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SAMMANFATTNING 

Det finns forskare som påstår att diskussioner om samhällsstrukturer och makt i 

grunden bygger på antaganden om människans natur. Denna studies syfte är att 

undersöka relationen mellan individers människosyn och deras politiska 

övertygelser. Närmare bestämt vill vi mäta samband mellan vilka antaganden 

individer gör om människans natur och deras ideologiska hållning och vilket 

politiskt parti de sympatiserar med. Vår grundhypotes är att det är troligare att 

antaganden om människans natur ligger till grund för individers ideologiska 

hållning och partisympatier i första hand, och inte tvärt om. Vi anser att detta är 

viktigt att mäta för att det i hög grad är politiska beslut som påverkar vår 

samhällsutveckling. Vilken omvärldsanalys som görs och vilka resurser som sätts 

in för att lösa samhällsproblem kommer att skapa förutsättningar för medborgare 

flera generationer framåt. För att förstå processerna bakom individers ideologiska 

hållning och hur individer tenderar att placera sig på den politiska vänster-höger-

skalan används Silvan Tomkins teorier. Främst appliceras Tomkins så kallade 

polaritetsskala, en skala som kartlägger skillnader mellan högerns och vänsterns 

ideologiska-emotionella orienteringar. Enligt Tomkins är den mest grundläggande 

skillnaden mellan vänster- och högerorienterade ideologier människosynen. 

Föreliggande studie har en kvantitativ ansats och data samlades in från 254 

respondenter med hjälp av en enkät. Stickprovet gjordes genom ett 

bekvämlighetsurval. Resultatet visar på 10 signifikanta samband mellan individers 

antaganden om människans natur och deras ideologiska hållning och 

partisympatier. Mer specifikt visar resultaten vilka antaganden som har effekt på 

respektive ideologi och parti. Dessutom kan man urskilja två bakomliggande 

faktorer som delade antagandena i två grupper. Resultaten indikerar att det även 

finns andra aspekter bakom individers politiska övertygelser än de vi undersöker.  

Nyckelord: människosyn, ideologiska hållningar, partisympatier  
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1 INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 

Diskussioner om samhällsstrukturer och makt bygger i grunden på antaganden om den mänskliga 

naturen. Till exempel brukar de som talar gott om konkurrens hänvisa till evolutionen (de Waal 

2009:16). Thomas Hobbes var tidigmodern filosof och en av de första stora förespråkarna för att 

människan är grym, maktlysten och egoistisk. Hans syn gick ut på att människans drifter endast 

kunde dämpas av kontroll från överheten (Berg 2005:320). Steven Pinker (1954-) är en 

evolutionspsykolog som utsetts till en av världens mest inflytelserika intellektuella av flera 

tidningar. Pinker uttrycker i en intervju av Lasse Berg att “alla människor tror på en mänsklig 

natur. Denna tro, om än oartikulerad eller undermedveten, påverkar uppfostringsmodeller, politik 

och beteende. Problemet är att alla de politiska ideologier som styr dagens värld baseras på 

teorier om människans natur som är hundratals år gamla och hopplöst urmodiga.” (Berg 

2005:338). 

I denna studie behandlas den aspekt av människosyn som kallas “öppna teorier om människan”. 

Den innefattar en uppfattning om människans basala egenskaper, till exempel uppfattningar om 

vad människan i grunden eftersträvar som innefattar hennes möjligheter, begränsningar samt 

etiska grundvärderingar. Det finns många olika teorier och antaganden om människans natur 

(NE; Liedman & Bråkenheim, 2015). Den definition av människans natur vi utgår ifrån i denna 

studie är, med utgångspunkt från den litteratur som använts, ”människors inneboende egenskaper 

opåverkade av rådande samhällsstruktur”. Det är inte helt okomplicerat att skilja på vilka 

egenskaper som ligger i vår natur respektive skapas av samhället. Egenskaper som vi i denna 

studie antar kan vara av naturen givna är till exempel “känsla för rättvisa”, “själviskhet” eller 

“empati”. 

Politiska ideologier innehåller en verklighetsbeskrivning, en utopi samt en beskrivning av de 

medel som krävs för att nå dit. Författaren Stig-Björn Ljunggren (1957-) sammanfattar dessa 

delar som: “varat”, “börat” och “görat”. Verklighetsbeskrivningen, “varat”, består bland annat av 

en människosyn, vilket är en uppfattning om människans natur. Det kan till exempel handla om 
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huruvida anhängarna är övertygade om att människan är god eller ond, individualistisk eller 

kollektivistisk (Färm 2007:10). Exempelvis utgår liberalismen från att människan är begränsad 

av fördomar och regleringar, och att samhället att kommer utvecklas i rätt riktning så fort hon 

kan frigöras från dessa (NE; Molin, 2015). Konservatismen, å andra sidan, betonar att vi naturligt 

är en del av en gemenskap och ett kollektiv (NE; Ehrencrona, 2015). 

