sina slut-

liga konsekvenser, de förra är framdrivna, hur fel-

aktigt det än kan vara, av uppfattningar om sina ef-

terföljande konsekvenser. 
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North menar alltså att förändringar i institutioner är ”intent-

ionella”, uttryck för en vilja. Det är entreprenörer som vill 

förbättra sina konkurrenspositioner som driver igenom sådana 

institutionella förändringar (spelregeländringar) därför att de 

har uppfattningar om att det får positiva konsekvenser för 

dem. Detta är ju det intuitiva perspektivet som jag utgick ifrån 

och kritiserar. Lärandet genom intentionella val skiljer sig en-

ligt North från (darwinsk)75 evolution genom att det inte sker i 

blindo, utan baseras på en uppfattning om vilka konsekven-

serna blir. North menar alltså att evolution måste vara blind, 

och så fort man har en uppfattning om konsekvenserna för va-

len så blir lärandet lamarckiskt. Det är som antytts tidigare en 

vanlig uppfattning, men dessvärre felaktig.76 

 
75 Jag använder inte ordet darwinism eller darwinistisk, eftersom det skulle innebära att låta 

påskina att vetenskap baserad på Darwins lag skulle vara en ”lära” eller en ”-ism”. Eftersom 

det inte finns någon evolution utan den byggd på Darwins lag, sätter jag darwinsk inom pa-

rentes, enbart för att markera mot Norths utsagor om att det skulle finnas en lamarckisk så-

dan.  

76 Det kan vara värdefullt att just i Norths fall gå grundligt tillväga i att kommentera citatet 

eftersom hans syn på institutionell förändring påverkat och påverkar så många, ekono-

mipristagare till Alfred Nobels minne som han är.  

 Det första felet är av tekniskt-teoretiskt. ”Evolutionär” behöver ju inte anges om 

biologi, den är alltid det som ämne och forskningsdisciplin. Det finns ju ingen icke-

evolutionär biologi. Därför finns inte heller någon “darwinistisk evolution”, strikt uppfattat. 

Evolution förklaras genom Darwins lag, vilket gör all evolution ”darwinistisk”. Någon annan 

giltig lag om evolution gives icke.  

 För det andra är det inte ”variation, beständighet och naturligt urval” som är 

villkor för denna “darwinistiska” evolution, utan som vi sett (1) variation, (2) nedärvning eller 

bevarande (eng. inheritance eller retention) och (3) urval (2 och 3 sammantaget som differen-
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Christopher Freeman, grundare av det teknikpoli-

tiska forskningsinstitutet SPRU i Sussex, skriver (1992, p. 

123): 

 

 
tierad replikering). Variation är ett villkor, det är korrekt. Beständighet (“continuity”) är inte 

korrekt (såvida man inte syftar på kemisk evolution, där ju stabilitet kan ses som en tidens 

selektion). North menar antagligen bevarande (“retention”), som är den vanligaste termen för 

icke-genetisk evolution. Om biologisk evolution anger man oftast nedärvning (“inheritance”). 

Det viktigaste är att man förstår att resultatet av urval bland varierande former skall nedär-

vas i (icke-genetiska och alltså kulturella bevaranden av) erfarenheter eller (biologiska 

nedärvningar av) gener som därefter ger nya varianter som springer ur dessa urval mer än ur 

dem som inte valdes ut.  

 Detta leder till det sista felet, “naturligt urval”, som North anger som villkor för 

“darwinistisk” evolution. Urvalet behöver inte vara naturligt för att evolution skall uppstå. 

Det kan också vara artificiellt. I själva verket, om North hade läst Om arternas uppkomst, 

hade han sett att Darwins bok först beskriver och utgår från det artificiella urvalet, alltså 

domesticering; aveln och växtförädlingen. Först därefter kommer Darwin in på och förklarar 

det naturliga urvalet, alltså det urval som sker utan direkt mänsklig inverkan. Man måste se 

institutionell evolution som en artificiell selektion ⎯ politik i dagligt tal ⎯ mellan alternativa 

förändringar för att förstå deras framväxt och dynamiken för den. Detta fel får också konse-

kvenser för hela slutsatsen i citatet. Ett artificiellt urval sker inte alls i blindo, utan just pre-

cis så som North anger för det lamarckiska: “hur felaktigt det än kan vara, av uppfattningar 

om deras efterföljande konsekvenser”. Vid avel och växtförädling är det ju just så, att man 

utser föräldrar med vissa egenskaper för att få fram efterföljande generationer med önskvärda 

egenskaper, med ofta blir det fel pga. att generna i sina nya kombinationer inte låter sig styras 

helt och heller inte deras inverkan på hur individens utveckling sedan blir. Dels kombineras 

dominanta och recessiva anlag på ett delvis ostyrbara sätt om man inte lyckats framavla indi-

vider med dubbla och lika anlag, dels kan tidigare okända andra gener plötsligt få ett nytt 

uttryck, och dessutom kan det ske oväntade mutationer. Man kan sammanfatta det så, att arti-

ficiella urval sällan blir helt vad man tänkt sig, men att huvudresultatet är i rätt riktning. Är 

det inte precis så i institutionell förändring också? I så fall är det ett stöd för att evolution 

sker enligt Darwins lag, inte Lamarcks sedan länge falsifierade teori. Både i teorin och i em-

pirin ser vi alltså stöd för Darwin, inte för Lamarck.  
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Varje god biologisk modell måste vara lamarckisk 

och inte neo-darwinistisk. Det är dessutom så att 

”mutationer”, vare sig i teknologier eller i företags be-

teende eller andra institutioner, ofta är introducerade 

med ett visst syfte, även om de kan följa från bevak-

ning och tester av ett antal alternativa kombination-

er, av vilka några är slumpmässiga eller nära nog 

slumpmässiga.  

 

Här tolkas återigen “lamarckisk” som innebärande förändring 

med ett visst syfte, alltså intentionell förändring. Men tillvä-

gagångssätt och förändringar kan ju inte själva ha intentioner. 

Min kritik skulle också gälla den “lamarckism” Nelson and 

Winter beskriver i inledningen av sin klassiska An Evolution-

ary Theory of Economic Change (1982, p. 11):77 

 

Vår teori är skamlöst Lamarckisk: den tar både i be-

aktande ”nedärvning” av tillägnade egenskaper och 

variation som läglig respons på motgångars stimulus. 

 

Här ses lamarckism mer som nedärvning av tillägnade egen-

skaper, men även det sker som ett resultat av att man underför-

 
77 “our theory is unabashedly Lamarckian: it contemplates both the ‘inheritance’ of acquired 

characteristics and timely appearance of variation under the stimulus of adversity” (p. 11)” 
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står att det är företaget eller organisationen som är enheten 

som evolverar, inte deras responser (handlingar och beteenden) 

i form av innovation. Förenklat innebär det att dessa teknik-

politiska klassiker stödjer tanken på att teknologisk dynamik 

bottnar i företagens möjligheter att låta inlärda rutiner 

vandra vidare genom upprättande av nya fabriker, organisat-

ioner eller andra produktionsenheter. Fortplantningen sker 

närmast asexuellt, genom tillväxt och senare delning, likt 

mycket enkla, encelliga biologiska organismer, men styrt "la-

marckiskt" av medvetna val, åtminstone så man tolkar la-

marckismen. 

 Sammantaget vill jag alltså påstå att vi löser både te-

oretiska, begreppsliga och logiska problem om vi lyfter oss 

från våra intersubjektiva och lamarckiska värdperspektiv till 

memernas ”virusperspektiv”. ”Lärande” är vad vi kallar me-

mernas spridning och evolution bland värdar som individer 

och som medlemmar av familjegrupper, organisationer, ar-

betsplatser, partier, stater och vår jords befolkning. Det inne-

bär inte att styrning direkt inte kan fungera alls ur ett socialt 

och individcentrerat lärandeperspektiv, men att den är oprecis 

i praktiken, svår att genomföra med önskad effekt, och att 

graden av framgång bestäms av objektiva, memevolutionära 

skäl som vi inte förstår när vi tror vi håller på med den.  
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Det sista halmstrået för den metodologiska individu-

alismens företrädare skulle vara att åtminstone den artificiella 

selektionen skulle ställa individen i centrum för hur såväl lä-

rande som hur samhällsutveckling fortskrider. Då skulle indi-

viden och agens ändå kvarstå vid rodret, som selektör av poli-

cies och institutioner. Men på ett vetenskapligt plan är sådan 

agens inte försvarbar. Även selektionen artficiellt sker som ett 

resultat av en memetisk spridning och evolution bland sam-

hällens, organisationers, och andra sociala gruppers opinions-

bildare och beslutsfattare, dvs. bland de kretsar man normalt 

kallar eliter. Deras handlingar baseras på normer, moral, reg-

ler, lagar, policies och institutioner, kort sagt våra politiska 

kulturer —i bästa fall, men också egenintressen och vänskaps-

band i mindre goda fall. Men att bedöma dem som ”bästa fall” 

och ”mindre goda fall” visar problemet med bokskrivande för 

en samhällsforskare med objektivitet som ledstjärna. Man gör 

en bedömning, som subjektiv person. Alla viljeyttringar, in-

klusive den artificiella selektionen, arbetar enligt Darwins 

lag, som självselekterande system. Och hur de skapar förnyelse 

och tillväxt biologiskt eller ekonomiskt har vi nu lättare att 

förstå. Men det innebär dessvärre inte mycket ledning för pe-

dagogisk praktik. Som Hume uttryckte det, kan man aldrig 

härleda ett ”bör” från ett ”är”. Och hur något ”är” är just den 

empiriska vetenskapens fokus, medan ett bör är politikens. 
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Denna bok har ju vetenskapliga ambitioner, inte politiska. 

Alltså avstår jag ett ”bör”. 
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Kapitel 9. Historiens motor: kön och 

samspelande kapprustningar 

 

 

Könsurval, klass och ”överdådig konsumtion”  
Darwins lag leder inte bara till fokus på variation, selektion 

och nedärvning. Den differentierade replikeringen blir mer 

differentierad med sexuell sådan än klonisk; sex ger blandning 

mellan föräldrars arvsanlag vilket ger större variation att se-

lektera mellan i nästkommande generation. Det innebär att 

sexuell reproduktion gör att en art evolverar snabbare, och det 

kan vara viktigt speciellt om en miljö snabbt förändras. Men 

det leder också till att de former som evolverar snabbast blir 

sådana som påverkar partnerval eller könsurval snarare än 

överlevnad i kamp om begränsade resurser i annan bemärkelse 

än den sexuella. Har Darwin rätt spelar alltså könsurval cen-

tral roll för evolution bland sexuellt reproducerande arter, in-

klusive människan. Därför handlar Darwins andra viktiga 

bok om Människans ursprung och könsurvalet mycket om 

partnerval eller könsurval, på engelska sexual selection 

(Darwin, 1871).  

 Marx’ Kapitalet har vad jag sett inte en enda hänvis-

ning till betydelsen av partnerval eller könsurval för ”produk-
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tivkrafternas utveckling”. Samtidigt, om han hade funderat 

över orsakerna till framväxten av Londons societetsområden 

eller sett godsen utanför staden och studerat exklusiva villor 

och palats bebodda av kapitalisterna, hade det inte varit oin-

tressant. Då hade han kanske också förstått betydelsen av den 

engelska societetens biologiska reproduktion för kombination-

en av genetiska och memetiska samspel i bildandet av nya ge-

nerationer kapitalister. Veblen, till skillnad från Marx, för-

stod betydelsen av partnervalets roll för samhället genom vad 

han kallade ”överdådig konsumtion” (conspicuous consumpt-

ion) hos den klass som inte ägnade sig åt kroppsarbete (the lei-

sure class) (Veblen, [1899] 1931). Den biologiska reprodukt-

ionens klasskapande och klassbibehållande karaktär har gått 

många, speciellt marxistiska, samhällsforskare helt förbi. Ofta 

talar marxister om ”klassperspektiv”, och anger att fenomen 

”är en klassfråga”, en schablonförklaring utan närmare angi-

velse av hur dessa klasser bildas, förändras, reproduceras osv., 

som en följd av köns- eller partnerval. Hos marxister förblir 

därför klass oftast ett slags universalförklaring till allt oöns-

kat snarare än något som skall förklaras vetenskapligt utan 

schablonmässig hänvisning till produktionsmedlens ägande.  

 Verksamma inom reklamen, filmen, skvallerpressen, 

litteraturen, konsten, musiken, osv. har emellertid förstått be-

tydelsen av könsurvalet för länge sedan — även om den förstå-
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elsen är mer intuitiv än teoretiskt utvecklad. Partnerval är na-

turligtvis helt centralt för ”klassers” bildande därför att de är 

kollektiv av sexuellt reproducerande människor. Valet av 

partner är bland de viktigaste för de flesta människor. Inte 

bara för att det är så nya människor blir till. Inte bara för att 

det är kärlek inblandat. Klasser —om man nu alls accepterar 

detta luddiga och politiserade begrepp —skapas genom att 

medlemmar av vissa kretsar skaffar barn tillsammans med 

vissa andra i medvetna, eller omedvetna partnerval. Detta är 

en reproduktion av både biologi och kultur som skapar variat-

ioner, som i sin tur nedärvs differentierat, genetiskt och me-

metiskt. Därför är exempelvis Strindbergs Fröken Julie sam-

hällsvetenskapligt intressantare på kulturforskningsområdet 

än Marx’ Kapitalet.  

 Begreppet samevolution (co-evolution) syftar på det 

kapprustningar har som orsak: en evolution av något slag som 

sker i samspel med en annan evolutionsprocess. I tidigare ka-

pitel har vi sett exempel som den mellan rovdjur och bytesdjur, 

mellan bakterier och immunsystem, mellan anfallsvapen och 

försvar, mellan innovationer och institutioner, alltså kapp-

rustningar mellan både genetiska och memetiska livsformer. 

Sociobiologer studerar också sambanden mellan genetisk och 

kulturell evolution, en forskning inom vilken den kulturella 

evolutionen ses som en anpassning till den biologiska. Språk-
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kultur ses t.ex. som en anpassning av människan till ett liv i 

en omgivning där språk är en överlevnadsfördel. Memetiska 

kulturforskare studerar snarare hur en språkkultur kan evol-

vera i samspel med exempelvis en skriftspråksteknik, helt se-

parerat från samspelet med biologisk evolution som går mycket 

långsammare än den memetiska. Här tillkommer ännu en typ 

av samevolution: könsurvalsgrundad kapprustning.  

 

Historiens motor: gener kontra gener i kapprustningar 
Ur genetisk-biologisk synvinkel är ju sexuell reproduktion nå-

got som evolverat från en asexuell, alltså klonisk reproduktion. 

Detta beskrevs redan i ett tidigare kapitel. Varför sexuell re-

produktion replikeras framgångsrikt har varit och är fortfa-

rande ämne för forskardebatt. Den klassiska förklaringen är 

att sexuell selektion, genom att den blandar gener vid varje re-

produktionstillfälle, är överlägsen i att ge variation (Maynard 

Smith, 1988). Sexuellt reproducerande organismer har alltså 

större arsenal variation vilket i teorin skulle ge större och inte 

minst snabbare anpassningsmöjligheter till nya typer av om-

givning. Detta argument stöds ju också av det faktum att flera 

arter pendlar mellan asexuell och sexuell reproduktion bero-

ende på hur resursläget ser ut: ju mer brist på resurser, desto 

mer övergår man till sexuell reproduktion för att snabbare 

evolvera lämpliga anpassningar. En annan teori, eller en 
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kompletterande, är att sexuell reproduktion genom sin större 

förmåga till variation ger överlägsna möjligheter till immun-

reaktioner mot sjukdomar. Sykes (2003, p. 135) anger att Wil-

liam Hamilton (1936-2000), en av 1900-talets främsta evolut-

ionsbiologer, uppvuxen i England men forskande i Ann Arbor 

(Michigan) senare i livet, kunde notera att samma växter som 

fanns i Europa och som inplanterats i USA hade andra parasi-

ter i sitt nya hemland. Ett liknade resultat har presenterats av 

Peter Keightley och Sally Otto en artikel i Nature (2006) där 

de visar att mutationer som skulle kunna ställt till ohälsa av-

väpnas enklare genom sexuell selektion: de hamnar helt enkelt 

efter upprepade rekombinations- och selektionsprocesser nära 

korrekt fungerande gener som avväpnar deras skadlighet. 

 När väl sexuell reproduktion är för handen bygger 

det på selektion. Sexuell selektion innebär att individer av de 

olika könen väljer partner på ett icke slumpartat sätt och att 

det i sin tur är en ny drivkraft för evolution av drag som inte 

har så mycket med kamp för överlevnad att göra, utan snarare 

med kamp mot rivaler om att få många avkommor med ”rätt” 

individ av det motsatta könet. Det beskrevs redan av Darwin i 

Om arternas ursprung (1859):78 

 
78 Sexual Selection [...] depends, not on a struggle for existence in relation to other organic 

beings or to external conditions, but on a struggle between the individuals of one sex, generally 

the males, for the possession of the other sex. The result is not death to the unsuccessful com-
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Sexuell selektion […] beror, inte på en kamp om över-

levnad i relation till andra organiska varelser eller 

till omgivningsförhållanden, utan på en kamp mellan 

individer av ett kön, generellt hannar, för förfogande 

över det andra könet. Resultatet är inte döden för den 

tävlande som förlorar, utan färre eller inga avkom-

mor. Sexuell selektion är, därför, mindre rigorös än 

naturlig selektion. 

 

Darwin anger alltså redan i Om arternas ursprung en annan 

förklaring till evolution än den som i början av denna bok be-

skrivs i relation till den malthusianska tanken om kamp om 

knappa resurser andra än den som har med partnerval att 

göra. Som Darwin själv anger är den sexuella selektionen inte 

lika ”rigorös” som naturlig eller artificiell selektion. Den kan 

alltså tillåta överlevnad medan naturlig och artificiell selekt-

ion kan vara mycket obarmhärtig för en individ. Men sexuell 

selektion är också underordnad Darwins lag därför att den är 

uppkommen som ett resultat av den: reproduktionssystemens 

variation har genom naturlig selektion resulterat i att sexuell 

reproduktion har visat sin kraft. Det är under kamp om över-

 
petitor, but few or no offspring. Sexual selection is, therefore, less rigorous than natural selec-

tion.  
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levnad som kamp om reproduktion har kunnat uppstå. Men 

det är också så att Darwins lag inte bara ligger bakom den 

sexuella reproduktionens uppkomst, utan att den också följer 

den. Skillnaden mot det naturliga urvalets tillämpning av la-

gen är att det i den sexuella selektionen främst är fråga om att 

variationen avgör ett ”utbud” inför ett partnerval som selekt-

ionsprincip i form av ”efterfrågan”, samt att nedärvningen 

endast sker i den sexuella reproduktionens form, dvs. genom en 

blandning av föräldrarnas gener. I den sexuella reproduktion-

ens form får den biologiska evolutionen än mer karaktären av 

naturens kapitalism och förklarar dess produktivkraftsut-

veckling: utbud och efterfrågan driver innovationer, som när 

de lockat till sig investerare kan komma att förändra framti-

den. 

 Därmed blir livet för sexuellt reproducerande organ-

ismer ett slags köttmarknad, fast i viss mening åt andra hållet 

än man brukar mena i dagligt tal. Det finns två aspekter av 

sexuell selektion, där den ena innebär hannarnas konkurrens 

om dominans. Men den andra aspekten är att det bland de 

flesta arter faktiskt är hannarna som försöker att bli så prakt-

fulla som möjligt för att bli valda av honor. Honorna väljer 

kräset men är själva oftast inte pråligt smyckade. Därför skap-
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ar sexuell selektion två samverkande tävlingsformer som förut-

sätter varandra. Detta beskriver redan Darwin (1871):79 

 

Den sexuella kampen är av två slag: en mellan indi-

vider av samma kön, generellt hannar, för att köra 

iväg eller döda sina rivaler, medan honorna är pas-

siva; medan i den andra, även där mellan individer av 

samma kön, för att hetsa upp eller charma det mot-

stående könet, generellt honor, vilka inte längre för-

håller sig passiva, men väljer de mest önskvärda 

partners. 

 

Den ena tävlan går alltså ut på att konkurrera ut rivaler på 

olika sätt, den andra tävlan går ut på att framgångsrikt 

charma det motsatta könet mest. Bägge kampformer står i de 

flesta arter mellan hannar och honorna har privilegiet att 

välja mellan dem. Anledningen till att det generellt är hannar 

som konkurrerar mellan sig och honor som väljer är att honor 

i de flesta arter gör en större investering i avkomman: dräktig-

heten kostar mer för honan än för hannen, därför är det mer 

 
79 The sexual struggle is of two kinds: in the one it is between the individuals of the same sex, 

generally the males, in order to drive away or kill their rivals, the females remaining passive; 

while in the other, the struggle is likewise between the individuals of the same sex, in order to 

excite or charm those of the opposite sex, generally the females, which no longer remain pas-

sive, but select the more agreeable partners. —Charles Darwin, 1871 
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avgörande för honan att hannen är väl vald än det omvända. 

Valet av sexualpartner är alltså betydlig mer avgörande för 

honan än för hannen, generellt sett bland arter av sexuella 

organismer. (Observera igen Humes lag om att ett ”är” inte in-

nebär ett ”bör.” Det skrivna är alltså ett forskningsgrundat 

konstaterande, inte uttryck för ett manschauvinistiskt credo. 

Observera också att det innebär stora utrymmen för honors in-

flytande i relation till hannar. Det handlar vare sig om ”patri-

arkat” eller ”matriarkat” utan en asymmetrisk samevolution av 

gener och om det gäller människor dessutom asymmetrisk 

samevolution av memer mellan könen.) 

 Sexuell selektion leder i sin tur till att avkommorna 

genetiskt kommer att avspegla föräldrarnas grunder för val av 

partner. Fler och fler inom samma art kommer att få de drag 

som leder till sexuell framgång i tidigare generationer. Där-

med eskalerar kräsenheten i senare generationers val bland 

individer med en del av dessa drag. Detta leder i sin tur till att 

dragen som är attraktiva kommer att ”rusa iväg” sett över gene-

rationer och skapa en evolution som liknar den Röda drott-

ningens bland kapprustande arter.  

 

 Malte Andersson, professor emeritus i zoologi vid Gö-

teborgs universitet, är världsberömd för sina experiment på af-

rikanska ”änkefåglar” (widowbirds). Han klippte först av och 
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sedan klistrade på långa stjärtfjädrar på hannar och studerade 

effekterna på sexuell framgång. Mycket riktigt ledde avklippta 

stjärtfjädrar till först färre framgångar hos det motsatta kö-

net. Men efter att han klistrat på ännu längre stjärtfjädrar än 

de tidigare haft överträffade hannarna även sin tidigare sexu-

ella framgång (Dawkins, 1976).  

 Bland människor är det lite svårare att göra experi-

ment och forska om sexuell selektion. Ändå är det är klart 

växande forskningsfält (Crossley, Cornelissen, & Tovée, 2012; 

Dixson, Halliwell, East, Wignarajah, & Anderson, 2003, p. för 

att nämna ett fåtal). Att döma av plastikkirurgins expansion 

har tydligen allmänheten ändå förstått den sexuella selektion-

en principer, utan att ha läst in sig på forskningfronten.  

 Men kapprustning mellan drag hos könen är bara en 

form av evolutionsdrivande kraft, den biologiska. Figuren 11:1 

visar fyra principiellt olika sätt som kapprustningar kan ge 

dramatisk och evolutionär förändring. I övre vänstra hörnet 

har vi traditionell kapprustning mellan arter eller kön.  I de 

tre övriga rutorna exemplifieras tre andra principiella typer av 

samevolution: den mellan gener och memer, den mellan memer 

och andra memer, och den mellan memer och gener. Pilarna 

medsols indikerar att den ena typen av samevolution logiskt 

och empiriskt ger nästa typ i en ständigt pågående evolutionär 

process bland olika typer av replikatorer samtidigt. 
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Figur 5. Historiens motor: kombinationer av kapprustningar-
nas selektionsenheter: gener och memer 
 Gener (biologiska replikatorer) Memer (kulturella replikatorer) 

Gener  

Biologisk kapprustning som leder till 

extrem ornamentering av typ dinosau-

riers fjädrar, påfågelns stjärtfjädrar, 

hjortars kronor, människors mentala 

och därmed kulturella kapaciteter. 

