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Förord 
Under 150-årsjubileet 2009 av Charles Darwins On the Origin of Species by Means of
Natural Selection (1859) påbörjades arbetet med denna bok för a� bli färdigt till 2017, vid
150-årsminnet av Karl Marx’ Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie (1867). Darwin
och Marx utgör ju polerna i det spänningsfält som fortfarande råder 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 och har helt
olika nätverk av kollegor nationellt och internationellt. I allmänhet vet samhällsforskare i
Sverige, enligt min bedömning, mycket lite om vad naturvetenskapen har a� bidra med till
forskningen om mänskliga samhällens politiska, ekonomiska, teknologiska och kulturella
förändring. Lennart Lundquist, nyligen bortgången statsvetarprofessor i Lund, noterade
också de�a i sin bok Humanvetenskapens tudelning (2006). Lundquist utgick från e�
antagande a� ”[r]elationen mellan biologiskt och socialt hos människan […] ännu inte
klarlagts på e� sä� som ger underlag för operativ teori” (s. 21). Denna typiska
utgångspunkt från det socialvetenskapliga lägret ifrågasä�er jag i denna bok. För a� finna
en ”operativ teori” måste man naturligtvis först seriöst söka nå en sådan och av
vetenskaplig hederlighet ge teoretisk biologi den rä�visa chans den sannerligen förtjänar.
Biologer som läser Lundquists bok känner sig antagligen beklagansvärt missförstådda i sin
vetenskapliga visshet och undrar säkert stillsamt om de där ”aktörerna” eller
”strukturerna” evolverar som allt annat organiskt liv i universum eller om
samhällsforskningen har hi�at några hi�ills 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 därför också ofta matematiskt,
kvantitativt och statistiskt grundad politik- och förvaltningsforskning. I si� förord anger
han a� sådan kvantitativ forskning är ”en stoppkloss för all humanvetenskaplig
utveckling”. I denna bok vill jag hävda motsatsen och a� vi dessutom har mycket a� lära
från teoretisk biologi för a� förstå principerna för samhällets förändring. Lärandet från
teoretisk biologi kan också kräva sådana formella, kvantitativa och statistiska metoder. Det
finns många hinder för natur- och socialvetenskapliga synteser som vidmakthåller