För att rättfärdiga ideologi används ofta biologi. Frans de Waal, biolog och en av världens mest 

kända primatologer, beskriver i sin bok “Empatins tidsålder” (de Waal 2009) att det finns en så 

kallad högerbiologi respektive vänsterbiologi. Ett antagande om att människan till naturen är 

rovlysten och självisk leder givetvis till skapandet av ett samhälle helt i kontrast till ett samhälle 

där man antar att människan främst är samarbetsvillig och solidarisk. De Waal anser visserligen 

att det är klokt att ta hänsyn till människoartens natur när vi planerar våra samhällen, men att det 

får konsekvenser att ta fasta på de karaktäristiska egenskaper som stämmer överens med en redan 

bestämd världsuppfattning (de Waal 2009:46). 

Idag har nästan alla politiska partier i Sverige tagit till sig komponenter från flera olika 

ideologier, och denna studie syftar till att undersöka vilka antaganden om människans natur som 

finns representerade inom olika ideologiska och politiska grupperingar i Sverige. Det är svårt att 

hitta ett renodlat konservativt eller liberalt parti (Färm 2007:6). Det finns onekligen många 

teorier som styrker kopplingen mellan ideologi och människosyn, men färre som behandlar 

anhängarnas antaganden om människans natur. Denna studie ämnar inleda en sådan 

kartläggning. Anhängares antaganden om människans natur är viktigt att undersöka då det i hög 

grad är politiska beslut som påverkar vår samhällsutveckling. Vilken omvärldsanalys som görs 

och vilka resurser som sätts in för att lösa samhällsproblem kommer att skapa förutsättningar för 

medborgare flera generationer framåt.  
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syfte: Vårt syfte är att undersöka relationen mellan individers människosyn och deras politiska 

övertygelser. Närmare bestämt vill vi mäta samband mellan vilka antaganden individer gör om 

människans natur och deras ideologiska hållning samt vilket politiskt parti individerna 

sympatiserar med. Vi vill även kartlägga individers upplevelse av att de har kunskap om vad 

partiet de sympatiserar mest med har för människosyn.  

Frågor:  

• Har individers antaganden om människans natur en effekt på deras ideologiska hållning? 

• Har individers antaganden om människans natur en effekt på deras partisympatier? 

• Upplever individer att de har kunskap om vilken människosyn som råder i det parti de 

sympatiserar mest med? 

Grundhypotes: Vår studie kan inte göra anspråk på att bevisa kausaliteten mellan individers 

antaganden om människans natur och deras ideologiska och politiska hållningar. Däremot 

formuleras här en grundhypotes som vi att kommer utgå från i analysen. Pinker uttalar att 

människors tro på en mänsklig natur påverkar uppfostringsmodeller, politik och beteende (Berg 

2005:338). Dessutom grundar ideologier sin omvärldsanalys bland annat på antaganden om 

människans natur. Därför dras slutsatsen att det är troligare att antaganden om människans natur 

ligger till grund för individers ideologiska hållning och partisympatier i första hand, och inte 

tvärt om. Vi utgår från att det inte behöver vara uttalade eller explicita antaganden om 

människans natur som föregår vilka ideologiska och politiska hållningar individer dras till.  

Vi antar alltså att uppfattningar om människosyn i de flesta fall förekommer tidigare än till 

exempel specifika partisympatier. Däremot utesluter inte vår grundhypotes att det även kan 

förekomma en växelverkan mellan antagandena och övertygelserna.  
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1.3 DISPOSITION 

Första kapitlet är en inledning som består av bakgrund som introducerar ämne och 

forskningsfråga. Här presenteras även undersökningens syfte, frågeställningar samt 

grundhypotes. Sedan beskrivs den så kallade skriptteorin samt polaritetsteorin i kapitel 2, Teori, 

där även begreppsapparaten som kommer att användas i analysen redogörs för. Det därpå 

följande kapitlet innehåller en redogörelse av tidigare forskning (kapitel 3) där läsaren ges en 

djupare förståelse för vilka problem som redan hanterats av forskare med liknande intressen. 

Sedan presenteras de valda ideologiernas människosyn (kapitel 4). Därefter behandlas bland 

annat urval, datahantering och analys av material i kapitlet Metod (kapitel 5). I resultatkapitlet 

(kapitel 6) redovisas material och vilka dataanalyser som gjorts i statistikprogrammet IBM SPSS. 

