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Bloggen om Samhällets rörelselag visades 4356 gånger i 26 länder under förra året. Sverige
stod för 4119. Det är ca 10 gånger fler än jag först trodde skulle vara möjligt a� få
intresserade för evolutionär statsvetenskap. Tack alla! Vilka ni nu är. Det skulle vara kul
med fler frågor eller kommentarer i kommentatorsfälten så a� det kan bli lite mer
diskussion ibland. Skriv! T.ex. om varför du läser bloggen och vad du tycker om den och
vad du skulle vilja veta mer om.

Det mest nedladdade inläggen är om evolutionsfobin och Tingsten. Jag vet inte riktigt vad
jag skall dra för slutsatser av det. Kanske är det de kända namnen nämnda där, vet ej. Men
själv tycker jag inlägget om Rockmore är roligast. Analysen han et al. gjort är fantastiskt
kul.

De flesta har hi�at bloggen via facebook. Jag är ju med i Högskoleläckan och
Universitetsläckan och har haft en del diskussioner där på teman som ingå� i bloggarna.
Om ni är från högskolevärlden kan ni hi�a en del i dessa grupper. Från diskussionerna i
dem har jag lärt mig en viktig sak. Anledningen till a� biologer är generellt
misstänksamma mot memetik är tydligen a� de ser memer och kulturell evolution som en
människans anpassning till omgivningen, så a� evolutionära (”ultimata”) förklaringar är
a� kulturen ökar det biologiska överlevnadsvärdet (fitness). De ser inte kultur som e�
separat rike (som jag gör), skilt från både djur, växter, svampar och virus. Därför kan de
inte tänka a� evolutionära (”ultimata”) förklaringar kan bo�na i memernas eller
memkomplexens egen överlevnad helt separerat från den mänskliga biologiska värden för
kultur. Det blev en stor aha-upplevelse när jag läste denna annars mycket informativa
introduktion till de olika typerna av förklaringar inom evolutionär teori.  Därför vill jag
påminna om den lilla boken The Selfish Meme av Distin. Mycket läsvärd. Den har det
perspektiv jag skulle önska, förutom Denne�s böcker som jag tidigare nämnt. Jag ser nu a�
hon också har ge� ut en ny bok om kulturell evolution, som jag inte läst mer än i utdrag på
nätet Men den verkar lovande (I den backar hon från den memetiska terminologin pga a�
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nätet. Men den verkar lovande. (I den backar hon från den memetiska terminologin pga a�
den skapat missförstånd, inte för a� den är inadekvat.)

God fortsä�ning!
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Jag är professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Förutom flera lärosäten i
Sverige har jag studerat och forskat vid The Johns Hopkins University, Columbia
University, UN University, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung samt
University College London. Visa alla inlägg av Mikael Sandberg
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Lägg till kommentar

1. Mikael Sandberg skriver:
januari 5, 2018 kl. 1:32 e m Redigera
Ovan skriver jag:

”Anledningen till a� biologer är generellt misstänksamma mot memetik är tydligen a�
de ser memer och kulturell evolution som en människans anpassning till omgivningen,
så a� evolutionära (”ultimata”) förklaringar är a� kulturen ökar det biologiska
överlevnadsvärdet (fitness).”

Till det vill jag tillägga a� jag är tacksam a� känna några biologer som inte alls tänker så
eller inte bara tänker så!

Det handlar om a� kunna se både primaters evolution och kunskapens evolution
samevolutionärt, precis som t.ex. djur och virus: bägge evolverar samtidigt som
kunskap parasiterar på människor och virus parasiterar på djur.

Hoppas det blir klarare… 
Mikael

Svara
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