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Lackmuspapper mäter surhetsgraden i vätskor. Tänk om statsvetenskapen hade något liknande a�
mäta graden av demokrati med. Livitsky och Zibla� har e� förslag…

”Katekesen har sin tid och ostkakan sin”, som Emils mamma sa. Så är det med bloggen och
undervisningen också. Så nu är det dags för ostkaka igen, eller katekesen, beroende på hur man ser
det.

Har ändå under de fyra kurserna jag samtidigt le� eller medverkat i hunnit läsa dels How
Democracies Die av Livitsky och Zibla�, samt The Secret of Our Success av Joseph Henrich. De
två första är professorer i statsvetenskap och den senare i human evolutionär biologi, men
alla på Harvard. Ständigt de�a Harvard.

Lästa tillsammans blir 1+1=3, en djupare insikt än läsning av endera.

Kanske läste ni Sören Holmbergs, Staffan Lindbergs och Bo Rothsteins recension av
harvardkollegornas bok i SvD 2/4. Där ger de en god översikt över innehållet i How
Democracies Die. Så jag behöver inte säga mer än a� demokratier nu dör i världen på grund
av bristande politisk kultur i många länder. Det handlar om a� demokratiska normer
förtvinar i USA, Polen, Ungern och många länder i Latinamerika och på andra ställen idag
och historiskt. Det två viktiga normerna (1) a� tolerera och (2) a� visa fördragsamhet för
den politiska oppositionens aktioner har förtvinat och har le� till krig snarare än samtal
och förhandling mellan regeringsmakt och opposition i flera av världens länder, enligt
Levitsky och Zibla�.

Och de tre göteborgsprofessorerna håller med. Kors i taket, kan man säga, beträffande det
a� recensenterna nu faktiskt accepterar begreppet ”politisk kultur”. Bra. De går i rä�
riktning, skriver jag som här i bloggen förordar politiska kulturstudier, speciellt av
evolutionärt sni�. Sent skola statsvetare vakna.

Men några obalanser finns i recensionen Främst är det just fortsa� fixering vid en från
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Men några obalanser finns i recensionen. Främst är det just fortsa� fixering vid en från
Weber och Schumpeter sprungen ”metodologisk individualism”, alltså det a� anse det vara
individer som är orsak till god social förändring eller förhindrande av oönskad social
förändring. Det är lika evolutionärt dödfö� som Lamarckism. Jag kritiserar den

metodologiska individualismen i svensk statsvetenskap i min Samhällets rörelselag därför a�
den är omöjligen förenlig med en evolutionär forskning om verkliga selektionsenheterna
som är idéer och beteenden, inkluderande normer.

Det är med sin metodologiska individualism som Holmberg, Lindberg och Rothstein
recenserar enbart vissa av harvardprofessorernas förklaringar till hotet mot demokratin:

Vad som enligt förfa�arna [Livitsky och Zibla�] räddar demokratin är existensen av
”grindvakter” i form av ledande partiföreträdare som  genom sin starka ställning i
partiorganisationen lyckas utestänga extremistiska politiker från a� alls kandidera. De ger
många exempel på de�a intressanta argument a� demokratin för a� överleva måste
skyddas av aktörer som inte få� sin position via väljares val.

Det är viktigt med grindvakter, inte bara för a� hindra extremistiska politiker, utan framför
allt för a� därmed framodla viss politisk kultur genom denna selektion. Men grindvakter
är inte programmerade robotar i demokrati. De är mänskliga värdar av politisk kultur som
förändras. Senare i boken betonar Livitsky och Zibla� därför snarare guardrails,
”skyddsräcken”. Det är alltså inte ”aktörer” det främst handlar om som förklaring till
demokratiers död. Det är i själva verket just politisk-kulturella ”skyddsräcken” som
överskrids, dvs. normer av informellt slag som anger vad gränserna är i en demokrati för
beteende som svar på politisk opposition. Skyddsräckena gör  a� man inte faller över
kanten ner i ravinen ”auktoritärt beteende”. Skyddsräckena består just av tolerans och
fördragsamhet.

De�a är det huvudsakliga budskapet i boken, deras teoretiska bidrag.

