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Abstract  

	
This study explores the possibility of a micro level explanation for the cause of the variation 

of nationalistic attitudes. Through Classical Twin Design the aim is to find out if nationalistic 

attitudes are partly genetically transmitted. Another intention with this study is to deepen the 

theoretical understanding of the concept nationalism as well as the fruitfulness of 

behavioural genetics in understanding nationalistic attitudes. The results indicate the 

investigated attitudes to be partly genetically transmitted. However, the conclusion reached 

is that the dichotomy nurture and nature is false. Attitude formation should rather be seen as 

lifelong and complex interaction between genes and environment.   
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1 Inledning  
 
 
 
“Man will become better when you show him what he is like.” – Anton Chekov 

 

“…man is by nature a political animal.”  – Aristotles Politics 

 

Tänkare och forskare har i hela den västerländska idéhistorien försökt förklara vad som 

styr människans lynne och handlingar. En vattendelare i denna diskussion har varit, och är, 

uppfattningen om vilken den dominerande kraften som styr människan är - naturen eller 

kulturen. Översatt till den moderna vetenskapliga debatten så är den en fråga om biologi 

och miljö, och deras roll i formandet av individens psyke och beteende.  

 

Varför ska man studera beteendegenetik?   

Genetiska studier har länge varit en hörnsten för att förstå sjukdomar och psykisk ohälsa 

men när det gäller samhällsvetenskapliga fenomen har man länge riktat mycket lite fokus 

mot den mänskliga naturen. Ur ett statsvetenskapligt perspektiv är det viktigt att förstå hur 

människan fungerar för att kunna studera varför människor organiserar sig och sitt 

samhälle som de gör och varför vissa politiska arrangemang fungerar på det ena eller andra 

sättet, eller varför de ibland inte fungerar alls. Samhället är alla människors samlade 

beteende och varje människa är en kombination av hennes gener och erfarenheter. För att 

förstå en människa måste man både studera hennes genetiska förutsättningar och den miljö 

som hon vistats i, och av samma anledning måste man studera både människornas gener 

och miljö för att förstå samhälleliga förhållanden.   

 

Beteendegenetiken har länge ansetts mycket kontroversiell och en av anledningarna har 

varit att en del politiska tänkare har varit rädda för att disciplinen skulle spela vissa 

ideologier i händerna. Men hur ska vi kunna utvärdera vilken moralfilosofi och politik som 

är den rätta om vi inte utgår ifrån människornas förmågor och begräsningar?  

 

Mer generellt finns det anledning att studera beteendegenetik av samma skäl som varför 
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man ska studera Andromedagalaxen, sjöhästars fortplantning och Mayakulturens seder – 

för att kunskap har ett värde i sig självt. Det finns existentiell sökande hos människan som 

varelse, att förstå och samla kunskap om den värld hon existerar i, inte enbart som ett 

medel att lösa problem utan som ett ändamål i sig. Sedan kommer även många av de saker 

som vi studerar i dag kunna bidra till att vi löser fysiska och samhälleliga problem i 

framtiden, men utan att vi för närvarande vet exakt hur. Vad beteendegenetik beträffar kan 

vi spekulera i vilka problem som vi kommer kunna lösa i framtiden; kanske kommer våra 

kunskaper leda till att man kan programmera samhällstjänande artificiella intelligenser 

eller bättre förstå vilka typer av juridiska påföljder som skulle vara mest rättvisa och 

effektiva för någon som har begått ett brott.  

 

Vad har man hittills kommit fram till?  

Genom psykologiska, neurologiska, hormonella och fysiologiska studier har man försökt 

undersöka interaktionen mellan människans biologi och den miljö hon existerar i. Med 

hjälp av tvillingstudier och andra beteendegenetiska metoder har man kunnat studera 

alltifrån hur folk röstar till varför vissa individer begår mer brott än andra. En viktig 

diskurs som växte fram för drygt 40 år sedan, men som har fått ett uppsving under 2000-

talet, är vilken roll generna spelar i formandet av våra attityder - sociala såväl som 

politiska. Genom dessa studier har man hittat starka belägg för att gener har ett relativt 

stort inflytande på vad man tycker i olika frågor t.ex. skattesatser, homosexuellas 

rättigheter, invandring, dödstraff, etc.  

 

En av de mest omvälvande politiska krafterna de senaste 300 åren (om inte någonsin) är 

nationalismen. Detta fenomen har många olika tänkare och forskare försökt förstå från en 

mängd olika perspektiv, men debatten har varit het från start och konsensus har de inte 

närmat sig. De senaste åren har detta fenomen blivit alltmer utbrett igen och det kollektiva 

tänkandet kring nationalism har gått på högvarv. Hur ska vi förstå detta, på många sätt 

moderna men på andra sätt ursprungliga, fenomen? Varför blir denna kraft starkare på 

vissa platser vid vissa tider? Och den frågan som gav upphov till denna studie: varför är 

vissa individer mer nationalistiska än andra?   
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Syftet med studien är att undersöka om nationalistiska attityder är genetiskt betingade. 

Genom att jämföra om det föreligger någon skillnad mellan enäggstvillingar och 

tvåäggstvillingar i hur lika attityder två syskon har i frågor som rör nationalism, kan man 

dra slutsatser om den genetiska betydelsen eftersom tvillingtyperna skiljer sig i det 

avseendet. 

 

Jag har använt mig av ett befintligt undersökningsmaterial som heter Minnesota Twins 

Political Survey i vilket 596 tvillingpar har svarat på ett hundratal frågor som berör 

politiska attityder och beteenden. Av dessa frågor har jag valt ut åtta som indikerar 

nationalistiska attityder, gjort en korrelationsanalys för enäggstvillingar respektive 

tvåäggstvillingar och jämfört resultaten. 

  

För att utföra en tvillingstudie gör man reduktionistiska antaganden av hur arv och miljö 

förhåller sig till varandra och formandet av attityder. Man antar att arv och miljö är två 

separerade faktorer. Eftersom dessa antaganden är en förenkling av verkligheten måste 

man vara försiktig med vilka slutsatser man kan dra av studiens resultat.     

 

Frågeställning  

I vilken utsträckning är nationalistiska attityder genetiskt betingade?  

 

Uppsatsen upplägg 

I andra kapitlet (första kapitlet är inledningen) reder jag ut begreppen nationalism och 

nationalistiska attityder, genom att redovisa tidigare forskning på området. Sedan gör jag 

en mer allmän genomgång av forskningsläget på arv och miljö i formandet av politiska 

attityder.  