Biologer kallar det ”sexuell selektion” 

eller “könsurval”, ”handikapp-

principen” (Zahavi) och den Röda 

drottningen (van Valen). 

 

Genetisk-memetisk kapprustning som leder 

till att memer eller kulturella förmågor för-

stärks genom att dessa ger högre attraktions-

kraft och därför påverkar partnerval, samt 

också leder till högre överlevnadsvärde. Ve-

blen kallade dessa uttryck hos den icke arbe-

tande klassen för “överdådig konsumtion”. 

Genom att signalera överdådighet påverkar 

man sin attraktionkraft hos andra könet. 

Memer  Kulturer som gör tillverkning av över-

lägsna vapen möjlig (”destruktions-

krafternas utveckling”) och gör be-

folkningen immun mot jordbrukssam-

hällets sjukdomar, bidrar till sprid-

ning av den kulturens gener till nya 

geografiska områden genom invasion, 

erövring, kolonisering, etnisk rens-

ning, utbildningscentra, militärbaser, 

osv. Diamond har beskrivit denna pro-

cess i ”Vete, vapen och virus”. Leninis-

ter kallar denna kultur ”Imperial-

ismen såsom kapitalismens sista sta-

dium”. 

Teknologier som utvecklats som en följd av 

den efterfrågan som sexuellt och naturligt 

urval skapar ger hantverk och i förlängningen 

produktions- eller processtekniska, mark-

nadsmässiga, råvarumässiga eller organisato-

riska lösningar (såsom organisationer och 

företag) som gynnar de memer som ligger 

bakom dessa teknologier (”produktivkrafter-

nas utveckling”). Schumpeter kallade dessa 

individer entreprenörer och deras effekter 

innovationer. Marxister kallar denna den 

mänskliga ekonomins kultur ”kapitalism”. I 

modern biologi kallas dessa utökade femo-

typer även nisch (Laland & Brown, 2011). 

 

Pilar anger logiska vidareutvecklingar från en typ av kapp-

rustning till nästa.  
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Gener kontra memer i kapprustning 
Inom de arter som har kultur, dvs. beteendeskillnader som inte 

är genetiskt grundade, utan uppfunna eller inlärda, ger variat-

ion i uppfinningsrikedom kulturellt olika reproduktivitet. 

Geners evolution har inte bara gett möjlighet till memers upp-

komst och spridning, utan memers evolution förstärker då den 

genetiska. Det innebär t.ex. att de apor som lärt sig öppna 

frukter på ett sätt som andra inte kan ökar sin reproduktivitet. 

Måsmammor som lär sina ungar att äta på soptippen kommer 

också att öka sin reproduktivitet om fisken i havet är slut. 

Därmed kommer också gener som leder till sådan förmåga till 

uppfinningsrikedom och sådana som gör det möjligt att över-

föra denna färdighet till avkommorna att gynnas. Våra egna 

privatliv är fyllda av sådana angelägenheter om vi har barn: 

hur uppfostrar vi dem, hur kan vi hjälpa dem med deras ut-

bildning, hur utvecklas deras liv? Genom våra olika typer av 

familjeliv fortplantar vi både vissa gener och vissa memer mer 

än andra. Men memevolutionen sker på genernas, våra av-

kommors grund. Generna kom först, memerna sedan. 

 Memer (kognitioner, tankegångar), memprodukter 

(utförda handlingar och i förlängningen tillägnade färdighet-

er) och utökade memprodukter (artefakter i form av orna-

ment) spelar därför en mycket stor roll i just människans sex-

uella selektion, något som gör dess mekanismer genetiska och 
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memetiska i interaktion. Det är inte nödvändigtvis så att 

kvinnan måste vara mer kräsen därför att graviditeten och 

föräldrainvesteringen är mer kostsam för henne än för honom. 

Det är nämligen bara den genetiska sidan av saken. Som kul-

turvarelse spelar även memerna roll. Ur memernas synvinkel 

spelar den kulturella socialisationen av barnet den roll som 

graviditeten spelar för generna. I den socialisationen investe-

rar inte nödvändigtvis kvinnan som värd för memer mer utan 

det kan likaväl vara mannen som värd av andra memer, vars 

överföring kräver stora investeringar i tid av honom. I samma 

utsträckning som det är så att memerna hos ena könet har 

större reproduktivitet är de ju inte bara en grund för en större 

memetisk kräsenhet i partnerval bland värdarna, i uppfostran 

av barnen måste de ju överföras och replikeras de också. Gene-

tiska och memetiska grunder för partnerval kan alltså sam-

spela men kan också verka i samma eller olika könsriktning 

beroende på vilket av könen som är värd till de mest reproduk-

tiva memerna. Om kvinnan som är gravid investerar mer än 

mannen kroppsligt-biologisk, kan kvinnan eller mannen vara 

memetiskt mest investerande.  

 Sexuell selektion kan alltså också sociobiologiskt på-

verka memers spridning. Men stopp; är det verkligen verifier-

bart? Sådant forskas det faktiskt om. I ett projekt vid Göte-

borgs universitet har Malte Andersson inom ett projekt publi-
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cerat en artikel om partnervalssignalering genom att studera 

kontaktannonser. Studien visar att kvinnor mer än män söker 

partners med resurser. Män annonserade ut sin goda inkomst 

och det stora huset mer än kvinnor. Kvinnor sökte ekonomiskt 

oberoende män. Bägge beteenden bekräftar hypoteser om att 

kvinnor mer än män lägger vikt vid partnerns resurser och att 

männen är medvetna om det. Däremot betonades utseende 

mindre än man skulle förväntat sig med grund i evolutionär 

teori. Männen efterfrågade yngre kvinnor. Bland kvinnorna 

var det bara de äldre som efterfrågade yngre män, medan yngre 

kvinnor efterfrågade äldre män (Gustavsson, Johnsson, & 

Uller, 2008). Forskning har också visat att sexuell selektion 

spelar roll för män i att samarbeta: män vill gärna visa sig 

stödja gemensamma projekt –men bara när kvinnor ser på. 

Kvinnor påverkades inte av mäns närvaro vid beslut om de 

skulle stödja gemensamma projekt (Tognetti A Fau - Berticat, 

Berticat C Fau - Raymond, Raymond M Fau - Faurie, & 

Faurie, 2009). 

 Darwin beskriver i avslutningen av sin Människans 

härkomst och könsurvalet hur olika vår smak är för olika kul-

turella uttryck, både i ornamentering (mode, smink, kläder) 

och andra vad vi kallar utökade memprodukter såsom musik 

och konst (2006 [1871]). Ingmar Bergman, däremot, hade inte 

kunskap om den sexuella selektionens roll för människans 
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kulturella uttryck; i sitt sommarprogram 2004 efterfrågade 

han en förklaring till varför musik finns. Han hade uppen-

barligen inte läst Darwins bok ⎯ och nu är det tyvärr för sent. 

Däremot verkade han vara rätt skicklig på att utnyttja sitt 

värde på könsurvalets marknad. 

 Det är här som sociologin har sitt kanske enda bidrag 

till biologin: Veblens redan nämnda teori i The Leisure Class 

(Veblen, [1899] 1931) om ”överdådig konsumtion”. Veblen an-

tyder att just överdådet är en evolutionär kraft socialt, även 

om det för Veblen handlar om institutionell evolution, socialt 

vaneskapande (habits of thought). Inom biologin kallas mot-

svarande teori för handikappteorin (Grafen, 1990a, 1990b; 

Zahavi, 1975) som nämnts. Genom att visa sig i överdådig lyx 

(så handikappande det går), gör man sig attraktiv bland kvin-

nor, enligt teorin. Har man råd att excellera måste det betyda 

förträffliga gener och bra memer. Där har vi ”konsumismens” 

kärna, vilken inte är typisk for vår tid som många tror, utan 

är lika gammal som det ekonomiska överskottet i människans 

historia. Nobelpristagaren i ekonomi 2001, Michael Spence, 

var först med att publicera en mot Zahavis teori motsvarande 

artikel om signalering inom ekonomin (Spence, 1973). Liksom 

köparen är beredd att betala mer för en vara som genom god 

marknadsföring får ett starkt varumärke, är en kvinna eller 

hona mer beredd att betala sin mödrainvestering ju större 
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handikapp mannen eller hannen lyckas signalera, enligt 

Zahavi. I förlängningen kan man hävda att mannens strävan 

till allt större investeringar och framgång faktiskt är en signa-

lering om att han är en eftersträvansvärd partner. Se där en 

förklaring till överdådig konsumtion i lyxiga bostäder, bilar, 

utbildningar eller positioner bland männen.  

 Sykes, expert på könsgenetik, hävdar att sexuell 

kapprustning kunde ta fart som ett resultat av den agrara in-

novationen för ca 13000 år sedan – den som ju Diamond till-

mätte så stor vikt i sin Vete, vapen och virus (Diamond, 1999; 

Sykes, 2003). Först då skapas ett överskott som vissa kan ex-

ploatera bättre än andra. Ojämlikheten är den stora sociala ef-

fekten av denna innovation. Det är då som detta överskott 

alltmer används i den sexuella selektionens rivaluppgörelser 

om partners. Bland i första steget männen skapas då möjlighet 

till egendom och specialiserade verksamheter, och därmed 

också makt och status, som utgör selektionsgrund för kvinnor i 

meningen säkrande av barnens framtida överlevnad, välstånd 

och status. Kläder och smycken signalerar också säkrare över-

levnad, välstånd och framtida status för framtida generationer 

för bägge könens partnerval. Därmed kan preferenser för olika 

typ av egendom, välstånd, kulturella uttryck och status diversi-

fiera de sexuella kapprustningarna. Efterfrågegrunden är lagd 

för det marxister kallar kapitalismen, efter den replikator de 
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anser avgörande ⎯ kapital. Men kapital är snarare en effekt av 

könsurval än ”en klassfråga”.   

 

Memer kontra memer i kapprustning 
I den sydöstra boxen i figuren ovan är det memer som kapprus-

tar mot memer. Det handlar om hur kulturen i form av memer 

som selektionsenheter samspelar för att skapa och förändra 

vår socialitet, våra interaktioner och därmed samhällen. Från 

början så beskrevs denna memetiska samverkan som spridning 

av kopior genom handling baserad på en mem, som också 

kunde ge artefakter. Men handling ger respons i ny handling 

även i asymmetriska samspel. Med spelteori kan sådana sam-

spel analyseras och man förstår varför vissa upprepade spel ger 

nya strategier och sammansättningar av sådana strategier, 

samt att sekvenserna för dessa är avgörande (Hurd & Enquist, 

1998; Lindgren, 1997). 

 James Fowler, en av de få statsvetarna som tänker 

och forskar memetiskt (dock utan att kalla det så), har analy-

serat hur olika beteendemönster sprider sig i samhället, alltså 

hur de fungerar som replikatorer (Christakis & Fowler, 2009). 

Både givmildhet och livsstil som ger fetma sprids och vid-

makthålls beroende på vilka man har kontakt med, konstate-

ras efter empiriska studier. Vi är i mångt och mycket flock-

djur, vilket inte minst våra beteenden ekonomiskt visar. Akti-
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emarknaden har också studerats med flockmodeller, som visar 

hur vissa ägares beteende ger spridning bland andra. Eftersom 

vi på den marknaden inte träffar andra utan bara noterar de-

ras handling, som att köpa eller sälja stora poster, får vi en 

memetisk ekologi av handlingar som är helt ogenetisk. In-

stitutionellt ägande, organisatoriskt beteende och internation-

ella relationer mellan stater är andra exempel på memetiska 

samband som inte har något med gener att göra. Memerna har 

en egen kapprustningsdynamik som tagit över våra enskilda 

förehavanden. Vi blir därmed kanske alltmer maktlösa som 

människor, men memerna, eller snarare memprodukterna i 

form av institutionaliserad och kollektiv handling, ökar sin 

makt, sin reproduktivitet kulturellt. Det är en förklaring till 

vad Aase Berg kallar den ”världsuppkäkande varelsen” (i cita-

tet i inledningen av kap. 6), som alltså inte är orsakad av ”den 

patriarkala finansbranschen”, utan snarare den memetiska-

genetiska kapprustningen. 

 I figuren ovan anges också teknologier som utvecklats 

som en följd av den efterfrågan som sexuellt och naturligt ur-

val skapar. De innovationer människan skapar som beskrivits 

i tidigare kapitel bygger först på hantverk och senare i den 

memetiska evolutionens utveckling produktions- eller process-

tekniska, marknadsmässiga, råvarumässiga eller organisato-

riska lösningar (såsom organisationer och företag) som gynnar 
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de memer som ligger bakom dessa teknologier (”produktivkraf-

ternas utveckling”). Schumpeter kallade dessa individer entre-

prenörer och deras effekter innovationer. Marxister kallar 

denna människans ekonomiska kultur ”kapitalism”. Min tes är 

alltså att kapitalismen som ekonomiskt system är en kultur i 

evolutionär mening som frambringats memetiskt och som har 

genetiskt grund. ”Kapitalism” är alltså resultatet av vår kultu-

rella (i detta fall ekonomiska) evolution. Det är därför den 

också är en kultur som ingen civilisation kan gå förbi, även 

om många försök har gjorts.80 Den kan aldrig avskaffas, utan 

evolverar. Den utgör snarast ett slags utökad fenotyp för vår 

överlevnad och som sådan en evolverad kulturell ”nisch” för 

mänskligheten (Laland, et al., 2015). 

 

Memer kontra gener i kapprustning 
I sista boxen motsols i figuren ovan, ger memernas evolution 

en genetisk effekt. Det är ingen socialdarwinistisk norm i 

detta. Humes lag gäller fortsatt: ett ”är” kan inte ligga till 

grund för ett ”bör”. Krigiska nationer eller sammanslutningar 

av stater skall inte utrota befolkningar i andra stater. Men 

som ett konstaterande om man läser historien har det tyvärr 

faktiskt skett och sker fortfarande i skrivande stund. De rik-

 
80 Teorin för en sådan biologiskt grundad teori om kapitalismens utveckling har också redan 

getts i en bok som är delvis inspirerande, delvis teoretiskt underutvecklad, men ändå värd att 

nämna: Bionomics ⎯ Economy as Ecosystem (Rothschild, 1995). 
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aste och därmed ofta de bästa på att utveckla vapen bland sta-

ter har också använt dessa vapen och krigsmakter i strid mot 

andra. Den relativa militära styrkan har avgjort internation-

ella konflikter (Kennedy, 1987). Att vapen har fått hjälp av 

vete och virus förstärker vapnens övermakt (Diamond, 1999). 

Oerhört många kulturer har gått under som en följd av krig 

mot övermakt. Det påverkar naturligtvis genernas spridning. 

Dzingis Kan spred sina gener i världens största välde, erövrat 

genom den stridsteknik mongolerna behärskade bäst: ryttar- 

och bågskytteteknik under överraskande anfall. Mongolerna 

föredrog våldtäkter och ingiften framför massakrer. Kanske 

har Djingis Khan och hans manliga släktingar lyckats bättre 

än någon i världshistorien att sprida sin Y-kromosom. Den 

finns nämligen i ganska stor koncentration i hela det område 

som än gång behärskades av honom (Zerjal, et al., 2003). 

 Vikingar spred sina gener i Europa, Amerika och de 

längs handelsvägar österut. Västerlänningar spred sina gener i 

Sydamerika, Asien och Afrika genom krig och upprättande av 

kolonier. Tyskar spred sina gener i sina ockuperade länder 

under andra världskriget, amerikaner i Vietnam, osv. Det är 

inget önskvärt i detta, bara fakta. Vi är troligen alla bärare av 

gener från erövrare och krigare möjligen med undantag för 

dem som tillhör ursprungsfolk utan en historia med jordbruk, 

de enda utan större arvsynder att bära på. Segrarna skriver 
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inte bara historia (nedärver sina memer), de sprider också sina 

gener. Själv har jag en y-kromosom från erövrare av brittiska 

öarna och skandinavien på bronsålderns tid. 

 Kapitalismens spridning av sin kultur till andra geo-

grafiska områden och länder har av marxist-leninister kallats 

imperialism, inspirerade som de är av Lenins bok Imperial-

ismen som kapitalismens högsta stadium (populär studie), som 

han författade i Zürich 1916 (Lenin, 1918). Som han anger i 

förordet är dock hela idén om imperialismen tagen från den 

liberale ekonomen Hobson. Bill Warren har en klassisk bok, 

Imperialism⎯Pioneer of Capitalism, som gavs ut postumt 1980, 

anklagat Lenin för att förvanska Marx’ tankegång om kapital-

ismens positiva historiska bidrag i politiserade syften som pas-

sade bolsjevikerna inför maktövertagandet i Ryssland 

(Warren & Sender, 1980).  

 

Marx kontra memer 
Slutsatsen av denna memetisk-genetiska historiografi är att 

Marx egentligen aldrig kunde begripa vad som egentligen gör 

att historien går framåt för människans samhällen. Även om 

det skulle vara så att det är klasskampen eller produktivkraf-

ternas utveckling som driver kapitalismen eller kapitalistiska 

samhällen, är det ju inte fallet för totalitära planekonomier 

och regimer av marxistisk typ. Snarare är det den politiska eli-
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ten som styr – eller tror att de styr ⎯ i dessa samhällen. Det är 

naturligtvis en stor brist för en samhällsteori att inte vara ge-

nerell och gälla alla samhällen. I detta kapitel och denna 

första del av min bok drev jag därför tesen att det istället är 

genetiska och memetiska asymmetriska kapprustningarna som 

är historiens motor för alla mänskliga samhällen. Utan att 

förstå sexuell selektion ur teoretisk-biologisk och memetisk 

synvinkel kan vi som samhälls- och socialforskare aldrig för-

stå förändring i samhällen och sociala sammanhang som byg-

ger på våra biologiska behov av partnerval. Memerna kommer 

därefter att börja leva ett eget liv, som en författare kallat bio-

nomik, men som egentligen likaväl kan kallas kapitalism, gi-

vet att man sedan också förstår dess koppling både till den 

sexuella selektionen och till tävlan mellan nationer om vem 

som är starkast eller bäst anpassad till väpnad konflikt. 

 Det är med hjälp av dessa parallella teoribildningar 

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, med-

vetande och avsikter”. Därmed kan vi också ”avslöja det mo-

derna samhällets ekonomiska rörelselag”, som nämligen är 

Darwins lag. Den kan inte politiseras hur som helst – den gäl-

ler. Oavsett vad olika politiserade krafter försöker inbilla oss. 
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Den ger oss möjlighet att förstå ”historiens motor”, som inte är 

”klasskampen”. 
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Statsvetenskapen, som länge varit den So-
vande Skönheten bland socialvetenskaperna, 

uppvisar små tecken på uppvaknande ur sin 
2500-åriga sömn. Till för en liten tid sedan, 
var den nästan helt beskrivande, historisk 

och filosofisk. Den har inte ens nått fram 
till jämviktsteori, än mindre dynamik.  
 
Kenneth E. Boulding 
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Kapitel 10. Politiseringens stalinistiska 
extremfall 
 

 

 

- Men det finns en fråga som oroar mig: om det 
inte finns en gud, då frågar man sig vem det 
är som styr människans liv och över huvud ta-

get hela världsordningen? 

- Det gör människan själv, svarade Berlioz 
upprörd över denna uppenbart och ärligt talat 
otydliga fråga. 

- Jag ber om ursäkt, återtog den okände mjukt, 
för att kunna styra måste man väl ha en enty-

dig plan utarbetad för en någorlunda lång tid 
framåt. Får jag fråga hur människan kan 
styra sitt öde om hon nu inte bara saknar möj-
lighet att göra upp någon plan för en så löjligt 

kort tidsrymd som låt oss säga tusen år, utan 
dessutom inte heller ens kan förutsäga vad 
som kommer att hända henne i morgon? 

(Michail Bulgakov, Mästaren och Margarita, 
övers. Lars Erik Blomqvist) 

 

 

Ett extremfall av politisering 
Kan man ens i ett extremfall av despoti styra ett samhälle? Sa-

tan själv i professor Wolands gestalt anser att människan inte 

alls kan styra sin framtid, inte ens i Stalintidens planeko-

nomi, citerat ovan från Mästaren och Margarita, i min tolk-
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skolelärares översättning. Ögonblicket senare, precis som 

Woland förutspått och varnat honom, blir den stackars kul-

turbyråkraten Berlioz halshuggen av att en spårvagn kör över 

honom ⎯ trots att han hade planerat något helt annat. Djävu-

len ville få byråkraten att förstå att allt inte kan planeras och 

styras och väcker också upp det avhuggna huvudet för att läxa 

upp det igen för att det inte trott på honom. Detta är en under-

bar scen.  

 Liksom Mick Jagger kan man hysa en viss sympati 

för djävulen som ser det många inte ser: människans och byrå-

kratins oförmåga att planera och styra allting i tillvaron. 

Trots det tror vi ofta att vi nog kan planera det mesta, inte 

minst de av oss med byråkratisk makt. Byråkratin försöker 

också med planeringens hjälp att stärka kontrollen över oss 

och vår framtid. Kanske skall man då egentligen vara glad 

över att djävulen tycks ha rätt: det är en illusion att det är 

möjligt att styra och planera allt, dvs. ha oinskränkt makt över 

samhället och medborgarna. Vad som händer när man gör för-

sök i den riktningen är i allmänhet att man istället kväser 

förnyelse och ersätter det med konformismens despoti. 

 I historieforskning studeras styrande och makthavare 

ofta i biografins form, där kultur, uppväxt, familjeförhållan-

den, men också inrikes- och utrikespolitiska omständigheter 

ofta ses som grunderna till en persons sätt att utöva makt. Ett 
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exempel på det ger Simon Sebag Montefiori i sina biografier 

över Stalin, dels den om Stalin som vuxen politiker och seder-

mera despot (2003), dels den om Stalin som ung (2007). För-

klaringar till att Stalin utvecklades till en massmördande dik-

tator i ett genomkorrumperat och genompolitiserat Sovjetun-

ionen finner Sebag Montefiori främst i personhistorien och 

det tsaristiska Rysslands villkor, i stor utsträckning präglat av 

”omgivningsfaktorer”, såsom kaoset i Kaukasus vid förra sekel-

skiftet när Stalin levde där. Stalin blev redan som ung en 

djärv brottsling i Lenins tjänst. Stalin rånade banker och vär-

detransporter för att finansiera bolsjevikledningens verksam-

het, långt innan den underjordiska organisationen kunde ta 

makten i Ryssland i kuppen 1917. Genom att Stalin var mer 

framgångsrik än andra i att på det sättet ackumulera kapital 

för Lenin och bolsjevikerna, blev ledningen också beroende av 

honom. Genom att Stalin inte bara var en framgångsrik bank-

rånare och rövare utan också överraskade i att kunna skriva 

partiideologiskt avancerade dokument – den om nationalitets-

frågan är mest känd – gav Lenin honom dessutom tidigt an-

svar för partiorganet Pravda (”Sanningen”). Genom Stalin 

hade också den i Schweiz boende Lenin fått uppgifter om per-

soner och händelser i det ryska imperiet. Stalin förenade såle-

des hänsynslöshet och laglöshet med intellektuell kapacitet 

och registrerande personkännedom.  Dessutom förstod Stalin 
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kanske bättre än någon annan ”spelets regler”. Till det viktig-

aste hörde att förekomma snarare än förekommas. På ryska 

används uttrycket ”kto kogo?” (uttalas ungefär ”kto kavå”), som 

betyder ”vem gör sig av med vem?”. Blev någon person en allt-

för stor risk i något avseende för Stalin eliminerades personen 

på ett sätt som inte kunde spåras direkt till honom. På alla 

dessa sätt kan Sebag Montefiori visa oss läsare att Stalin egent-

ligen var den ende som var reell kandidat att ta över Sovjetsta-

tens ledning när Lenin blev allt sjukare och till slut dog 1924, 

och de övriga ledarna slogs om makten. Maktövertagandet 

skulle komma att ske enligt sådana konspiratoriska former 

Stalin utvecklat fingertoppskänsla för under sin tid som 

brottsling i partiets tjänst. Man kan säga att i det despotiskt 

och politiskt styrda Sovjetunionen som utvecklades under Stal-

in dödades folk för sina memers skull, till skillnad från Hit-

lers Tyskland, där man dödades för sina geners. Och i bägge 

samhällen politiserades Darwins teori vilket ledde till total 

förvrängning av dess innebörd och tillämpning. 