Förfa�arna definierar därför e� ”lackmus-test” (har Holmberg, Lindberg och Rothstein
glömt sin grundskolekemi? De översä�er inte ”litmus-test”), modifierat av en teori som
statsvetaren Juan Linz en gång definierade: (a) a� förneka, i ord eller handling,
demokratins spelregler, (b) förneka legitimiteten hos politiska motståndare, (c) tolerera
eller uppmuntra våld, (d) och uppvisa en önskan a� inskränka motståndares
medborgerliga rä�igheter, inklusive media. Trumpismens surhetsgrad färgar
lackmuspappret.

Tolerans och fördragsamhet har mycket gemensamt med de normer som Axelrod fann var
de mest överlevnadskraftiga i sina datorsimuleringar av strategier för samarbete i The
Evolution of Cooperation, nämligen tit-for-tat (”börja samarbeta men svik en gång vid svek
och fortsä� sedan samarbeta”). Blir fördragsamheten för stor, riskerar den ju a� leda till
exploatering (se mi� kapitel om normevolution i Samhällets rörelselag).

Det är ju dilemmat för demokraterna i USA och demokratiska krafter i andra demokratier:
a� som strategi uppvisa tolerans och fördragsamhet även mot auktoritära svek mot
spelreglerna. Lindgren som jag också refererar till i min bok har visat i simuleringar a�
väldigt långa tidsperioder plötsligt kan ge mellanperioder av icke-samarbete, för a� åter
kunna ge nya samarbetsperioder baserade i nya, evolverade samarbetsstrategier. Den långa
serien av samarbeten kan inte alltid styras eller planeras utan kan vara en evolutionär
process med oväntad dynamik. Demokratisk politisk kultur kan alltså  varken centralstyras
eller för evigt perfekt konstrueras med institutioner, som flera marxistiskt inspirerade
statsvetare drömmer om.
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Just i förhållande till demokrati som kultur, blir Joseph Henrich, professor i human
evolutionär biologi extra intressant. Han framhåller på (se hans hemsida) a� hans ansats är
icke-disciplinär (!). Frågorna som evolutionär kulturforskning angriper tillhör ingen
disciplin (!). Precis som jag skriver i inledningskapitlet i Samhällets rörelselag, har
evolutionär kulturforskning publikationer i de allra främsta vetenskapliga tidskrifterna. För
a� förstå bristande tolerans och fördragsamhet krävs normevolutionär ansats och simulering. Då
duger inte statiska modeller och metodologisk individualism, så typiska för statskunskapen
fortfarande. Och då blir inte resultatet i boken How Democracies Die inte mycket mer än
vällovliga råd till partier, politiker och medborgare. 

Henrichs bok ger exempel på hur studiet av kultur och kulturell evolution inklusive
kulturell lärande och kulturhistoria är avgörande för a� vi skall kunna förstå vår arts
historiska utveckling, inklusive sociala former, institutioner och storskaliga
förändringsprocesser. Se hans exempelsida. Till skillnad från traditionell statsvetenskap
som utdefinierar kulturstudier till andra discipliner, måste vi alltså börja inse a� politik är
kultur och a� kultur evolverar som all andra aspekter av den levande världen och därför
också måste analyseras med adekvata modeller och vetenskapliga metoder.

Tänk om Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och andra finansieringskällor
någon gång kunde förstå det och inkludera evolutionär kulturforskning som möjlig
forskningsinriktning och finansiera den.

Det blev ostkaka i alla fall. Med lite katekes. Med lite ostkaka.
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maj 3, 2018 kl. 1:07 e m Redigera
Bra annonsering av viktiga bidrag. 
Det tål a� betonas a� det perfekta aldrig uppnås, a� lösningarna är preliminära och
ständigt föremål för omprövningar, precis som Popper påpekade redan 1945 i The
Open Society and its Enemies.
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2. Pingback: Nya kultur-evolutionära forskningsböcker (del 1: Henrich) – Samhällets
rörelselag – bloggen om Mikael Sandbergs bok Redigera

© 2018 SAMHÄLLETS RÖRELSELAG - BLOGGEN OM MIKAEL SANDBERGS BOK

BLOGGA MED WORDPRESS.COM.

https://wordpress.com/comment/evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/81
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/2018/05/03/hur-dor-demokrati/?replytocom=81#respond
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/2018/07/02/nya-kultur-evolutionara-forskningsbocker-del-1-henrich/
https://wordpress.com/comment/evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/85
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/
https://wordpress.com/?ref=footer_blog

