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E� fåtal böcker och personer spelar avgörande roll för varje forskare, skulle jag tro. I mi�
fall påverkades jag väldigt starkt av en kurs Gunnar Falkemark höll hösten 1979, när jag
började läsa b- eller c-nivån i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han introducerade
bl.a. Robert Dahls Polyarchy. Participation and Opposition (1971). På sidan 7 i boken, som jag
köpte i augusti 1979, fanns en helt fascinerande figur, som visade kärnan i Dahls teori eller
modell för demokratisering (alla statsvetare i min åldersklass känner ju till denna bok, men
kanske har jag också andra som läsare):

https://pol.gu.se/om/personal?userId=xfalgu
https://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_A._Dahl
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyarchy


Det finns mycket a� säga om denna teori eller modell. Dels är den dynamisk i den
meningen a� den syftar till a� förklara förändringens väsen historiskt bland politiska
system. Det är ovanligt i statsvetenskapen och samhällsforskningen. Dels förklaras denna
förändring enkelt med hänvisning till två avgörande dimensioner: deltagande (främst i val
men även i andra former), dels i tävlan (mellan eliter om främst den politiska makten,
influerat av Schumpeter, som jag skrivit om i e� annat inlägg). Dahl menar a� demokrati
har mer drag än dessa och anger istället termen ”polyarki”, flertalsvälde, som kärnan i

https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/2018/01/08/evolutionar-pionjar-joseph-a-schumpeter/


demokrati (som ännu inte fullbordats någonstans enligt honom).  I boken anger han också
sin klassiska definition av demokrati:

I should like to reserve the term ”democracy” for a political system one of the
characteristics of which is the quality of being completely or almost completely responsive
to all its citizens.

Och det kanske är svårt a� i realiteten uppfylla – responsivitet för alla medborgare (oftast
översa� med det icke systemteoretiska utan individbaserade u�rycket ”lyhördhet” i svensk
statsvetenskap typiskt nog). I Appendix på Polyarchy finns dessutom en kategorisering av
alla kända politiska system enligt hans begreppsapparat. Det var ny� för mig, mer
förankrad som jag då var i olika materialistiska uppfa�ningar om vad som avgjorde vilka
politiska system vi människor har haft historiskt enligt Marx och andra filosofer.

Robert Dahl hyllades högtidligen vid den amerikanska statsvetarkonferensen (APSA
annual meeting) 2014 efter sin död tidigt det året. Jag var där och hörde den ena professorn
efter den andra vi�na om Dahls betydelse. Främst var det Polyarchy och ovanstående
modell som hyllades. Jag var på vippen a� själv träda fram och säga följande:

Jag hade också haft turen a� träffa Dahl i en paus efter hans föreläsning i centrala
Stockholm många år tidigare, jag tror det var på e� möte SNS. Jag kommer fortfarande ihåg
den första meningen i hans föredrag: ”The idea of democracy is evolutionary. …” Man kan
ju bli memetiker för mindre! I alla händelser kommer jag ihåg a� jag frågade honom om
han ansåg a� USA hade kunnat bli parlamentariskt. Och det påstod han a� det kunde ha
varit om bara grundlagsfäderna tänkt annorlunda… Men institutioner har ju de varianter
historien funnit, som han u�ryckte det i Polyarchy: 

Hm. Vad betydde det svaret egentligen? Ohistorisk fråga, kanske han tyckte.

När jag bläddrar i Polyarchy och dess Appendix nu, tänker jag på MaxRange, Max Rånges
dataset som just listar institutioner, snarlikt Dahls förslag och e� nu genomfört system, som
jag också beskrivit tidigare. Kanske var det också därför jag fastnade för det när Max hörde
av sig.

Det var emellertid i och med e� projekt tillsammans med historikern Martin Åberg 1997
som jag forskningsmässigt hade började jag ti�a på Dahls modell igen. Då gällde det för
oss a� förstå det post-kommunistiska Polens och Ukrainas väg till demokrati. Jag gjorde
försök i boken Social Capital and Democratisation: Roots of Trust in Post-Communist Poland and
Ukraine a� beskriva deras vägar i e� dahlskt landskap (sök på Dahl-Vanhanen adaptive
landscapes).

