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Om hur samhällen förändras och hur man vetenskapligt studerar det
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Tomtar på loftet? Nej, myters spridning sedan
urminnes tider
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För e år sedan skrev jag om professor Rockmore som rockar mer 2017 om konstitutioners
evolution memetiskt i världshistorien. I år har jag hi at e annat exempel på imponerande
kultur-evolutionär analys: en storskalig evolutionär studie av myters spridning i
världshistorien. Jag blev inspirerad av teorier som ﬂorerat om a tomtar är myter från
tiden vi levde tillsammans med neanderthalarna.
Studien bygger på en stordataanalys av e jä ematerial av urfolksmytologier som
digitaliserats. Med hjälp av ordvektorer, klustring och evolutionär trädanalys har en
forskargrupp från Schweiz, Frankrike, Sydafrika och Ryssland kommit fram hur myter
spridits världshistoriskt.

Det intressanta är hur väl spridningen av mytologier liknar spridningen av Homo Sapiens
från Afrika ut i världen Människans genom och kultur följs åt därför a vår kultur är en

från Afrika ut i världen. Människans genom och kultur följs åt därför a vår kultur är en
del av oss. Kulturerna är klustringsbara (olika färger på kartan ovan).
Det innebär naturligtvis inte a varje människa har en förutbestämd kultur, men a vi som
sociala varelser tar till oss omgivningens, ungefär som adoptivbarn lär sig språk helt
separat från si biologiskt ursprung. Det är inget ”biologistiskt” i det (alltså ingen genetisk
determinism), bara en kultur-evolutionär självklarhet för en social kulturvarelse som
människan.

Publicerad av Mikael Sandberg
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

2 reaktioner till “Tomtar på loftet? Nej, myters spridning
sedan urminnes tider”
Lägg till kommentar
1. Per Lundberg skriver:
december 29, 2018 kl. 9:33 e m Redigera
Utmärkt som vanligt Micke!
Och man kan i alla sådana här kulturspridningssammanhang undra över vilka drag
som förblir stabila och genomgående i nästan alla (skapelse)myter (t.ex. översvämning,
ljus skiljs från mörker) och vilka som lä ast ”muterar”. Vad karakteriserar grunddragen
och vad kana dras i från och läggas till? Är myten om trollen en mycket djup
föreställning om ”den andre” på allvar, alltså neanderthalaren?
Här något fån ämnet, men ändå med demokratispridning a göra:
h ps://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/12/hard-data-populism-bolsonarotrump/578878/
Som metapopulationsmodellen antyder så är jämviktsandelen demokratiska ”polities”
mindre än hundra procent.
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2. Mikael Sandberg skriver:
december 30, 2018 kl. 6:01 f m Redigera
Hej Per, tack för kommentarerna! Länken till artikeln i The Atlantic var ju väldigt viktig!
Har nu beställt The People vs. Democracy av Yascha Mounk.
h ps://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/12/hard-data-populism-bolsonarotrump/578878/
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