 

I tredje kapitlet redovisar jag datasetet, och sedan min operationalisering nationalistiska 

attityder så att de går att mäta med hjälp av datasetet. I fjärde kapitlet går jag igenom hur 

man utför tvillingstudier, samt vilka för- och nackdelar metoden har. I femte kapitlet 

redovisar jag resultaten i en tabell och hur de ska tolkas.  
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I sjätte kapitlet förs en diskussion om vilka slutsatser som kan dras av den här studien och 

vilken riktning diskursen kan ta. Diskussionen behandlar också möjligheterna och 

problemen med beteendegenetik generellt. 

 

 

2 Teori 
 
 
2.1.1 Nationalism  
 
Det akademiska studiet av nationalism började en bit in på 1900-talet (Hutchinson & Smith 

1994; Ozkirimli 2010). Ämnet hade dock tidigare behandlats av tänkare som Rousseau, 

Kant, Herder, Fitche, Weber och Marx, men då mer filosofisk och normativt än 

vetenskapligt. Som statsvetaren Umut Ozkirimli (2010) påpekar var det historiker som 

Hayes och Kohn som var först att utforska nationalism med ett vetenskapligt 

förhållningssätt: “…they treated nationalism as something to be explained, not merely 

defended or criticized” (P. 31). 

 

Nationalismen är som fenomen spretigt till sin natur vilket delvis kan förklara 

forskningsfältets dröjsmål och vidareutveckling. Eftersom fenomenet är inte enhetligt, utan 

kommer till uttryck på många olika sätt samt innefattar en myriad av variabler, kom den att 

sprida sig från historiefakulteterna till en bredd av discipliner så som sociologi, 

antropologi, statsvetenskap, socialpsykologi, lingvistik, geografi, ekonomi etc. 

(Hutchinson & Smith 1994).  

 

Vetenskap är polemisk till sin natur och akademiker inom samma fack är ofta oeniga till 

följd av skilda perspektiv. Inom tvärvetenskaper är förutsättningarna för konsensus ännu 

sämre då perspektiven är ännu fler och än mer skilda.    

    

Efter ha läst en bredd av texter, från klassiska tänkare som Weber, Marx och Herder till 

samtida teoretiker och empiriker, har jag uppfattat att det föreligger vissa oenigheter kring 
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nationalismbegreppets exakta innebörd samt nationalismens orsaker och verkan. 

Oenigheterna kan delvis förklaras med att olika akademiker fokuserat på olika delar av 

orsakssambandet, och vad av fenomenets olika uttryck man studerat. Hur nationalism 

definieras skiljer sig naturligt åt beroende av vilket perspektiv men studerar det från:   

moralfilosofiskt, sociologiskt, evolutionspsykologiskt, eller dess roll i internationell politik.   

 

Begreppet nation 

Även om denna studie handlar om nationalism så är släktskapet med nationsbegreppet så 

nära att det ena av dem måste redas ut för att få klarhet i det andra, vise versa. Ordet nation 

förekommer ofta i vardagligt tal, så väl i byråkratiska sammanhang, som en synonym till 

ordet stat (e.g. Förenta Nationerna, bruttonationalprodukt, internationell). I strikt mening 

är stat och nation inte synonymt. Visserligen utgörs många stater av en 

majoritetsbefolkning av samma nationella identitet, s.k. nationalstater, men sådana stater är 

inte normen i det världssamfundet. Statsvetaren Walker Connor (1978) argumenterar för 

att endast ett fåtal (på 1970-talet) av världens stater kan betraktas som riktiga 

nationalstater, och att begreppsförvirringen vilseleder förståelsen och analyserna av staters 

och nationers, samt dess medlemmars, beteende.  

 

Jag delar Conners åsikt om att det är viktigt att hålla isär dessa begrepp för att förstå vissa 

typer av politiska skeenden, så som en del fall av utbredd fanatisk lojalitet (t.ex. 

handlingarna i Nazityskland och Japanska imperiet). Samtidigt är det ibland fruktbart att 

klumpa ihop begreppen. Även stater som inte befolkas av en nationell majoritetsbefolkning 

kan tillräckligt stora likheter med nationalstaten att det blir onödigt begränsande att 

konsekvent utesluta dem när man studerar nationalism. Även heterogena stater har ofta 

framgångsrikt lyckats odla en gemensam identitet och inbördes solidaritet. Denna studie 

liksom många andra i diskursen begränsar sig inte till Conners strikta definition, och 

inkluderar även USA i nationsbegreppet därmed att amerikaner kan ha nationalistiska 

attityder till sin stat.  

 

Vad är en nation? En nation är benämningen på en grupp människor som delar vissa 

specifika egenskaper med varandra och som ofta ser sig som ett kollektiv. Karaktäristiska 
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egenskaper för en nation är att medlemmarna har ett gemensamt språk, ett geografiskt 

territorium som de ser som sitt gemensamma hem, gemensamma marknader, gemensamma 

politiska och kulturella institutioner, och ett kollektivt politiskt strävande (Connor 1978; 

Smith 2010).   

 

Många teoretiker intresserar sig för de mer abstrakta signalementen för nationsgrupper: 

känslan av samhörighet och släktskap, den starka solidariteten mellan 

nationsmedlemmarna och ibland fanatiska lojaliteten mot den egna nationen (Kohn 1961; 

Weber 1947; Geertz 1963). Till skillnad från den känsla av samhörighet som vanligtvis 

uppstår till andra människor och platser som är baserat på personliga relationer och 

erfarenheter, bygger samhörigheten till nationen och dess medlemmar på idéer och 

berättelser, som inte nödvändigtvis behöver vara sanna. Det är vad Benedict Anderson 

(1983) kallar för imagined community: en upplevd gemenskap med människor, vilka man 

(med några undantag) inte har någon personlig relation till. Som Connor (1978) utrycker 

det: “What ultimately matters is not what is but what people believe is” (s. 380). Eller som 

antropologen Clifford Geertz (1963) poetiskt uttrycker det:  

 

“One is bound to one’s kinsman, one’s neighbor, one’s fellow believer, ipso 

facto; as the result not merely of personal affection, practical necessity, 

common interest, or incurred obligation, but at least in great part by virtue 

of some unaccountable absolute import attributed to the very tie itself. The 

general strength of such primordial bonds, and the types of them that are 

important, differ from person to person, from society to society, and from 

time to time. But for virtually every person, in every society, at almost all 

times, some attachment seems to flow more from a sense of natural — some 

would say spiritual — affinity than from social interaction” (p. 109). 

