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#MeToo-fenomenet idag i världen kan knappast förstås vetenskapligt utan kultur-
evolutionär teori.

För det första är det ju en epidemisk spridning av budskap i e� nätverk. Sådana
spridningar analyseras lämpligen med epidemiologiska modeller. Vissa faktorer bidrar till
spridning av epidemier, andra motarbetar och skapar ”resistens” eller ”immunitet”.
Budskapets spridning beror på dess ”virulens” och individers ”mo�aglighet”, denna gång
könsbunden till stor del. Det finns en hel familj av modeller för sådana spridningsfenomen.
Populärvetenskapligt har Malcolm Gladwell beskrivit det i The Tipping Point, på svenska
Den tändande gnistan. (Vi har därför haft den som kursli�eratur i grundkursen i politisk
kommunikation på Högskolan i Halmstad.)

För det andra är ju grunden till just de�a budskaps spridning relaterad till kön och sexuell
selektion (könsurval). Där är ju materialistiska och marxistiska ansatser helt impotenta
(ursäkta u�rycket). I Människans härkomst och könsurvalet (The descent of man and selection in
relation to sex, 1871) beskriver Darwin grunderna, men eftersom de är känsliga ämnen
kopplade han inte ihop människans härkomst och könsurvalet utan behandlade dessa
frågor separerat. Könsurvalet allmänt för alla sexuella organismer är principiellt grunden
till #MeToo-fenomenet skulle jag vilja påstå. Men dess aspekter för den kulturellt
evolverande människan tar jag upp speciellt i Samhällets rörelselag. Marx, Darwin och den
politiserade statsvetenskapen. Darwin gick inte så långt i a� beskriva kulturell evolution.
Men i min bok har jag en beskrivning av vad jag anser är de viktigaste aspekterna av
”historiens motor”, för a� använda e� marxistiskt u�ryck.

Den första aspekten är naturligtvis den råa konkurrensen bland hannar om honor, som
gäller i hela den sexuella djur- och växtvärlden. Den y�rar sig i kamp mellan hannar om
honor för a� locka eller betvinga honor (Darwin i Om arternas ursprung (1859):

Sexuell selektion […] beror, inte på en kamp om överlevnad i relation till andra organiska
varelser eller till omgivningsförhållanden, utan på en kamp mellan individer av e� kön,
generellt hannar, för förfogande över det andra könet. Resultatet är inte döden för den
tävlande som förlorar, utan färre eller inga avkommor. Sexuell selektion är, därför, mindre
rigorös än naturlig selektion.

De�a gäller alla sexuella djur, också människan. Det är inget försök till ursäkt för
övergrepp, utan e� konstaterande som förklarar grunden till övergrepps förekomst bland
sexuellt reproducerande djur. De gener som ligger bakom ”övergrepp” på honor i
djurvärlden ligger i a� de�a beteende ger fler avkommor och dessa avkommor har ju då
just dessa anlag till ”övergrepp”, osv.   ”Övergreppsbeteende” förstärks därför över
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generationer om det inte också motverkas av något annat i evolutionen. A� ”övergrepp”
bland djur begås mer av hannar än honor brukar förklaras med a� de senare måste vara
noggrannare i partnervalet eftersom kroppen är på spel och därmed är kostnaden för
avlande av avkommor större för honor än för hannar.

Djingis Kahn, den mongoliske despoten på 1100-1200-talet som hade makt över världens
största rike någonsin, spred sina gener så a� det idag i världen är 1 av 200 som härstammar
från honom.  Kromosomerna spreds genom stora harem och övergrepp mot kvinnor i de
erövrade folken. Det är exempel på hur människan kan fungera som det djur hon är. Men
eftersom vi inte har harem idag bland världens ledare innebär det ju a� den mänskliga
kulturen är mindre övergreppsbenägen än den var bland vissa ledare för 800 år sedan. Så
något positivt har ändå hänt som le� till mindre övergrepp än då och där.

I boken Samhällets rörelselag förklarar jag denna samhälleliga förändringsprocess som e�
resultat av s.k. kapprustningar mellan gener och memer, dvs. ”biologi” och ”kultur”.
(Richard Dawkins myntade begreppet mem i Den själviska genen, kap. 11. Han definierade
den som den minsta replikerande kulturenheten.) Med kapprustning menar jag förändring
snabbt över generationer, där en generation för oss inte är samma sak som en generation
för memer, som kan vara mycket kortare eftersom en mem är en idé som leder till
handling, vilket kan gå på några sekunder, såsom a� hashtagga #MeToo.

Andra aspekten är därför geners och memers kapprustning. Dels ger gener resultatet a�
memer utvecklas eftersom det leder till genetisk framgång.  Är man bra på a� producera
filmer blir man troligen mer framgångsrik i sexuell erövring än om man inte är det.
Ornamenteringen, som det heter i djurvärlden, spelar avgörande roll för sexuell framgång.
Påfågelns stjärt är det klassiska exemplet. Hjortbockars kronor är e� annat. Människan har
sin kulturella förmåga i olika bemärkelser. ”Kulturmännen” har därför bä�re chanser
bland kvinnor än andra. Det finns naturligtvis också ”kulturkvinnor” som a�raherar män
eftersom memetisk evolution inte är kopplad till visst biologiskt kön.

Tredje aspekten är memers konkurrens med andra memer. Regissörer och producenter i
Hollywood  konkurrerar säkert också med varandra om a� vara mest framgångsrika, vilket
ger möjlighet till än mer av samma typ av memer, dvs. filmproducerande i de�a fall. Ju
större konkurrenskraft memetiskt, desto mer av samma memtyper som tidigare visat sig
framgångsrika.

Fjärde slutligen är memers kapprustning med gener: goda producenter av vapen ger
möjlighet till erövring av andra länder och därmed dödande av andra gener. Det är det
klassiska i krigshistorien.

I boken hävdar jag a� det är dessa fyra typer av kapprustningar mellan gener och memer
som driver samhällen framåt. Inte klasskamp. Inte materiella förhållanden. Inte
revolutioner.

Så effekterna av #MeToo, som är en memetisk kultury�ring, kan både samspela
(”kapprusta”) med annan kultur, inklusive den politiska, och kanske till och med påverka
faktorer bakom sexuell framgång på sikt. Det leder i så fall till kulturell eller till och med
genetisk evolution. Då kanske vi kommer ännu längre bort från Djingis Kahn-kulturen.

Skall det påskyndas får det nog ske genom internationellt sanktionerade och
spridningsbenägna politiska institutioner. Och det är möjligt a� The Tipping point är nådd.
#MeToo kanske var den tändande gnistan…
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