Slutligen följer diskussionskapitlet (kapitel 7) där resultaten tolkas, resonemang om eventuella 

samband förs och avslutningsvis sammanfattas uppsatsens diskussioner i ett slutsatsavsnitt.  
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2. TEORI 

Detta kapitel kastar ljus på forskningsfrågan ur ett teoretiskt perspektiv. För att förklara 

människosynens roll i individers politiska orienteringar används den amerikanske 

personlighetsteoretikern och psykologen Silvan Tomkins polaritetsteori (Tomkins:1963) och 

skriptteori (Stone:1986), som förklarar hur ens sociala omgivning påverkar vilka uppfattningar 

man skapar sig om människors beteende och känslor. Teorin förklarar omständigheterna bakom 

den aspekt av människans verklighetsuppfattning som kan hjälpa oss att svara på hur sambandet 

mellan individers människosyn, i form av syn på människovärde och grad av tolerans gentemot 

grundemotionerna, och ideologiska hållningar ser ut. 

Tomkins teorier beskriver hur olika ideologier befinner sig på en vänster-höger-skala och hur 

vissa typer av personligheter dras till specifika ideologier på skalan. Olika förklaringsmodeller 

av människans natur och plats i samhället påträffas nästan alltid i opposition till varandra på en 

så kallad polaritetsskala, i de flesta frågor har vänstern och högern världsbilder som står i 

kontrast till varandra. Till vänster på skalan uppmärksammar man människans inneboende 

godhet medan högerideologier lyfter människans ondska. Det är mycket ovanligt att en vänster- 

eller högerideologi förnekar den ondska respektive godhet meningsmotståndarna belyser, men 

vänstern påstår att en människa bara blir ond om denne blir utsatt för någon skada som ruckar på 

den inneboende godheten medan högern anser att det krävs ansträngning för att bli god. Godhet 

är idealet, men det krävs arbete för att nå dit (Tomkins 1963:400). 

För att vidare skildra sin polaritetsteori använder sig Tomkins av en så kallad polaritetsskala, en 

konkret skala som kartlägger skillnader mellan vänsterns och högerns ideologiska-emotionella 

orienteringar (Stone 1986:693). Trots komplexiteten i olika ideologiska satser finns 

återkommande polariteter - vänster och höger. Den mest grundläggande skillnaden mellan 

vänster- och högerorienterade ideologier är människosynen, eller som Tomkins uttrycker det: 

“this belief of man about man” (Tomkins 1963:400). Det finns ingen fråga som har engagerat 

människor lika mycket som frågan om vårt eget värde och syfte samt vår sanna natur. När det 

handlar om människovärde ser vänsterorienterade ideologier på människan som värdefull i sig. 
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Högerorienterade ideologier ser människan som neutral, utan ett inneboende värde. Istället 

förklarar man det som att det existerar normer oberoende av människan, och det är möjligt att 

uppnå ett högre människovärde om du som individ uppfyller dessa normer (Tomkins 1963:400). 

Skillnaderna i socialisationen, som i slutändan leder till instämmande med den ena eller den 

andra ideologiska hållningen, avser toleransen eller intoleransen för de grundläggande, 

mänskliga affektionerna; upprymdhet, lycka, överraskning, sorg, skam, rädsla, ilska och förakt 

(Tomkins 1963:411). Den skarpaste skillnaden mellan vänster- och högerorienterade ideologier 

är just attityden till människors känslor. Vänstern upplyfter människors känslor som något 

positivt (Tomkins 1963:401). Att leva ut sina känslor till ett maximum borde inte bara vara 

tillåtet utan även uppmuntras (Tomkins 1963:407). Högern är mindre tolerant mot människors 

känslor och har traditionellt sett affektioner som inkräktande på rationaliteten, som anses vara en 

viktig mänsklig egenskap (Tomkins 1963:401). Högerorienterade ideologier uppmanar till 

disciplin och stringens (Tomkins 1963:407). Men trots att man högerut på skalan betonar att 

svagheter och normbrytande handlingar bör bemötas med negativa sanktioner som skuld och 

skam, uppmuntrar man även att människor ska belönas då de håller sig inom sociala normer och 

utvecklas inom ramen för det som anses eftersträvansvärt (Tomkins 1963:411). 

Tomkins har skapat en så kallad skriptteori för att förklara individers personlighetsskillnader. 

Individers skript kan förklaras som en skiss över hur man kommer att respondera emotionellt till 

personer, idéer och situationer (Stone 1986:705). Beroende på placering på vänster-höger-skalan, 

skiljer sig skripten åt (Stone 1986:691). En individ med ett vänsterorienterat skript är mer 

tolerant mot känslor. En högerorienterad persons skript är i kontrast intolerant mot känslor och 

ger istället företräde åt disciplin (Stone 1986:705).  

