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Det kan man ju undra. Jag försäkrar a� det inte är gammaldags ”socialdarwinism” jag vill
ha tillbaka. Det är modern evolutionär kulturforskning jag intresserar mig för.

Mycket av den samhällsvetenskap jag skulle vilja se mer av har sina rö�er i den
anglosaxiska li�eraturen. Den förste a� tillämpa en modern evolutionär tolkning av
politiska institutioner var den skotske filosofen David Ritchie i sin Social Evolution (1895):

”Det pågår e� ’naturligt urval’ av idéer, vanor, institutioner oberoende av naturligt urval
bland individer och raser.”



David Ritchie (1853-1903)

I modern statsvetenskap har Darwins lag och den naturvetenskapliga teoribildningen om
evolution givit e� fåtal men betydelsefulla avtryck. Dock betraktas evolutionär-teoretisk
forskning som en av de mer lovande nya forskningsgrenarna 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). E� 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 a�
strategier som visar sig framgångsrika tenderar a� leva kvar längre och i större antal än de
som inte är det. Nobelpristagarna Ostrom och Schelling är föregångare inom evolutionär
samhällsforskning med inriktning mot fenomen som uppstår i mänskligt samspel och inte
kan frambringas nationellt av en centralmakt (Ostrom, 1990; Schelling, 1969; Schelling &
Halperin, 1961). Men evolutionär teori har de senaste åren också utvecklats mycket på e�
tvärvetenskapligt eller kanske snarare transdisciplinärt plan. Publikationerna sker ofta i
Nature, Science, Proceedings of the Royal Society B, Proceedings of the National Academy
of Science (PNAS), Public Library of Science (PLoS) och Technological Forecasting and
Social Change, snarare än i socialvetenskapliga facktidskrifter, trots a� dess tillämpningar
ligger i gränslandet mellan sociologi, statsvetenskap, ekonomi och kulturforskning.
Forskningen har kommit så långt a� den börjar sammanfa�as i monografier om
samarbetets evolution på e� så generellt teoriplan a� det gör den högst relevant för all
forskning om politik och ekonomi, inte minst institutioners och strategiers evolution
(Binmore, 2005; Bowles & Gintis, 2011; Nowak & Highfield, 2011; Schelling, 1978; Young,
1998). Det innebär a� den nya evolutionära social- och samhällsforskningen utvecklas
utanför de traditionella samhällsvetenskapliga tidskrifterna och i de mest kända
naturvetenskapliga. En samhällsforskningens vetenskapliga genombro� står bortom
vardande, den exploderar snarast. Traditionell samhällsforskning och statskunskapen kan
internationellt inte längre ignorera dessa samhällsforskningens naturvetenskapliga
innovationer. För dem med bakgrund i en traditionell samhällsforskning där biologernas,
spelteoretikernas, ekologernas, systemteoretikernas, datorteknikernas och fysiologernas
naturvetenskapliga forskningsresultat inte läses kan det verka långsökt a� gå ända tillbaka
till Darwins mer än 150 år gamla teori om principerna för evolution som fundament. Men
Darwins teori om evolution har de senaste decennierna få� förnyad och allt vidare
aktualitet eftersom den så väl går a� tillämpa och bygga vidare på inom många andra
områden. Ekonomi, 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 samhällsforskning” eller ”evolutionär statsvetenskap”,
även om det förutom de internationella namnen ovan och senare i denna bok redan finns
inhemska vetenskapliga innovatörer (Enquist et al., 2011; Jansson, Lindenfors & Sandberg
2013; Lindenfors, 2011a; Lindenfors, Jansson, & Sandberg, 2011; Sandberg, 2000, 2003/04,
2006; Sandberg & Lundberg, 2012). Ur naturvetenskaplig synvinkel är termen
”evolutionär” ju helt överflödig – precis som ”darwinistisk” är det – beträffande kultur-
och samhällsanalys, och enbart påtvingad av existensen av en dominerande evolutionsfobi.
Det borde naturligtvis vara en självklarhet a� det är vetenskaplig teori man som
samhällsforskare skall bygga på och a� den teorin i grunden är evolutionär när det gäller
den levande världens fenomen; biologiska såväl som kulturella. Det är därför befogat a�
ställa sig frågan varför denna traditionella forskning inte tar till sig evolutionär teori.
Skälen är enligt min mening politiska, historiska och vetenskapsideologiska; prologen och
e� kapitel i del II tar upp några centrala vetenskapsideologiska mekanismer i denna
socialvetenskapliga protektionism, selektiva perception och faktaresistens.
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1. Per Lundberg skriver:
augusti 30, 2017 kl. 11:45 f m Redigera
Återigen en bra och kärnfull förklaring. 
A� det till den ekonomiska förklaringsmodellen (”marxism”) finns e�
kulturevolutionärt (”darwinistiskt”) alternativ står klart. Men skulle
”produktivförhållandena” och ”produktionskrafterna” också kunna underkastas en
kulturevolutionär analys? Eller är de två sä�en a� förstå samhällets rörelselag s.a.s.
paradigmatiskt skilda och därmed kuhnskt ”inkommensurabla”. Kan den historiska
materialismen del av samhllets rörelselag, men i e� kulturevolutionärt ljus?
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Hallå igen! För det första anger Marx a� Kapitalet ”bara” är en teori om just
kapitalismens rörelselag, inte andra samhällens. Så där har vi en första skillnad mor det
kulturevolutionära angreppssä�et, som ju pretenderar på a� erbjuda en lag om alla
typer av samhällen någonsin i universum. Men det är klar, produktionsförhållanden
och produktivkrafter är ju begrepp som Marx använder om alla typer av samhällen
också. Det intressanta är väl ”dialektiken” mellan produktionsförhållandena
(ägarstrukturer i förhållande till ”produktiomedlen” dvs. det som behövs för a�
producera något av bytesvärde för andra under vissa samhällsförhållanden) och
produktivkrafternas utveckling (teknikutveckling). Den dialektiken beror ju på a� Marx
ser teknikutvecklingen som a� den ”spränger bojorna” för vissa
produktionsförhållanden i vissa historiska lägen. Industriproduktion spränger
exempelvis bojorna för feodala produktionsförhållanden eftersom feodalherren då inte
kan kontrollera livegna längre, som istället flyr till urbana industricentra.