humanvetenskapens ”tudelning.” Socialforskare ser det antagligen som i tid kostsamt a�
fördjupa sig i teoretisk biologi. Den ger inte snabb belöning i dagens
forskningsfinansieringssystem som är skapat utifrån just denna traditionella separering av
social- och naturforskning. 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 bedrivs idag. Evolutionär
samhällsforskning, 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 skygglappar i samhällsforskningen: nästan
ingen ser den naturvetenskapliga forskning som finns om människan och hennes
samhällen. I denna bok vill jag få bort skygglappar genom a� erbjuda en genväg för
samhällsforskningen till naturvetenskaplighet. Utgångspunkten är den för alla
samhällsforskare så välkände Marx, eftersom han faktiskt hade naturvetenskapliga
ambitioner och har haft oerhörd betydelse för den efterföljande samhällsforskningen på e�
sä� som för statsvetenskapen, 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 hade han inte tillfälle a� i
grunden bygga på denna nya evolutionsteori. Men efter den framgång som Darwins bok
rönte, sporrades Marx a� uppnå samma vetenskapliga genombro� och legitimitet som
Darwin. I förordet till första upplagan av Kapitalet anger han därför a� ”det y�ersta syftet
med de�a verk är a� avslöja det moderna samhällets ekonomiska rörelselag”. I efterordet
till den andra upplagan u�ryckte han ännu tydligare a� han önskade a� hans magnum
opus skulle motsvara Darwins verk om arternas uppkomst. E� stort problem med Marx’
vetenskapliga ambition var a� han samtidigt hade egna politiska syften. A� Marx i si�
huvudarbete fastställde en rörelselag för det han kallade det kapitalistiska samhället
syftade till politisk kamp för a� ersä�a denna på kapitalismen vilande rörelselag med icke-
kapitalistiska, socialistiska och kommunistiska sådana. På det sä�et har Marx’ verk spelat
en avgörande roll för skapandet av framför allt det revolutionära Sovjetsamhället och
andra socialistiska experiment, men faktiskt även det svenska reforminriktade folkhemmet.
Föreliggande bok påminner om de�a faktum. Tydligt blir det exempelvis i Det
kommunistiska manifestet i 1922 års upplaga, introducerad av Sveriges förste
socialdemokratiske statsminister Hjalmar Branting i e� efterord (Marx & Engels, 1922), där
han ger u�ryck för sin reformmarxistiska hållning. Kapitalets förste svenske översä�are var
också Rickard Sandler, svensk socialdemokratisk statsminister från den 24 januari 1925 till
den 7 juni 1926. Sådant spelade roll för e� lands politiska kulturframväxt då det skedde i
en tid då partier, partiideologier och partisystem etablerades och formades. A� vår
politiska kultur därför är präglad av denna reformmarxism som i fyra decennier utan
avbro� innehade regeringsmakten i vårt land är inte förvånande. Flera av Marx’ begrepp
och föreställningar har på e� djupare plan påverkat vår uppfa�ning om politik och vår
relation till den, ofta mer än vi är medvetna om. För de flesta har termer som ”kapitalism”,
”socialism” och ”klass” blivit allmängods. De kommer från eller via marxismen, även om
den tankeströmningen inte var ensam om a� använda dem. Men djupare föreställningar
om samhället, som a� våra beteenden till stor del styrs av materiella förhållanden, kan
även borgerliga idag normalt hålla med om, trots a� den uppfa�ningen också är
marxistisk. ”Kultur” ses som sekundär, medan ”ekonomin” hålls som primär – återigen e�
Marx-influerat perspektiv. Marxistiskt inspirerade synsä� på samhället har alltså blivit en
fundamental del av det de flesta idag anser oomtvistat. Vi har också mer eller mindre
omedvetet marxistiskt grundade föreställningar om hur förändringar av samhällen går till,
vad som är förändringarnas ”motor” och vad som egentligen ”driver” samhällen ”framåt”.
När det gäller uppfa�ningar om hur samhällen förändras har ”kultur” degraderats till den
för förståelsen irrelevanta ”överbyggnaden”. Bo Rothstein, en gång Lundquists doktorand,
drar i en ”Manual för skapandet av e� hållbart solidariskt samhälle” (2011), en slutsats om