Jag hade nämligen då också innan projektet med Polens och Ukrainas demokratisering just
auskulterat en doktorandkurs i teoretisk biologi för Malte Andersson på Göteborgs
universitet. I samband med den kursen fick jag se liknande landskap i den biologiska
teoretiska li�eraturen. Sewall Wright, en av den moderna darwinistiska syntesens skapare,
framlade teorin och modellen ”fitness landscape” 1932. (Syntesen sammansmälte
matematiskt Darwins teori om blandad nedärvning med Mendels resultat om partikulär
nedärvning, y�erst kort sammanfa�at. Darwin trodde a� arvsmassan blandades, medan
Mendel visade a� anlag var partikulära, som dominanta och recessiva gener. )

Konsekvensen av a� anlag var partikulära snarare än blandade som en soppa är ju a� de
kan kombineras på e� exakt antal olika sä�. Om det finns säg 10 varianter av en gen på
1000 l (l i) i bli l i 101000 d l d 1000 ll

https://sv.wikipedia.org/wiki/Memetik
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/2018/01/24/demokrati-pa-nedgang/
https://books.google.se/books?id=UK40DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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1000 platser (loci) i arvsmassan blir antalet varianter 101000, dvs e� tal med 1000 nollor,
vilket är astronomiskt. Givet den gigantiska mängden möjliga kombinationer av gener
inom en art, så skapas lika många möjligheter till variation mellan individer. Alla varianter
har sin egen överlevnadsframgång beroende på hur just den egna varianten passar
omgivningen inklusive individer av egna och andra arter och kön. Det är den tankegången
som genomsyrar även Dawkins The Blind Watchmaker (1986), där han simulerar fram olika
evolutionära stigar av ”biomorfer” (simulera själv här).

Evolutionen sker mellan generationer genom övergångar bland endast några få av alla
dessa möjliga kombinationer, i spår. Det är utgångspunkten för Wrights modell. Först
beklagar han a� e� tvådimensionell landskap bara kan ange en enkel och pla�
kombination av två dimensioner kombinationer av gener, men han vill ge en principskiss:

Prickade linjer markerar höjdlinjer och toppar har markerats med + och sänkor med -. 
Redan där hade Robert Dahls landskap en svaghet: det kunde ange� vilka toppar som ökar
och vilka som minskar överlevnadsframgången. Men han visar inte förståelse för a�
stängda hegemonier, typ Sovjetunionen, har en lägre överlevnad än andra, en gigantisk
missräkning som hela statsvetarkåren gjorde sig skyldig till (förutom Karl W. Deutsch som
i början av 1950-talet förutspådde sammanbro�en till mi�en av 1980-talet, vilket är en
annan historia). Dahl antyder till och med a� det skulle kunna bli möjligt a� från
inkluderande hegemoni gå direkt mot polyarki, vilket senare visade sig var fel beträffande
de post-kommunistiska länderna (som ju istället ofta hamnade i oligarki eller sluten
hegemoni).

Wright beskrev därefter en typ av förändringsmekanism för förståelse av evolution med
hjälp av följande figur:

http://www.emergentmind.com/biomorphs
http://www.blackwellpublishing.com/ridley/classictexts/wright.pdf


Teorin framställs i något som ser ut som serietidningsform. I korta drag så är det följande
steg som leder till evolutionär förändring (se en analys av Wright här):

1. Antingen genom ökad mutation eller reducerad selektion kommer en population på en
fitnesstopp a� expandera över toppen ned i slu�ningar och då tappa i
överlevnadsframgång (=fitness).

2. Motsatsen: antingen lägre mutationsgrad eller ökad stabiliserande selektion samlar
populationen till ökad anpassning till den lokala omgivningen.

3. Förändring i omgivningen, kombinerad med masselektion kommer a� förfly�a
populationen till en ny topp, men mycket långsamt.

4. Inavel i små populationer kommer a� orsaka slumpvariation bort från
anpassningstoppen och till slut till utrotning.

5. Moderat nivå på inavel inom medelstora populationer kommer a� leda från den
aktuella toppen, med liten sannolikhet a� nå en ny.

6. Populationen delas upp i undergrupper (”races” eller demer)

Jag vet inte hur mycket av denna teori om stora evolutionära förändringar är tillämpliga i
l liti k t h j t i t D hl i t d t h ll h t i k f å

http://joelvelasco.net/teaching/167win10/pigliucci%2008%20-%20sewall%20wright's%20adaptive%20landscape.pdf


analysen av politiska system och jag tror inte Dahl visste det heller, om han nu utgick från
denna modell. Själv tror jag ju inte ens a� demokratisering sker inifrån system utan smi�ar
utifrån de stater som har historiska förutsä�ningar för det. Men det är en annan historia (se
e� tidigare blogginlägg och e� ännu tidigare).