Skript är något som skapas i den tidiga sociala praktiken mellan föräldrar och barn. Det innebär 

att föräldrar signalerar en världsbild till sina barn genom de sätt på vilka de tillskriver olika 

fenomen mening. Tomkins delar i sin teori upp de olika typerna av skript i två dikotomiska 

uppfostringsstilar. I en så kallad normativ uppfostringsstil värderas normer och regler högre än 

barnens egna känslor, medan man i en humanistisk uppfostringsstil hyllar barnets egna känslor. 



 

 
11 

Barns uppfostran kommer senare att reflekteras i hur de dras till olika partiers värderingar (Stone 

1986:692).  

Tomkins skriptteori fokuserar vilka ideal som förmedlas av ideologier på vänster- respektive 

högersidan på den politiska skalan, och han använder polaritetsskalan för att förklara detta. 

Skalans vänstersida ser människan som värdefull i sig och vill gärna att människan ska förmedla 

sina känslor. Högersidan ser människan som neutral och att hon helst ska skyla sina känslor. 

Tomkins ger en förklaring till varför individer tenderar att dras till vänster eller höger. I denna 

studie ämnar vi undersöka relationen mellan individers människosyn och deras politiska 

övertygelser. Närmare bestämt vill vi mäta samband mellan vilka antaganden individer gör om 

människans natur och deras ideologiska hållning samt vilket politiskt parti individerna 

sympatiserar med. Det innebär att fokus ligger på en aspekt av personlig övertygelse som 

Tomkins inte direkt inkluderar i sin skriptteori - att individers konkreta antaganden om hur 

människan fungerar av naturen given kan påverka vilken ideologi och vilket parti de anser sig 

ligga närmast. Teorin är trots denna distinktion kompatibel med forskningsproblemet då den 

bidrar med förståelse för strukturer av politiska orienteringar samt bistår oss med en begreppslig 

ram, nämligen skript och polaritetsskalan. Något att ta hänsyn till är att Sverige är mer 

vänsterorienterat än USA generellt, så det går inte nödvändigtvis att rakt av överföra Tomkins 

polaritetsteori på den svenska partipolitiska skalan. Detta redogörs för nedan på sida 20. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Kapitlet inleds med en presentation av några olika sätt att se på människans natur och hur dessa 

kan kopplas till skillnader mellan individer när det gäller hur de är, vad de tycker, hur och vad de 

väljer samt motiverar sina åsikter (3.1). Efter det följer ett avsnitt som handlar om personlig 

övertygelse (3.2). Sedan avhandlas hur den politiska psykologin har undersökt och förstått 

skillnader mellan höger- och vänsterblockens syn på människan (3.3). Därefter behandlas kort 

svenska partisympatier i en statistisk kartläggning av varför svenska folket röstar som de gör 

(3.4). Kapitlet utmynnar i en reflektion om vad vi utifrån redan etablerad kunskap och 

meningsskiljaktigheter i forskningsfältet anser vara intressant att ytterligare undersöka (3.5). 

Detta ligger i sin tur till grund för frågeställningarna. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns många studier som antyder att människans 

personlighet och värderingar påverkar var de tenderar placera sig på vänster-höger-skalan. 

Däremot kan det finnas en rad olika anledningar, som inte stämmer överens med personliga 

ideologiska och politiska sympatier, till att rösta på ett särskilt parti. Kunskapen om personlig 

övertygelse bidrar med förståelsen att de rationella antaganden och ställningstaganden individer 

gör, kan ha en mer komplex karaktär än att de är grundade på logiska och egennyttiga grunder. 

Pinker och de Waal betonar att samhällets syn på människans natur har en påverkan på både etik 

och politik. 

3.1 OLIKA SÄTT ATT SE PÅ MÄNNISKANS NATUR 

Människosyn består bland annat av uppfattningar om vad människan i grunden eftersträvar. Den 

innefattar hennes möjligheter, begränsningar och värderingar (NE; Liedman & Bråkenheim, 

2015). Detta avsnitt är ett axplock av olika ansatser forskare haft för att förklara grunden till 

människans beteende. Inledningsvis ges en beskrivning om olika synsätt på människans natur. 

Sedan presenteras Steven Pinkers syn på biologins utrymme i samhällsvetenskapliga och 



 

 
13 

humanistiska discipliner.  Dessutom ges exempel på hur individers föreställningar om människan 

kan påverka vilka val de gör. 