 Men styrde Stalin alla andra och bestämde han över 

deras liv och död på grund av sin uppväxt, kultur och familj? 

Eller var det därför att han var mer förslagen än sina rivaler i 

ett kaotiskt Ryssland som bara väntade på en stark och rebel-

lisk ledare, som Sebag Montefiori antyder? Andra Sovjetfors-

kare skulle poängtera partiets betydelse för skapande av de nya 
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statsstrukturerna i Sovjetunionen, inte minst uppbyggnaden av 

säkerhetstjänsten, från den första Tjekan ("Allryska extraor-

dinära kommissionen mot kontrarevolution och sabotage") till 

KGB (”Kommittén för statssäkerhet”). Det var genom säker-

hetstjänsten som partiets misstänkta motståndare effektivt 

kunde likvideras. Det var också genom den som en allmän ter-

ror skapades, den oberäknelighet varmed överheten slog till 

och som förvandlade överlevande medborgarna till vad som 

kallats ”sovjetmänniskor”, under ständig skräck för terror, 

utan rättigheter ens till det egna livet, och än mindre till 

självständiga val eller egendomar. Hela detta samhällssystem 

har i en klassisk text av historikern Friedrich och statsvetaren 

Brzezinski kallats ”totalitärt” (Friedrich & Brzezinski, 1956). 

Karakteristiskt för ett sådant samhälle är just en officiell ide-

ologi som skall hjälpa till att uppnå det perfekta samhällstill-

ståndet, ett hierarkiskt massparti ⎯ ofta lett av en mansperson, 

en fullständig kontroll av militären och masskommunikation-

en, liksom poliskontroll av all verksamhet i samhället, samt 

slutligen politisk centralstyrning av hela ekonomin. Ofta har 

man utöver Sovjetunionen ansett Nazityskland som ett andra 

typexempel, men flera andra socialistländer kan också betrak-

tas som totalitära eller före detta totalitära. Mycket av legiti-

meringen av systemet bygger också på att man måste försvara 

sig mot en fientlig omvärld och en huvudsaklig fiende, som ut-
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gjordes av den kapitalistiska omvärlden, främst USA och dess 

allierade.81 

 Genomdrev Stalin detta helvetessystem för att han 

ville det? Och kunde han sedan styra det? Det är inte troligt 

att han hade en grandios och djävulsk plan för att skapa en ny 

totalitär samhällstyp. Snarare fortsatte han att med samma 

medel som han använt före revolutionen i Kaukasus – konspi-

ration, likvideringar av motståndare, dold brottslighet, stöd 

hos bolsjevikledningen kombinerat med marxistisk messian-

ism och teleologi – förverkliga en idé resulterande från en för-

vanskad, styrningsinriktad snarare än analytisk form av Marx’ 

teorier (Sandberg, 1981). Under 1930-talet, då bolsjevikerna 

insett att världsrevolutionen inte kommer att inträffa inom 

snar framtid, utan att ett krig mot det kapitalistiska väst var 

troligare, övergick Stalin till linjen om ”socialism i ett land”, 

vilket man måste betrakta som en marxistisk självmotsägelse – 

världsrevolutionen hade tidigare setts som den enda möjliga 

och självklara framtiden. Denna självmotsägelse gav andra 

självmotsägande konsekvenser: marxismen måste i Stalins Sov-

jet förvandlas från politisk-ekonomisk historieteori om kapit-

 
81 Även dagens fundamentalistiska stater, såsom Iran, kan åtminstone i vissa delar sägas upp-

fylla totalitarismens syndrom, men graden av centralstyrning av ekonomin är där inte lika 

framträdande. Ideologin är också lika utstuderat messianistisk eftersom den är religiöst grun-

dad och därför måste vara förenlig med densamma religion som utövas i andra friare sam-

hällen. Även polismaktens terror är normalt svagare utvecklad än under Stalin och Hitler. 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

317 

 

alismens utveckling till en bolsjevikisk, politisk-ekonomisk 

”managementteori”.  Genom att skapa nya produktions-

förhållanden ⎯ en kommandoekonomi styrd av partiet, en ko-

pia av den preussiska krigsekonomin under första världskriget, 

men det sa man aldrig – skulle man mobilisera fram produk-

tivkrafters utveckling ⎯ gigantiska industriprojekt, som var 

kopior av det kapitalistiska väst, men det sa man heller aldrig.  

Stalinismen var alltså en politiskt styrd import av väster-

ländska styrningsmetoder och tekniker men med en ny över-

byggnad av en nationalistisk variant av marxism, som hade 

mycket lite med Marx’ skrifter och teori att göra, och framför 

allt bytte läsart: från analys av faktiska förhållanden till poli-

tisk och politiserad föreskrift för förändring; kort sagt en poli-

tisering i dess mest extrema statsbärande variant.  

 Ett annat viktigt element i denna stalinistiska ”ma-

nagementmarxism” var fixeringen vid produktion av nya pro-

duktionsmedel, snarare än produktion av konsumtionsmedel. 

Man trodde sig därmed kunna skapa en replikatoreffekt: pro-

duktion av produktionsmedel skulle leda till allt högre pro-

duktion av produktionsmedel, osv. Tyvärr brydde man inte om 

kostnader för detta, speciellt i form av mänsklig uppoffring, 

samt att produktionen skulle ske för ingenting: privat kon-

sumtion ströps ju samtidigt, pengar kunde inte användas för 

inköp på grund av den ständiga bristen på konsumtionsvaror 
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eftersom alla resurser gick till produktionsmedlens produkt-

ion. Replikatoreffekten uteblev utan fungerande incitaments-, 

penning- och finanssystem, men också utan möjligheter till ett 

drägligt mänskligt liv. Först under avstaliniseringen gjordes 

vissa satsningar på konsumtionsvaruproduktion till de speci-

ellt utvalda. 

 Att frammana en ny samhällsform möjliggjordes av 

Stalins maktposition som grundades i bemannings- och likvi-

deringmakten, men också i att han såg sig styrande genom att 

den ideologi enligt vilken partiet sanktionerades av den mate-

riella historieuppfattningen enligt vilken kommunismen var 

den enda möjliga slutstationen. Det finns inget belägg för att 

han hade en plan för en totalitär samhällsordning. När väl det 

totalitära systemet inrättats blev Stalin själv fången i det och 

tvungen att ständigt röja undan potentiella fiender. Vid hans 

död hittade man i hans kassaskåp mappar med dokument med 

komprometterande information om olika personer kring ho-

nom och var avsedda att tas fram i händelse han skulle behöva 

undanröja dessa personer (Sebag Montefiore, 2003). Det visar 

att systemet som byggts upp var oberäkneligt även för Stalin 

själv: han skulle kunna bli utrensad vid en kupp och därför 

var hans viktigaste ägodelar graverande bevis mot möjliga ri-

valer. Stalin skapade systemet som han själv hade en diktators 
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makt inom, men blev också själv en fånge av dess sätt att fun-

gera.  

 Detta faktum är också ett skäl till att forskning om 

samhällen och deras politiska system inte bara skall genomfö-

ras med det som kallas metodologisk individualism. Med kun-

skap enbart om individerna – säg den sovjetiska eliten som in-

divider och deras beteenden ⎯ kan inte Sovjet till fullo förstås 

som samhällssystem. En hel del av vad som var typiskt för Sov-

jet – bristen på varor, uppkomsten av svarthandel, korruption 

på alla plan, oförmåga till förnyelse, var oönskade och icke 

kontrollerbara effekter av systemet. Systemet fick alltså ett 

eget liv som inte var styrbart. Ständiga reformförsök gick i 

stöpet, eftersom varje förändring skapade problem i andra de-

lar av systemet. Man skulle kunna säga att det typiska för Sov-

jetsamhället var faktiskt inte vilka institutioner som fanns – 

det var istället makt som styrde – utan vilka institutioner som 

inte fanns och kunde kontrollera och begränsa maktutövning-

en. Sovjet saknade ju en konstitution som verkligen följdes, 

hade ingen fungerande rättstat, ingen i partikonkurrens vald 

folkförsamling med reell rätt att själv lagstifta och bilda rege-

ring utan kommunistpartiets styrning, och allmänna och hem-

lig val mellan alternativa partier fanns inte.  

 Marxismen har den egenheten att den gör möjligt en 

tillämpning av dess förmenta vetenskaplighet i despotiska syf-
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ten med argumentet att det är historiska nödvändigheter som 

genomförs politiskt. Människor i ledningen för det marxist-

iska partiet blir ställföreträdande för Historien, som ju måste 

ha sin gång enligt ideologins determinism, med partiet som 

motor.82 Legitimering av marxistiska ledare blir därför lik den 

som gäller självhärskare av Guds nåde, men att Gud byts mot 

Marx och paradiset med kommunismen. Vem kan sätta sig upp 

mot Gud eller Den vetenskapliga socialismen? Men vare sig 

stoffet i Kapitalet, Bibeln eller Koranen har visat sig speciellt 

lämpligt som politiska principer för maktutövning eller som 

politisk-ekonomisk managementlitteratur. Politisering genom 

dogmer lägger därför en våt filt på samhällelig och social ut-

veckling, främst därför att den släpper fram maktens tryne 

oreglerat. Och det gäller även samhällen som inte är lika ex-

tremt politiserat som Sovjet var. 

 

Två steg tillbaka, ett steg framåt? 

Den ”vetenskapliga socialismens” mest flagranta politisering 

var kanske de sovjetiska försöken att politiskt bestämma hur 

biologisk evolution fungerar. Stalin ansåg att han själv förstod 

biologins principer och blandade sig därför personligen in i 

den sovjetiska forskningen på området. Däri skiljer sig alltså 
 

82 För att förstå psykogin under Mosvarättegångarna på 1930-talet och de resulterande offent-

liga ”erkännandena” är Arthur Koestlers Natt klockan tolv på dagen oöverträffad (Koestler, 

1941). 
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Marx och Stalin på en viktig punkt: den förre beundrade Dar-

win medan den senare av ideologiska skäl avvisade honom 

(Medvedev, 1979, p. 50). Darwins teori var naturligtvis borger-

lig ur sovjetisk synvinkel. Växtförädlingen var oerhört viktig 

för det sovjetiska jordbruket och kunde inte lämnas åt en så-

dan ”borgerlig” teori. Därför måste en ny ”socialistisk” uppfin-

nas som inte byggde på Darwins teori.  Lösningen var en vari-

ant av genetik inte helt olik den som Lamarck hade föreslagit 

ett femtiotal år före Darwin. Därmed tog Stalins Sovjet två 

steg tillbaka i vetenskapshistorien, till tiden före Darwin, där 

Lamarcks idéer rådde.  

 Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), vars namn vi 

stött på flera gånger tidigare i denna bok, var ju den franske 

naturforskare och filosof som var den förste att hävda evolut-

ionens existens i skrift. Fossil från utrotade djurarter hade 

gjort det allt ohållbarare att anse faunan oföränderlig och av 

Gud given. Lamarck hävdade i sitt klassiska verk om evolut-

ionen, Philosophie zoologique (1809) att den biologiska för-

ändringen berodde på att egenskaper som visat sig särskilt för-

delaktiga, och som ledde till speciella vanor, tenderade att i 

nästa generation bli mer typiska. Om exempelvis giraffen liv-

närde sig på löv från trädens grenar, så är fördelen med en 

lång hals så stora att vanan att sträcka sig efter löv på allt 

högre grenar leder till att avkomman får lite längre hals än 
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föräldrarna. Detta är den lamarckiska teorin om nedärvning 

av förvärvade egenskaper, något som ofta refereras till, som vi 

har sett, när evolution beskrivs eller analyseras inom social- 

och samhällsvetenskaper. 

 Darwins beskrivning av lamarckism överensstämmer 

inte helt med vad Lamarck egentligen hävdade. Darwin förlöj-

ligade nämligen Lamarck genom att påstå att denne ansett 

”viljan” hos giraffen att nå upp på grenarna som avgörande för 

att avkomman får längre hals. Darwins version av Lamarcks 

teori har spridits med hans framgångsrika verk så att ”la-

marckism” numera har en innebörd som är lik Darwins och de 

ursprungliga darwinisternas kritiska tolkning av honom. (Det 

är därför jag tidigare associerat lamarckism med det marxister 

kallar voluntarism och som i politiken uttryckts ”politik är att 

vilja”, dvs. man inser helt enkelt inte att Darwins lag gäller på 

det område ⎯ samhället ⎯ man försöker politiskt styra.) 

 Weissman var den förste biolog som visade att la-

marckism inte håller, och att den är en felaktig teori. Weis-

mann klippte grymt av svansen på femtonhundra råttor i tjugo 

generationer utan att någonsin se att några föddes utan svans. 

Därmed kunde han och världen därefter konstatera att La-

marck hade fel, och Darwin rätt: förvärvade egenskaper ärvs 

inte; det kallas Weismann-barriären, eftersom teorin som ex-

perimentet styrkte var att information från kroppsceller inte 
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påverkar könsceller, endast tvärtom. Så kan man också sam-

manfatta striden om evolutionens drivkrafter vid mitten av 

1800-talet.   

 Då och då dyker upptäckter upp som sägs stödja La-

marcks teori, såsom den nya epigenetiken som upptäckt att 

kemiska bindningar till generna kan vandra vidare till våra 

barn, så att vi t.ex. kan vara påverkade av våra förfäders kost-

hållning. Men en sådan ”lamarckism” är ändå ett resultat av 

evolution enligt Darwins teori om naturligt urval. Den rider 

på darwinismens rygg, som Dawkins hade sagt. 

 Darwins svar på Lamarcks evolutionsteori var natur-

ligtvis istället att giraffer med något längre hals än andra gi-

raffer kommer att få en fördel av detta som uttrycker sig i att 

också få fler avkommor än de med kortare hals. De giraffer 

som har något kortare hals blir således utkonkurrerade vilket 

innebär färre avkommor.  

 Men i Stalins Sovjet uppfanns istället en ny evolut-

ionsteori. Stalin kom i sin maktutövning att med en märklig 

historisk förvridning av politiken i förhållande till Darwins 

och Marx’ teori att artificiellt selektera för ⎯ som man me-

metiskt skulle kunna uttrycka det ⎯ en ny typ av lamarckism 

inom växtförädlingen, som var avgörande för det sovjetiska 

jordbrukets produktivitet. Växtförädlingen skulle nämligen, 

enligt Trofim Lysenko, den lamarckiske biolog som Stalin 
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lyfte fram, ske genom tillvänjning av arter till nya miljöer och 

politiken skulle därmed kunna styra biologin, i det här fallet 

olika grödor. Lysenko byggde upp stora projekt som gick ut på 

att påverka växters fröer med vatten och köld för att tillvänja 

arterna till att bli lämpliga för vårsådd (han kallade sin metod 

”vernalisation”). Med denna tillvänjning – ett slag tortyr till-

lämpat på fröer ⎯ skulle man kunna skapa de växter man ville, 

var den lysenkoistiska-stalinistiska tanken.  Mer extrem kan 

politisering av den biologiska vetenskapen knappt bli, eftersom 

den omformulerade dess grundvalar: Darwin lag. 

 

Rysk marxism 
Vändningen från Marx’ hyllning till Stalins fördömande av 

Darwin framstår också som ett brott med den marxistiska 

traditionen i Ryssland före bolsjevikernas maktövertagande. 

Stalin var alltså aktiv själv i förvandling av marxismen till 

mer sovjetanpassade former. Det märks tydligast när man jäm-

för honom med det främsta namnet i rysk marxism före Sov-

jetunionens tillkomst, Georgij Plechanov ([1895] 1972), som 

lyfter fram Marx’ ursprungliga förhållande till Darwin (not 

160, 208-209): 

 

Darwin lyckades lösa problemet med hur växt- och 

djurarter uppkommer i kampen för tillvaron. Marx 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

325 

 

lyckades lösa problemet hur olika slag av samhällelig 

organisation uppkommer i människors kamp för sin 

tillvaro. Logiskt sett börjar Marx’ undersökning där 

Darwins slutar. Djur och växter står under infly-

tande från sin fysiska miljö. Den fysiska miljön ver-

kar på människan genom de samhällsförhållanden 

som uppkommer på grundval av produktivkrafterna, 

som till en början utvecklas mer eller mindre snabbt 

beroende på den fysiska miljöns kännetecken. Dar-

win förklarar inte arternas uppkomst med den för-

ment medfödd tendens som utvecklas hos djurorgan-

ismen, som Lamarck gjorde, utan genom organismens 

anpassning till den omgivande miljön: inte med org-

anismens natur, utan med inflytandet från den yttre 

naturen. Marx förklarar inte människans historiska 

utveckling med den mänskliga naturen, utan med 

kännetecken på de samhälleliga förhållanden som 

uppkommer mellan människor då de bearbetar den 

yttre naturen. Forskningens anda är alldeles den-

samma hos dem båda. Det är därför man kan säga att 

marxism är darwinism i dess tillämpning på sam-

hällsvetenskapen (…). Marx står på samma nivå som 

Darwin; de borgerliga författarna står på samma nivå 

som de djur och husdjur som Darwin studerade. 
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Plechanov är den marxist som Lenin hävdar är nödvändig att 

studera för att bli ”en verklig, intellektuell kommunist”, och 

Stalin hade med säkerhet läst honom. Men icke desto mindre 

vänder erövrandet av makten över Ryssland den ideologiska 

kompassriktningen för Stalin. Han tänker inte tanken att 

även ” de samhälleliga förhållanden som uppkommer mellan 

människor då de bearbetar den yttre naturen” måste förädlas 

fram snarare än införas lamarckiskt (med ”vilja”) och tvångs-

mässigt. Istället bygger han upp en ideologi kring Lysenko och 

den nya sovjetiska genetiken. Lysenko kom att dominera den 

sovjetiska ärftlighetsforskningen i mer än 25 år, fram till 1965 

då han av Chrusjtjev slutligen avsattes från sina poster. Hans 

år vid makten innebar en katastrof för hela den sovjetiska 

växtförädlingen och därmed även den sovjetiska jordbrukspro-

duktionen under efterkrigstiden.  

 Förnekandet av den moderna och på Darwins teori 

grundade biologins giltighet fortlevde länge efter Stalin och 

Chrusjtjev, med stöd i den sovjetiska formen av marxism. 

Marx’ beundran för Darwin förnekades fullständigt av Sovjet 

och det är väl antagligen skälet till att den inte är känd bland 

andra än dem som själva läst Kapitalets förord. Under 

Chrusjtjev fram till Brezjnevs Sovjet publicerades allehanda 

officiella och halvofficiella skrifter som beskrev hur man 
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skulle förhålla sig till dessa ting. En tjänsteman högt inom det 

kommunistiska partiets vetenskapssektion, ”filosofen” Frolof, 

utgav 1967 en skrift om hur ”likvideringen” av Lysenkos veten-

skap inte på något sätt minskade den (sovjetiska versionen av 

den) dialektiska-materialistiska filosofins giltighet inom bio-

login och naturvetenskapen i allmänhet. Dubinin, en av led-

ningen framhävd men tidigare okänd ”genetiker”, skrev 1968 

en skrift som hyllade Lenins ståndpunkt om genetiken och na-

turligtvis även mycket väl valda delar av Marx’ och Engels’ 

verk. Dubinin anmärkte följande i ett läge då partiet hade att 

avgöra om ett nytt humangenetiskt institut skulle grundas, 

vilket flera genetiker ansåg (Medvedev, 1979, p. 221): 

 

Vid forskning över ärftligheten hos människan måste 

man framför allt göra klart för sig att människosläk-

tet frigjort sig från den biologiska utveckling som 

andra djur undergår (…). Det är nu enbart sociala 

faktorer – klasskamp, industriellt, kulturellt och ve-

tenskapligt framåtskridande – som bestämmer män-

niskan utveckling.  

 

Dubinin stod på sig i den debatt som följde på hans artikel och 

menade att alla ”normala” personer är psykologiskt och men-

talt likställda vid födseln” (ibid., s. 223). Denna tanke är vad 
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Pinker angriper i sin Det oskrivna bladet (2006) och som han 

just hävdar är typisk för vår tids myt när det gäller människo-

syn; det oskrivna bladet vi alla föds med är inte bara en felakt-

ig uppfattning utan också förödande för vår förmåga att förstå 

oss själva som de mänskliga varelser vi är. Men den tid jag 

skriver om nu är sovjetiskt 1970-tal och de nya ledarna tillät 

och uppmuntrade détente (”avspänning”) mellan stormakterna. 

Bland annat besökte Nixon Moskva 1972. Därför ökade också 

kontakterna med väst på alla plan och den berömde ameri-

kanske zoologen och populationsgenetikern Mayrs artikel 

”Människan som biologisk art” släpptes igenom för översätt-

ning och publicering i den populärvetenskapliga tidskriften 

Priroda (”Naturen”). Dubinin hävdar då i en ny artikel att 

Mayrs tes om samspel mellan genotyp och miljö är ”reaktion-

är” och ”rasistisk”. I en ytterligare artikel 1976 beskriver han 

sin uppfattning att ”människans samhälleliga liv inte är kopp-

lat till biologin… Det sociala arvet bestämmer den mentala ut-

vecklingen så snart individerna börjar leva i ett samhälle” 

(Medvedev 1979, 225). 

 Det är intressant att denna politiserade tolkning av 

biologins vetenskapliga forskningsresultat internationellt 

vann gehör hos ledningen. Dubinin, chef för det förnämsta in-

stitutet för allmän genetisk forskning, blev expert i partiets 

centralkommitté och medlem i ett stort antal kommissioner 
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och forskargrupper. Hans politiska kampanj satte stopp för ett 

humangenetiskt institut i Sovjet. En stalinistisk politisering i 

form av lysenkoism ersattes alltså med en ny och mjukare po-

litisering: den sociala omgivningen betyder allt, det biologiska 

arvet inget för den moderna människans utveckling. Dessutom 

skall forskning om detta inte pågå, för man visste ju redan vad 

som var politiskt korrekt.  

 Dubinins budskap – att det sociala betyder allt och 

det biologiska inget för människan utveckling ⎯ anammades 

också av många, för att inte säga de flesta, inom den svenska 

samhällsforskningens ledande kretsar. Eftersom dessa fort-

plantar sina idéer i vidare ”kulturkretsar” har olika tyckare 

också anammat dem. Myten om intelligensen av Liungman 

(1970) är ett sådant exempel på denna brezjnevism: arvet bety-

der inget, omgivningen allt för hur intelligens uppfattas. 

Boken var en bästsäljare och lär också ha använts i svensk 

universitetsundervisningen i psykologi. Ett annat exempel 

från samma tid är Kurt Wickmans efterord i den svenska 

översättningen av Plechanov, från vilken citatet ovan var ta-

get, utgiven 1972, där han anser det nödvändigt att tillrät-

talägga dennes idéer om kontinuitet mellan Marx och Darwin: 

 

I ett par fall drar dock Plechanov jämförelsen för 

långt. Han menar t.ex. att marxismen är darwinism, 
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utsträckt till samhället. Om en sådan jämförelse upp-

fattas annat än strängt metodologiskt, blir den gravt 

missvisande. Marxismen talar naturligtvis aldrig om 

”ett naturligt urval”, ”den svagare måste gå under” osv. 