 

 

Som flera tänkare påpekar är nationen en kollektiv identitet som går att jämföra med andra 

kollektiva identiteter så som klass, kön, skrå, by, etnisk grupp, religion – men vars styrka 
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och förmåga att mobilisera människor dominerar de övriga, med viss konkurrens endast 

från religion (Orwell 1940; Smith & Huchington 1994).  

 

Den nationella lojaliteten lyfts upp i litteraturen som ett av de intressantaste 

komponenterna i nationsbegreppet, och i vissa definitioner utgör den själva grundstenen av 

fenomenet. En lojalitet som dominerar alla andra lojaliteter. Max Weber (1947) beskriver 

den i essän The Nation: “The concept [nation] undoubtedly means, above all, that one may 

exact from certain groups of men a specific sentiment of solidarity in the face of other 

groups” (p. 172). Statsvetaren Rupert Emerson lägger samma tyngd vid lojaliteten i sin 

definition av nationen, som lyder: “a terminal community [the nation], the largest 

community that, when the chips are down, effectively commands men’s loyalty, overriding 

the claims both of the lesser communities within it and those that cut across it or 

potentially enfold it within a till greater society” (Hutchinson & Smith 1994: 157).  

 

Sammanfattningsvis kan en nation identifieras av dels några konkreta element, så som: 

språk, geografiskt område, religion, historia, traditioner och högtider, symboler, 

institutioner; och några abstrakta så som: normer, moral, seder, värderingar, estetik, 

kulturella referenser, och den lojalitet som folket känner inför varandra och sin identitet.   

 

Begreppet nationalism  

Forskningen på nationalismen uppkomst och orsaker är mycket bred och fokuserar på olika 

saker. De flesta akademiker har ägnat sig åt nationalismen på makronivå så som  

nationalistiska rörelser, nationalistiska strömningar, och hur den uppstod som politiskt 

fenomen i slutet av 1700-talet (Smith 2010). Stridsfrågorna hos akademikerna är bland 

annat i vilken riktning som nationalism framstår: uppifrån och ned, manipulerat från eliten, 

eller uppstår hos de breda massorna och påverkar politiken; om nationalismen var ett 

resultat av modernismen; om ekonomiska kriser och klyftor ligger till grund för dess 

spridning eller om idéerna sprids utan sådana orsaker; om nationalism och patriotism bör 

betraktas som två skilda fenomen; etc. Men som alla samhälleliga fenomen så finns det 

också ett mikroperspektiv att utforska – dvs. vad som pågår i beståndsdelarna: i.e. de 

enskilda människornas psyken: tankar, känslor och handlingar. Om och varför människor 



	 12	

tänker, känner och handlar nationalistiskt har studerats på olika sätt. Likt den här studien 

har många empiriska studier fokuserat på att mäta just nationalistiska attityder i 

kartläggandet av nationalismen.  

 

Vad är då nationalistiska attityder? Definitionen varierar beroende på vilket fokus man har 

haft. I ordlistor och encyklopedier återkommer ofta två betydelser av nationalism. Den 

första är idén om att ett folk med gemensam kultur, språk etc. ska utgöra en autonom 

politisk enhet (i.e. nationalstat) till vilken medlemmarna är lojala och vars intressen 

prioriteras framför andra. Det andra, syftar på rörelser/ideologier/människor som 

överdrivet hävdar den egna nationens värden. (Nationalencyklopedin 1994; Merriam-

Webster 2017; Statsvetenskapligt lexikon 1997; Termlexikon i statsvetenskap 2011; SAOB 

1946)  

 

Eftersom att definitionen måste kunna operationaliseras för att kunna mätas har jag kollat 

på forskning som också har ägnat sig åt att mäta nationalistiska attityder. I dessa 

forskningsartiklar finns ingen gemensam definition heller och en populär diskurs är att reda 

ut om det rör sig om flera olika typer av nationalismer – så som patriotism, jingoism, 

ethnocentrism, in-group favouritism/out-group derogation, prejudice, xenophobia, 

nationalism, och nationalist sentiments (begreppen står på originalspråk för att underlätta 

läsarens utforskning av diskursen) – och om det då finns ett samband mellan dessa.  

 

Studier som behandlar nationalistiska attityder på mikronivå fokuserar i huvudsak på 

människors känslor, lojalitet mot nationen och exkluderande solidaritet, ännu mer än i den 

övriga nationalismdiskursen (se resonemanget under ”begreppet nation”) där 

intressespannet generellt är bredare, och innefattar sånt som strävandet efter nationellt 

självstyre (Coenders 2001).  

 

Det tycks finnas en återkommande tvådelad definition även i de empiriska studierna. Att 

det handlar om en positiv känsla för den egna nationen; och/eller en negativ känsla mot 

andra grupper s.k. utgrupper (Todosijevic 1999; Lewis et al 2014; Kosterman & Feshbach 

1989; Coenders 2001). Ofta betecknas de positiva känslorna mot nationen som patriotism 
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och de negativa känslorna mot utgrupper för nationalism eller jingoism. Men många 

benämner hela spektret “from positive attitudes towards one's own nation [to] negative 

attitudes towards outgroups” (Forbes 1985) för nationalism.  

 

Lojaliteten ryms i definitionerna som synen på att nationens intressen ska prioriteras över 

alla andra av ens egna tillhörigheter och andra gruppers intressen. Se följande exempel: 

“The priority of one’s own nation over others” (Lewis et al 2014: 408);“…the nation as the 

supreme object of loyalty…” (Millard 2014: 3); “[national values that] in cases of conflict 

with other values…these supreme values should prevail” (Berlin 1981: 341–342).  

 

Definition av nationalism  

Med anledning av nationalismens spretiga natur kommer jag i studien förhålla mig till den 

teoretiska diskussionen av nationalism på ett inkluderande och elastiskt vis för att ringa in 

detta mångfasetterade fenomen. Jag har valt att koka ner de ovan redovisade definitionerna 

av nationalistiska attityder till att:  

 

Nationalism är när man prioriterar sin nations intressen över andra intressen [gruppers 

intressen, individens intressen, miljöintressen, egenintresset] med syftet att skydda och 

stärka den egna nationen som kulturell enhet. Positiva känslor mot den egna nationen och 

negativa känslor mot andra grupper och idéer ses här som ett utryck av den lojaliteten.   