Människor definierar sig bland annat som fria, rationella och meningsskapande trots att vi lever i 

ett universum som består av ofria, icke rationella och meningslösa partiklar. Därför kan det 

faktum att vi gör antaganden om människans natur ses som ytterst filosofiska problem. Teorier 

om människan återfinns i en mängd akademiska områden utanför filosofin. Dessutom har det 

visat sig att de flesta individer har uppfattningar, eller i vissa fall mycket starka åsikter, om hur 

människor är av naturen givna. Ofta grundar sig dessa uppfattningar i vilka medmänniskor man 

mött och vilka slutsatser man drar utifrån det dessa människor har gemensamt. Mönster av 

beteenden som individer upptäcker skapar förväntningar på mänskliga karaktäristiska. Det går 

därför att påstå att teorier om människan finns överallt, i alla samhällsskikt (Stenmark 2012:543). 

Människosyner är automatiskt kontroversiella eftersom vi inte är i närheten av att ha kommit 

överens om hur vi ska förstå hur människan fungerar. Det de flesta är överens om är att 

människan är ett tvåbent djur med upprätt gång, stor hjärna, en förmåga att göra verktyg, att 

tänka rationellt och moraliskt, att uttrycka sig språkligt och estetiskt samt med en kapacitet att få 

fertil avkomma endast med andra människor (Stenmark 2012:545). För övrigt finns det mycket 

skilda uppfattningar om huruvida människans natur är fixerad eller formbar, om vi styrs av fri 

vilja eller om naturen är deterministisk, om det finns en mening med livet eller inte, om vi av 

naturen är goda eller onda, osv. (Stenmark 2012). 

Biologiska förklaringar om människan används ofta för att rättfärdiga samhällsstrukturer, 

ideologi och politiska beslut. Historiskt sett har evolutionsläran bland högerorienterade politiker 

varit en mycket populär teori för att motivera beslut som understödjer konkurrens. Den så 

kallade Socialdarwinismen, lanserad av den brittiska filosofen Herbert Spencer redan på 1800-

talet, inspirerades av Charles Darwins evolutionsteori. Konkurrensaspekten från evolutionen togs 

ur sitt sammanhang och applicerades på affärslivet och samhällskroppen för att underbygga 

politiska beslut. Det är Spencer och inte Darwin som ligger bakom uttrycket “de starkastes 

överlevnad” (de Waal 2009:44). En samtida meningsmotståndare till Spencer var den ryske 

prinsen, naturforskaren och anarkisten Peter Kropotkin. Han hänvisade till att samarbete är 
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vanligt i naturen, till exempel när vilda djur bildar en ring runt ungarna för att skydda dem mot 

väder och rovdjur. Kampen för överlevnad beskrevs inte som något som främst sker inom arter, 

utan som en mängd organismers kamp mot en fientlig omgivning (de Waal 2009:49). 

Människans beteende är komplext, och Steven Pinker menar att det inte går att förklara 

människan som antingen elak eller ädel av naturen. Människor drivs av konkurrerande motiv 

som framkallas beroende på omständigheter. Gener ska inte ses som att de påverkar beteendet 

direkt genom att “rycka i musklerna”, utan endast som delaktiga i den process som formar 

hjärnan (Pinker 2014:3). Pinker anser det vara problematiskt att exempelvis evolutionsläran 

används för att förklara mänskligt beteende i en nutida kontext. Till exempel är människor 

generellt sett mer rädda för ormar och höjder än för hårtorkar nära badkar eller att köra bil utan 

bilbälte. Det finns en slitning mellan den urålderliga miljö i vilken våra hjärnor utvecklades, och 

den värld vi lever i idag (Pinker 2005:5).  

Pinker kritiserar den syn på människans natur som han anser är dominerande inom akademin. 

Mycket av vetenskapen är starkt färgat av ideologi (Rasmusson 2012:220). Enligt Pinker har alla 

samhällen någon slags idé om människans natur som avgör hur vi agerar. Under en lång tid har 

det varit den judisk-kristna människosynen som råder i västvärlden, och det är det fortfarande i 

många kulturer. Gradvis har vetenskapen fått allt större betydelse i förklaringsmodeller. Den 

intellektuella eliten har under senare år ersatt de konventionella religionerna med vad Pinker 

kallar en sekulär religion, nämligen läran som säger att människan föds som ett blankt blad, 

socialkonstruktivismen (Rasmusson 2012:212). Inom psykologin, sociologin, antropologin och 

genusvetenskapen har det generellt förekommit ett förnekande av den mänskliga naturens 

påverkan på hur vi tänker och agerar. Detta har enligt Pinker haft väldigt skadliga konsekvenser 

på hur kriminalpolitiken utvecklats, på utbildningen, barnuppfostran och könsroller (Rasmusson 

2012:213).  

