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När det gäller Marx’ Kapitalet, som kom ut för 150 år idag den 14 september, är det än så
länge tyst. Inget Marx-år förflyter. Ingen hyllningskör gör sig påmind. Kapitalet utgör ändå
grunden för den kommunistiska och reformistiska arbetarrörelsen som har haft enormt
politiskt inflytande från den industriella revolutionen och framåt. Den har le� till bildandet
av e� stort antal politiska partier och fackföreningar. Den har utgjort grunden för e� antal
försök till kommunistiska samhällsbyggen. Sovjetunionen och de planekonomiska
öststaterna är de klassiska. Fortfarande finns stater såsom Cuba och Nordkorea med
marxismen som ideologisk bas.

Marx har inom samhällsforskningen lyckats mycket väl med a� utgöra utgångspunkt och
upprä�are av dagordning. Använder inte nästan alla begrepp som ”kapitalism” och
”klass”? Anses inte ofta oönskade förhållanden vara ”en fråga om klass” och är det inte
oftast ”kapitalismens” fel det som är oönskat i vår ekonomi eller i vårt samhälle? Vi har en
materialistisk världsbild där vi ser ekonomi som viktigare än kultur. Marxismen som
tänkesä� har fortfarande e� starkt grepp. Alla är nog inte ens medvetna om sin egen
marxism.

När Marx i mars 1883 begravdes på Highgate Cemetry i London, deklarerade Engels i si�
tal a� ”såsom Darwin upptäckte utvecklingens lagar i den organiska naturen, så upptäckte
Marx utvecklingens lagar i den mänskliga historien”. Men som jag visar i min nya bok
Samhällets rörelselag: Marx, Darwin och statsvetenskapens politisering (Universus) var det
tyvärr inte fallet. Istället försökte Marx och Engels snarare politisera den marxistiska teorin
och enbart legitimera den genom a� likna den vid Darwins. Denna politiserade teori har
sedan haft allvarliga återverkningar på forskningen om samhället. Liksom Marx’ teori är
politiserad snarare än vetenskaplig, är samhällsforskningen starkt påverkad av denna
politisering. Darwins teori anses däremot närmast rasistisk. I min bok hävdar jag däremot
a� Marx’ syfte med Kapitalet, a� förstå ”samhällets rörelselag”, vetenskapligt bara kan
uppnås med Darwin teori som grund. Jag visar i detalj hur.

https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/


Internationellt är inte evolution och Darwins lag en fobi inom samhällsforskning på det sä�
den är det i Sverige.  Darwins lag bygger ju på a� urval mellan nedärvbara varianter över
generationer  ger förändring – evolution – med nödvändighet. Men varianterna behöver
inte vara gener eller organismer, utan kan också vara idéer, ideologier, värderingar,
innovationer,  institutioner och beteendemönster. Urvalet behöver inte vara naturligt, utan
institutionaliserat eller styrt av politiskt bestämda belöningssystem. Kultur i bemärkelsen
idéer och handlingsmönster evolverar därför verkligen. Om det finns inget tvivel. Det
svåra för forskningen i speciellt vårt land har varit a� inse det och forska därefter.
Internationellt däremot exploderar forskning om kulturell evolution. Nya konferenser och
vetenskapliga tidskrifter bekräftar det.

I boken visar jag också hur statskunskap verkat i symbios med den socialdemokratiska
makten i Sverige. Där handlar det om a� marxistiska föreställningar ger vinklad grund för
analys av samhällen och oförmåga a� förklara deras förändring. För det är Darwins lag,
inte Marx’ teorier, som kan ge oss en vetenskaplig förståelse för sådan förändring. Lagen
om evolution vinner vetenskapligt över Marx’ teorier. Det inkluderar dagens snabba
digitala förändringsprocesser.

Boken Samhällets rörelselag förklarar hur statskunskapen kan bli vetenskap, genom
normalvetenskaplig tillämpning av evolutionsteori på idéernas, ideologiernas,
värderingarnas, strategiernas, innovationernas, institutionernas, beteendemönstrens och
andra kulturu�rycks material.

Mo�ot för boken är därför: ”Darwinister i alla vetenskaper, förenen eder!”
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”Inget Marx-år förflyter. Ingen hyllningskör gör sig påmind.” Du har ingen aning om
vad du snackar om, det hålls flera internationella konferenser med framstående
forskare i år, i London, Trier, Berlin, NY, etc. En mindre hölls i Köpenhamn i
månadsskiftet. Det lär fortsä�a nästa år, med tvåhundraårsjubileet.
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