 

Nationalism innebär t.ex. att man prioriterar säkerhet och välfärd för sitt lands befolkning 

högre och/eller på bekostnad av detta för människor, att man värnar om levnadsättet i sin 

nation till den graden att man kan låta det gå på bekostnad av andra människors levnadsätt 

och välbefinnande, att man kan tänka sig att prioritera nationens säkerhet framför 

individuella rättigheter, etc.  

 

 

2.1.2 Tidigare forskning på arv & miljö och politiska attityder 
 
Nationalism och attityder är sociala fenomen, och som många andra sociala fenomen har 
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även dessa utsatts för en av de mest klassiska och infekterade debatterna i det 

västerländska tänkandets historia: debatten om huruvida det är arv eller miljö som formar 

oss som individer. (För klarheten skull är det fråga om variationen mellan individer, att det 

behövs både arv och miljö för att skapa en människa sedan hålla henne vid liv har 

förhoppningsvis alltid varit oomtvistat.) 

 

Som så mycket annat kan debatten dateras till antikens Grekland, mer specifikt till en 

argumentation mellan Sokrates och sofisten Protagoras. Men den form som debatten haft 

de senaste seklerna har ett senare anslag. Startpunkten för diskussionen om människan föds 

som ett oskrivet blad eller inte brukar tillerkännas John Locke som i An Essay Concerning 

Human Understanding kritiserade idén om att människan skulle ha nedärvd kunskap och 

förordade teorin om det oskrivna bladet – vad som skulle refereras till på latin: Tabula 

Rasa (Pinker 2002). Tillsammans med Rousseaus ädle vilde och Descartes dualism, samt 

det allmänna judisk-kristna idéarvet att människan har en själ fri från kroppen, har denna 

idé, att psykets form och vår sociala verklighet är socialt konstruerade, varit dominerande 

(Pinker 2002; Hatemi & McDermott 2012).  

 

Darwins Om arternas uppkomst som kom ut 1859 fick avgörande roll i arv och miljö-

debatten. Men det var framför allt Charles Darwins kusin Francis Galton som med avstamp 

i Darwins verk utvecklade teorier om människans genetik. Hans bidrog bl.a. till 

uppkomsten av människlig ärftlighetslära, tvillingforskning och 

fingeravtrycksidentifikation. Galton var även en av förgrundsgestalterna till 

eugeniken, ”vetenskapen” om att man kan och bör manipulera den människliga 

fortplantningen för att människan som art ska utvecklas till starkare och friskare, och 

undvika degenerering (Gillham 2001). Dessa idéer plockades upp av flera politiska aktörer 

och ledde till några av förra seklets största politiska övergrepp så som rasbiologi, 

tvångssteriliseringar och folkmord.  

 

En inflytelserik gren inom psykologin under 1900-talet var behaviorismen som bekräftade 

teorin om det oskrivna bladet. Behaviorister lade fokus på att studera det människliga 

beteendet istället för sinnet, och menade att mänskligt handlande var mer eller mindre 
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enbart orsakat av yttre stimuli och tidigare erfarenheter så som barndomen (NE: John B 

Watson).  

 

Under 1900-talet andra hälft började behaviorismen starkt ifrågasättas av teoretiker och 

empiriker som argumenterade och hittade evidens på att arvet spelade en avgörande roll i 

formandet av tankar, känslor och handlingar (Ardrey 1966; Wilson 1978). Lindon Eaves 

och Hans Eysenck kom med sina tvillingstudier under 1970-talet att vara bland de första att 

empiriskt belägga teorierna om att generna spelar en roll formandet av attityder (Hatemi & 

McDermott 2012; Eaves & Eysenck 1974). Den nya beteendegenetiken möttes av våldsam 

kritik från andra akademiker och studenter och debatten blev snabbt ideologiserad. 

Marxistiska akademiker, som hade ett stort inflytande i universitetsvärlden vid den tiden, 

hävdade att de biologiska förklaringarna till människors sociala karaktär gynnade 

borgerliga samt rasistiska intressen. Beteendegenetiken skulle inte betraktas som vetenskap 

utan som fascistiskt maktmedel och därmed bekämpas politiskt. Forskningen och teorierna 

om genernas inverkan blev nästan bannlysta, och forskare och förespråkare behandlades 

med förakt av stora delar av akademin och i den offentliga debatten (Pinker 2002; NE: 

psykologi; McLeod 2007).  

 

Även om forskningen fortsatte att bedrivas av vissa forskare, och teorierna omprövades 

och bekräftades på nya och mer omfattande populationer, fortsatte den vara kontroversiell 

1900-talet ut. Även om beteendegenetiken sedan blev rumsren på de psykologiska 

fakulteterna, dröjde det fram till 2000-talet innan den började vinna mark inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen (Hatemi & McDermott 2012). Senare studier har, 

förutom att kunna styrka resultaten från de tidiga studierna på 1970-talet med nytt material, 

också utvecklats nya områden. Man har studerat ideologisk tillhörighet (Hatemi, Eaves & 

McDermott 2012), politiskt deltagande (Dawes et.al 2014) och olika politiska och sociala 

attityder (Alford et. al 2005; Funk et. al 2013), och funnit att samtliga har genetiska 

komponenter.  

 

Att gener formar politiska attityder kan tyckas kontraintuitivt; hur kan attityder till 

moderna politiska fenomen vara formade av gener som är skapta av evolutionen för flera 
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miljoner år sedan? Svaret är att det inte finns en gen för varje attityd utan ett kluster av 

gener som interagerar med stimuli från omgivningen i formandet av varje attityd. Eftersom 

gener egentligen bara kodar för proteiner, och sambandet mellan gener och psykologiska 

uttryck är långt, är det många mellanliggande variabler som måste identifieras för att 

förklara hur gener formar attityder (Alford et.al 2005). 

 

Bland annat så har det studerats om personlighetsdrag kan bidra till att förklara geners 

inverkan på politiska attityder. Personlighet, definierat enligt femfaktorsmodellen 

[extraversion, öppenhet, samvetsgrannhet, neuroticism och värme], har i beteendegenetiska 

studier visats sig vara delvis ärftligt och samtidigt visats sig ha en betydelse för ens 

politiska attityder (Oskarsson & Widmalm 2014; Gerber et.al 2010). Ett steg närmre 

generna har man funnit att hormonet oxytocin ökar tilliten hos en person (Kosfeld et.al 

2005).   