Det kan ju verka som en bra teori. Men i själva verket är den inte speciellt passande i de
flesta samhällen utanför de strikt godsherrestyrda, typ Preussen. Anser jag i alla fall. I
Sverige (innan det godssystemtypiska danska Skåneland införlivades i alla fall)
dominerar ju egenägda eller egenförvaltade småjordbruk mycket mer. Eller in England
om Marx analyserade. Dessutom är det ju inte produktivkrafterna som nödvändigt
industri och hårdvara i vår tid som obönhörligt utvecklar tekniken. De flesta teknik- och
innovationsforskare är väl idag eniga om a� idéer, koncept och affärsmodeller är mer
drivande än själva hårdvaran. Och dessa nya former av produktivkrafter är ju allt annat
än determinerade av historien, utan snarare evolutionärt öppna (nya kombinationer,
som Schumpeter skriver, är ju kombinationer på ny� sä� av gamla teknikelement eller
sä� a� organisera, obs det sista, som frambringas av enskilda entreprenörer, inte som
abstrakta produktivkrafter).

Produktionsförhållandenas historiskt determinerade steg mot kommunismen är ju
Marx variant på Hegels Världsandens utveckling mot gudomlighet. Darwins lag om
tillräckliga villkor för evolution i variation, selektion och nedärvning är ju däremot
öppna och odeterminerade. I artificiell selektion (avel och förädling) försöker man styra
evolutionen, men det är väl bara i genteknikens värld man kan tala om viss form av
determinerad evoluition. ”Darwinistisk” (usch för de�a ord) evolution är ”open
ended”, dvs. man vet inte vart den leder.

Habermas har i Communication and the Evolution of Society. Boston: Beacon Press som
1979 tolkat produktionsmedlens och produktivkrafternas dialektik i cybernetiska
termer med användning av Piagets begrepp assimilation (lärande av nya tekniker)
kontra accomodation (anpassning till inlärd teknik i form av nya ägandeförhållanden
inom produktionen). Det är en intressant tanke (som jag använde i en avhandling om
assimilering av väs�eknik i Sovjet en gång), men inte speciellt ”darwinistisk”. Möjligen
kan man hävda a� Sovjets oförmåga a� införliva väs�eknik visade på motsatsen:
produktivkrafterna styrde inte längre när de införlivade i e� ”socialistiskt” plansystem.
Istället stod tekniken och rostade eller fungerade hjälpligt till någon reservdel fa�ades
eller service från leverantören behövdes… Så där fanns inte mycket av vare sig dialektik
eller evolution om man säger så…

Därför är det svårt a� förena revolutionära och evolutionära idéer utan a� det blir
oerhört krystat. Marxismen är ju materialistisk och tror a� allt blir bra bara man ändrar
de materiella förhållandena (med revolution enligt vissa, med reformer enligt andra),
medan kulturevolutionära vetenskapare snarare studerar idéernas, strategiernas,
begreppens, konceptens, memernas, handlingsmönstrens, handlingarnas, åtgärdernas
och dådens kumulativa evolution med resultat i vår fysiska omvärld, det som dessa



forskare kanske kallar ”utökade fenotyper” (Dawkins 1976, 1982), ”nischer” (Laland)
eller ”extended evolutionary hypothesis” (Laland, Uller et al). Så det verkar
inkommensurabelt, paradigmskilt, anser jag i alla fall. Det märks tydligt också när man
som statsvetare diskuterar dessa saker. Det fruktbara vetenskapliga samtalet infinner
sig knappast, därför a� antagandena i grunden är så fundamentalt olika, liksom
referenserna, liksom angreppssä�et i studier.
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augusti 30, 2017 kl. 2:18 e m Redigera
Just så! 
I sista stycket fångar du det fint: 
”Därför är det svårt a� förena revolutionära och evolutionära idéer utan a� det blir
oerhört krystat. Marxismen är ju materialistisk och tror a� allt blir bra bara man
ändrar de materiella förhållandena (med revolution enligt vissa, med reformer
enligt andra), medan kulturevolutionära vetenskapare snarare studerar idéernas,
strategiernas, begreppens, konceptens, memernas, handlingsmönstrens,
handlingarnas, åtgärdernas och dådens kumulativa evolution”
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