I stället återkommer sådana tankar i en socialdar-

winistisk strömning som framför allt fått sitt nedslag 

i aggressiva imperialistiska stater. Det nazistiska 

Tyskland är ett exempel och dagens USA med sina 

”rasteorier” ett annat. Men hos Plechanov är det av 

allt att döma enbart frågan om ett par olyckliga for-

muleringar.  

 

Just inflikandet av det falska citatet ”den svagare måste gå un-

der” är ett bra exempel på hur kritiken av Darwin ofta ser ut: 

felaktig citering och därför felaktig uppfattning av teorin om 

naturligt urval (se kapitel 2), kombinerat med förknippande 

av Darwin med tanken att svagare obevekligt måste gå under. 

Så har vi då svart på vitt vad Marx ansåg i sitt förord till Ka-

pitalet om att söka motsvarigheten till naturhistoriens ”rörel-

selag”, hur socialdarwinism har skapat myter om Darwin, vad 

Plechanov skrev i förlängningen av detta resonemang i sina 

skrifter, samt hur en svensk kommunist, Kurt Wickman, på 

1970-talet reagerade genom att upprepa en blandning av soci-
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aldarwinistiska myter och brezjnevism. Ständigt dessa för-

vanskande politiseringar. 

 

Dagens syn på Darwin 
Intressant är också att en sådan brezjnevism har bitit sig fast 

så länge i vårt land. Vid millennieskiftet 2000 hade Times Li-

terary Supplement en tävling om vilken bok som var det förra 

millenniets viktigaste. Darwins On the Origin of Species val-

des till den tredje viktigaste boken efter Bibeln och Shakespe-

ares verk. Reaktionen från svenskt håll är betecknande. Carl-

Göran Ekerwald kommenterade tävlingen i Dagens Nyheter 

(23 dec 1999, s. B2) på följande sätt: ”Vem går idag omkring 

och låter Darwins resultat bestämma synen på tillvaron?” Ta-

blå!  

 Även så sent som 2006 visar Maja Hagermans i den 

av politisk korrekthet genomsyrade Det rena landet att miss-

tänksamheten mot Darwin lever kvar. Hon slår in den vid-

öppna dörren att rasforskningen i Sverige var rasistisk, men 

lyckas på över 400 sidor inte nämna att Darwins teori ⎯ som 

inte är en ”lära” (s. 159) – inte är rasistisk. Istället antyds att 

Darwin ändå måste vara rasistisk, eftersom rasister hänvisar 

till Darwin (s. 360f). Det är en logik i klass med domarna i 

häxprocesserna: säger man att man har haft kontakt med djä-

vulen måste det ju vara sant! Tycker man om konst, måste man 
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följaktligen också vara nazist, eftersom Hitler tyckte om konst 

och en gång ville bli konstnär.  

 Antidarwinismen som restprodukt från Brezjnevti-

dens framgångsrika sovjetpropaganda är i strid mot modern 

vetenskap och forskning. Eftersom den svenska evolutionsde-

batten redan tycks vara erövrad av denna tolkningsmall, före-

kommer knappast i vårt land populärvetenskapliga bidrag 

från författare som verkligen är förtrogna med modern forsk-

ning inom biologins olika grenar. Ett exempel på en typ av 

mycket politiskt inkorrekt bok som knappast hade kunnat 

skrivas och ges ut i Sverige, är Pinkers ovan nämnda Ett 

oskrivet blad: och andra myter om människans natur (på 

svenska 2006). Den är skriven av psykologiprofessorn vid Har-

vard, Steven Pinker. Han går bland annat till attack just mot 

uppfattningar av Dubinin-typ, att alla är lika vid födsel och 

därefter påverkas vi endast av sociala faktorer.  En andra att 

nämna är Ridleys Nature via Nurture. Genes, Experience and 

what makes us human (Ridley, 2003 ung. Arv via miljö. Gener, 

erfarenhet och vad som gör oss till människor). Ridley uppre-

par och utvecklar vad Mayrs artikel som publicerades i Sovjet 

hade som huvudsakligt budskap: genotypen (människans sam-

lade uppsättning gener) verkar via miljön när vi utvecklas till 

dem vi är. Det finns alltså ingen motsättning mellan arv och 

miljö. Snarare är generna en förutsättning för att miljö skall 
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forma oss kroppsligt och mentalt som de unika individer alla 

med nödvändighet blir. Social policy bör därför, som ett exem-

pel, anpassas till det faktum att alla individer är olika (s. 269). 

Det innebär också att om alla uppfostras under samma miljö-

mässiga betingelse blir människor likväl inte lika, hur önsk-

värt det än hade tyckts vara för många politiker, politiserade 

samhällsforskare och ”kulturarbetare”.  

 

Lamarckism (statlig styrning), Darwinism (den osynliga han-

den) 

Lysenko, Lamarck och Darwin är figurer i ett ideologiskt 

drama, där de i stort motsvarar Planekonomin, Den Statliga 

Styrningen och Liberalismen (både den socialt styrda genom 

artificiella urval, och det naturliga urvalets laissez faire-

liberalism). Lysenko lånade sig till den sovjetiska varianten av 

lamarckism, som Stalin redan som ung hade bekänt sig till. 

Lamarck ger namn åt den önskan makten futilt har att styra 

över samhälleliga förändringsprocesser, såsom forskning och 

kulturarbete i ett samhälle. Men eftersom den statliga styr-

ningen aldrig kan fungera, blev även Den Store Ledaren offer 

för det system han mer än någon annan var skuld till att det 

blev till. Att även nobelpristagaren North, en gammal marxist, 

därför också bekänner sig till lamarckismen beträffande in-

stitutioners styrning är inte förvånande (D. North, 1993a; 
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Sandberg, 2006). Men vi som forskar om samhällens föränd-

ring måste avhålla oss från sådana dubiösa doktriner om vi 

vill kalla oss vetenskapliga. 

 Darwin är hjälten i dramat. Såsom Stalin korrumpe-

rade Marx genom att skapa det planekonomiska Sovjetunion-

en, korrumperade Hitler Darwin i skapande av det rasistiska 

Nazityskland. Politiserad mytbildning har lett till att många 

idag anser Darwin men inte Marx vara rasist. I själva verket 

var det precis tvärtom! Som kapitel 1 och Hodgson visar 

(Hodgson 2006, 18) finns inte ett enda välgrundad belägg för 

att Darwin var rasist. Tvärtom argumenterar han uttalat emot 

sin kusin Galtons eugenik. Termen ”ras” används hos Darwin i 

den betydelse som uttrycket ”variant av art” har idag. Marx och 

Engels har däremot publicerat flera rasistiska uttalanden. 

Speciellt är det Engels som accepterat flera av Haeckels idéer. 

I Neue Reinische Zeitung, där Marx och Engels var redaktö-

rer, skriver Engels den 13 januari 1849, att ”det vore ett steg 

framåt om reaktionära folk, som slaver, raderades från jorden 

yta”. I ett brev till Engels den 7 augusti 1866 anger Marx att 

han anser att ”afrikanska negrer” är degenererade (2006). Slut-

satsen är att oavsett det vetenskapliga värdet av en teori om 

samhällsförändring, så blir politisering alltså fel. Den viktig-

aste regeln för korrekt bedömning är som vanligt: gå till käl-

lan – men var kritisk! Låt dig absolut inte dras med av ”den 
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allmänna meningen”, som är en oaptitlig blandning av rester 

från förfluten propaganda, mytbildning och virala faktoider.  

 Darwin, den naturalistiske och även politiske libera-

len, fick rätt i vetenskaplig bemärkelse. Det är alltså ett kon-

staterande från min sida, inte en egen politisering. Det är helt 

enkelt Darwins lag som visat sig livskraftig vetenskapligt och 

det inte bara inom biologin. Det är den som i förlängningen 

gett oss genteknik, bioinformatik, stamcellsforskning, och 

andra högteknologiska forskningsgrenar. Den har också satt 

igång en exploderande evolutionär kulturforskning. Lysenko-

ismen däremot ledde till katastrof för jordbruket i Sovjetun-

ionen till långt in på 1960-talet, då man till slut tvingades att 

börja på darwinsk ruta ett i sin växtförädling och biologiska 

forskning. Lamarckismen leder till katastrof även inom in-

stitutionell teori, just därför att den logiskt inte kan förklara 

förändring. Ändå kan man inom samhällsforskningen komma 

undan med att vara ”lamarckisk” och anse viljan ligga till 

grund för samhällelig förändring. Vi måste förstå denna skep-

sis på djupet för att komma över den. 
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Kapitel 11. Skepsis mot Darwin och 
evolutionär samhällsforskning  
 

 
Skepsis mot Darwin  
Olika typer av skepsis möter den som vill närma sig Darwin 

och evolutionär teori i analysen av samhället eller sociala för-

hållanden. Historiskt och internationellt har kanske de typer 

av skepsis som nämndes i förordet spelat störst roll. Eugeni-

kens perverterade politisering av Darwin har lett till ⎯ eller i 

varje fall utnyttjats av ⎯ nazism i sin statsideologiska form, 

och rasbiologiskt tänkande har varit vanligt förekommande i 

många andra länder, inte minst Sverige med sitt rasbiologiska 

institut. Västmakternas propaganda mot nazism och social-

darwinism gjorde sitt till. Jag har till och med antytt att reli-

giösa kretsar i väst i detta inte funnit annat än tillfredsstäl-

lelse. Darwins teori är ju också ett hot mot fundamentalistiska 

tolkningar av skapelseberättelser av olika religiöst ursprung.  

 Paradoxalt nog har även den sekulariserade sam-

hällsanalysen ofta inget emot att Darwin som inspirations-

källa diskrediteras. Skulle man allmänt acceptera Darwin, 

förutsätta hans lag, och verkligen inse följderna för samhälls-

forskningen, såsom de introduceras i denna bok, får det oer-

hörda följder. Dels skulle samhällsforskare och humanister i 
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form av sociologer, statsvetare, kulturgeografer, etnologer, 

ekonomer, historiker, språkhistoriker, musikhistoriker, kul-

turforskare, kulturhistoriker, pedagoger, osv., tillskott av nya 

evolutionära specialiteter. Mycket i traditionell grund- och 

forskarutbildning skulle behöva planeras om. Utbildningen 

skulle inbegripa även evolutionär teori i analogi med teoretisk 

biologi, beteende-ekologi och etologi (beteendeforskning), all-

män memetik eller evolutionär kulturforskning med evolut-

ionärt dynamiska varianter av empiriska studier av vetenskap-

ligt lämpliga data. Det skulle innebära stora nya investeringar 

i inläsning och att kraven på färdigheter i analys av tidsdy-

namiska data skulle bli höga inom dessa specialiteter. Analys 

av tvärsnittsdata (samtidigt insamlade data), som är det domi-

nerande idag om över huvud kvantitativa analyser används, 

skulle alltmmer överges. Resultaten skulle också påverka sam-

hällslivet på ett annat sätt: istället för dagsaktuella mätningar 

utan att jämföra med tidigare mätningar, skulle förändringar 

över tid bli det centrala. Samtiden skulle bedömas, inte från 

enstaka, statiska ”snapshots”, utan från den dynamiska ”fil-

mens” senaste vetenskapliga avsnitt. Trendanalysen skulle för-

vandlas från beskrivning av samhällets förändring, och möjli-

gen analys i relation till andra samtida faktorer, till underlag 

för evolutionär analys av komplext samevolverande samhälls-

faktorer. Därmed skulle vi också gå mot en biologisk-kultur-
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evolutionär enhetsvetenskap (Callard & Fitzgerald, 2015; 

Jarrick, 2012; Mesoudi, 2011; Sandberg, 2000a). Den tradition-

ella forskningen inom detta område skulle fortsätta, men 

starka tillskott skulle ske från nya grupper av forskare med 

mer naturvetenskaplig inriktning. Det skulle naturligtvis 

kunna möta massivt motstånd på bred front, om fler är instres-

serade av den nuvarande ordningen än vidareutveckling i en 

evolutionär inriktning.  

 Idag ser jag tre viktiga typer av motstånd mot evolut-

ionär analys av samhällen. Ett handlar om den politiska kul-

tur vi lever i. Den andra typen är olika schatteringar av femin-

ism, som också delvis ingår i svensk politisk kultur, och som i 

Sverige hittills varit oförenlig med evolutionär teori. Slutligen 

ser vi att det bland samhällsforskarna i deras vetenskapsupp-

fattning finns ett väl utvecklat motstånd: man ser evolutionär 

teori som ett slags ”funktionalism” och sociobiologi, som man i 

Sverige helt är motståndare till.  

Skepsisen mot Darwin i vår politiska kultur, tror jag, 

bottnar i föreställningar som att hans teori skulle legitimera 

”den starkes överlevnad” (Wickman i Plechanov [1895] 1972). 

Att Darwins teori inte innebär ”den starkes”, utan i så fall den 

bäst anpassades överlevnad, och att uttrycket egentligen inte 

alls är Darwins utan Spencers (”survival of the fittest”), har 

inte ansetts intressant att poängtera. Inte heller har det varit 
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intressant att skilja förklarande teori från normativa uppfatt-

ningar. Darwins teori fick det därför svårt i den demokratiska 

överideologi som den anses bryta mot. Darwins teori anses som 

att den bryter imperativet att självständigt vilja styra den egna 

samhällsutvecklingen (Jarrick, 2012), av typ ”vi skall bygga 

landet”, ”alla skall med”. Ett politisk-kulturellt normerande 

bör leder till att man inte vill ha några störande samhälls-

forskningsresultat som talar om ett icke eller svårstyrbart och 

därför kanske inte önskvärt empiriskt är. Norm blir viktigare 

än verklighet i det politiserade samhället.  

 Detta gör att vi kommer in på en annan och djupare 

orsak till skepsis mot Darwin, nämligen den samhälleligt 

sanktionerade uppfattningen om hur verkligheten bör förbätt-

ras ⎯ alltså att forskning skall göra ”nytta”. Darwins teori, an-

ser man, bidrar inte till någon sådan ”nytta”. Den är en ”onö-

dig” teori, bättre att offra den med Ockhams rakkniv. Ett sätt 

är att avfärda den som en ”lära” (som Hagman). Eller är det en 

gammal skamsenhet bland socialdemokrater för de teser den 

drev i ”populationsfrågan” och steriliseringspolitiken.  

 Marxister av gammaltroende typ (de som anser Marx 

hade den korrekta marxistiska analysen av samhället snarare 

än leninister och stalinister) skulle naturligtvis kalla denna 

nyttoinställning till vetenskapliga framsteg voluntarism; det 

innebär ju att försöka låta egna önskemål fåfängt ta över då 
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det är Historiens och Klasskampens starka krafter som ”egent-

ligen” styr såsom Marx angett. Leninister, stalinister och 

andra pragmatiska marxistiska inriktningars proselyter, som 

tror på ”socialism i ett land”, å andra sidan, vill med förtjus-

ning styra vetenskapen efter egna politiska mål. Och på just 

den punkten är därför folkhemsvarianten av socialdemokrat-

ismen och den stalinistiska sovjetmarxismen snarlik: bägge 

anser sig som självklart och rättmätigt styrande över verklig-

heten och då också över vetenskapen som anses som ideologins 

underordnade verktyg till önskad förändring av samhället. 

Och har man den inställningen kan ju inte Darwin ha rätt, 

eftersom konsekvensen av att acceptera evolutionär logik inne-

bär att evolutionen av samhället inte är direkt styrbar, bara 

påverkansbar genom ”artificiell selektion”. Därför behöver 

man enligt bägge ideologier förlöjliga, förneka eller misstänk-

liggöra Darwin och hans teori som borgerlig, patriarkal eller 

liknande, dvs. man använder sedvanliga härskartekniker.  

 

Feminism som hinder för tillägnelse av Darwins lag 
Som en delmängd av vår politiska kultur har vi föreställning-

ar om förhållanden mellan könen och våra roller i samhället 

(”socialt kön”, ”genus”, ”gender”, osv). Historiskt har en del av 

feminismen rötter i liberalism och rösträttsrörelse, men det 

finns modernare varianter som utvecklat analogier med marx-
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istisk analys. Sammantaget har det lett till att mycket i vår po-

litiska kultur faktiskt handlat om förhållandena mellan kö-

nen, ”konstruktioner” av kön, osv., en framväxt av föreställ-

ningar som utgör just en evolverande del av vår politiska kul-

tur. Feminismen är dessutom den del av vår politiska kultur 

som bidragit mest till svårigheterna att tänka evolutionärt, ef-

tersom motståndare utmålas som ”biologister” och motståndar-

föreställningen ”biologism”. Med biologist menar man då nå-

gon som anser vår biologiska konstitution som den helt avgö-

rande för hur vi sedan handlar eller för vad vi har för egen-

skaper. Biologism är alltså mer eller mindre synonymt med 

genetisk determinism. Några biologister finns väl knappast ef-

ter rasbiologins försvinnande ⎯ Darwins lag ger ju omgivning-

en ett avgörande inflytande över evolutionen ⎯ men kritiken 

mot biologismen dröjer sig ändå kvar och lever vidare som 

skepsis mer allmänt till evolutionär analys (Knutsson, 2012). 

Uppdelning mellan arv och miljö sitter som schablon i vår po-

litiska kultur och evolutionär teori förknippas med arv, trots 

att den rätteligen lika mycket skall förknippas med miljön, 

som ju avgör differentieringen av arvet enligt Darwins lag.  

 Under de senaste decennierna har emellertid i inter-

nationell forskning vuxit fram mer feministiskt orienterade 

problematiserande undersökningar om sexuell selektion, köns- 

och partnerval på evolutionär grund (Rubenstein, 2012; 
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Vandermassen, 2004; Zentner & Mitura, 2012). Dessutom finns 

mycket intressant forskning på normområdet, som ställer frå-

gor om hur normer evolverar (Axelrod, 1986; Gintis, 2003; 

Inglehart, Basáñez, & Menéndez Moreno, 1998; Miller, 2000). 

Den typen av forskning skulle kunna bära framåt vetenskap-

ligt.  

 

Funktionalism som ”kättersk” samhällsforskning 
Gerald Cohen (1941-2009) var en av västvärldens mest kända 

marxistiska filosofer. I en artikel (Cohen, 1982) beskriver han 

den förklaringstyp han efter många års studier anser Marx 

använder i sin historieteori. Han refererar till en ganska 

hätsk debatt mellan honom och en annan av västvärldens 

största Marx-kännare, Jon Elster. Bägge två hade kommit 

fram till att Marx använder så kallad konsekvensförklaring, 

som bägge också kallat funktionalistisk förklaring.83 Han po-

 
83 Till skillnad från Elster hävdade emellertid Cohen att det är vetenskapligt legitimt med 

konsekvensförklaringar. Cohen ändrar i artikeln sin ståndpunkt att konsekvensförklaringar 

också skulle innebära funktionalistiska förklaringar. Han sammanfattar sin inställning på 

följande sätt (s. 32, min översättning): 

Den historiska materialismens centrala teser är att 

(1) produktivkrafternas utvecklingsnivå i ett samhälle förklarar dess ekonomiska strukturs 

väsen (the nature of its economic structure), och  

(2) dess ekonomiska struktur förklarar dess överbyggnads väsen (nature of its superstructure). 

Jag anser (1) och (2) vara funktionella förklaringar (…) 

Cohen anser konsekvensförklaringar och funktionalistiska förklaringar först 

identiska, och av samma typ som ”slumpvariation och naturlig selektion”, det som i denna bok 

kallats ”Darwins lag” (men Cohen nämner inte nedärvning som krav). Cohen hävdar att 
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lemiserar mot Elster, som han anser vill rädda marxistisk 

forskning från den funktionalistiska sociologi som kontami-

nerat Marx’ teori genom att istället införa spelteori (av ration-

al choice- och enspelstyp, inte evolutionär typ). 

 Det blev sociologen Jon Elster, under den tid då stu-

dentvänsterns fått starkt fotfäste inom akademin, som fick 

allmänt gehör bland samhällsforskare för sin syn på dessa frå-

gor i artiklar som ”Marxism, Functionalism, and Game The-

ory” (1982) och boken Making Sense of Marx (1985). Han häv-

dade just att funktionalistiska förklaringar, som är vanliga 

hos Marx och marxister, inte är förenliga med god vetenskap-

lig samhälls- och socialforskning. Elsters syn på funktional-

ismen är i allmänhet den som man senare refererar till inom 

statsvetenskap och sociologi när man kritiserar forskning eller 

avslår ansökningar om tjänster och forskningsanslag pga. 

”funktionalism”. Man hänvisar alltså inom samhällsforsk-

ningen vid upprättandet av en rågång mot marxismen till en 

marxist! Denne marxist är då enligt en annan marxkännare, 

Cohen, en ”revisionist”, som tillämpar ”borgerliga” vetenskap-

 
”slumpvariation och naturlig selektion” som förklaring innebär att ett nytt drag hos en organ-

ism har som orsak någon aspekt av omgivningen, eller en tidigare omgivning. Därmed ligger 

också en funktionell förklaring nära till hands: det evolverade draget förklaras av dess nya 

eller förbättrade funktion i relation till omgivningen eller en tidigare omgivning. Senare i 

samma artikel anger han dock att han inte längre förstår vad funktionalistisk förklaring är, 

men att Marx använde konsekvensförklaring och att han anser det vetenskapligt legitimt, och 

också förenligt med evolutionära förklaringar genom ”slumpvariation och naturlig selektion”. 
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liga principer. Konflikten säger en del om samhällsforskning-

ens karaktär, nämligen att den är byggd på resultaten av en 

debatt mellan vad som skulle kunna kallas olika marxistiska 

och vetenskapsideologiska sektuppfattningar. När skall vi 

slippa denna kvasimarxistiska bältesspännarstrid?  

 Symtomatiskt är också att Elster, efter Cohens död, 

som kanske den främste Marx-kännaren i världen, i en bok 

som Making Sense of Marx (1985) inte ens tar upp Marx’ för-

ord till Kapitalet och dennes beundran för Darwin. Det enda 

Elster skriver är (i fotnot 1 på sid. 464), att Marx var mer kri-

tisk mot ”darwinister” än mot Darwin, eftersom Darwin endast 

påtalade existensen av ett ”faktiskt krig alla mot alla”, medan 

darwinisterna argumenterade för att mänskliga samhällen ”av 

nödvändighet präglas av sådan kamp”. Marx var alltså själv 

emot en politisering av Darwins teori! Men i övrigt skriver inte 

Elster något om Marx’ ambition att motsvara Darwin, vilket 

jag tolkar som ett väsentligt förbiseende, ett viktigt exempel på 

att samhällsforskare med vänsterinriktning vill tysta ned detta 

faktum eller inte förmår hantera det.84 

 Numera tas inte kritiken mot funktionalismen upp så 

ofta vilket beror på att den knappast längre behövs – marxism 

 
84 Vid ett personligt möte med Elster när han besökte Uppsala tog jag upp denna fråga och 

undrade om han på någon punkt hade ändrat inställning, men icke. Han står för vad han 

skrev, utan ändring. 
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och systemteori har mer eller mindre rensats ut vid det här la-

get (se Bouldings citat i inledningen av denna epilog). Man är 

så att säga ganska ren från just dessa kätterier. Men i Sverige 

har i alla fall statsvetaren Rothstein refererat så sent som 1999 

till det han anser vara ohållbara funktionella förklaringar 

när det gäller vad han kallar ”könsmaktsordningens grund-

bult”: han tar sig an frågan om varför ojämlikhet mellan kö-

nen reproduceras trots strävanden mot motsatsen. Med stöd i 

just Elsters publikationer avfärdar han ”strukturella” teorier 

som ofta enligt honom ger funktionalistiska förklaringar till 

könsmaktsordningen. Inspirerad av Peter Hedströms och Ri-

chard Swedberg kritik av strukturfunktionalismen som poäng-

terar betydelsen av att söka sociala mekanismer i analysen av 

kausalitet och inte bara statistiska samband (1998) samt refe-

rerande till Elster (1983) anger Rothstein (s. 3): 

 

De flesta strukturförklaringar, vare sig de avser det 

patriarkala förtrycket eller andra slags förtryck, byg-

ger inte på en sådan metodologisk individualism, 

utan istället på en funktionalistisk idé som bortser 

från de reellt agerande aktörernas motiv och intres-

sen och de saknar därmed ett fundament på aktörsni-

vån som gör det möjligt att förstå och förklara varför 

aktörerna reproducerar de strukturella förhållandena 
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de ingår i. Utgångspunkten måste istället vara att det 

är medvetet handlande män och kvinnor som agerar 

och som (…) reproducerar en maktstruktur som kvin-

nor som kollektiv inte har något intresse av att repro-

ducera. Vad som framförallt invänts mot de struktu-

rella förklaringarna är den avsaknad av en analys av 

vilka mekanismer det är som förmår eller tvingar de 

enskilda aktörerna att handla på ett sådant sätt att 

strukturella förhållanden som inte ligger i deras in-

tresse likväl reproduceras. Att en viss samhällsfunkt-

ion X (arbetsfördelningen i parförhållanden) existe-

rar därför att den gynnar ett strukturellt förhållande 

(könsmaktsordningen) kan i sig inte förklara varför 

de individer A + B som faktiskt skapar denna funkt-

ion X agerar som de gör. Det saknas med andra ord 

en analys av hur återkopplingen till aktörsnivån sker 

i denna slags förklaringar. 