 

 

3 Material  
 
 
3.1 Data: Minnesota tvillingstudie   
 
Om man vill bedriva kvantitativa tvillingstudier behöver man ett stort antal tvillingpar. Att 

samla in sån data är dyrt och svårt, därför samlar man inte in ny data varje gång en 

tvillingstudie ska utföras, utan låter många studier dela på samma material. Det har gjorts 

flera stora enkätundersökningar med tvillingpar, en av de stora databaserna finns i 

Minnesota.  

 

I den här studien har jag använt mig av den första mer renodlade statsvetenskapliga 

enkäten som gjorts på tvillingar: Minnesota Twins Political Survey. Enkäten består utav ett 

hundratal olika frågor som berör politiska attityder och beteenden. Respondenterna består 

av totalt 596 olika tvillingpar, varav 356 av paren är enäggstvillingar och 240 är 

tvåäggstvillingar (Orey & Park 2012; Political Physiology Lab n.d.). Varje fråga har getts 
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ett antal svarsalternativ utan utrymme för respondenten att göra utsvävningar eller svara 

nyanserat. Svarsalternativet varierar mellan två till sju skalor. (Se bilaga) 

 

Ett problem med att använda den här befintliga enkäten är att den inte är skräddarsydd för 

just det den här studien avser att undersöka. Det är dock oftast fallet i tvillingstudier, och 

faktumet att detta material som är avsett för att studera just politiska attityder fanns 

tillgängligt måste ses som en relativt bra förutsättning för en tvillingstudie.  

 

Vi antar i studien att tvillingar av samma kön blir mer likt behandlade än tvillingar av olika 

kön. Då alla enäggstvillingpar är av naturen samma kön har jag sållat bort 

tvåäggstvillingpar som varit olikkönade, för att göra dessa två grupper så lika som möjligt i 

fråga miljöns inverkan.  

 

3.2  Operationaliseringar  
	
Jag upprepar här min teoretiska definition av nationalism för att göra det lättare att följa 

resonemanget: Nationalism är när man prioriterar sin nations intressen över andra 

intressen [gruppers intressen, individens intressen, miljöintressen, egenintresset] med 

syftet att skydda och stärka den egna nationen som kulturell enhet. Positiva känslor mot 

den egna nationen och negativa känslor mot andra grupper och idéer ses här som ett 

utryck av den lojaliteten.   

 

Detta citat av Hjerm & Schabel (2010) sammanfattar väl förhållningsättet i den här studien 

till den teoretiska definitionen och operationaliseringen: “Regardless of how the 

operationalization is done, it will, by definition, not completely cover the entire 

multidimensional spectrum of nationalism, but it may be seen as an indicator that can help 

to understand the nationalistic belief system” (p. 533).   

 

Ett alternativt tillvägagångsätt, som hade varit det optimala, hade varit att operationalisera 

min teoretiska definition av nationalism till en egen enkät av relevanta frågor. Men som jag 

redogjort i 3.1 har jag istället använt mig av enkäten Minnesota Twin Political Survey och 
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då gjort operationaliseringen i motsatt riktning. Jag har utgått ifrån de redan existerade 

frågorna/påståenden och sållat fram de som jag ansett vara mest relevanta som indikatorer 

på nationalism enligt min definition. Utifrån alla frågor var det åtta stycken som bäst 

matchade min definition. Hela enkäten finns med som bilaga.  

 

Här följer alla åtta frågorna/påståendena direkt citerade från enkäten inklusive 

svarsalternativen, följt av en motivering till varför dessa åtta utvalda är relevanta 

indikatorer på nationalism.  

  

1. Proud American  

Fråga/påstående: “I see myself as someone who is very proud to be an American” 

 

Svarsalternativ: Agree – Uncertain – Disagree  

 

Motivering: Att känna den positiva känslan stolthet inför sin nationstillhörighet tyder på att 

man identifierar sig starkt med sin nation. Det betyder också att man krediterar vad 

nationen och dess medlemmar står för, och uträttar, till sig själv och låter det höja sitt egna 

värde. Att göra det egna värdet beroende av nationens värde skapar rationell lojalitet till 

nationen och dess intressen.  

  

2. Honor our forefathers  

Fråga/påstående: “Our forefathers ought to be honored more for the way they have built   

our society, at the same time we ought to put an end to those forces destroying it.” 

 

Svarsalternativ: Självskattning på en skala 1-7 där 1 är: “very negative” och 7 är “very 

positive”.  

 

Motivering: Om man skattar högt på påståendet godkänner man benämningen ”våra 

förfäder” för de människor som lade grund för samhället (läs nationen) i vilken man lever, 

vilket tyder på att man känner ett släktskap med dessa nationsbyggare, så som om nationen 

vore familj. Dessutom godtar man den – man kan anta – symboliska berättelsen, om hur 
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nationen byggdes av några dygdiga män och deras idéer, som en giltig 

verklighetsbeskrivning, vilket tyder på ens hängivenhet till nationens symboler. Att hedra 

dessa nationsbyggare samt försvara nationens idégrund från krafter som kan förstöra eller 

förändra nationen, tyder på stark lojalitet till sin nation som idé.  

 

3. Military vs Diplomacy 

Fråga/påstående: “Some people believe that the United States should solve international 

problems by using diplomacy and other forms of international pressure and use military 

force only if absolutely necessary. Others believe diplomacy and pressure often fail and the 

U.S. must be ready to use military force. Where would you place yourself on this scale?” 

 

Svarsalternativ: Självskattning på en skala 1-7, där 1 är: “U.S. should solve with diplomacy 

and international pressure” och 7 är: “U.S. must be ready to use military force”.  

 

Motivering: Man får anta att utrikespolitiken som avses här är i syfte att försvara USA:s 

intressen, och att detta uppfattas av respondenten. Om man då skattar högt betyder det att 

man prioriterar sin nations intressen på bekostnad av andra nationers och människors 

intressen. Ju högre skattning desto mer positiv är man till att USA använder våld för att 

försvara sina intressen, och desto mer lojal mot sin nation är man och desto mindre har 

man till övers för andra grupper.  

 

4. Traditional values vs Adjust to circumstances 

Fråga/påstående: “Society works best when…” 

 

Svarsalternativ: 1: …people live according to traditional values 2: …people adjust their 

values to fit changing circumstances. 

 

Motivering: Även om frågan främst söker svar på konservativ attityd så är det även en 

indikator på nationalism. Idén om nationen bygger på historisk kontinuitet, att man är ett 

folk med en gemensam kärna och ett gemensamt strävande. I det perspektivet är de 

traditionella värderingarna viktiga att värna om för de bär på den gemensamma kärnan, och 
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förlorar man sin historia skadas den nationella identiteten.  

