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Kusin med den evolutionära kulturforskningen finns det nätverksforskning som beforskar
nätverken som mänsklig kultur evolverar genom. Liksom den evolutionära forskningen
har den ingen traditionell ämnestillhörighet. I Sverige gör icke-ämnestillhörighet i
allmänhet a� sådan forskning inte finns, därför a� tillräckligt stora centra för icke-
disciplinär forskning är ovanliga (undantag är exempelvis Centrum för evolutionär
kulturforskning vid Stockholms universitet). Det beror i sin tur på a� forskning i vårt land,
särskilt forskning om det sociala och samhälleliga, är statligt uppbyggd historiskt och
finansiellt och då i allmänhet med underliggande statliga syften a� göra socialt ”ny�a”
eller bidra till det bestående samhällets ”gagn”. Därför vet knappast heller inte den
ska�ebetalande allmänheten vad en grundforskning om sociala förhållanden och
samhällen skulle kunna innebära. De har ju aldrig läst eller se� någon sådan. Därför är det
viktigt a� presentera intressanta forskningsböcker som just är exempel på grundforskning
inom social- och samhällsforskningsområdet. Speciellt gäller det li�eratur som har relevans
för hur kultur evolverar socialt och samhälleligt. Här är del 2 i den serien: Damon Centola,
How Behavior Spreads. The Science of Complex Contagions (Princeton University Press, 2018).
Centola är verksam i USA och har presenterat sin bok vid Santa Fe Institute, som är e�
amerikanskt grundforskningsinstitut om just sociala system och deras evolution.
Presentationen är länkad nederst i de�a inlägg.

Centolas bok spelar stor roll för förståelse av hur kultur evolverar i betydelsen hur
beteenden som är nya sedan sprids eller inte sprids och vad det nätverksmässigt beror på.
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beteenden som är nya sedan sprids eller inte sprids och vad det nätverksmässigt beror på.
Före Centola var kanske de mest kända titlarna Evere� Rogers Diffusion of Innovations,
stanfordprofessorn Mark Granove�ers, ”The strength of weak ties”, och den
populärvetenskapliga boken av journalisten vid The New Yorker Malcolm Gladwell The
Tipping Point (Den tändande gnistan på svenska).

Alla dessa namn förknippas med uppfa�ningen a� beteenden och nya beteenden
(innovationer eller kulturella mutationer) sprids i kommunikativa nätverk och olika
faktorer påverkar hur mycket de sprids och lång tid det tar. I Rogers bok definieras
innovatörerna, de tidiga anammarna, den tidiga majoriteten, den sena majoriteten och
eftersläntarna i en känd figur som liknar en normalfördelningskurva. Sammantaget ger
spridningen av nya beteenden en S-formad kurva som slutar i en nivå av systemmä�nad
för beteendet som kallas mä�nadsnivå. Olika system har olika mä�nadsnivåer som
förändras över tid. Exempelvis är mä�naden i anammandet av smartphones i e� samhälle
högre idag än för några år sedan. Men det finns sannolikt en liten grupp som inte ens är
eftersläntare utan till och med ”immuna” mot beteendesmi�an. Evere� anger olika faktorer
som leder till anammande respektive immunitet. På liknande sä� anger i The Tipping Point
Malcolm Gladwell vilka villkor som gäller för a� spridningskampanjer skall lyckas.
Därmed blir det också en skillnad mellan olika system (såsom familjer, grupper, men också
länder och kontinenter) i a� anamma nyheter. Nyheten kan vara enkel, som a� använda
elden eller hjulet, eller komplex, såsom e� demokratiskt politiskt system, och spridningen
global under lång historisk tid, såsom några med mig visat i olika artiklar om
demokratispridning.

Spridningsteori och nätverksteori är också nära förknippat med epidemiologi; beteenden
sprids ju på e� snarlikt sä� som sjukdomar och matematiska modeller blir snarlika.
Anammare är ju ”smi�ade”. ”Mo�aglighet” varierar av olika skäl. Men några är
”immuna”. Granove�ers mest kända teori, om a� mera långväga kontakter betyder mer för
en individ i förnyelse är klassisk: man får inte nya jobbtips av väldigt nära kontakter utan
de mer indirekta, vänners vänner. Vännerna har i allmänhet för lika information för a�
sprida nyheter. Det är genom mer långväga kontakter radikalt annan information kan
spridas snabbt, hävdade Granove�er.

Centola utmanar Granove�ers teori och visar resultat a� kontakter på långt håll inte alls
ger snabbare spridning, tvärtom. Han skiljer också på enstaka beteendeförändring och
komplexa sådana och menar a� de senare kräver helt andra villkor för spridning. Flera
kontraintuitiva slutsatser dras i boken som sammanfa�ar Centolas långa erfarenhet av
experiment med olika typer av nätverk.

Några är:

klustringen av nätverk (vilka som är i kontakt med vilka) spelar stor roll för spridning
av beteenden,
förstärkningsmekanismer kan vara avgörande för snabb spridning,
a� klustra ihop tidiga anammare kan snabba upp spridning,
”breda broar” i nätverken är viktiga för överföring av nya beteenden,
känslor och socialt kapital kan vara avgörande för spridning av nya beteenden,
”hubbar” med opinionsledare och täta nätverk som har som syfte a� gynna
innovationsspridning kan istället ha motsa� effekt
perifera specialister kan spela större roll en centralt placerade individer.
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1. Per Lundberg skriver:
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Nätverksteorier kan ha sina stora förtjänster, men kan också ge sken av a� vara ”djupa”
fastän innehållet ibland blir ganska självklart. Men man kan ocksåkomma till mer
överraskande insikter. Som a� nav (”hubbar”) kan motverka spridning.. 
Finfint a� du uppmärksammar den här li�eraturen!
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