 

Rothstein förordar alltså orsaksanalys på individnivå, s.k. me-

todologisk individualism. En stilla undran är om man inte 

inom statsvetenskapen har noterat att det faktiskt finns en ve-

tenskaplig teori om relation mellan kön i form av Darwins 

Människans härkomst och könsurvalet (Darwin, 2006 [1871]) 

och en enorm mängd efterföljande forskning om sexuell se-
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lektion som fortfarande är en mycket stark forskningsgren. En 

tidigare professorskollega till Bo Rothstein i Göteborg, profes-

sor emeritus Malte Andersson, är som redan nämnts en av de 

främsta forskarna i världen inom området (M. Andersson, 

1994). Hur utdefinieras han och övrig teori om könsurval 

inom biologin? Ja, man låtsas helt sonika att den forskningen 

inte finns, behöver läsas eller refereras inom samhällsforsk-

ningen. Som Rothstein uttrycker det (1999, 3, nämnt i en fot-

not i förordet): ”Jag skall här lämna de biologiska teorierna 

utanför diskussionen”. Man använder alltså den härskarteknik 

som feminister brukar kalla ”osynliggörande:” biologiska teo-

rier anses inte ”relevanta” att ta upp, än mindre värda att lära 

sig eller utgå ifrån i samhällsvetenskaplig forskning. Det fö-

resvävar aldrig Rothstein att det är just med utgångspunkt 

från kulturevolutionära ansatser byggande på Darwins lag ⎯ 

inte minst gällande könsurvalet ⎯ man kan få fram välgrun-

dade hypoteser om sociala mekanismer som förklaring till in-

dividers handlande och interaktioner, såsom dem mellan kö-

nen.85  
 

85 Det kan vara intressant att veta hur det går till i praktiken. Ser man i kursplanen för 

grundkursen i statsvetenskap (SK1113) vid Göteborgs universitet får man faktiskt reda på det. 

Där står bland målen för kursen:  

• göra en åtskillnad, på grundläggande nivå, mellan statsvetenskapliga och andra veten-

skapliga perspektiv på individ, samhälle och samhällelig förändring 

• förstå villkoren, på grundläggande nivå, för vetenskaplig kunskap till skillnad från 

andra slags kunskaper (…) 
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 Elsters arbeten på temat funktionalism uppstod alltså 

som en följd och kritik av marxifieringen av västerländsk 

samhällsforskning efter studentrevolterna på 1960-talet och ju 

mer man granskar frågan, desto mer förstår man att motstån-

det mot funktionalismen kan ses som en skyddsvall (se där en 

funktionalistisk förklaring!) mot dels en naturvetenskaplighet 

å ena sidan (såsom evolutionär teori och systemteori), dels mot 

marxism (alltså den förvanskade marxism som inte förstått att 

Marx själv egentligen ville motsvara en naturvetenskaplig te-

ori om samhällsförändring). I ett slag kunde samhällsforsk-

ningen med hjälp av härskarteknikerna osynliggörande, för-

löjligande, undanhållande av information, mm. eliminera ho-

tet från systemteorins matematiska och vetenskapliga kom-

plexitet och marxismens hot mot ordningen. Hänvisningen till 

funktionalismens faror kunde legitimera att helt ignorera det 

faktum att det mesta i vår omvärld, både levande och dött, är 

beståndsdelar i en myriad av olika system: solsystem, energisy-

stem, system av arter i samspel, politiska och tekniska system, 

och deras underliggande ekonomiska, juridiska och moraliska 

system ner till organismers och atomers system av celler, DNA, 

partiklar och energi.  Statskunskapen och en stor del sociolo-

gin kan därför med viss rätt kallas sekter för evolutions- och 
 

Dessa två mål satta efter varandra indikerar ganska tydligt att statsvetenskapen först defini-

era sina perspektiv separerat från andra vetenskapliga perspektiv och att dessa sedan lyfts upp 

till vetenskaplig kunskap.  
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systemförnekelse. Inga andra vuxna människor som genomgått 

normal skolutbildning kan knappast tänka sig att förneka evo-

lutionens och systems existens – bara samhällsforskare i det 

lilla folkhemska landet i norra Europa, tycks det. Den fram-

gångsrika kritiken mot strukturfunktionalism har helt enkelt 

också slagit ut även systemdynamiska ansatser, såsom de evo-

lutionära.  

 Men till och med den uppfattningen om ”funktional-

ism” man avvisar inom samhällsforskningen vilar på falsk 

grund som vi strax skall se. Man har helt enkelt inte riktigt 

läst vad Elster verkligen skrev (!). Men först något om kritiken 

av funktionalismen historiskt inom andra forskningsområden. 

 

Anti-funktionalismens rötter 
Kritiken mot funktionalismen och den metodologiska kollekt-

ivismen har längre rötter i andra forskningsdiscipliner än 

statsvetenskapen och sociologin, som är Elsters ämnen. Inom 

de ekonomiska vetenskaperna kom termen först att användas 

av Joseph Schumpeter, elev till Max Weber, i Das Wesen und 

der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie (1908), 

på engelska: ”On the Concept of Social Value” i Quarterly 

Journal of Economics, 1909), se (Udehn, 2001). Det är ironiskt 

att samme Schumpeter är den som faktiskt har en system-

dynamisk och i viss mening evolutionär syn på politisk och 



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

351 

 

ekonomisk förändring. Men han betonar entreprenören som 

förändringens agent, vilket troligen är det logiska skälet till 

att han anför metodologisk individualism, snarare än innovat-

ion som förklaringsansats för spridningsfenomen inom sociala 

system. Genom bl.a. Hayek (1942), Popper (1945) och andra 

kända forskare spreds begreppet metodologisk individualism 

till andra vetenskaper, där det dock kom att få ganska olika 

innebörder (Heath, 2010; Udehn, 2001). Men det finns anled-

ning att utgå från Elster i denna text, eftersom han är den som 

fört fram idéerna i den debatt vars deltagare och observatörer 

– samhällsforskare och samhällsintresserade ⎯ jag främst vän-

der mig till.  

 Elster hävdar att det finns en svagare, en huvudsaklig 

och en starkare funktionalism. Han beskriver att den svagare 

typen kan uttryckas på följande sätt (Elster, 1983, p. 454, min 

övers.): 

 

… en institution eller beteendemönster har ofta konse-

kvenser som är (a) gynnsamma för några dominerande 

ekonomiska och politiska strukturer, (b) oavsiktliga ur 

aktörernas perspektiv, och (c) icke erkända av dem som 

gynnas som grundade i dessa beteendemönster. Detta pa-

radigm, som vi kan kalla den osynliga handens paradigm, 

är vida spritt inom socialvetenskaperna. 
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Något förhållande måste alltså gynnas oavsiktligt och man får 

icke ha erkänt att detta är fallet för att det skall vara ett för-

hållande som överensstämmer med den osynliga handens pa-

radigm, enligt Elster. Troligen är aningslösheten inte lika stor 

idag om feministiska perspektiv inom samhällsforskningen än 

om marxistiska perspektiv för ett antal decennier sedan. Den 

frågan är svår att avgöra. Men skulle man tillämpa Elsters re-

sonemang på könsmaktsdebatten, är det säkerligen färre idag 

än på 1980-talet som skulle skriva under på att manligt gyn-

nande beteendemönster inte är erkända av dem som gynnas. Så 

i denna mening är den osynliga handens funktionella para-

digm på väg att försvagas: männen är troligen i ökad utsträck-

ning medvetna och erkännande om det som kallas ”könsmakts-

ordningen”, vilket är en normal och ”evolutionär” spridnings-

process i den meningen att den också leder till olika varianter 

av sådan omvärldstolkning.  

 Elsters något högre grad av funktionalism, den ”hu-

vudsakliga”, är att latenta funktioner (om sådana nu finns) 

bakom en institution eller beteende förklarar existensen av 

denna institution eller beteende. Den skulle kunna handla om 

”generna” eller "biologin”, ”kapitalismen” eller ”patriarkatet” 

alternativt ”könsmaktsordningen” eller ”gubbväldet” som på 

olika sätt beskylls för att mer eller mindre deterministiskt 
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ligga bakom institutioner och beteenden. Detta är en vanlig 

form av funktionalism idag också, både i feministiska och 

marxistiska kretsar, skulle jag bedöma. Problemet metodolo-

giskt med denna funktionalism är att det som skall förklaras – 

exempelvis könsmaktsordningen – och det som det förklaras 

med – patriarkatet ⎯ är alltför snarlika, på gränsen till samma 

sak uttryckt med olika begrepp. Man riskerar att hamna i tau-

tologier och cirkelresonemang. 

 En ”stark” funktionalism enligt Elster, föreligger då 

alla institutioner och beteenden har en funktion som förklarar 

deras existens. Elster anger att Leibniz, 1600-

talsmatematikern och filosofen, bekände sig till en stark 

funktionalism på universums nivå: världen var den mest opti-

mala i matematisk mening eftersom Gud måste tänkt matema-

tiskt-logiskt när han skapade den. Det var denna verklighets-

uppfattning som Voltaire parodierade i karaktären Dr Pang-

loss i Candide. Därför kan man förlöjliga den uppfattningen 

som ”panglossiskt” (vilket är en medveten misstolkning av vad 

Leibniz egentligen skrivit). Även Hegel ansåg att historien ut-

vecklades enligt principer som yttrade sig i strävanden mot ett 

mål. Guds roll i detta var att yttra sig som ”andens” utveckling 

i världsmåttstock. Den historiska processen hade för Hegel 

inget mänskligt subjekt, men likväl ett mål. Det är detta 

måltänkande Marx ärvde: allt har ett mål, nämligen kommun-
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ismen, det slutliga lyckoriket. Man anar hos vissa samhällsde-

battörer något liknande: drömmen om ett framtida lyckorike 

av deltagande, frånvaro av korruption och högt socialt kapital. 

Men vi måste som samhällsvetenskapare vara mycket vak-

samma mot dylik samhällsforskningslysenkoism och förhålla 

oss objektivt och nyfiket analytiska om orsaker till vad som 

skall förklaras, och inte subjektivt förfalla till sökande av be-

kräftelse på riktigheten av gamla teser om hur ett sådant lyck-

orike uppstår. Det kan nämligen leda till despoti om sådan 

forskning statssanktioneras, vilket vi såg exempel på i förra 

kapitlet och kommer att se mer exempel på i nästa.  

 

Vad Elster egentligen skrev 
Nu kommer vi emellertid till det intressanta och förbisedda 

inom samhällsforskningen, såsom den är influerad av Elster. 

Han skriver med anledning av evolutionära analogier i sam-

hällsforskningen, såsom teleonomi, en term varmed han åsyf-

tar ”adaptivt beteende som ett resultat av naturligt urval”, 

(1983, s. 455): 

 

I den mån den huvudsakliga funktionalismen inne-

fattar (…) förklaringen av marknadsbeteende som ett 

resultat av naturlig selektion mellan konkurrerande 
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företag, kan det inte finnas någon invändning mot 

det.  

 

Slutsatsen är central ur denna boks synvinkel för den som ser 

någon typ av funktionalism i mitt resonemang. Elster anser att 

en teori om evolution där latenta funktioner relaterade till na-

turlig selektion ligger bakom en institution eller beteende – 

alltså även om det inte rör biologisk forskning – legitimt för-

klarar existensen av denna institution eller beteende. På denna 

punkt kan alltså inte författaren till denna bok anklagas för 

illegitim funktionalism ens med utgångspunkt från Elsters 

egen kritik. Läsaren och samhällsforskaren som vill förlita sig 

på Elster kan alltså lugnt ta till sig denna boks idéer och ci-

tera och använda i egen produktion utan att sedan behöva oroa 

sig för legitima anklagelser om funktionalism.  

 Skillnaden mellan Elster och mig är alltså på denna 

punkt den att jag vill göra samhälls- och socialvetenskapen 

analog med de biologiska vetenskaperna genom en utveckling 

av den förra på naturvetenskaplig grund ännu mer än honom. 

Elster nöjer sig t.ex. med statiskt spelteori, men varför inte an-

vända evolutionär spelteori (se kapitel 5)? Användandet av 

evolutionär spelteori skulle också lösa upp den infekterade 

frågan om individers rationalitet (rational choice) i statsveten-

skapen, eftersom den är intimt förknippad med just statisk op-
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timerings- och spelteori och metodologisk individualism, me-

dan evolutionär sådan lyfter upp diskussionen på en nivå över 

dessa förlegade dispyter och ser evolverande samspel mellan 

strategier och handlingar. Evolutionär teori kan ge metodolo-

giska individualister de så nödvändiga rimliga evolutionära 

hypoteser man behöver för att studera de sociala orsaksmekan-

ismerna bakom en företeelse och dess förändring över tid. 

 

Den evolutionära samhällsforskningens frågor ”varför” 
I analogi med evolutionär forskning anger jag istället hur den 

biologiska forskningen fungerar när den ställer frågor om 

”varför” och hur man också besvarar dem. Nobelpristagaren 

och etologen Nico Tinbergen sammanfattade sin vetenskaps 

fyra kausalfrågor i en klassisk artikel (Tinbergen, 1963). I en 

artikel om detta i Statsvetenskapligt tidskrift (Sandberg, 

2000a) skrev jag (s. 126): 

 

Med parafras på en ämnesgrundande artikel av Nico 

Tinbergen (1963) om vilka som är etologins viktigaste 

frågor, kan man gruppera fyra typer av frågor för den 

politikvetenskapliga, idé- och uttrycks-darwinistiska 

forskning jag försöker ringa in här: frågor om (1) 

kausalitet, (2) funktion (överlevnadsvärde), (3) ut-
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veckling (ontogeni eller livshistorieutveckling) och 

(4) evolution (fylogeni).  

 

I vårt fall rör ju denna (1) kausalitet, (2) funktion (överlev-

nadsvärde), (3) utveckling (ontogeni) och (3) evolution (fylo-

geni) memerna, inte generna, som replikatorer. Kausalitet 

mellan memer och memprodukter är något som samhälls-

forskningen sysslar med, även om de inte använder de begrep-

pen, så i det avseendet innebär inte en evolutionär vetenskaps-

syn något alls. Man kan fokusera helt legitimt på ren kausali-

tet, och det innebär att den vetenskapssyn jag ger uttryck för 

på intet sätt faller under kritiken av den funktionalism som 

man förknippar föråldrad evolutionism med. Det innebär 

också att traditionell, kvantitativ samhällsforskning skulle 

kunna utgöra en delmängd av evolutionär sådan. Mitt före-

slagna upplägg kompletterar alltså snarare än konkurrerar 

med existerande paradigm. 

 När det då rör sig om (2) funktion (överlevnads-

värde), så innebär det däremot i biologisk eller etologisk 

forskning att ett djurbeteende analyseras i relation till hur det 

ökar överlevnadsvärdet (”fitness”) hos djuret. Det är något an-

nat än den funktionalism som Parsons med flera stod för, och 

som anti-funktionalismen angriper. Översättningen till me-

metiskt perspektiv är dock inte helt lätt att göra. Sociobiolo-



”S a m h ä l l e t s   r ö r e l s e l a g” 
____________________________________________ 

358 

 

giskt kan man ju visserligen hävda att inlärning av det språk 

som talas där man råkar bo ökar överlevnadsvärdet för en per-

son, i form av att det är troligare att man då också får fler av-

kommor än den som inte kan det språket. Men i den memetik 

som förordas här, analyseras ju memernas evolution helt skilt 

från den biologiska värden. Möjligen kan man anse att över-

levnadsvärdet för en mem beror på hur väl memprodukten at-

traherar andra. Malcolm Gladwell har i sin bok The Tipping 

Point, hävdat att en social epidemi kräver en idé eller ett bete-

ende som är ”sticky”, alltså klistrigt, håller fast folks tankar 

(Gladwell, 2003). Dan Sperber har ett liknande synsätt 

(Sperber, 1996). Nye har som nämnts i kapitlet 6 byggt upp en 

hel teori kring begreppet ”mjuk makt”, som ju handlar om 

makt genom attraktion som nation (Nye, 2004). Hollywood får 

ur den synvinkel en stormaktspolitisk betydelse. Frank Bass 

bygger sin teori om innovation på attraktion för densamma 

(Bass, 1969). Internationell spridning av demokrati har analy-

serats med hjälp av sådana modeller (Sandberg, 2011). Funkt-

ionen (överlevnadsvärdet) har mycket stora och underskattade 

betydelser för samhällsforskningen. Forskningen om politisk 

kommunikation och om ”mjuk makt” handlar till stor del om 

överlevnadsvärde för idéer och handlingar. Goda politiska tal 

är sådana som höjer överlevnadsvärdet för politiska idéer (el-

ler rättare: överlevnadsvärde innebär att ett tal är gott), kom-
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munikation av sådana är alltså avgörande. Retorik och formu-

leringskonst är avgörande för den överlevnad bakomliggande 

idéer får. Genom denna överlevnad ökar den ”mjuka makten” 

för dessa idéer och den politik som ligger bakom. Frågan är 

funktionell, inte i funktionalistisk mening, utan i meningen 

att en formulering eller ett retoriskt grepp har funktionen att 

öka sina underliggande idéers överlevnad och spridning i sam-

hället. I ett större systemperspektiv kan också demokratins 

idéers spridning ses som ett utökande av demokratiers mjuka 

makt. Därför är kommunikation om demokrati bland icke-

demokratier oerhört viktigt för demokratins spridning bland 

världens nationalstater. 

 Tinbergen och hans kollegor studerar djur, främst 

sådana som fortplantar sig sexuellt. Det innebär att också 

dessa djurs livshistoria kan ligga till grund för kausala frågor. 

Någon motsvarighet inom memforskningen är svårare att 

finna, eftersom memer fungerar som virus. De har ingen upp-

växt, möjligen i att utveckla vissa stabila och dominerande 

former. Om ett språk evolverar från sina forna ursprung, 

kanske man kan tala om ett språkets ontogeni (livshistorieut-

veckling). Om en modern parlamentarism utvecklats från en 

primitiv och ännu inte demokratisk variant efter den Ärorika 

revolutionen i England till dagens versioner i parlamentariska 

demokratier, är det kanske en parlamentarismens ontogeni. 
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Systems uppkomst är alltså motsvarigheten till memens onto-

geni. Men utan sexuell reproduktion sammanfaller ontogenin 

med fylogenin (evolutionär utveckling mellan generationer).  

 Det gör att vi kommer till Tinbergens fjärde fråga 

”varför?”: det fylogenetiska eller evolutionära. Om den frågan 

skrev jag (2000, 130): 

Därmed kommer vi också till Tinbergens fjärde typ 

av fråga: den som gäller evolutionära förändringar. 

Kan de ställas inom statsvetenskapen? Kanske den 

främste av demokratiteoretikerna, Robert Dahl, gör 

faktiskt det, om än utan att i sina arbeten framhålla 

termen "evolution" (som från engelskan ofta måste 

översättas till det svenska ordet "framväxt" p.g.a. våra 

svårigheter att tänka organiskt om sociala fenomen). 

Dock inledde Robert Dahl ett av sina anföranden vid 

sitt Sverige-besök i samband med tilldelning av Skyt-

teanska priset i oktober 1999 med orden: "The idea of 

democracy is ancient and evolutionary". Vad han syf-

tade på var just hur demokratiidén kommit att in-

kludera nya element sedan antiken, såsom rösträtt för 

alla vuxna män, alla vuxna kvinnor, representativi-

tet, parlamentarism, osv. 
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Vad jag borde nämnt i artikeln var kanske också Ritchie, som 

refererats tidigare i denna bok för att han var först med att 

applicera en rimlig tolkning av Darwins lag på evolutionen av 

normer och institutioner (David G. Ritchie, 1891). Kanske 

borde jag också poängterat Axelrods artikel ”An Evolutionary 

Approach to Norms” (Axelrod, 1986) liksom Modelskis analys 

av global historia i evolutionära termer (Modelski, et al., 

2008). Några av de evolutionära studier som gjorts det senaste 

decenniet av demokrati är en fylogenetisk studie av demokra-

tins evolution (Sandberg, 2004) av demokratiska regimers 

uppkomst och överlevnad (Jansson, Lindenfors, et al., 2013; 

Lindenfors, et al., 2011) och av de demokratiska institutioner-

nas historiska dynamik (Sandberg & Lundberg, 2012). Av 

dessa ser jag inte någon som funktionalistiskt i samhällsveten-

skapligt hänseende, förutom möjligen Modelski, som otvivel-

aktigt är influerad starkt av Parsons i sin analys. Det är inga 

funktionalistiska förklaringar som presenteras, snarare är 

analyserna gjorda med stringenta statistiska metoder. Det är 

alltså inget hokus pokus i evolutionära samhällsstudier. De 

följer normalvetenskapliga principer. Det är samhällsforsk-

ningen som är sektliknande i att inte följa normalvetenskap-

liga principer och istället skärma av sig från vetenskapen med 

användande av begrepp som funktionalism. Men inte ens Els-

ter som anti-funktionalism är alltså emot evolutionära förkla-
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ringar. Så det är fritt fram även för tidigare funktionalism-

fobiker. 
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Kapitel 12. Samhällsforskning, social-
demokratin och statsintressen 
 
 

Må nu Marx’ Kapitalet finna vägen till en 

talrik läsarskara i vårt land, och må denna 
vinna ur studiets möda det utbyte detta verk 
alltjämt är mäktigt att giva! 

Rickard Sandler  
Översättare av den första svenska upplagan 
av Marx’ Kapitalet, grundare av ABF och 

svensk socialdemokratisk statsminister 24 
januari 1925–7 juni 1926 
 
Samhällsvetenskaperna var i trängande be-

hov av upprustning. (…) Det blev mig för-
unnat att framlägga förslag om en för den 
tiden betydande upprustning … 

Bakom framgången: ”Hjärntrus-
terna”. Jag erkänner min tacksamhetsskuld 
till (…) Olof Palme och Bo Särlvik. Den 

kallade sig själv ”kverulantgänget”. Det 
namnet gjorde man inte skäl för under val-
rörelsen 1954. Gruppen bidrog verksamt till 
valrörelsens uppläggning, och när det gällde 

den ekonomiska debatten gav den mig mas-
sor av slående argument. (1974, 367) 
Tage Erlander 

 
Marxismen är en metod och ett vetenskapligt 
förhållningssätt. (…) Marxismen (…) är en 

rik källa ur vilken man kan hämta använd-
bara metoder och insiktsfulla teorier.  
Sören Holmberg och Olof Petersson (1971). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/24_januari
http://sv.wikipedia.org/wiki/24_januari
http://sv.wikipedia.org/wiki/1925
http://sv.wikipedia.org/wiki/7_juni
http://sv.wikipedia.org/wiki/1926
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Tiden gick emot socialdemokratin. I takt 
med att samhället blev rikare minskade an-
talet arbetare medan tjänstemännen blev 
fler och de tenderade att rösta borgerligt. 