Individers olika syn på människan kan påverka deras övertygelser samt vilka val de gör i 

konkreta situationer. I en studie av Tedeschi et al. (1969) undersöktes samband mellan individers 

fallenhet att tro på andra och samarbetsvilja med hjälp av Prisoners Dilemma (William 

1978:271). Prisoners Dilemma går ut på att två personer (“fångar”) ställs inför tre alternativa val. 
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Det första alternativet är att skylla på den andra personen för att bli frigiven, och därmed hamnar 

den andra personen i fängelse. Det andra alternativet är att hålla tyst, och då hamnar båda i 

fängelse. Det tredje alternativet är att båda erkänner brottet, och då får båda fängelsestraff men 

under kortare tid. Bägge personer måste göra ett val, ovetande om vad den andra personen väljer 

(Schelling 1978:216). Resultatet i Tedeschi et al.:s studie visar att de deltagare som anser att 

människan i grunden är trovärdig, altruistisk och självständig tror mer på samarbete. Studien 

visar tydligt att antaganden om människan påverkade deras beslut (William 1978:271).  

3.2 PERSONLIG ÖVERTYGELSE 

Vår undersökning ämnar mäta individers antaganden om människans natur, deras ideologiska 

hållningar och partisympatier. Alla dessa attribut kan vara exempel på övertygelser. En 

övertygelse är ett yrkande om förhållanden som människor förmodar är sanna. Övertygelsen 

skiljer sig från det vi kallar kunskap, eftersom den inte är opersonlig och konstant utan snarare 

personlig och förutsätter en viss osäkerhet (Mercer 2010:3).  

Oavsett vilka antaganden vi gör eller vilka övertygelser vi har, motiveras de av något (Simon 

2001:12 782). Exempelvis är grundhypotesen i denna studie att individers ideologiska hållningar 

och partisympatier kan förklaras av antaganden individerna gör om människans natur. Men även 

om det går att visa ett kausalt samband kan vi inte göra anspråk på att sitta på den enda 

förklaringen till varför människor gör sina ideologiska och politiska ställningstaganden. Än 

mindre har vi resurser eller verktyg att spåra vad individers antaganden om människans natur 

grundar sig i. Följande stycken presenterar kunskap som finns om processerna bakom personlig 

övertygelse.  

Inom vad som kallas rational choice-skolan används begreppet rationalitet för att beskriva hur 

människan fattar beslut enbart på logiska och egennyttiga grunder (Badie 2011:2 202). 

Nyttomaximering är en ekonomisk grundtes som förklarar individers val som styrda efter en 

nyttofunktion de försöker maximera. Inom nationalekonomin har modellen legat till grund för de 

flesta teorier om mänskligt beslutsfattande (Black et.al., 2009). I själva verket är det inom 
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rational choice endast en begränsad rationalitet som beskrivs. Beslut vi människor gör kan fattas 

på andra grunder, utöver logiska och nyttomaximerande principer. Att fatta rationella beslut 

innebär helt enkelt att man fattar beslut på goda grunder. Mänskligt beteende klassas som 

rationellt när det är ändamålsenligt i relation till personliga mål. Både kunskap, övertygelser och 

värden ligger till grund för tankeprocesserna som leder till handling (Simon 2001:12 782).  

Det finns hjärnforskare som menar att rationalitet delvis springer ur känslor. Emotioner är 

centrala för vår upplevelse av vår omvärld. Det är mycket ovanligt att människor förkastar sina 

egna sinnesintryck som osanna. Snarare använder vi människor ofta emotioner som bevis för att 

något är sant (Mercer 2010:1). Människan värderar händelser och ting som bra eller dåliga, och i 

den tolkningsprocessen skapas även känslor. Människans tolkningar leder till emotioner som i 

sin tur leder till konsekvenser i uttryck och beteende. Exempelvis kan en person bli glad när den 

vinner ett pris. Individen värderar och tolkar händelsen som positiv, och uttrycker som 

konsekvens glädje. Emotioner är alltså inte bara en konsekvens av tolkningen, utan vi behöver 

även emotioner för att värdera fakta. Att en person blir glad över att vinna ett pris kan bero på att 

priset till exempel höjer dennes sociala status, vilket kommer att bidra med glädje i framtiden 

(Mercer 2010:4). 

