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Krokodiler ser ut ungefär likadana idag som på dinosauriernas tid, lär jag mig av
zoologerna. Vissa djur har alltså inte evolverat speciellt under väldigt lång tid.
Krokodilerna klarade katastrofen som drabbade dinosaurierna kanske för a� de befann sig
i va�en. De fick i alla fall mer föda när alla dinos dog. Mat strömmar ständigt i floden de
lever i och krokodilerna äter det mesta, från fisk till däggdjur som går ner i floden för a�
dricka. Deras affärsidé är lika genial som tidlös: vänta tills maten dyker upp och hugg in.
Se också till a� jaga bort inkräktare från reviret.

Och inga vågar ju konkurrera med dem. De monopoliserar sin nisch. Och den finns kvar:
födorika floder finns fortfarande. Och ju större man är desto bä�re dominerar man si�
revir.

Något liknande är det med statsvetarna och Riksbankens Jubileumsfond, aktuell nu
eftersom ansökningstiden snart går ut för samhällsforskarna. Några få krokodiler fick från
början dominera i den nya strömmen av forskningsmedel. Då behöver man inte evolvera
några forskningsfinesser. Det är bara a� bevaka reviret och vänta på a�  utlysningen dyker
upp. Ju större man är desto enklare är det a� jaga bort andra.

En gång uppfunnen efter e� utredningsarbete under ledning av statsminister Tage
Erlander, beslutade riksdagen 1964 a� inrä�a en stiftelse för donationen Riksbankens
Jubileumsfond. Riksbanken beskriver sig som fristående, men är skapad genom e�
riksdagsbeslut efter en utredning utförd av självaste statsministern. Mer politisk är ju svårt
a� vara. Jan-Olof Johansson, betrodd chef för vetenskapsprogrammen på statstelevisionen i
många år, har i informella ordalag beskrivit hur skapandet gick till och vilken roll det kom
a� spela för dess blivande chef under många år, Dan Brändström (L. Andersson, 2002):

 



Tage Erlander ledde den kommi�é som såg till a� Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
kunde dra igång sin verksamhet våren 1965 (…) till viss förtret för den 1968 jubilerande
Riksbanken. De�a medförde a� Riksbanken jubileumsåret lyckades inrä�a e� ny� pris i

ekonomi ”till Alfred Nobels minne”, som utdelas av den Kungliga Vetenskapsakademien
på Nobeldagen.

Nåväl, 1965 från sin nya utkikspost i björkarnas stad övertygade Dan sin professor a� den
nya institutionen vid det nystartade universitetet borde delta i en gemensam
programansökan tillsammans med de ledande professorerna vid landets statsvetenskapliga
institutioner till den likaledes nystartade fonden. Sagt och gjort. Man skrev ihop en
programansökan för forskning om kommunal självstyrelse – kommunal indelning.

Riksbanksfonden såg nådigt på projektet som leddes av göteborgsprofessorn Jörgen
Westerståhl och gav det rejält med pengar, en miljon kronor per år. Det motsvarar i runda
tal tio miljoner årligen omräknat till dagens pengavärde.

– När jag har ti�at tillbaka i våra arkiv så kan man se a� det faktiskt var det allra första
projektet som fonden stödde och dessutom e� av de största, säger han, inte utan en viss
belåtenhet.

Nå, man kan nog påstå a� pengarna kom till god användning. Projektet resulterade i e�
fyrtiotal avhandlingar och många av dem som var verksamma inom det blev senare
betydande ”män” och i något fall även ”kvinna” i staten.

Karriären gick alltså bra för pojken från Ekträsk och snart hade han som förvaltningschef
nycklarna till hela universitet i Umeå. Och det var här som han, enligt honom själv, lärde
sig en annan sak han har haft stor ny�a av under hela sin karriär: a� verka utan a� synas.

Citatet nämns för a� visa hur statskunskapens politisering under Westerståhl och andra
statsvetare gick till. Samt a� politiseringen inte syns. Erlander med medarbetare föreslog en
forskningsfond. Bildandet av den sammanföll med utbyggnad inom svenskt
universitetsväsende. Några väl valda personer gynnades starkt av det. Många av dessa var
socialdemokrater. Westerståhl fick genom Riksbankens Jubileumsfond (RJ) en
dominerande ställning i svensk statsvetenskap. RJ ger också ut böcker i stil med ”När Tage
Erlander styrde landet” (Jubileumsfond, 2006). Olof Ruin, som Erlander har haft nära
personliga kontakter med har också utgivit en biografi över honom, finansierad av RJ. Det
är alltså inte förvånande a� det just inom statsvetenskapen finns en socialdemokratisk
dominans, (Berggren, Jordahl, & Stern, 2007, 2009). Läs mer om de�a i Samhällets
rörelselag. Marx, Darwin och statsvetenskapens politisering.

Evolution av och inom statskunskapen behövs därför egentligen inte. Riksbankens
jubileumsfond ser till a� de stora krokodilerna växer till sig ändå. Sedan första sökbara året
2000 har INGET projekt i statsvetenskap i sin sammanfa�ning nämnt ordet ”evolution” och
också använt evolutionär teori.  Men i några andra ämnen har det faktiskt hänt. De tre som
faktiskt finns är värda a� lista och jag klistrar in deras sammanfa�ningar:

GÖRAN SONESSON, Centrum för kognitiv semiotik (2008), Lunds universitet.