Det var en utveckling som inte gick att 
vända och som Sträng hade sett. Hur mot-
verka detta? Jo, genom att sprida socialde-

mokratiska värderingar, i skolan och till de 
miljoner lågutbildade vuxna som bara hade 
sex- eller sjuårig folkskola.  

Därför tillsatte Sträng en vanlig 
statlig utredning, som skulle bedriva en ”viss 
försöksverksamhet”, vilket låter mycket 
oskyldigt. Vad som dolde sig bakom TRU 

(Television och radio i utbildningen) var i 
verkligheten ett medieföretag med omkring 
etthundrafemtio anställda (…)  

Jag tillhörde vuxenutbildningen. 
(…) eftersom jag inte visste någonting bör-
jade jag läsa statskunskap. Hur fungerar en 

kommun? Hur fungerar riksdagen? Vad är 
en motion? Vad gör utskotten? Hur stiftas 
en lag? 

Allt stod beskrivet i långa tröttande 
kapitel med förklarande diagram och pilar 
och det påminde lite grand om bruksanvis-
ningen till en ångmaskin. Man eldar på här 

och då kokar vattnet där och då rullar hju-
len här som driver remmarna där och så 
håller det på tills brasan är slut. (…) 

Peter Bratt 
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Politisk och förstatligad statskunskap 
Kombinationen av en (natur-)vetenskapligt svag samhälls-

forskning, ett under lång tid dominerande parti, och en stark 

stat som bygger upp och styr forskningsfinansieringen riskerar 

att få följder som är ytterst olyckliga för samhällsvetenskaplig 

grundforskning i sin långsiktiga helhet, och naturligtivis då 

också för forskarminoriteter, men också politiska partiminori-

teter och medborgare som ser statsmonopolistisk organisation 

av kunskapsproduktion som suboptimal, politiskt förmyndar-

mässig och ofullständig. Eftersom vetenskaplig grundforsk-

ning om samhället inte anses ha någon ”nytta” under sådana 

villkor och tillämpad forskning därför får politiserad karak-

tär, reduceras samhällsforskare lätt till offer för mediamark-

naden som debattörer och marionettliknande expertkommen-

tatorer. Samhället riskerar att frambringa ett slags nationell 

sekt av samhällsforskare och en samhällskunskap som poli-

tiskt skönmålar just den egna nationen. Extremfallet Sov-

jetunionen har redan beskrivits i ett föregående kapitel. Men 

Sverige har haft och har fortfarande en hel del drag kvar av 

sin självtillräckliga isolering från omvärldens samhällsforsk-

ning. Denna självgodhet är djupt beklämmande. Sverige har 

under sin tid som folkhem grundat just en kombination av 

nationell, tillämpad samhällsforskning som inte haft tillräck-

lig distans till Parti och till stat – även om det funnits och 
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finns viktiga undantag. Undantag idag från regeln utgörs ju 

till exempel av de lärosäten och forskarinstitutioner i landet 

som inte är statligt ägda. Endast Jönköping University (tidi-

gare Högskolan i Jönköping), som är stiftelsägd, har veterli-

gen haft statsvetenskaplig forskarutbildning i icke statlig regi 

i Sverige. Intressant nog hade där den följaktligen ende i Sve-

rige icke statligt anställde professorn i statsvetenskap, Benny 

Hjern, inriktningen samhällsorganisering ”bottom up”, dvs. 

icke-statlig gräsrotsorganisering. Han var och är en internat-

ionell auktoritet på forskning om det. Efter en granskning 

från Högskoleverket drogs emellertid tillståndet för forskarut-

bildning in sommaren 2007. Så efter det är alltså all statsve-

tenskaplig forskarutbilding åter helstatlig i Sverige. 

  Hur uppstod denna statliga dominans över forskning-

en om staten? Och vad har gamla klassiker som Marx och 

Darwin med detta att göra? Marx spelar roll därför att det i 

Sverige var ett reformmarxistiskt parti som byggde upp sam-

hällsforskningen i landet genom finansiering och stöd av poli-

tiskt valda pionjärer. Marxism i maktposition har visat sig 

konsekvent skapa messianism, bristande respekt för verklig ve-

tenskap som i vissa fall anses ”borgerlig”, bristande respekt för 

andra partiers anhängare, politisk kontroll av oönskade åsik-

ter och verksamheter, samt stöd för politiskt önskvärd forsk-

ning oavsett dess vetenskaplig värde. Statsvetenskapen i Sve-
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rige är en sådan politiskt önskvärd forskning. Låt mig besk-

riva hur denna situation uppstod.  

För det första introducerades Marx faktiskt av den 

tidiga socialdemokratin i Sverige, genom Rickard Sandlers 

översättning. Det är ju ur dagens perspektiv högst anmärk-

ningsvärt, eftersom han blev socialdemokratisk statsminister. 

Samtidigt var representanter för Socialdemokratin och gene-

rellt folkhemmet, liksom det mer revolutionärt marxinspire-

rade Sovjetunionen, revisionister i meningen skeptiska till 

Darwin och att låta hans teori på något sätt erkännas giltig för 

förändringar man hade politiska ambitioner om att styra. Evo-

lutionär teoribildning och statsvetenskaplig forskning av Ax-

elrods och Ostroms typ (Axelrod, 1984, 1986, 1997; Ostrom, 

1990), där evolution av samarbete och social och resursmässig 

hållbarhet visar sig kunna uppstå utan statlig styrning är fort-

farande otänkbart i vårt land – liksom naturligtvis i gamla 

Sovjet. Det är helt logiskt mot bakgrund av att i folkhemmet 

och i Sovjet ansågs Partiet som styrande över den förstatligade 

vetenskapen. I bägge fallen var det centrala i forskningspoliti-

ken det politiska framdrivandet av samhällelig förbättring ge-

nom vetenskap. Vetenskapen skulle följa politiska riktlinjer, 

inte gå på eventuell kurs på tvärs och skapa en egen forsk-

ningsagenda. I Sovjet ledde det inom genetiken till s.k. ly-

senkoism. I Sverige ledde det inom samhällsforskningen till 
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något jag kallat ”samhällsforskningslysenkoism”, dvs. att man 

låter politiken och strävan efter samhällsförbättringar styra 

vad senare samhällsforskningens roll är att lösa, beskriva eller 

bekräfta – men det blir då dessvärre på en felaktig vetenskap-

lig grund. Politik må vara att vilja, som Palme voluntaristiskt 

och ”lamarckiskt” hävdade. Men förändring av samhället är 

beroende av evolverande processer på olika systemnivåer sam-

tidigt (Nowak, 2006; Nowak & Highfield, 2011; Wilson, 2015). 

Det är i förståelse av dessa processer en vetenskap om sam-

hället skall bidra. I den meningen är denna bok också ett ma-

nifest mot den typ av politisering av samhällsforskningen som 

lett till sakernas tillstånd idag: avsaknad av evolutionär för-

ståelse för samhällens dynamik. En sådan kan förklara att 

samarbete uppstår evolutionärt snarare än statsstyrt och att po-

litiken bara kan ha en indirekt inverkan på det. Däri ligger 

kopplingen till Marx och Darwin. 

 Som Peter Bratt, den hedervärde upptäckaren och av-

slöjaren av inrikesspionaget och IB, påpekar: socialdemokra-

tin verkade för att medvetet politisera kunskapsspridningen 

inom samhällskunskapsområdet. Vår uppfattning om det egna 

samhället bygger alltså på en sedan länge pågående och med-

veten politisk skolning av lärare och en forskning om vår poli-

tik och statsbildning som resulterat i fortsatt produktion av 

politiserade läroböcker för skola och högskola om vårt sam-
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hälle. Dagens situation är präglad av Erlanders tid som stats-

minister. Han bidrog starkt till att ”lysenkoism” uppstod ge-

nom samarbete med statsvetenskapen och uppbyggnaden av ett 

finansieringssystem som fortfarande är stommen i den svenska 

samhällsforskningen. Erlanders tid minns de flesta som idyl-

lisk. Men det är väl känt att Erlander även erkände sitt ur-

sprung i den reformmarxistiska idévärlden, även om han var 

en högst oskolad marxist.86 Erlander var också väl förtrogen 

med och inblandad i kampen mot de revolutionära marxister-

na ⎯ kommunisterna ⎯ inom fackföreningsrörelsen och var en 

av skaparna av inrikesspionaget.87 Företag och myndigheter 

 
86 I en artikel i LO-tidningen (23 mars 1978) skrev Erlander exempelvis: "Idag behöver vi mer 

än någonsin Marx' framtidstro" (…) "Om vi handlar i Marx' anda, så kan det dödläge som 

liberalismen vållat brytas" och vi får i artikeln veta att Marx' "sinne var öppet för de nya tek-

niska framstegen, därför att han var övertygad om att i ett socialistiskt samhälle skulle tekni-

ken bli ett instrument, för att göra livet rikare för människorna" (Erlander, 1978). 

87 Som statssekreterare under socialminister Möller var de bägge politiskt ansvariga för upp-

byggnaden av den moderna svenska säkerhetspolisen (”Allmänna säkerhetstjänsten”). All-

männa säkerhetstjänsten upphörde visserligen att existera 1946, men ersattes av en ny säker-

hetspolis, statspolisens tredje avdelning. Rätten att registrera revolutionära marxister begrän-

sades, men de gamla registren bevarades och under viss villkor fick nya namn tillföras. Er-

lander medverkade senare till den geniala lösningen att ordna så att staten (dvs. skattebeta-

larna) betalade registreringen av kommunister genom att inrikesspionorganisationen IB (”In-

formationsbyrån”), som leddes av en socialdemokrat och gammal vän till Palme, placerades 

inom försvarsmakten. Kanger och Gummesson sammanfattar (1990, p. 188):  

 

Det partistyrda politiska inrikesspionaget inleddes i organiserad form och i stor 

skala 1945 och pågick åtminstone under de följande 35 åren. Det började redan 

under Per Albin Hansson partiledarskap, och fortsatte under Tage Erlanders 

och Olof Palmes tid. Också den nuvarande ordföranden Ingvar Carlsson var 
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ingick också i IB:s s.k. ”poolregister” och universiteten var 

inget undantag (Kanger & Gummesson, 1990, p. 112). Det är 

därför otroligt osannolikt att det just inom samhällsforsk-

ningen inte på något sätt kontrollerades var de verksamma 

stod vetenskapsideologiskt och därmed politiskt. Tvärtom 

borde det ju ur socialdemokratiskt perspektiv vara bland det 

viktigaste man hade att ta ställning till i formandet av det 

framtida svenska folkhemmet och bilden av det (notera citatet 

av Peter Bratt ovan). Statsvetenskapen tillhör ”kommandohöj-

derna”, för att använda ett sovjetmarxistiskt uttryck.  

Liksom i sovjetstaten var valet av innehavare av cen-

trala poster av största politiska betydelse. Jörgen Westerståhl, 

socialdemokraten och dottersonen till Hjalmar Branting, ef-

terträdde högerpartisten, förre ecklesiastikministern och 

landshövdingen Georg Andrén på professuren i statsvetenskap 

i Göteborg. Då hade Andrén länge varit upptagen av politiken 

men också i det arbetet lämnat akademin. Westerståhl, däre-

mot, stannade i Göteborg för att bygga upp forskningen och 

forskarrekryteringen systematiskt. Bäst beskrivs hans arbete 

av Olof Petersson, valforskare själv och maktutredare, i boken 
 

djupt inblandad i verksamheten på 60-talet. Partisekreterarna – som alla sedan 

blev statsråd – ledde arbetet: Sven Andersson, Sven Aspling och Sten Andersson. 

På ett liknande sätt hade kommunister utestängts från viktiga poster inom fackföreningsrö-

relsen efter beslut i LO:s styrelse i början av 1940-talet. De socialdemokratiska representan-

terna i samarbetet med LO var Tage Erlander, Torsten Nilsson, Sven Andersson och Sven 

Aspling (Ibid., s. 69f). Först 1969 förbjöds åsiktsregistrering i lag.  
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Statsvetaren: Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade 

(Petersson, 2011).  

Efter en oerhört expansiv period då både det idag så 

välkända Valforskningsprogrammet etablerades, som den pro-

duktiva kommunforskningen, öppnade Westerståhl sitt hjärta 

om de politiska striderna han upplevt under sin karriär fram 

till tidigt 1970-tal. I ett brev till den av honom så beundrade 

Herbert Tingsten, när han också skickade sin bok Att studera 

politik (troligen den bok som Bratt liknar vid en bruksanvis-

ning till en ångmaskin i citatet ovan), skriver Westerståhl 

(Petersson, 2011, p. 216): 

 

…. ett litet bidrag till kampen på barrikaderna mot en 

ideologisk, dvs. väsentligen marxistiskt färgad stats-

vetenskap. (…) I själva verket har med utgångspunkt 

här i Göteborg den behavioristiskt betonade skolan 

vunnit insteg för att inte säga dominans på flertalet 

ställen. Endast i Uppsala är majoriteten av lärarna 

fortfarande negativa. Där är istället marxismen stark 

bland de yngre lärarna. (…) Vad institutionerna be-

träffar har väl vi hittills haft det allra lugnast. I 

Stockholm startade studentaktiviteten på statsveten-

skapliga institutionen. (…) Efter vad jag hört har 

Back i Umeå fått vissa problem efter att ha begåvats 
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med en maostisk institutionsstyrelse. I jämförelse 

med läget på kontinenten och i USA är dock våra 

förhållanden helt idylliska.” 

 

Westerståhl betraktar sig uppenbarligen som den vetenskap-

liga metodens politruk, en politisk handledare och rekryterare 

för statsvetenskapens bedrivande i ”behavioristisk” form (ung. 

”analys av politiskt beteende med kvantitativa metoder”), i 

kamp mot revolutionära marxister. Likt Lysenko försökte han 

också att därmed pressa fram forskningsresultat som passade 

Ledaren och Partiet. Som Westerståhls främste vapendragare 

fanns redan från början den rekryterade assistenten Bo 

Särlvik. På våren 1954 hade Westerståhl sökt stöd för val-

forskning och fick också sådant från Folkpartiet, Högerpar-

tiet, Bondeförbundet och Socialdemokratiska partiet, samt 

även från Radiotjänst och Statens samhällsvetenskapliga 

forskningsråd. Den 12 mars 1954 antecknade Tage Erlander i 

sin dagbok: ”Westerståhl här just nu för att söka få mitt stöd 

för en undersökning av vilka agitationsmetoder som ger resul-

tat under valrörelsen.” (Tage Erlander och Jörgen Westerståhl 

kände varandra åtminstone sedan Svenska Clartéforbundet i 

Uppsala på 1930-talet.) Det är mycket intressant att det som 

Westerståhl kallar ett vetenskapligt projekt av Erlander upp-

fattas som ”vilka agitationsmetoder som ger resultat” (!). Det 
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var också i samband med valforskningens inrättande som Stat-

istiska Centralbyrån (SCB) fick ett speciellt Utredningsinsti-

tut för statistiska undersökningar beslutat av riksdagen efter 

att ett antal socialdemokratiska riksdagsmän oroat sig för det 

privata Gallupinstitutets opinionsundersökningar i landet 

(Petersson, 2011, pp. 39, 177-178). 

Erlander ansåg också att Särlvik hjälpte honom hitta 

argument i valen från kommunalvalet 1954 (se citatet av Er-

lander i inledningen till kapitlet). Det är uppenbart att även 

Särlviks verksamhet både som ”Erlanders gosse” och senare 

som professor var exempel på politisering på systemnivå 

(Sandberg, 2014). Olof Petersson har beskrivit mer detaljerat 

hur det gick till (Petersson, 2011, p. 185f): 

 

Vid sitt besök hos Tage Erlander hade Jörgen Wes-

terståhl betonat att valundersökningen skulle ge ny 

kunskap om vilka agitationsmetoder som gav bäst re-

sultat. När undersökningen var klar fick partiled-

ningen en återrapportering. Vid en socialdemokratisk 

ombudsmannakonferens redogjorde Jörgen Wester-

ståhl för erfarenheterna från intervjuundersökningen 

vid 1954 års val och han dokumenterade sitt anfö-

rande med siffror och tabeller. Vid samma konferens 
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talade två av partiets riksdagsledamöter under rubri-

ken ”Hur skall vi lägga upp propagandan”.  

 

Det är svårt att här inte se parallellen med den sovjetiska or-

ganisationen Agitprop, "Avdelning för agitation och propa-

ganda", som inrättades på alla nivåer i det bolsjevistiska par-

tiet. (Westerståhl var ju också väl förtrogen med det sovjetiska 

samhället, därför att han varit där under 1930-talet som sekre-

terare åt en tysk agitator, revolutionär och författare, Theodor 

Plievier). Dock hade han då också fått mycket disillusion-

erande intryck av Sovjetstaten, vilket var ett skäl till att av-

skärma sig helt från den revolutionära marxismen.  

Petersson fortsätter (Petersson, 2011, p. 186): 

 

Kontakterna mellan valundersökningen och social-

demokraterna gick framför allt via Bo Särlvik, som 

hade en central position som rådgivare till den soci-

aldemokratiska partiledningen. Under 1953 rekryte-

rade statsminister Tage Erlander två assistenter till 

statsrådsberedningen: Olof Palme och Bo Särlvik. 

(…) ”Palme och Särlvik har varit på Harpsund i går 

och i dag för att hjälpa till med valbroschyrens fär-

digställande”, antecknade Tage Erlander den 31 juli 

1954. (…) Kontakterna med den socialdemokratiska 
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partiledningen fortsatte vid 1956 års riksdagsval. (…) 

Bo Särlvik tog alltså aktiv del i uppläggningen av so-

cialdemokraternas valrörelse och medverkade själv i 

utformningen av de valbroschyrer och mötesanföran-

den som blev en del av valundersökningens käll-

material. Jörgen Westerståhl såg inte problemet med 

dubbelroller utan betonade i stället den ömsesidiga 

nyttan. Ett politiskt parti fick ett bättre faktaun-

derlag och den statsvetenskapliga forskningen fick en 

bättre verklighetsförankring.   

 

Man skulle kunna kalla denna slutsats från en person som 

verkligen varit del av valforskningsapparaten för det starkaste 

stödet för att Westerståhl och Särlvik var främsta företrädare 

för det jag i denna bok kallat ”samhällsforskningslysenkoism-

en”. Gränsen mellan forskning och partipolitik suddades ut, 

vilket är det typiska för politiserad vetenskap i stil med Ly-

senkos.  

Valforskningen från 1979 års val gavs till Sören 

Holmberg. (1976 års val analyserades av Olof Petersson.) Kon-

takterna med SAP fortsatte även under Holmberg. Som Palme 

uttryckte det efter forskningsberedningens möte med Holm-

berg hösten 1984: ”Jag upplever forskarnas insatser som oer-
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hört stimulerande och som en god hjälp för vårt framtida ar-

bete” (Sandberg, 2012). 

Särlvik var samtidigt medlem i regeringens forsk-

ningsberedning och från 1988 (då socialdemokraterna vann 

valet) fram till pensioneringen 1994 huvudsekreterare i Hu-

manistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), fö-

regångare till en del av det nu sammanslagna Vetenskapsrådet. 

Sören Holmberg, Bo Rothstein, Lennart J. Lundquist och 

Jörgen Westerståhl skrev i dödsrunan i Dagens Nyheter den 2 

juli 1998 om Bo Särlvik: ”Bo Särlvik politiserade dock aldrig 

sin statsvetenskapliga forskning. Han förenade sitt samhälls-

engagemang och ett stort mått av mänsklig medkänsla på det 

personliga planet med en analytisk distans inom forskningen 

(Holmberg, Lundquist, Rothstein, & Westerståhl, 1998).  

Detta uttalande står helt i strid med de fakta Olof Petersson 

redovisar i sin bok om Westerståhl. 

Fortsatte kampen mot kommunism även i systemet 

för finansiering av samhällsforskning? Forskarsamhället är i 

hög grad transparent, och forskare ”anger” ju sig själva stän-

digt med publiceringar och ansökningar. Idag har vi till och 

med ett datoriserat system där alla forskare tvingas att regi-

strera sig själva för att kunna ansöka om finansiering av 

forskning från Vetenskapsrådet. Så någon speciell registrering 

eller personkontroll utöver det behövs knappast längre. Träf-
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fande nog heter systemet Prisma, snarlikt det av National 

Security Agency (NSA) använda systemet Prism för signalspa-

ning av hela världens internetbaserade kommunikation. Långt 

innan Prisma hade dock Vetenskapsrådet och föregångaren 

HSFR full kontroll över alla forskares forskningspolitiska in-

riktning genom att helt enkelt studera inskickade ansökning-

ar. Till det fanns naturligtvis informella bedömningar av alla 

avhandlingar som producerades i ämnet. Dock finns ingen 

grund för att tro att SCBs valundersökningar och vallokalsun-

dersökningarna inte avidentifierats. I så fall hade nog de 

flesta röstberättigade idag varit registrerade beträffande sina 

partisympatier. En sådan fullständig registrering av alla val-

berättigade medborgare hade inneburit att en gräns överskri-

dits från demokrati till lagstridig fossiliserad partistat än mer 

lik Orwells dystopier. Och det vill man ju bara inte tro varit 

eller är fallet.  

 

”Politisk” forskning 
Det hävdas av många samhällsforskare att forskning, hur opo-

litisk den än framställs, ändå är politisk i någon mening. Det 

skulle innebära att det är futilt att försöka motverka politise-

ring. Att upptäcka att den mänskliga arvsmassan har si eller 

så många gener skulle med det synsättet vara politiskt. 

Newtons lag om krafter mellan kroppar skulle vara politisk. 
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Förhållandet mellan inflation, räntor och priser på bostäder 

skulle vara politiskt. Själv kan jag inte acceptera det synsättet. 

Analys av fakta kan ge en grund för politiska bedömningar. 

Men analysen av fakta och resultatet av den analysen är i sig 

aldrig något politiskt om det presenteras sakligt och 

mångsidigt, innan någon har tolkat dem politiskt. Det innebär 

en helt förödande relativitet att hävda något annat. Verklig-

heten avgör vilka samband eller modeller av verkligheten som 

gäller tillsvidare i meningen att de är vetenskapligt hållbara – 

vid förhandenvarande forskningsfront. Politiseringen uppstår 

i huvudet på personer som av olika skäl politiserar vetenskap-

liga resultat och rön.88 I denna bok har redan getts exempel på 

 
88 På denna punkt är jag helt enig med Jörgen Westerståhl och tydligen också med Herbert 

Tingsten. Olof Petersson beskriver Westerståhls ståndpunkt på ett slagkraftigt sätt i sin bok 

Statsvetaren: Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade (Petersson, 2011, p. 238f):  

Jörgen Westerståhl hade stött på frågan om samhällsforskningens objektivitet 

redan i mötena med Herbert Tingsten. I sin installationsföreläsning 1935 talade 

Tingsten om statsvetenskapens förhållande till den politiska utvecklingen. Att 

föreställningen om absolut objektivitet var oklar och motsägelsefull var en sak, 

menade Tingsten, men medvetenheten om en ofrånkomlig subjektivism var inget 

försvar för bristande vilja till sanning, klarhet och fullständighet. (…) Den 19-

årige Jörgen fick tillfälle att diskutera saken redan samma kväll eftersom för-

äldrarna bjöd hem Tingsten och ett antal vänner till nattgrogg efter installat-

ionsmiddagen.  

 JörgenWesterståhl behövde inte leta länge efter tänkare som hade 

en helt annan uppfattning om objektivitet. I sin seminarieuppsats om den 

materialistiska historieuppfattningen kunde han konstatera att föreställningen 

om en objektiv vetenskap är främmande för en marxism som ansåg att all kun-

skap var klassbunden. (…) Jörgen Westerståhl kritiserade denna uppfattning på 
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flera, alltifrån eugenikens Galton till stalinismens Lysenko. 