a� ”social solidaritet är inte kulturellt bestämd men kan påverkas av utformningen av
institutioner”.1 E� modernt perspektiv med grund i naturvetenskaplig forskning om
kultur är snarare a� politiken, ekonomin och tekniken, liksom ”kultur” i form av konst,
teater, film, li�eratur, samt våra värderingar i form av tillit och uppska�ning av olika
förhållanden sammantaget utgör våra egentliga kulturer, de som är forskningsobjekten i
denna bok. Kulturer är därför inte statiska och nationella, som Rothstein beskriver dem,
utan föränderliga vanor, beteendemönster, vanetänkanden, värderingar och a�ityder 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 u�ryck och beteenden som inte är biologiskt
eller genetiskt styrda instinkter och som varierar mellan människor (eller djur i den mån de
har olika kulturer), och som härrör ur vår förmåga till skapande och spridning av mentala
representationer, idéer och kognitioner genom olika typer av handling. Tolkningen av
kulturer på de�a sä� är alltså inte ”biologistisk”, utan tvärtom ”anti-biologistisk”, den står
för a� kulturu�ryck 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 evolutionär kulturforskning, med all dess tyngd sedan Darwins
samhällsavgörande vetenskapliga framsteg. Men den har som objekt inte biologin i fysisk
mening utan kulturer. I en kultur spelar ”viljan” en sekundär roll. Viljan ses snarare som
u�ryck för viss kultur, inte som orsak. För marxister har ståndpunkten i de�a avseende
däremot traditionellt varit a� det dels finns en determinism i historien från kapitalism och
därefter gemensam produktion – ”kommunism” –, dels en voluntarism, a� arbetarklassen
skulle behöva samla sig i klasskamp mot den kapitalism som exploaterade och alienerade
den. Syftet skulle vara a� uppnå denna historiens ändå ödesbestämda slutstation
(Dahlkvist, 1978, s. 432f). Mer generellt u�ryckte Marx a� 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 produktionsförhållandenas
förändring kräver revolution, har den reformistiska marxismen, alltså socialdemokratin,
gjort voluntarismen till si� arbetssä� för a� uppnå denna förändring mot socialism. Palmes
boktitel Politik är a� vilja (1986), u�rycker precis de�a. Det som idag gör a� de�a ämne
måste aktualiseras är a� modern forskning om hur samhällen förändras, och vilken roll
politiska ”viljor” spelar i det sammanhanget, pekar åt helt andra teoretiska riktningar än
Marx’ och hans efterföljares skrifter, i både revolutionär och reformistisk tappning. Vi lever
i en tid då klyftan mellan den evolutionärt och vetenskapligt grundade kunskapen om hur
människors och politiska systems förändring verkligen går till, å ena sidan, och den
allmänna föreställningen – även bland politiker och naturvetenskapliga icke-biologer – om
hur politisk handling leder eller kan leda till förändring, å den andra, snabbt 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 utbildningspolitiken och dess politiserade ryckighet.) Populism kan ses
som en förtvivlad reaktion och önskan a� styra som man ”vill” när inte ”etablissemanget”
är förmöget a� vända det som man ser som en obönhörlig eller mänskligt ostyrbar
utveckling. Det paradoxala med den snabba utvecklingen på forskningsområdet är också
a� de teoretiska rö�erna till dagens 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 första delen av 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 omgivningen. 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 oavse� tid och rum. Marx’
efterföljare samhällsforskarna är den kärntrupp som ryggar för den insikten och hävdar a�
just det mänskliga samhället är undantaget i universum från giltigheten av Darwins teori.

Publicerad av Mikael Sandberg
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Lägg till kommentar

1. Per Lundberg skriver:
augusti 29, 2017 kl. 9:09 e m Redigera
E� mycket välformulerat förord. Det är viktigt a� göra klart, a� ”darwinism” i de�a
sammanhang s.a.s. är metaforisk i den meningen a� det inte är människorna som i
första hand är de evolverande entiteterna. Man kan annars förledas a� tro, a�
samhällets rörelselagar är biologiska – det är de inte – men a� evolutionsbiologiska
principer och teorier kan användas för a� förstå hur samhällen och dess institutioner
utvecklas (evolverar).

Svara
2. Mikael Sandberg skriver:

augusti 30, 2017 kl. 6:49 f m Redigera
Javisst, du har rä� som vanligt! Jag har inte klippt in hela förordet, det finns mer. Och
där försöker jag precis få in de�a också. I e� annat blogginlägg nämner jag Ritchie, som
är pionjären i de�a sä� a� integrera samhällsvetenskap och teoretisk biologi på
vetenskapligt fungerande sä�.

Svara
3. Mikael Sandberg skriver:

augusti 30, 2017 kl. 11:32 f m Redigera
Kanske skulle jag ändå utveckla mi� svar här istället för a� hänvisa till boken som ännu
inte ge�s ut. ”Darwinism” är ju en term a� undvika, precis som du ju skriver Per,
eftersom -ismer överhuvud inte är lämpliga i vetenskapliga sammanhang. Och om
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”Darwinism” också skulle syfta på just biologiska organismer enbart hade det inte varit
så intressant för samhällsforskarna. Men som du skriver Per, om evolutionsbiologiska
mekanismer (i meningen evolution pga variation, selektion och nedärvning på annat
sä� än det biologiska) kan anses beskriva kulturella fenomen, inklusive de politiska, då
börjar det bli intressant för oss evolutionärt inriktade politikforskare…

Svara
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