För a� förstå det specifikt mänskliga behöver vi i dag undersöka den både biologiska och
historiska process genom vilken människan skildes från andra djurarter. Forskare inom
filosofi, lingvistik, semiotik, kognitionsvetenskap, humanekologi, arkitektur, teater- och
musikforskning förenas av e� paraply, kognitiv semiotik, som både syftar till a� integrera
d t t ti k h i i k t i l t f å k iti t k h i tik
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det teoretiska och empiriska materialet från kognitionsvetenskap och semiotik
(vetenskapen om betydelser), och ta till sig impulser från de traditionella
humanvetenskaperna. Två hypoteser är unika för vår grupp: människans särart ligger inte i
språket utan i medlen för betydelseförmedling i allmänhet; och en del av denna särart kan

mycket väl ha uppkommit i historisk tid, utan specifikt biologiskt underlag. De olika
forskningsinsatserna kommer a� fördelas på fem temata, som hänger ihop både teoretiskt
och med avseende på de inblandade forskarna.

* Utveckling av tänkande och betydelseförmedling hos människan i jämförelse med andra
djurarter; hos barnet; och i 
historien.

* Semiotisk typologi: alltså skillnader och likheter mellan olika semiotiska resurser i e�
bre� kulturellt perspektiv.

* Neurosemiotik: det vill säga studier av strukturer och processer i hjärnan som medverkar
vid användning av olika 
semiotiska resurser.’

 

KARL WÄRNERYD, Handelshögskolan Stockholm (2004), Gruppselektion och sociala
normer

Evolutionär spelteori har på senare år blivit e� populärt redskap i ekonomisk teori. Det är
en vanlig uppfa�ning a� den evolutionära ansatsen visar a� antaganden om a� jämvikt
uppnås i ekonomiska och sociala sammanhang kan stödjas på mindre stränga antaganden
om individuell rationalitet än vad man traditionellt tro�. Den gängse evolutionära
spelmodellen har dock e� antagande om gruppselektion inbyggt. Med gruppselektion
menas a� beteenden som klarar sig relativt sämre än andra beteenden i samma grupp ändå
kan överleva på lång sikt därför a� gruppen klarar sig relativt se� bä�re än andra grupper.
Om gruppselektionseffekten avlägsnas från den evolutionära spelmodellen gäller inte
längre centrala resultat som t.ex. a� strängt dominerade strategier sållas bort på lång sikt.
En del av projektet syftar till a� utveckla en modell av evolution i spel i avsaknad av
gruppselektionseffekter, och således utröna gruppselektionens betydelse för li�eraturens
centrala resultat. En annan del av projektet syftar till a� visa hur gruppselektionseffekter
kan användas för a� förstå framväxten av sociala normer som föreskriver a� individen
bidrar till tillhandahållandet av kollektiva varor även då direkta incitament saknas.

KARL WÄRNERYD, Irrationalitet (2009)

I ekonomisk teori, och i hög grad inom filosofin, betyder begreppet ”rationalitet” i dag a�
ha preferenser och föreställningar och a� handla så a� ens ny�a maximeras givet ens
föreställningar. Men en äldre, bredare definition av rationalitet kräver även något av de
grundläggande föreställningarna – a� de är baserade på korrekta slutledningar från
faktiska iak�agelser.

Senare års forskning inom experimentell ekonomi har fokuserat på frågan om människor
faktiskt handlar rationellt i den snävare bemärkelsen, och evolutionär och
beteendeekonomisk teori har konstruerat förklaringar till varför så är fallet när de inte gör
det. Mindre uppmärksamhet har ägnats frågan om huruvida även irrationella
föreställningar, som till exempel övernaturliga föreställningar, kan förklaras ur e�
evolutionärt/ekonomiskt perspektiv.



Det här projektet syftar till a� studera i vilken mån beteende utifrån irrationella
föreställningar kan ge strategiska fördelar i konfliktsituationer. I en värld där till exempel
självmordsbombningar används strategiskt är en fördjupad förståelse av rationellt
beteende från irrationella utgångspunkter inte utan viktiga praktiska implikationer

 

Tre undantag som bekräftar regeln, således.

Kanske omgivningsfaktorer som ändras kan få till och med krokodiler a� evolvera? Givet
a� det gå� så lång tid med så stora tidigare förändringar i omgivningen utan a� det hänt
verkar det inte troligt. Det är lite som QWERTY-tangentbordet (uppkallat efter de
tangenter som ligger längst upp till vänster): det är uppfunnet på 1800-talet som
anpassning till behovet a� vara långsamt på den tiden typerna i skrivmaskinen inte skulle
trassla ihop sig. Fortfarande lever alla med denna suboptimalitet för a� så många andra
också gör det (i den latinska världen). Nya, snabbare tangentbordsuppsä�ningar har
uppfunnits, med de vinner inte spridning. QWERTY  är så dominerande i användning och
e� annat exempel på en ”inlåsning” (lock-in), som teknikforskarna kallar det.

De dinosaurier som överlevde katastrofen evolverade däremot vidare i form av fåglar. Det
verkar på något sä� en mer tilltalande evolutionär strategi…
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