Genom att politisera vetenskapliga resultat byter man helt roll 

och avkläder sig vetenskapsmannens eller -kvinnans. Sker det 

av statens företrädare själv, får vi i ett slag förstatligad politi-

sering, en ”officiös” forskning, som i samhällets namn prokla-

merar ”hur det är” – likt en ”samhällsforskningens” Pravda. 

Sådan forskning inriktas inte på att empiriskt pröva sina egna 

teser, endast på att bekräfta dem (såsom cirkelresonemanget 

att institutionaliserad ”opartiskhet” är det viktigaste för att 

motverka ”korruption”), för att därefter ange resultaten poli-

tiskt-moralistiskt, officiellt och officiöst. Folkhemssverige 

byggde upp flera sådana officiösa forskningsinstitutioner, 

varav några starka fästen inom samhällsforskningsområdena.  

 

Den reellt existerande samhällsforskningslysenkoismen 
Det närmaste man kommer benämningen officiell eller ”offi-

ciös” inom svensk samhällsforskning är valforskningen och 

dess deltagande i valvakorna i statstelevisionen. Finansiering 

för valforskningen kommer numera ur Riksdagens egen budget 
 

grund av dess motsägelser och tog upp en nyare variant av kritiken av vetenskap-

ens objektivitet. Kritiken gick ut på att värderingar oböhörligen smyger sig in i 

alla steg i en vetenskaplig undersökning. Men, invände Jörgen Westerståhl, 

denna generella åsikt berodde på en förväxling. Att ett vetenskapligt arbete kan 

värderas betyder inte att det vetenskapliga arbetet består av värderande. Tanken 

att ett subjektivt moment kommer in när man värderar sina källor bygger bara 

på en ordlek. Man följer ju inte sina känslors ingivelse när man kritiserar en hi-

storisk källa som otillförlitlig, slog han fast. 
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och anslag, alltså från det högsta politiska organet i landet, 

utan att valforskarna behöver söka medel som andra dödliga 

samhällsforskare. Valforskarna är anställda statstjänstemän, 

eftersom Göteborgs universitet med dess statsvetenskapliga in-

stitution är en statlig myndighet. De resultat som valforsk-

ningen rapporterar betraktas som det sista ordet, facit för ”var-

för det gick som det gick i valet.” Det beror tråkigt nog på att 

det är det enda ordet. Ingen annan har nämligen möjlighet att 

forska om valen eftersom data inte är tillgängliga för alla när 

de är aktuella. Valforskarprogrammet innehar ett monopol på 

infrastrukturen. Programmets rapportering är också mycket 

okritisk till vårt samhällssystem, av naturliga skäl. Det är ju 

en del av det, funktionellt sett. Demokratin såsom den är upp-

byggd ifrågasätts knappast. 

 Anders Urbas, doktor i statsvetenskap vid Högskolan 

i Halmstad, noterade i sin avhandling om svensk valforskning 

(2009) just detta: att svensk demokrati alltid bedöms som bra 

och väl fungerande. Bedömningen av den svenska demokra-

tiska idyllen är inte grundad i någon egentlig undersökning, 

visar Urbas, utan bara görs, som ett slags slutkläm, i varje val-

undersökning. Denna typ av ”resultat” i enlighet med det offi-

ciella eller officiösa Sveriges politiska självuppfattning pre-

senteras som en vetenskaplig sanning. Alldeles oavsett hur 

verkligheten är i Sverige som politiskt system proklameras 
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alltså istället bilden av en demokratisk idyll. Detta är enligt 

min mening en typisk form av samhällsforskningslysenkoism; 

det ligger en välvillig politisk önskan bakom beskrivningen, 

men det vetenskapliga värdet är noll. Man vill, liksom Ly-

senko, skapa en verklighet, välmenande, men det leder till ve-

tenskapligt självmål. Det är vetenskapligt självmål därför att 

demokrati inte kan skapas genom proklamationer i av staten 

stödda publikationer. Dessa resultats publicering är en själv-

motsägelse, eftersom demokrati betyder folkmakt, inte statlig 

makt över medborgarnas sätt att tänka om sitt politiska sy-

stem. 

 När sedan problem i demokratin uppstår – såsom lågt 

valdeltagande bland invandrare, bristande mångfald bland de 

valbara så att alternativ i valen saknas, vänskapskorruption 

inom statlig sektor vid tillsättning av tjänster ⎯ kan inte dessa 

problem riktigt erkännas. Man har ju redan kommit fram till 

att demokratin mår så bra.  

 Observera att inga andra uppfattningar eller forsk-

ningresultat grundade på svensk valstatistik finansieras av sta-

ten, och att data produceras för Valforskningsprogrammet i 

samarbete med en annan statlig myndighet, SCB, statistiska 

centralbyrån. Inga andra forskare kan ta del av data förrän 

möjligen när valforskarna har rapporterat klart, dvs. tidigast 

när nästa val närmar sig.  
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 I en reflekterande återblick erkänner Sören Holm-

berg att Urbas hade rätt (Holmberg, 2010). Men Holmberg 

drar enligt min uppfattning felaktiga slutsatser av kritiken. I 

stället för att helt distansera sig från normativa bedömningar 

av demokratin i Sverige, tar han Urbas kritik istället som skäl 

till att bli än mer politiskt normativ och kritisk till den demo-

kratiska verkligheten i Sverige. Det normativa bör man natur-

ligtvis överlåta till politiker och väljare. Men Holmberg går så 

långt att han skriver (s. 384) att valforskningen har som syfte 

att:  

 

… få underlag för samhällelig ingenjörskonst. Målet 

är att få tillgång till kunskap för att bygga system 

med en maximal effekt på olika normativt ”goda” och 

eftersträvansvärda samhällsmål.  

 

Enligt min mening ligger denna tankegång alltför nära det yt-

terst skrämmande framtidsscenariot att statsvetare skulle in-

formera det politiska systemets teknokrater och samhälls-

ingenjörer om vilka manipulationer som är nödvändiga för att 

uppnå det forskarna definierar som det ”goda”. Socialdemo-

kratismens och stalinismens företrädare ekar oroväckande or-

wellskt i bakgrunden. För min del är 1984 definitivt ett passe-

rat år. Det är medborgarna som måste avgöra vad som är önsk-
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värt och de får inte reduceras till kuggar i ett maskineri skapat 

och styrt av samhällsingenjörer, hur lyckliga vi än säger att vi 

då är i statliga intervjuundersökningar. 

 

Hur man kunde mätt demokrati  
Att Sverige idag är demokratiskt tas alltså för givet av de flesta 

och undersöks eller mäts därför inte. Men nu ⎯ detta nedteck-

nas 2009-2013 och redigeras 2016 ⎯ när Sverigedemokraterna 

kommit in i riksdagen finns det kanske ännu större anledning 

att studera hur demokratiskt det politiska systemet i Sverige 

egentligen är. Det finns mätmetoder för det, men de används 

knappt. Jag hävdar att det inte är en slump. Svensk statsveten-

skap i allmänhet och svenska valundersökningar i synnerhet 

har haft en anledning att inte använda dessa mätmetoder och 

förklaringen är enkel: svensk statsvetenskap har vuxit fram i 

symbios med folkhemmet och det har funnits ett intresse av att 

i forskningen förbigå vad som är ett av demokratins viktigaste 

kännetecken, nämligen politisk konkurrens mellan pretenden-

ter till regeringsmakten. Socialdemokratins statsbärande ka-

raktär och dominans under decennier har varit ett avgörande 

hinder för både demokratin och forskningen om denna demo-

krati ⎯ en demokratimätning i vetenskapliga termer hade 

nämligen lett till slutsatsen att demokratin hotas av socialde-

mokratins dominans.  
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 Internationellt är konkurrens erkänt som avgörande 

för demokratin. Joseph Schumpeter formulerade detta klart 

redan på 1940-talet, i boken Capitalism, Socialism and De-

mocracy (1942). Robert Dahl, professor vid Yale University 

och demokratiforskningens nestor (1915-2014), angav just 

konkurrens mellan regeringsalternativ i kombination med del-

tagande som demokratins essens (1971). Den finske professorn 

Tatu Vanhanen (1929-2015) skapade därför ett mätinstrument 

på grundval av detta (Vanhanen, 2003). Vanhanens ”demokra-

tiindex” definieras som andelen röstande av hela befolkningen 

gånger andelen röster som inte tillföll det största partiet i ett 

val (räknat i procent och delat med 100). Vanhanens index på 

den svenska demokratin är alltså inte svår att räkna ut och 

däri ingår politisk konkurrens. Eftersom valundersökningar-

na alltså aldrig gjort det, presenteras demokratins utveckling i 

Sverige istället här (se figur 6). 

 

Figur 6. Demokratins utveckling i Sverige (Vanhanens demo-
kratiindex 1911-2014) 
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Anm. Vanhanenindex beräknas som andelen röstande av hela 

befolkningen gånger andelen röster som inte tillföll det största 

partiet i ett val, bägge räknat i procenttal och därför delat med 

100. Vanhanen anger själv 5.0 som gränsen för demokrati 

(Vanhanen, 2002).  

Källa: Polyarchy data set, Valmyndigheten, SCB historiska 

valdata. 

 

Figuren visar hur 1900-talet började med höga siffror för kon-

kurrensen, eftersom inget parti var mycket dominerande, men 

samtidigt mycket svaga siffror för valdeltagande, bland annat 
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eftersom kvinnor inte hade rösträtt förrän i valet 1921 ⎯ som 

oftast betraktas som året då Sverige blev demokratiskt. Social-

demokraterna hade ännu inte nått den dominans den senare 

fick, och folket röstade bara till en liten del, ca 10-15 procent. 

1921 fick alltså kvinnor också rösta, vilket bidrog till betydligt 

högre deltagande: över 30 procent av befolkningen. Därmed tog 

också värdet på demokratiindex ett skutt upp. Valdeltagandet i 

relation till befolkningen ökar därefter fram till höjdpunkten 

på över 65 procent 1976-1985. Men den politiska konkurrensen 

har då också minskat drastiskt som en effekt av socialdemo-

kraternas dominans i riksdagen. Socialdemokraternas rivaler 

lockar bara ca 55 procent av de röstande. Det är förödande för 

demokratin som politisk system som måste vara byggd på prin-

cipen om konkurrens mellan regeringsalternativ.  

 Ju starkare rivalerna till det största partiet är och ju 

fler av invånarna som verkligen röstar, ju mer demokrati har 

vi i landet. Som figuren visar är demokratin efter 2014 års val 

i bättre skick än någonsin under den svenska demokratins 

historia. Indexet når ett värde på 44,30. Det beror på att både 

valdeltagandet var högt, 64,2 procent av Sveriges befolkning 

(alltså ej samma sak som valdeltagandet beräknat på summan 

röstberättigade) och att andelen som inte röstade på det största 

partiet (som fortfarande är socialdemokraterna) blev 68,99 

procent.  
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Konkurrensen var hårdare än någonsin i valet 2010 

(69,34 procent för alla partier utom socialdemokraterna) och 

folket deltog i hög grad (63,30 procent). I valet 2014 sjönk 

alltså konkurrensen något, men deltagande ökade. Sammanta-

get blev Vanhanenindex för 2014 därför högre än någonsin i 

Sveriges demokratiska historia. I den meningen frodas demo-

kratin som system mer än någonsin, trots uppgång för det de-

mokratiskt tvivelaktiga Sverigedemokraterna och det proble-

matiska minoritetsregerandet.  

Tillståndet för enskilda partier kan man alltid debat-

tera. Men det parlamentariska systemets demokrati fungerar 

om det i det långa loppet gör att folket får välja det alternativ 

till regering de egentligen vill ha. Man skulle kunna kalla det 

regeringspolitisk selektion som ger sakpolitisk evolution. Det 

krävs konkurrens och deltagande kombinerat för att sakpoliti-

ken skall evolvera i hög utsträckning och det hade vi mer än 

någonsin i valet 2014.  

Detta hade kunnat vara ett förtydligande sätt att rap-

portera tillståndet för svensk demokrati i relation till social-

demokratins era av dominans för valforskningsprogrammet 

och något man alltså underlåtit att mäta systematiskt. Kanske 

hade det skett om inte valforskningen varit statsmonopoliserad 

och inte haft ett ursprung i socialdemokratins politiska intres-

sen. Då hade också Schumpeter, som ofta avfärdas som elitist i 
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vår statkunskap, kunnat få den dominerande plats i analysen 

av politisk demokrati som han innehar i internationell stats-

vetenskap, den som också betonar de politiska regeringsalter-

nativens avgörande roll. 

Demokratiindexet sammanväger konkurrens och del-

tagande. Konkurrensen är spegelbilden av det största partiets 

utveckling. I vårt fall innebär det att uppgångar från Hjalmar 

Branting till Tage Erlander för socialdemokratierna, och fall 

därefter till vår tids Stefan Löfvén (se figur 7), motsvaras av 

den lägre konkurrens som figuren 1 visade.  

 

Figur 7. Socialdemokratins utveckling i Sverige (valresultat 
1911-2014, med projektion för 2018) 
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Anm.: Den kubiska regressionen visar att 83 procent av variat-

ionen i socialdemokratiska valresultat förklaras av valår (kon-

fidensintervall på 95-procentsnivån med streckade linjer). 

Data: Valmyndigheten, SCB historiska valdata. 

 

Figur 7 visar Socialdemokratins uppgång och fall i Sverige. I 

det senaste valet 2014 fick partiet under Löfven 31 procent, ett 

sämre valresultat än vid demokratins och den kvinnliga röst-

rättens genombrott 1921 då partiet under Branting fick över 36 

procent. Toppnoteringen var 50,12 procent valet 1968 då Er-

lander var statsminister (och Sovjetunionen just hade invade-
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rat Tjeckoslovakien) om man inte räknar valet 1940 då partiet 

fick 53,80 som en följd av folklig samling under kriget. Håller 

den kurvlinjära modellen vars ekvationslinje är inritad i figu-

ren, får Socialdemokraterna 30 procent i valet 2018, plus eller 

minus ungefär 5 procent. (Gör man samma övning med alla 

val med kvinnlig rösträtt och utesluter det exceptionella krigs-

valet, blir projektionen något lägre, ca. 28 procent valet 2018.) 

 

Val- och demokratiforskning i olika politiska system 
Svensk valforskning var alltså vid sitt bildande redan en del av 

en politiserad vetenskap – en vetenskap som var uppbyggd för 

att tillgodose den partipolitiska och statliga ledningen för lan-

det med argument, analys av valutgången, men också med in-

formation om medborgarnas politiska och vetenskapliga åsik-

ter. I USA, där valforskningen skapades som vetenskap var och 

är situationen en annan. Partierna har ingen rörelsekaraktär 

och inget parti har varit helt dominerande under lång tid i 

uppbyggnad av en central statsapparat och ideologiproduktion 

som stöder vissa forskare på bekostnad av andra ⎯ även om 

demokrater har större andel än republikaner bland statsvetare 

(Gross, 2013). Statsvetenskapen är därför mer utanförstående i 

relation till federala myndigheter, vetenskapligt mer analytisk 

och är också ledande metodmässigt i världen. Kreativ teknik-

utveckling kräver frihet från staten.   
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 Liksom i Sverige proklamerades demokratin även i 

Sovjetunionen, men graden av den undersöktes inte där heller. 

Därefter presenterades den som sanning om verkligheten av 

Suslov, chefsideologen i politbyrån under många år, med hjälp 

av framför allt Sjachnazarov, den sovjetiske professorn i ”soci-

alistisk demokratiteori” (Shakhnazarov, 1974). Det ledde till 

att den analytiskt och metodtekniskt var ytterst primitiv och 

fokuserade, liksom i Sverige, av naturliga skäl på deltagande 

snarare än tävlan mellan regeringsalternativ ⎯ det fanns ju än 

mindre alternativ där. Helt avgörande skillnader finns mellan 

svensk och sovjetiskt politisk praktik, avgrundsdjupa i själva 

verket, men vi få inte låta det hindra oss från att också se viss 

fundamental släktskap i våra två samhällens rörelsebaserade 

historia av institutionell uppbyggnad av samhällsforskningen 

som funktion i samhället.89 Men, liksom bolsjevikiska partiet i 

Sovjetunionen inte längre finns, och efterträtts av ett mycket 

svagare ryskt, kommer med historisk och demografisk säkerhet 

det svenska socialdemokratiska partiet också att minska i be-

tydelse i en relativt närliggande framtid, som figuren 7 visar. 

Det kommer att samspela med en ökad öppenhet och internat-

 
89 En intressant detalj är att när jag som assistent till t.f. prof. Sören Holmberg deltog i en 

studieresa till Moskva våren 1981 som reseledare och tolk, var vår värd i Moskva Institutet för 

Vetenskaplig Marxism-Leninism (!). Westerståhl deltog. Så motsvarigheten mellan detta in-

stitut och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet uppenbarade sig i prak-

tisk planering av resan. 
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ionalisering av samhällsforskningen. Men det kräver att vår 

dominerande politiska kultur inte bara accepteras utan debatt-

eras. Dessutom måste forskningens politiska styrning genom-

gripande förändras. Där måste politiska rivaler till socialde-

mokratin skärpa sig. 

 

Alliansen som folkhemmets arvtagare 
Samhällsforskarnas roll, tycks den politiska makten anse, är 

inte bara att leverera mer vetenskapligt rigorösa undersök-

ningar än utredningsväsendet om hur läget egentligen är på 

olika samhällsområden, utan också att forska fram hur med-

borgarna och deras beteenden skall kunna styras. Det gäller 

tyvärr även Alliansregeringen, som aldrig gjorde upp med 

samhällsforskningslysenkoismen. I en intervju med den tidi-

gare miljöminister Andreas Carlgren med anledning av den 

pågående klimatkonferensen i Köpenhamn ställdes en intres-

sant fråga till honom: ”Vad betyder samhällsvetenskaplig och 

humanistisk forskning, t ex kring mänskligt beteende, för im-

plementeringen av politiska beslut?” Carlgren svarade: ”I 

grunden handlar det om ändrade beteenden, exempelvis i form 

av att vi väljer andra varor, bygger eller använder andra 

transportsätt. Därför är människors beteenden viktiga när vi 

tar fram olika typer av styrmedel för såväl den nationella som 

den internationella klimatpolitiken.”  Man noterar att inter-
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vjuarens intelligenta fråga inte riktigt besvaras: implemente-

ringen är enligt Carlgren inte det intressanta forskningsämnet 

– det skulle ju göra hans egen regering till studieobjekt ⎯ utan 

det är beteendet hos folk som man vill förstå för att man skall 

kunna styra det (!). Med det perspektivet är den metodologiska 

individualismens och samhällsforskningslysenkoismens domi-

nans inte förvånande: en politiserad beteendeforskning skall 

ju handla om hur man styr mänskligt beteende, snarare än ut-

göra grundforskning om beteende och dess förändringsmekan-

ismer. Om den forskning som Carlgren beskrev är den som 

också får mer anslag än grundforskningen får uppstår politi-

sering, eftersom forskning då blir maktperspektivinriktad.90 

Efterföljande forskningsministrar har inte förändrat den bil-

den. Trots att den reformmarxistiska rörelsen demografiskt 

alltmer spelar ut sin roll, lever den socialdemokratiska poli-

tiska kulturen i många stycken kvar, till och med i Alliansens 

regering. 

 

Riksbankens Jubileumsfond som folkhemsk motvikt 
Betydelsen av finansieringssystem för vilken forskning man 

får kan inte underskattas. Under Erlander skapades dels Ve-

tenskapsrådets föregångare forskningsråden. Under honom 

skapades också de forskningsfonder för samhällsforskning som 

 
90 Den 15/12 2009 i forskningsstiftelsen Formas annonsbilaga i Dagens Nyheter. 
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kallas Riksbankens Jubileumsfond. Hur det gick till beskrivs 

belysande på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida:91  

 

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fri-

stående stiftelse som har till ändamål att främja och 

understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Genom ett beslut i riksdagen 1962 godkän-

des en donation från Sveriges riksbank, som ville 

uppmärksamma bankens 300-årsjubileum 1968 och 

samtidigt främja ett angeläget nationellt ändamål. 

Den årliga avkastningen av Jubileumsdonationen 

skulle användas till att främja vetenskaplig forsk-

ning med anknytning till Sverige. Efter ett utred-

ningsarbete under ledning av statsminister Tage Er-

lander, beslutade sedan riksdagen den 2 december 

1964 att inrätta en stiftelse för denna donation. 

 

 
91 Riksbankens Jubileumsfond (RJ) is an independent foundation with the goal of promoting 

and supporting research in the Humanities and Social Sciences. In 1962, the Riksdag ap-

proved a donation from Riksbanken (the Swedish Central Bank), aimed at celebrating Riks-

banken’s 300th anniversary in 1968 and, simultaneously, supporting an important national 

objective. The annual yield from the anniversary donation was planned for use in the promo-

tion of academic research related to Sweden. The Riksdag resolved to establish a foundation 

based on this donation on 2 December 1964, following an investigation led by Prime Minister 

Tage Erlander.  
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Man beskriver sig alltså först som fristående, därefter som 

skapad genom ett riksdagsbeslut efter en utredning utförd av 

självaste statsministern (!). I jubileumstidskriften beskriver 

Jan-Olof Johansson, betrodd chef för vetenskapsprogrammen 

på statstelevisionen i många år, i informella ordalag hur skap-

andet gick till och vilken roll det kom att spela för dess bli-

vande chef under många år, Dan Brändström (L. Andersson, 

2002): 

 

Så föll det då på Brändströms son att ge sig iväg till 

den gamla förnäma lärdomsstaden Uppsala. Där 

valde han att läsa statsvetenskap, ett ämne som låg i 

tiden på 1960-talet. Det gick inte så illa. Tvärtom 

upptäckte man snart den unge mannens potential och 

han erbjöds vidare försörjning på Skytteanum, en 

högst ärevördig institution vid landets äldsta univer-

sitet. Men även om han trivdes bra längs Fyrisåns 

stränder så lockade sången från Norrland mera.  

För i Umeå grundades vid den här tiden 

landets femte universitet, något som då ansågs vara av 

stor betydelse för bygdens vidare utveckling. Vid 

Umeå universitet hade han fått en tjänst på den all-

deles färska institutionen för statskunskap. Allt var 

så nytt att han själv fick hämta nycklarna till den 
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gamla för ändamålet reparerade herrekiperingen och 

dra igång verksamheten innan professorn Pär-Erik 

Back anlände.  

Dessförinnan (1962) hade Sveriges riksbank 

bestämt sig för att fira sitt 300 års-jubileum på ett 

sätt som var Riksbankens ställning och långa historia 

värdigt och föreslog därför riksdagen att ur bankens 

vinstmedel avsätta hela 250 miljoner kronor till en 

jubileumsdonation för vetenskaplig forskning. De le-

dande i Riksbanken, Per Edvin Sköld och Per Ås-

brink, föreslog att en kvarts miljard skulle avdelas 

till forskning.  

Varför just den summan? Varför inte 200 

miljoner eller 300 miljoner? Ja, Dan Brändström har 

själv en teori om det. Vid mitten av 1950-talet hade 

nämligen den svenska industrimannen Axel Wenner-

Gren inför både statsministern Erlander och finans-

ministern Sköld utlovat en donation som Wenner-

Gren beräknade skulle kunna uppgå till 250 miljoner 

vid slutet av femtitalet. Ganska snart blev det dock 

tydligt att de pengarna knappast fanns tillgängliga. 

Kanske var det så, spekulerar Dan, att staten då ville 

visa att den vore mer att lita på än skrytsamma och 

nyckfulla näringslivsentreprenörer. 
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Tage Erlander ledde den kommitté som såg 

till att Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond kunde 

dra igång sin verksamhet våren 1965 till viss förtret 

för den 1968 jubilerande Riksbanken. Detta medförde 

att Riksbanken jubileumsåret lyckades inrätta ett 

nytt pris i ekonomi ”till Alfred Nobels minne”, som 

utdelas av den Kungliga Vetenskapsakademien på 

Nobeldagen.  