Exempel på emotionella övertygelser är nationalism och tro på samarbete. Nationalism får 

anhängarna att känna sig stolta över sin nation, och en känsla av stolthet fungerar i sig som ett 

bevis för att nationen är bra. På samma sätt har man sett att samarbete leder till en känsla av tillit, 

och att tilliten fungerar som bevis för att det är bra att samarbeta (Mercer 2010:5). Statsvetare 

som gärna resonerar utifrån att människan är rationell förklarar istället effekterna av tillit som en 

konsekvens av övertygande incitament. Men man har visat att tillit baseras på känslor genom ett 

experiment där psykologer gav ett antal experimentdeltagare tillskott av oxytocin, ett hormon 

som naturligt frisätts av bland annat taktil beröring, varm temperatur samt vid amning och som 

kan fungera som ångest- och stressdämpande. Experimentgruppen var efter tillskottet mer 

benägen att känna tillit än kontrollgruppen som bara fick sockerpiller. Forskare har även visat att 

utvecklandet av känslor av tillit leder till fysiska förändringar i hjärnan, som leder till ännu större 

tendenser till tillit (Mercer 2010:6). 
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En emotionell övertygelse innebär alltså att man förlitar sig på sin egen slutledningsförmåga utan 

att nödvändigtvis utgå från etablerad kunskap eller bevis. Detta gör de flesta med vetskapen om 

att de kan ha fel. Statsvetare använder nästan uteslutande termen emotionell övertygelse på ett 

nedsättande sätt (Mercer 2010:3). John Locke (1632-1704), en engelsk filosof som belyste 

rationaliteten hos människans tänkande och agerande, ansåg att moralitet påverkar rationaliteten. 

Läran om regler och normer i samhället reflekteras i rationella handlingar. När en konflikt 

uppstår, utgår man från rätt och fel och gör ett beslut baserat på detta. Detta blir då ett rationellt 

beslut (Yolton 2010:147). Ideologiska hållningar, partisympatier och antaganden om människans 

natur är alla övertygelser som onekligen skulle kunna förklaras som sprungna dels ur logiska 

slutsatser av det observerbara, dels de emotioner som är närvarande i tolkningsprocessen.  

3.3 SKILLNADER I MÄNNISKOSYN PÅ VÄNSTER-HÖGER-SKALAN  

I det här avsnittet formuleras ett mer generellt perspektiv på den så kallade vänster-höger-skalan, 

och på vilka människor med olika typer av egenskaper som dras till respektive ideal. Den 

politiska psykologin ger en förklaring till varför människor skiljer sig åt i sina politiska 

orienteringar.  

Tomkins skriptteori förklarar individers personlighetsskillnader. Skript kan förklaras som en 

modell över hur man kommer respondera emotionellt till personer, idéer och situationer och 

beroende på ens placering på vänster-höger-skalan skiljer skripten sig åt. I en studie gjord av 

Carlson och Brincka (Carlson & Brincka 1987), undersöktes universitetsstudenters och vuxna 

medborgares tankar inför president- och vicepresidentvalet i USA 1984. Studien utgår från 

Tomkins teori och begreppen affekt, ideologi och skript (Carlson & Brincka 1987:564). I studien 

används begreppet ideologiska skript. Precis som andra skript är ideologiska skript givna från det 

sociala och grundat på affekt, men fokuserar mer på hur livet bör vara inom det sociala och 

politiska livet (Carlson & Brincka 1987:565). I presidentvalet 1984 fanns det tydliga kontraster 

mellan demokraternas och republikanernas viljor. Republikanerna ville satsa på uppbyggnad av 

det militära, minskat stöd till de fattiga och ökat stöd till entreprenörer. Demokraterna, å andra 

sidan, ville öka stödet till arbetslösa och stödja kvinnans frihet till abort (Carlson & Brincka 
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1987:566). Studiens hypotes var att individer med en normativ uppfostringsstil skulle identifiera 

sig med republikanerna och individer med en humanistisk uppfostringsstil skulle sympatisera 

med demokraterna. 

Deltagarna, universitetsstudenter och vuxna medborgare, fick fylla i en förkortad version av ett 

uttaget verktyg för att mäta individers placering på Tomkins polaritetsskala. Detta gjordes för att 

kartlägga deltagarnas ideologiska hållning. Efteråt skulle deltagarna föreställa sig fyra 

presidentkandidater och applicera sex affekter (excitement, joy, anger, distress, contempt och 

shame) på varje enskild kandidat. Varje affekt innehöll en beskrivning och var tagna från 

Tomkins teori (Carlson & Brincka 1987:569). Studiens hypotes var att republikanska kandidater 

skulle tillskrivas affekter som enligt Tomkins uppmuntras av högerorienterade ideologier; ilska, 

förakt och spänning. Demokratiska kandidater skulle i sin tur tillskrivas de övriga affekterna, 

som enligt Tomkins tillskrivs vänsterorienterade ideologier; glädje, ångest och skam. Reagan, 

den republikanske kandidaten, blev tillskriven vänsterorienterade affekter 34 % av gångerna, 

medan Ferraro, den demokratiska kandidaten blev tillskriven samma affekter 65 % av gångerna. 