 

5. Illegal immigration 

Fråga/påstående: “Stop illegal immigration” 

 

Svarsalternativ: Agree – Uncertain – Disagree 

 

Motivering: Om man vill stoppa irreguljära migranter från att komma till/stanna kvar på 

den egna nationens geografiska territorium tyder det på att man prioriterar vad man 

upplever är sin nations och dess medlemmars intressen före migranternas intressen och 

eventuellt individuella fri- och rättigheter om man så vill. Idén att en nationsgrupp har rätt 

till ett territorium av hävd och sedan rätt exkludera icke-medlemmar är i sig en 

nationalistisk idé.   

 

6. Increase military spending 

Fråga/påstående: “Increase military spending” 

 

Svarsalternativ: Agree – Uncertain – Disagree 

 

Motivering: Ökad militärbudget antas öka en nations kapacitet att försvara sina intressen 

och stärka nationens relativa status mot andra nationer på den internationella arenan. Om 

man förespråkar detta prioriterar man den egna nationens intressen framför andra intressen. 

En studie av Japaners och Amerikaners attityder kring nationalism och försvarsfrågor 

bekräftar denna tes och belägger att nationalistiska attityder korrelerar med förespråkade 

av utökad försvarsbudget (Smith & Pearl 2008).  

 

7. Torture of suspected terrorists 

Fråga/påstående: “Allow torture of terrorism suspects” 

 

Svarsalternativ: Agree – Uncertain – Disagree 

 



	 21	

Motivering: Om man anser att misstänkta terrorister ska nekas rättigheter så som en 

rättssäker rättsprocess och den mänskliga rättigheten att inte bli utsatt för tortyr (UN 

Convention against torture 1987), prioriterar man nationens säkerhetsintressen högre än 

individens intressen av rättigheter gentemot staten och världssamfundets intresse att 

upprätthålla internationell rätt.  

 

8. Eliminate the domestic poisons 

Fråga/påstående: “If the society so wants, it is the duty of every true citizen to help 

eliminate the evil that poisons our country from within.” 

 

Svarsalternativ: Självskattning på en skala 1-7 där 1 är “very negative” och 7 är: “very 

positive”.  

 

Motivering: Om man svarar högt på det här påståendet tycker man att medborgare ska 

underkasta sig samhällets (se nationens) vilja, och försvara nationen mot sådant som kan 

skada den inifrån. Vad som benämns som onda och destruktiva krafter kan antas vara 

subversiva krafter mot nationen som idé snarare än i all sanning onda. T.ex. i Sovjet kunde 

liberala och individualistiska tänkare och konstnärer betraktas som gift. Att kategoriskt se 

allt motstånd till nationen, som idé och konstruktion, som i sanning ondska och att anse det 

dygdigt att underkasta sig till nationens försvar är ett utryck för djup lojalitet mot sin 

nation.  

 

 

4 Metod: Tvillingstudier  
 
 

Målet med studien är att kunna bekräfta/dementera om gener spelar någon roll i formandet 

av nationalistiska attityder. För att kunna göra det dekomponerar jag arv och miljö och 

antar dem vara två ömsesidigt uteslutande och uttömmande variabler utan mellanliggande 

orsakssamband. Detta är ett reduktionistiskt synsätt vilket jag kommer återkomma till 
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senare i uppsatsen. Det genetiska arvet definieras här som variationen innan födelsen och 

miljö som variationen efter. På engelska talar man om pre-birth och post-birth factors.  

 

Tvillingar är populära studieobjekt när man ska forska på ärftlighet eftersom 

enäggstvillingar bär på identisk arvsmassa och tvåäggstvillingar delar hälften av 

arvsmassan. Det innebär att man kan dra slutsatser om något är ärftligt eller inte.    

Det finns olika sätt att utföra tvillingstudier på. Man kan studera förekomsten av något t.ex. 

en sjukdom i gruppen enäggstvillingar och om man upptäcker att personer med sjukdomen 

ofta delar detta tillstånd med sin tvilling och sedan jämför det med gruppen 

tvåäggstvillingar och upptäcker att det inte är lika förekommande att två syskon i den 

gruppen delar sjukdomstillståndet så kan man anta att sjukdomen är ärftlig. Man kan även 

studera tvillingar, eller andra syskon, som skiljts åt vid födseln, en s.k. adoptionstudie, för 

att se om de behåller lika karaktärsdrag trots olika uppväxter.  

 

Det som stod till mitt förfogande var en- och tvåäggstvillingar som växt upp tillsammans 

vilket gjorde att jag kunde utföra en studie likt den i exemplet om den ärftliga sjukdomen. 

Metoden där man jämför likheten hos enäggstvillingar med tvåäggstvillingar kallas för 

Classical Twin Design och i den här studien byter jag ut sjukdomen i exemplet mot 

nationalistiska attityder.  

 

Poängen med tvillingstudier är att man kan kontrollera för hur mycket som är arv och hur 

mycket som är miljö. Enäggstvillingar bär på 100% identiskt DNA och tvåäggstvillingar 

(liksom vanliga syskon) delar 50% av sitt DNA. I och med att tvillingar delar uppväxt 

antas också att miljön är lika och kan hållas som konstant. 

 

För att sedan undersöka hur mycket en nationalistisk attityd beror på arv/miljö så studerar 

man först korrelationen mellan syskonparen. Sedan jämför man korrelationen hos gruppen 

enäggstvillingar med korrelationen hos gruppen tvåäggstvillingar. Eftersom 

enäggstvillingarna bär samma arv (1) och tvåäggstvillingarna bär hälften av arvet (0,5), 

och miljön är konstant, så blir det till en enkel algebraisk ekvation. För att lösa ekvationen 
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subtraherar man korrelationen hos tvåäggstvillingarna från korrelationen hos 

enäggstvillingarna och sedan fördubblar man summan.   

 

Uträkningen ser ut så här: 

 (korrelationen hos tvåäggstvillingar – korrelationen mellan enäggstvillingar) x 2 

 

Exempel: Om svaren på en fråga visar sig korrelera exakt lika mycket (extremfall) hos 

både tvåägg- som enäggstvillingarna, låt säg korr. = 0.8 så skulle uträkningen se ut såhär:  

(0.8 – 0.8) x2 = 0, dvs. Ingen påverkan av arvet alls.  