Mest passande tror jag Wrights modell är över populationen revolutionärt marxistiska
stater. De hade först en viss variation, såsom Titos modell i Jugoslavien kontra de
stalinistiska. Därefter skedde viss uppstramning med Kominform och Brezjnevdoktrinen

(a� inte tillåta avhopp från lägret). Men en dramatisk teknologisk omvärldsförändring som
resultat av fri� och innovativt tänkande skakade om de ”socialistiska” samhällena. Vissa
länder klarade inte de�a (okopierbar elektronik, datorteknik och Reagans ”stjärnornas
krig” med hot om automatiska anti-missilvapen i rymden blev dödsstöten för
Sovjetimperiet).  Några få länder hankade och hankar sig fram ändå: Cuba och Nordkorea,
men utgör y�erst svaga ”undergrupper” väldigt olika varandra. Endast Kina framstår som
livskraftig modell i denna darwinistiska utslagning bland revolutionära marxistiska
system. (Reformmarxistiska system däremot, såsom det svenska, har överlevt och
utvecklats starkt, men har samtidigt haft svårigheter a� anpassa sig till en föränderlig
omgivning av annat slag än frihetlig-teknologisk, såsom legitimitet för arbetarpolitik i e�
alltmer tjänsteproducerande kunskapssamhälle, samt på senare tid även EU-anpassning
och invandring.)

Idén med ”fitnesslandskapet” eller det ”adaptiva landskapet” är ju a� visualisera
förhållandet mellan underliggande anlag och reproduktionsframgång under föränderliga
omgivningsförhållanden. Poängen med landskapet är a� visa a� gen- (eller politisk-
institutionella mem-) uppsä�ningar kan låsas inne i dalgångar, ramla ned i utrotningsdjup
eller rusa på en reproduktionstopp som inte är den högsta och därmed hamna i en
suboptimal utformning evolutionärt:

https://wordpress.com/post/evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/1832
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/2017/12/27/rockmore-rockar-mer-tunga-bidrag-2017-till-den-evolutionara-politikvetenskapen/


 

Det är klart a� Wrights landskap är snarlikt Dahls som visar a� vissa samhällen rusar på
utformningar av sina system som senare visar sig vara suboptimala (som E ovan).
Sovjetsystemet, det Dahl kallar ”inkluderande hegemonier”, innebar ju deltagande utan
tävlan:  98,8 procent röstar på Brezjnev, men ekonomi går i bo�en och systemet kan inte
reproducera sig i längden.

Säkert har idén, eller memen om man så vill, vandrat från Wright till Dahl på något sä�.
Det är naturligtvis inte skäl till a� anse a� adaptiva landskap är vetenskaplig oklanderliga
(se exempelvis kritik här.)

Randy Olson tillät mig använda hans rörliga illustrationer. Här är e� statiskt landskap som
populationen evolverar inom.

Ser du på nedanstående videoklipp (med musik) får du fler varianter på adaptiva landskap
och vad förutsä�ningar ger för populationers evolution:

https://courses.app.ist.ac.at/fileadmin/user_upload/BIO-515-S17/Coyne_1997_Evolution.pdf
http://www.randalolson.com/2014/04/17/visualizing-evolution-in-action-dynamic-fitness-landscapes/


 

Slutsatsen är a� adaptiva landskap, ”fitnesslandskap” är fascinerande. De provocerar till
nya tankegångar, tillämpningar och frågeställningar för evolutionära samhällsforskare, typ
den figur Patrik Lindenfors skapade i en artikel  PLOS ONE 2011 med Fredrik Jansson och

mig:

Från Polity IV-data kunde vi se a� övergångar till och från olika värden på institutionella
variabler skedde på två huvudsakliga från-till-positioner. Det stödde teorin om a� det
”egentligen” bara finns två typer av system: de autokratiska och de demokratiska. Men
Polity IV har svagheter i definitioner av de institutioner som ingår och det går a� få fram
en tredje oligarkisk, som jag tidigare nämnt. Det finns också i MaxRange e� stort antal
dimensioner, inte bara två eller tre, i den politisk-institutionella mem-rymden. Jag kommer
a� komma tillbaka till det i e� framtida inlägg.

 

Publicerad av Mikael Sandberg
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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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1. Mikael Sandberg skriver:
februari 25, 2018 kl. 5:57 e m Redigera
Förlåt Patrik! Äras den som äras bör – nu ändrat till dig som skapare av sista figuren!

Svara
2. Mikael Sandberg skriver:

februari 26, 2018 kl. 7:05 f m Redigera
Omdömena om olika regimtyper blev kortfa�ad ovan. Alla demokratier är naturligtvis
inte till övervägande del inspirerade från andra länder. Det finns s.a.s. uppfinnare och
efterföljare. Till uppfinnarna av olika varianter hör USA och Frankrike efter sin
revolutioner och Schweiz. Detsamma kan säkert sägas om de revolutionärt marxistiska
staterna: några var grundade i genuint inhemska rörelser, såsom Ryssland, Jugoslavien
och Kina. Andra var påtvingade eller manipulerade genom påtryckningar från Sovjet,
såsom öststaterna. Detaljerna i de�a är välkända numera.

Svara
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