Nåväl, 1965 från sin nya utkikspost i björ-

karnas stad övertygade Dan sin professor att den nya 

institutionen vid det nystartade universitetet borde 

delta i en gemensam programansökan tillsammans 

med de ledande professorerna vid landets statsveten-

skapliga institutioner till den likaledes nystartade 

fonden. Sagt och gjort. Man skrev ihop en program-

ansökan för forskning om kommunal självstyrelse – 

kommunal indelning. 

Riksbanksfonden såg nådigt på projektet 

som leddes av göteborgsprofessorn Jörgen Westerståhl 

och gav det rejält med pengar, en miljon kronor per 

år. Det motsvarar i runda tal tio miljoner årligen 

omräknat till dagens pengavärde. 

– När jag har tittat tillbaka i våra arkiv så 

kan man se att det faktiskt var det allra första pro-
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jektet som fonden stödde och dessutom ett av de 

största, säger han, inte utan en viss belåtenhet. 

Nå, man kan nog påstå att pengarna kom till 

god användning. Projektet resulterade i ett fyrtiotal 

avhandlingar och många av dem som var verksamma 

inom det blev senare betydande ”män” och i något fall 

även ”kvinna” i staten. 

Karriären gick alltså bra för pojken från 

Ekträsk och snart hade han som förvaltningschef 

nycklarna till hela universitet i Umeå. Och det var 

här som han, enligt honom själv, lärde sig en annan 

sak han har haft stor nytta av under hela sin karriär: 

att verka utan att synas. 

 

Bättre kan ju knappast inte min tes om statskunskapens poli-

tisering styrkas. Slutsatserna av citatet är att Erlander med 

medarbetare föreslog en forskningsfond. Bildandet av den 

sammanföll med utbyggnad inom svenskt universitetsväsende. 

Några väl valda personer gynnades starkt av det. Många av 

dessa var socialdemokrater. Westerståhl fick genom Riksban-

kens Jubileumsfond (RJ) en dominerande ställning i svensk 

statsvetenskap. RJ ger ut böcker i stil med ”När Tage Erlander 

styrde landet” (Jubileumsfond, 2006). Olof Ruin, som Erlander 

har haft nära personliga kontakter med har också utgivit en 
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biografi över honom, finansierat av RJ och utgiven av Gid-

lunds förlag.  

Det är allså inte förvånande att det just inom statsve-

tenskapen finns en socialdemokratisk dominans, vilket forsk-

ningen bekräftar (Berggren, Jordahl, & Stern, 2007, 2009).92  

 

Slutsatser om politik kontra samhällsforskning 

Med denna boks andra del vill jag alltså visa att förändring 

inte skall och ens kan politiskt styras, än mindre kommende-

ras fram. Jag kallar denna uppfattning samhällsforsknings-

lysenkoism, som alltså är en felaktig uppfattning om varför 

och hur samhällen förändras (se del I för en förklaring av var-

för det är en vetenskapligt felaktig syn). Jag menar inte att 

denna politiska lamarckism måste överges av alla. Inte alls. I 

en allmän, lekmannamässig, politisk och demokratisk debatt 

är den acceptabel och kanske till och med behövs. Mycket som 

är fullständigt fel ur vetenskaplig synvinkel, som exempelvis 

att Gud skapade världen, är inget som bör förbjudas att anse 

eller tro på. Tvärtom anser jag religionsfrihet och allmänt 

tyckande viktigt på andra områden än inom forskningens 

praktik. Vad jag menar är att denna förenklade syn på politik 

 
92 Bergren et al. (2007) sammanfattar: Det socialdemokratiska partiet är det största bland 

statsvetarna–det enda ämne det gäller för, trots att det är det största i röststöd. ( ”The Social 

Democratic Party (S) is the largest among political scientists – the only discipline for which 

this holds, in spite of this party being the biggest in the electorate.”) 
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hör till just politikens och opinionsbildningens flyktiga ”tyck-

eri”, inte till det seriösa vetenskapliga studiet av samhället el-

ler samhällen, där man istället skall ha de högsta möjliga ve-

tenskapliga ambitioner och distans till sitt studieobjekt. Det är 

sådan forskning ett fritt samhälle byggs upp på grundval av 

och som det fortsatt kräver för sin vidareutveckling. Alternati-

vet är ju okunskapens och relativismens bottenlösa träsk.93  

Förhoppningsvis kan vi därför befrias från politise-

ring i framtidens forskning om samhället och dess rörelselag. I 

praktiken måste det ske genom att komma längre än det Wes-

terståhlska folkhemsnationalistiska, statiska, tvärsnittsstatist-

iska paradigmet inom statsvetenskapen och samhällsforsk-

ningen. Statsvetenskapen måste kopplas loss från socialdemo-

 
93 Jag kan inte undanhålla läsaren följande citat ur Fredrik Sjögrens undersökning om hur 

undervisning i Sverige om Darwins teori går till. I intervjuer med lärare på olika svenska 

skolor 2004-2005 om hur undervisningen om evolution bedrivs och vad som krävs för att få 

godkänt betyg i biologi, svarar en lärare (Sjögren, 2016): 

Nej, vi gör ingen jämförelse mellan vetenskapliga teorier och religiösa uppfattningar, 

det är mer så att eleverna får arbeta i grupp med kristendom, Darwin eller någon av de 

andra så får de presentera vad de kommit fram till i klassen och så diskuterar vi…den 

[frågan om livets uppkomst] är ju så stor med så många infallsvinklar… (s. 159) 

En annan lärare svarar: 

Eleverna får berätta vad de vet, vad de tänker, vilka tankar de har om de här sakerna 

och om en väldigt duktig elev skriver sina tankar och det inte är vetenskapligt men om 

han ändå kan motivera och förklara, ha argument för det, då ligger han på den nivån 

i alla fall, för han kan underbygga. Så faktamässig kanske det är fel, men han kan ar-

gumentera, förklara och diskutera och de kritieriena i betyget gör ju att han ändå kan 

få det betyget på sitt ämne (s. 158). 
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kratin, folkhemmet och ”den svenska modellen” och kopplas på 

naturvetenskapen. Statsvetenskapen skall då naturligtvis också 

vara internationell eller snarare global, och inte ständigt prio-

ritera det svenska i syfte att gynna svenska politiska intressen. 

Metodmässigt skulle en sådan utveckling kräva att politiska 

förändringar över tid kommer i fokus för analyserna, snarare 

än studier av fakta samlade vid samma tillfälle, såsom de en-

skilda valanalyserna. Därmed kan man också börja försöka 

förstå hur olika politiska systems olika komponenter evolverar 

över tid. Först då närmar man sig den evolutionära politiska 

ekonomin, den som rör samhället och dess principer för för-

ändring. Det är där Darwin och hans lag kommer in och ersät-

ter samhällsforskninglysenkoismen. Även partier konkurrerar 

ju om begränsade resurser, nämligen väljarstöd. Partiers kam-

panjer och media sprider idéer, ståndpunkter, memer, om man 

som vill, som motiverar till rösthandling. Selektion sker ge-

nom rösträkning och regeringsbildning enligt olika konstitut-

ionella regelverk. Politik nedärvs genom bland annat politiska 

besluts genomförande och ny lagstiftning. Sådant utgör grund-

antaganden i evolutionära studier om politiska val. 
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Kapitel 13. Slutord 
 
 

 
  … människan är till sin natur ett 
  politiskt djur… 

  Aristoteles 
 

Statsvetenskapen är vetenskapen 
om politik, inte i politik. 

 Jörgen Westerståhl 
 

 

Som Jörgen Westerståhl skrev på svarta tavlan på min första 

lektion i statsvetenskap: ”Statsvetenskapen är vetenskapen om 

politik, inte i politik” (ordet om understruket två gånger av 

Westerståhl, vill jag minnas). Jag önskar att denna devis verk-

ligen hade följts inom ämnet som har slutledet ”-vetenskap”.  

 Denna bok propagerar alltså i sitt sista kapitel för att 

man håller sig till Westerståhls anti-marxistiska råd och dess-

sutom, när man forskar om politik, skall göra det med så hög 

grad av en till studieobjektet distanserad vetenskaplighet som 

möjligt. Jag är inte så naiv att jag tror att det är helt möjligt – 

som redan Aristoteles skrev är människan, en art till vilken 

även statsvetare hör hoppas jag, ett politiskt djur. Men jag hål-

ler på att det till stor del är möjligt och framför allt eftersträ-

vansvärt eftersom det är det enda vetenskapligt hållbara i 

längden. 
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 I det vetenskapspolitiserade skräckexemplet Stalins 

Sovjetunionen ansågs Darwin borgerlig och förknippad med 

den hotfulla kapitalistiska omvärlden och man förkastade 

därför av dessa politiska skäl hans teori om evolution i natur-

historien. Istället hyllades en egen, ”socialistisk” evolutions-

teori, framkastad av genetikern Trofim Lysenko. Han ansåg 

att man kunde vänja frön och plantor vid nya klimatförhål-

landen på ett sätt som passade sovjetiska planer om att öka 

jordbruksproduktionen. Problemet var bara det att den poli-

tiskt uppfunna teorin inte fungerade i praktiken. Växtriket i 

Sovjetunionen visade sig nämligen inte lyda vare sig Stalins, 

Lysenkos eller jordbruksministeriets intentioner utan sin 

arvsmassa i samspel med sin omgivning − precis som i alla 

andra organismer, inklusive i kapitalistiska länder. Konse-

kvenserna av politiseringen var ödesdigra för jordbrukspro-

duktionen, men även för sovjetisk genetik och vetenskap som 

helhet under lång tid.  

 Idag har vi internationellt en biologisk forskning 

som är oerhört framgångsrik i sin analys av sambanden mel-

lan naturens alla beståndsdelar. Den är så framgångsrik att 

den också börjar ge oss alltmer kunskap om hur människan 

fungerar kulturellt, inklusive socialt och i sina samhällen. Det 

visar sig att biologins samband och lagbundenheter sträcker 

sig långt in i det sociala och samhälleliga – vilket har varit 
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ämnet för denna boks första del. Det börjar skapas en grund 

för en ny social- och samhällsforskning med starka biologiska, 

evolutionsteoretiska och kultur-evolutionära influenser, kom-

pletterad med alltfler insikter från forskningen om hjärnan, 

kognitiva mekanismer och våra neurologiska system. Den kul-

tur som vi är vana vid att betrakta som en motsats till vår bio-

logi börjar nu alltmer framstå som resultat av den.  

 Eftersom forskningen om vår mänskliga kulturs 

mångfald − inklusive våra samhällen och sociala förhållanden 

− börjar genomgå ett slags paradigmskifte, ter sig varje form 

av politisering av samhällsforskningen alltmer analog med 

Stalins försök till politisering av biologin och växtförädlingen 

i Sovjetunionen. Både politisering av samhällsforskningen och 

dess statliga finansiering och huvudmannaskap framstår som 

samhällsforskningens varianter på sovjetsamhällets lysenko-

ism. Samhället och makthavare har inte bara starka önskemål 

om att driva förändring i vissa riktningar och stöder därför 

forskning med sådana syften. Denna samhällsforskning bed-

rivs i statliga forskningsinstitutioner ⎯ på universiteten och 

högskolorna ⎯ av statstjänstemän, som samhällsforskarna är i 

Sverige, med finansiering från källor som den statliga myn-

digheten Vetenskapsrådet eller direkt från Riksdagen. Skatte-

betalarna finansierar alltså statens forskning om sig själv, be-

driven av statstjänstemän. Även om denna forskning oftast är 
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vällovlig, och även om styrningen sker legitimt inom ramen 

för demokratin, leder stödet fel. Är det förvånande att den an-

ses ”politiskt korrekt” och stryker systemet medhårs? Sam-

hällsforskningen är därför inte bara politiserad, den är poli-

tisk i meningen en del av statens verksamhet. Eftersom staten 

inte ser det som motiverat att finansiera flera projekt inom 

samma område blir också forskningen monopolistisk: har man 

väl fått stöd för en typ av forskning är det ingen annan som 

bedriver forskning inom samma område. Därmed uppstår ald-

rig reell konkurrens bland svenska samhällsforskare. Vi har 

exempelvis inte flera valforskningsprogram utan endast ett. 

Denna bok motiveras i sin andra del av denna politisering av 

svensk samhällsforskning och av dess politiska eller statsmo-

nopolistiska karaktär. Budskapet i denna avslutande del är att 

forskningsproblem skall avgöra vilken vetenskap som skall 

gälla, inte disciplinära gränser, politiken, den goda viljan el-

ler statsapparatens reproduktion.  

 Lösningen på samhällsforskningens problem är na-

turligtvis att befria sig från alla statliga, offentliga och stats-

bärande bojor i form av skattefinansierade forskningsmono-

pol. Statsvetenskapen, som främsta exempel, kan och måste i 

sin fortsatta utveckling alltmer separera sig från sin bakgrund 

i statsrätt, förvaltningsutbildning, folkhemmets pionjärer i 

uppbyggnaden av svensk samhällsforskning och väkteri av po-
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litisk och demokratisk ”korrekthet”. Liksom kyrkan separerats 

från staten, kan och måste statsvetenskapen tillsammans med 

annan samhällsforskning skapa sig minst en armslängds av-

stånd till staten och det nu sakta förtvinande Partiet. Liksom 

Televerket fått konkurrens som revolutionerat teleteknikut-

vecklingen, måste forskningen om samhället avmonopoliseras 

och konfronteras med oberoende konkurrenter i strävan efter 

högsta möjliga vetenskaplighet och spännande upptäckter. Vi 

måste alltså som samhälls- och statsvetenskapare alltmer di-

stansera oss från vårt studieobjekt staten och från rollen som 

statstjänstemän. Vetenskapsrådets medel för samhällsveten-

skaplig forskning måste balanseras av minst lika stora och 

icke-statliga källor (i pluralis!) till finansiering av forskning 

om samhället. En lösning skulle också kunna vara att frigöra 

medel för samhällsforskning till dem som verkligen publicerar 

högkvalitativ forskning om staten eller samhället. Handläg-

gandet av ansökningar för samhällsforskning skulle kunna 

avvecklas och ersättas med en avdelning som bara registrerar 

internationella publikationer. Därefter kunde samhällsfors-

kare helt enkelt erhålla forskningstid eller -medel efter vilka 

publiceringar man fått in i vetenskapliga tidskrifter (med viss 

ämnes- och metodkoefficient gånger sidantal och impactfactor 

på tidskriften, exempelvis). Forskningen om staten och sam-

hället skulle då bli fri från statlig, politiserad och eventuell 
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”vänskaps-reciprok” selektion. Först då skulle samhällsforsk-

ningen få förutsättningar att bli fri och banbrytande i sin 

forskning om staten, politiken och samhället. Det skulle likna 

pensionssystemet i att man får ersättning efter vad man tidi-

gare verkligen gjort, med en grundplåt i doktorsavhandlingen, 

inte vad man insmickrande skriver att man skall göra i ansök-

ningar till trendmässiga utlysningar av anslag. Därmed skulle 

internationellt publicerande samhällsforskare få ”betalt” för 

att de gör sitt jobb som producenter av samhällsforskning, inte 

för att de presenterar forskningsplaner som ”sakkunniga” eller 

”huvudsekreterare” gillar.  Denna enkla lösning skulle också 

påskynda statsfinansieringens bortdöende, så att vi utvecklas 

mot verklig frihet för samhällsforskningen.  

 Dessutom ligger det naturligtvis i det demokratiska 

politiska systemets grundprinciper att det är vi själva som 

medborgare som har rätten att 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 styr-

ning – det utgör ett politiskt, elitistiskt och teknokratiskt hot 

mot demokratin. En avreglering av politisk samhällsforskning 

blir alltmer önskvärd och nödvändig både av principiella och 

demokratiska skäl.  
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 Med en sådan opolitiserad och pluralistisk finansie-

ring kan vi se en finansiell möjlighet att bedriva det som 

första delen i denna bok introducerar; en vetenskaplig och i 

grund och botten på Darwins lag byggande analys av social och 

samhällelig förändring, det en gång Marx efterfrågade i sitt 

förord till Kapitalet, nämligen ”att avslöja det moderna sam-

hällets ekonomiska rörelselag” 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”. Det innebär inte att 

varje vetenskaplig analys av samhället måste älta Darwin mer 

än varje vetenskaplig artikel i biologi idag citerar honom. Det 

är inte det som är budskapet. Budskapet är att en vetenskaplig 

forskning om samhället och dess förändring – samhällets ”rö-

relselag”, som Marx kallade det – ändå måste bygga på insikter 

om förändringars principer vetenskapligt, inte politiserat, och 

att den typen av forskning skall kunna finansieras även i Sve-

rige.  

Låt mig ta ett exempel. I artikeln ”Five rules for the 

Evolution of Cooperation” (”Fem regler för samarbetets fram-

växt”) i Science, anger Martin Nowak, chef för forskningspro-

grammet evolutionär dynamik vid Harvarduniversitetet, vad 

modern kultur-evolutionär forskning vet om grunderna för 

mänskligt samarbete (Nowak, 2006). I det arbetet var Nowak 
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stödd av både the John Templeton Foundation och NSF (den 

nationella vetenskapsstiftelsen) och programmet för evolution-

är dynamik vid Harvard. Med samarbete menar Nowak det att 

människor trots själviska skäl till egennytta i sin reproduktion 

ändå hjälper varandra. Naturligt urval innebär ju att männi-

skor konkurrerar och därmed är emot samarbete om det inte 

finns speciella mekanismer för att inleda ett sådant. Sedan 

anger Nowak fem sådana mekanismer, nämligen släktskapsse-

lektion, direkt reciprocitet, indirekt reciprocitet, nätverksreci-

procitet, men även gruppselektion. Han anger också formlerna 

för dem och hänvisar till Dawkins och skriver kort att samar-

betet som ”utökad fenotyp” är konsekvensen av ”själviska ge-

ner”.  Tankegångarna i denna typ av forskning har beskrivits 

främst i kapitlen 3-5 i denna bok.  Intressant nog för Nowak 

samman Dawkins grundtanke om själviska gener med rivalen 

Wilsons teori om gruppselektion i förklaringen av den mest 

fundamentala egenskapen som vår kultur bygger på: förmågan 

till samarbete. (Ibland är samarbete reciprokt och – hoppsan – 

då ett slags vänskapskorruption om det sker mellan statsan-

ställda. Ta in det i korruptionsforskningen, Bo Rothstein!) 

Det är alltså inte kapital eller klasskamp, eller andra 

materiella omständigheter, Partiet, eller staten som är den 

samhälleliga drivkraften ”framåt”, dvs. förklaringen till att vi 

i samhällen samarbetar på ett alltmer komplext och avancerat 
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sätt. Det är heller inte så att ”politik är att vilja” och att det 

driver samhällsförändringarna till högre nivåer, som reform-

marxistiska politiker och dagens metodologiskt individualist-

iska samhällsförbättrare anser. Det är snarare hur våra idéer 

replikeras genom våra sätt att tänka, handla och producera ⎯ 

alltså våra högst variabla, diversifierade och föränderliga kul-

turuttryck ⎯ som ligger bakom förändringen av våra sam-

hällen. Det är den förändringen Darwins lag hjälper oss förstå 

på ett sätt som möjliggör analys på ett vetenskapligt plan.  

Det närmar sig därmed den punkt där det börjar bli 

möjligt att sammanfatta denna boks huvudsakliga slutsatser 

för att därefter kort blicka framåt. En första slutsats från 

bokens prolog är att politisering av vetenskap förvanskar dess 

essens. Den gjorde det med Darwins vetenskapliga gärning inte 

minst genom kusinen Galtons uppfunna eugenik (rashygien-

lära). Den gjorde det med Marx, som förleddes av den kom-

munistiska rörelsens lockelser att mer ägna sig åt sina verks 

uppviglande effekter mot ”kapitalismen” än deras vetenskap-

lighet. Men inte bara samhällsforskningen och biologin för-

vanskas av politisering. Det gäller all vetenskap som tvingas gå 

politiska ärenden. Einstein, vars relativitetsteori arbetades 

fram under hans tid som ingenjör vid patentverket i Bern, 

tvingades under första världskriget till konstruktion av ubåts-

propellrar (!) (Fölsing, Månsson, & Nordin, 1996). Sovjetun-
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ionen hade sin GKNT, den statliga kommittén för naturveten-

skap och teknik, vars föregångares största historiska bedrift 

var att kopiera atombomben. Sverige har sin ”vetenskapssovjet” 

Vetenskapsrådet (”sovjet” på ryska betyder ju ”råd”). Vi har 

visserligen avvecklat vårt tidigare kärnvapenprogram, men po-

litisering kvarstår. Inom naturvetenskapen följer man åt-

minstone vedertagen vetenskap och applicerar på önskvärda 

mål. Men inom samhällsvetenskapen erkänns inte ens den ve-

dertagna vetenskapen. Där blir istället det politiskt ”problema-

tiserade” forskningsmålet avgörande, alldeles oavsett om någon 

vedertagen vetenskap eller metod ligger bakom. Politiska 

trendinriktningar kan då uppstå i träsket av vetenskapsrelativ-

ism. Kanske mest vetenskapsfrånvänd är den samhällsforsk-

ning som rör kön och könsroller (”genus”, ”gender”) som politi-

serat skilt sig från vedertagen naturvetenskap om könsurval 

och sexuell selektion sedan Darwin eller forskning om kultu-

rell evolution. Forskningen om ”genus” och ”gender” borde 

snarast vara första kandidat för ett vetenskapligt program med 

kultur-evolutionär inriktning, dvs. om hur olika könsrelate-

rade idéer och normuppfattningar uppstår, med vilken dyna-

mik den växer fram och konkurrerar med andra uppfattningar 

och vilka effekter den får på långsiktigt kulturellt nischskap-

ande och för samevolution mellan kultur och gener. Internat-

ionellt finns ”Darwinian Feminism” som forskningsgren, men 
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inte vad jag vet i Sverige. Då hade genusforskning kunnat bli 

vetenskapligt nydanande.94 

 I denna bok inledde jag med termen ”evolutionär po-

litisk ekonomi” inför framtida grundforskning om samhället, 

mest i polemik mot den marxism som dominerar, men vi kan 

nu, efter att ha stämt i den bäcken ordentligt, också använda 

termen ”kultur-evolutionär samhällsvetenskap”. Låt oss då 

också kalla det så, inklusive som förprogrammerat val i meny-

erna i forskningsfinansiärernas internetbaserade ansöknings-

system. Utan tillhörighet till ett definierat ämne kan vi näm-

ligen inte ens söka forskningsmedel för evolutionär samhälls-

forskning idag. Hittills har inte naturvetenskapliga samhälls-

studier haft reell chans att konkurrera på lika villkor i an-

sökningsprocesserna för forskningsfinansiering i Sverige ef-

tersom ämnet inte ingår eller har beredningsgrupper och sak-

kunniga. Styrningsviljan har förhindrat vetenskapliggörande 

av samhällsforskningen när Erlanders gamla mantra för sam-

hällsforskningen Lamarckiskt lever kvar i den politiska kul-

turen: ”få fram material av vikt för mitt politiska handlande”, 

som han uttryckte det. Vi måste snarast lämna denna lamarck-

 
94 Några litteraturtips: Geoffrey Miller, The Mating Mind. How Sexual Choice Shaped the 

Evolution of Human Nature, Brian Sykes, Adam’s Curse: A Future without Men (Miller, 

2000; Sykes, 2003), nobelpristagaren Spence (1973), handikapteorins skapare Zahavi (1975), 

Malte Anderssons bok om sexuell selektion (1994), förutom klassikerna av Darwin och Veblen 

(Darwin, 2006 [1871]; Veblen, [1899] 1931). 
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iska forskningspolitik bakom oss och bli ett normalt, icke-

relativistiskt, vetenskapsrespekterande land med en mångfald 

av finansieringsmöjligheter för samhällsvetenskap med beto-

ning på vetenskap. Darwinister i alla ämnen, förenen Eder! 
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