 

Den andra extremen är om tvåäggstvillingar korrelerar med 0.5 och enäggstvillingar med 

1.0 så skulle uträkningen se ut såhär: (1.0 – 0.5) x2 = 1, dvs 100% arv.  

 

Låt oss ta ett tredje exempel för att illustrera hur det ser ut om det inte är någon av 

extremerna. Om korrelationen hos tvåäggstvillingar är 0.3 och enäggstvillingar 0.5: 

(0.5 – 0.3) x2 = 0.4, dvs. 40% arv.  

 

När man räknat ut den okända variabeln (arv) kan man som alltid i algebraiska ekvationer 

lösa ut den okända konstanten (miljö). För att fortsätta på det senaste exemplet med 40 % 

arv: 1 – 0.4 = 0.6, dvs 60% miljö.  

 

I tvillingstudier för man ofta in en tredje faktor, eller snarare så delar man upp miljöfaktorn 

i två olika: delad och unik miljö. Delad miljö är den erfarenhet man delar med sitt syskon 

så som närmiljön i uppväxten, och unik miljö är den erfarenhet som individerna skaffar sig 

själva utan sitt syskon. Uträkningen för den delade miljön likar den för delat arv, fast 

omvänt. Man dubblar korrelationen hos tvåäggstvillingar och subtraherar korrelationen för 

enäggstvillingar. För att fortsätta på det senast använda exemplet: (0.3x2) – 0.5 = 0.1, dvs 

10% och då måste den unika miljön vara resten av hela miljöfaktorn 60% – 10% = 50%.  

 

En av de starkaste fördelarna med tvillingstudier är att tvillingar, båda sorterna, är 
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slumpmässigt utspridda över populationen så man kan generalisera resultaten till att gälla 

hela populationen.  

 

 

4 Resultat 

 
 
I tabell 1 redovisas resultateten av korrelationsanalysen, samt uträkningarna för andel arv  

respektive och andel miljö; delad respektive unik. Det framgår tydligt av tabellen att 

generna spelar en betydande roll för variationen av nationalistiska attityder.  

 

I spalten längst till vänster är de åtta indikatorerna av nationalism uppradade, följt av 

korrelationen hos enäggstvillingarna samt totalt antal respondenter för varje indikator, 

sedan samma information fast för tvåäggstvillingarna. I spalterna längst till höger kan man 

se andelen arv relativt andelen miljö som har påverkat indikatorerna, och i sin tur 

andelarna delad respektive unik miljö.  

 

Varje indikator till nationalism har undersökts hos tvillingparen och sedan har jag gjort en 

korrelationanalys för att se till vilken grad tvillingparens svar samvarierar. Uträkningarna 

har gjorts som beskrivet i metodkapitlet (se kap 4). För att ännu tydligare förstå siffrorna i 

tabellen ska jag här visa hur jag har räknat ut andelarna arv och miljö hos en av 

indikatorerna. Negativa värden ska betraktas som noll.  

 

Torture of suspected terrorists  

Korrelation mellan enäggstvillingparen = 0.33 

Korrelation mellan tvåäggstvillingparen = 0.23 

 

Arv: (0.33 – 0.23) X2 = 0.20, dvs. 20%  

Miljö (unik+delad): 1.0 – 0.20 = 0.80, dvs. 80%  

Delad miljö: (2 x 0.23) – 0.33 = 0.13, dvs. 13% 

Unik miljö: 0.80 – 0.13 = 0.67, dvs. 67%  
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Det framgår tydligt i tabellen att det både är arv och miljö som ligger bakom variationen i  

nationalistiska attityder. Förutom attityden mot illegal immigration verkar dessutom den 

genetiska komponenten vara tämligen stor, mellan ca 20 till 40 %. Resultaten ligger i linje 

med tidigare forskning på politiska attityder.  

 

Resultaten kan tolkas på följande vis: den unika miljön, d.v.s. den miljö som individen 

erfar utan sitt syskon, har störst roll i formandet av nationalistiska attityder, på andra plats 

kommer det genetiska arvet, och minst roll har den delade miljön, d.v.s. den miljö som 

tvillingsyskonen har gemensamt så som närmiljö. Men som nämndes i metodkapitlet 

förutsätter studien reduktionistiska antaganden, och dessa kompromisser gör att tolka 

Tabell 1. Ratio arv & miljö -  i formandet av nationalistiska attityder. 
 

 Korrelation mellan tvillingpar 

 
 

 
 Enäggstvillingar    Tvåäggstvillingar Arv Miljö 

Indikator för nationalism Korr. Antal par   Korr. Antal par  Delad Unik 

Proud to be American 0,34 351  0,13 234 41% -8% 67% 

Honor our forefathers 0,26 345  0,15 226 24% 3% 74% 

Traditional vs Plastic values 0,32 351  0,12 237 40% -8% 68% 

Illegal immigration 0,15 350  0,12 237 5% 10% 86% 

Increased military spending 0,32 353  0,21 237 23% 10% 68% 

Military vs Diplomacy 0,31 353  0,11 237 40% -9% 69% 

Torture of suspected terrorists 0,33 354  0,23 237 20% 13% 67% 

Eliminate the domestic poisons 0,43 342  0,24 226 39% 4% 57% 

Medelvärde 0,31 349  0,16 234 29% 2% 69% 
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resultaten utryckta i exakta procentandelar blir missvisande och grumlar förståelsen av arv 

och miljö. Dock kan man utifrån resultaten sluta sig till att generna faktiskt spelar en roll i 

formandet av nationalistiska attityder, i opposition till att de inte skulle betyda något alls.  

 

Avsikten med att undersöka just dessa åtta variabler var att de tillsammans förhoppningsvis 

skulle fånga upp nationalistiska attityder som ett fenomen. Att resultatet visade en så stor 

spridning mellan de olika variablerna tyder på att det inte bara finns en underliggande 

nationalism-variabel. För att undersöka om dessa variabelvärden till någon andel delar 

gemensam orsak hade man kunna komplettera studien med en faktoranalys som hade 

kunnat ge svar på vilka av variablerna som samvarierar och hur mycket.  

 

En gissning är att flera av indikatorerna samvarierar en del, och den delen skulle i så fall 

kunna representera fenomenet nationalism. Dock finns det en indikator som avviker 

mycket och det är attityden till illegal immigration där den genetiska komponenten bara 

visade sig vara 5%. Man kan därför utesluta att denna avvikande variabel skulle ha något 

med de andra sju variablerna att göra. Det innebär att attityden till illegal immigration inte 

delar samma bakomliggande orsak, och kan därmed inte antas vara en del av den 

nationalistiska attityd som den här studien försöker ringa in. 

 

Antingen kan man anta att nationalism är en bakomliggande variabel till flera av de 

variablerna i tabellen, men i så fall bara som en del av förklaringen till dessa attityder;  

eller så kan man anta att nationalism inte är ett enhetlig fenomen, utan massa olika 

variabler som i sig inte behöver hänga samman. Men om det senare är fallet är det frågan 

om det finns någon relevans i begreppet som sådant, eller om man ska nöja sig med att 

diskutera dessa variabler separat från varandra.  
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5 Diskussion  
 
 

Det är viktigt att förstå vad som går och vad som inte går att lära av beteendegenetiska 

studier. Även om resultaten i sig kan vara sensationella ska man vara försiktig med vilka 

slutsatser man kan dra av dem. Det mest grundläggande problemet är det grovt förenklade 

antagandet att arv och miljö är två ömsesidigt uteslutande och uttömmande variabler utan 

mellanliggande orsakssamband. Förenklingarna är förutsättningen för att kunna skapa de 

matematiskt rena funktionerna, men eftersom villkoren för funktionen inte är rena få man 

därför inte bli lurad av de exakta procentandelar som kommer ur funktionen.  

 

En viktig sak att komma ihåg är att proportionerna arv, delad miljö och unik miljö inte 

statiska proportioner, utan de förändras genom historien allteftersom förutsättningar 

förändras. Ju mer social intervention i beteendet desto mindre andel kommer generna 

spela. Det är bara att tänka sig vad som skulle hända med beteendet om man förbjöd vissa 

saker, då skulle den delade miljön spela mycket större roll än innan (Cesarini et al 2014). I 

andra riktningen har man kunnat studera socioekonomisk klass. Med tiden har privilegier 

och kast spelat mindre och mindre roll (läs miljö), och begåvning (läs arv) fått spela en 

större andel av variationen i socioekonomiska status mellan individer (Pinker 2002).  

 

Även sådans som vi antar och i de flesta fall visar sig vara helt eller nästan helt påverkat av 

arv, t.ex längd, kan av stora förändringar i omgivningen bli relativt mer påverkat av miljön. 

Längden hos japaner har ökat väsentligt sedan andra världskriget, och orsaken till det är 

förändrad kost, dvs. miljö. 

 

Att uppfatta genetiska förklaringsmodeller som i opposition till sociologiska är ytterligare 

ett vanligt misstag. Genetiska variationer kanaliseras genom strukturer i miljön. T.ex. om  

du blir behandlad annorlunda för att du är kvinna, skulle vi säga att det är en sociologisk 

skapad och föränderlig struktur, men likväl är det den genetiska orsaken (kvinnlig kön) 

som avgör att du senare möts av dessa strukturer. I det avseendet kan man säga att 
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könsskillnader mellan könen är helt genetiskt betingade, men det utesluter inte att miljön 

har en enorm betydelse (Cesarini et al 2014). 

 

Som resultaten i den här studien visar tycks den delade miljön, föräldrahemmet, knappt 

spela någon roll alls i formandet av individers karaktärsdrag. Det är ofta resultatet av 

tvillingstudier som den här, men det är likväl inte sant av flera skäl. Dels göms föräldrars 

insats bakom de höga andelen arv (Cesarini et al 2014). En liten variation i arvsmassan 

som tidigt kommer till utryck, t.ex. att ett barn visar smak för pasta bolognese vid 1 års 

ålder påverkar det föräldrarnas uppfostran som kanske väljer att laga mer italiensk mat 

vilket i sin tur gör att barnets smak fortsätter i den riktningen på grund utav närmiljön, och 

tillslut 25 år senare flyttar barnet till Italien och utbildar sig till kock. En historia som 

skulle på detta vis betraktas som mest arv, men som uppenbart är kanaliserats genom 

uppfostran.  

 

Motbevis mot att den delade miljön skulle ha så ringa betydelse är resultaten av 

adoptivstudier. I studierna har man jämfört de biologiska föräldrarna med de 

bortadopterade barnen och där justeras andelarna så att arvet blir något mindre och 

närmiljön något större (Cesarini et al 2014). 

 

Det är fel att anse att arv och miljö är två separata variabler, det är inte ens helt korrekt att 

säga att de är två variabler som interagerar. Närmre sanningen är att arv bör betraktas som 

massvis av variabler eftersom de består utav massvis av gener som interagerar mer eller 

mindre egenartat med stimuli i miljön och även inom genomet. Detta stimuli är i sin tur ett 

enormt fält av variabler som påverkar och påverkas av både gener och annat stimuli i 

miljön. Istället för att betrakta det som gen-miljöinteraktion, bör man se det som gen-gen; 

gene-miljö; miljö-gen-miljö; miljö-miljö-gen; etc (Charney 2008; Cesarini et al 2014).  

 

Det finns till och med en forskningsgren som hittat belägg för att miljön kan förändra 

DNA, vilket skulle innebära stora förändringar i vår syn på arvsmassan. Forskningsgrenen 

heter epigenetik och är fortfarande i sin linda.  
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Om framtida studier kan identifiera hur gener påverkar hormoner, kognitiva funktioner och 

känslostämningar, som i sin tur påverkar urvalet av vilka miljöfaktorer man påverkas av, 

hur dessa faktorer tolkas och reaktionen av denna tolkning -  då kan man koppla samman 

den kunskap vi har om sambandet mellan genetiska arv och politiska attityder och ideologi 

– som denna studie är en del av (Hatemi et.al 2014). 

 

6 Avslutning  
 
 
Huvudsyftet med den här studien var att undersöka om man kunde utvidga förståelsen av 

vad nationalism är genom att studera det på mikronivå - i individen. Beräkningarna visade 

på att det finns en genetisk komponent i de undersökta attityderna. Även om indikatorerna 

som jag var begränsad till hade sina brister och inte var ideala indikatorer på begreppet 

nationalism så gav dess resultat starka skäl till att anta att även mer ideala indikatorer 

skulle kunna visa liknande resultat i en tvillingstudie. 

 

Den här studien kan om inte annat förhoppningsvis vara en liten inspiration till att 

överbrygga det stora gapet mellan naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning. 

Förhoppningsvis kommer statsvetenskapen utvecklas åt att blanda dessa två världar och 

utvinna kunskapsmässiga synergier. 
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