Resultaten bevisade hypotesen som sann (Carlson & Brincka 1987:570). Resultaten visade även 

att Tomkins teori om ideologiska skript knyter an till politiska sympatier, men också att det finns 

ett behov av fler ingående studier (Carlson & Brincka 1987:572).  

Det finns även studier som visat resultat oförenliga med Tomkins polaritetsteori. William Stone 

ger exempel på ett flertal studier som avviker något från Tomkins resultat (Stone 1986:696). Ett 

exempel är en studie av Gaertner (1973) som gick ut på att ringa medlemmar i New York Liberal 

Party och New York Conservative Party. Olika personer, en vit/svart kvinna eller en vit/svart 

man, ringde upp partimedlemmarna varje gång. Personen som ringde spelade rollen som en 

person vars bil gått sönder på motorvägen och som menat att ringa en bärgningsbil men ringde 

fel. En del av de svarande partimedlemmarna ringde efter bärgningsbilen åt ”offret” medan andra 

(partimedlemmar) la på luren innan de fick reda på att ”offret” inte hade några mynt kvar att 

ringa för. Studiens resultat visade att vänsterorienterade partimedlemmar, hjälpte den svarta 

personen oftare än vad konservativa gjorde. Detta gällde dock endast i de telefonsamtal där 

budskapet hann gå fram. När alla telefonsamtal räknades in i resultaten, alltså även de där den 
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uppringde avbrutit samtalet innan ”offret” hann prata klart, visade det sig att konservativa var 

mer hjälpsamma generellt än vänsterorienterade individer (Stone 1986:697). 

I en annan studie, gjord av Farina et al. (1972), användes ett experiment där vänsterorienterade 

och högerorienterade individer skulle ge elchocker (när en annan försöksperson begick ett 

misstag i testet) antingen till personer av samma ideologi eller till personer i den motsatta 

ideologin. Vänsterorienterade personer gav starkare elchocker till motsatta ideologisympatisörer 

än de gjorde till andra vänsterorienterade. Högerorienterade gav mindre kraftiga elchocker men 

de elchocker de gav till vänsterorienterade varade mycket längre. Således tolkades resultatet som 

att vänsterorienterade individers aggression verkar mer direkt och högerorienterade individers 

aggression är närvarande men mer dold (Stone 1986:697).  

Den politiska psykologin har även bidragit med fler typer av skalor som mäter hur underliggande 

psykologiska skillnader hos individer kan motivera deras ideologiska och politiska hållning. Det 

finns bland annat ett flertal skalor som endast mäter individers grad av konservatism (Jost et.al, 

2003:340). I en metaanalys av studier, där man försöker förstå motiven bakom politisk 

konservatism, bekräftas att det finns flera olika psykologiska skäl bakom politiska sympatier. 

Metaanalysen omfattar 88 urval/studier från 12 länder och den avgörande likheten mellan 

människor som identifierar sig som konservativa är att de motiveras av ett behov av att hantera 

osäkerhet och yttre hot. De psykologiska grunderna till konservatism är bland annat dödsångest, 

rädsla för att förlora något/någon, intolerans för tvetydighet samt ett behov av struktur och 

ordning. I kontrast till detta är personlighetsdrag som har ett negativt samband med grad av 

konservatism, till exempel öppenhet för nya erfarenheter, tolerans för ovisshet och bra 

självkänsla (Jost et.al. 2003:339). 

Även om det finns studier som visar resultat som inte går i enlighet med Tomkins teori finns det 

fler studier som går i linje med den. Det tyder på att det finns skillnader i människosyn och 

tolerans mellan högerorienterade individer och vänsterorienterade individer. Det tyder även på 

att Tomkins polaritetsteori är användbar (Stone 1986:705). 
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Något att ta hänsyn till är att europeiska länder omfördelar inkomster i högre grad än exempelvis 

USA, och de har ett mer progressivt skattesystem. I Europa har det genomförts fler politiska 

reformer för att skydda de fattiga än i USA. Sverige, i synnerhet, är ett land med ett särskilt stort 

välfärdssystem. De totala offentliga utgifterna i Sverige är 60 % av landets BNP, medan de i 

USA är 35,5 % av landets BNP (Alesina 2001:5).  SVT:s utrikespolitiske kommentator Bo Inge 

Andersson beskriver de amerikanska partiernas politiska position som generellt sett mer 

högerorienterad än de svenska, men att det är svårt att jämföra partiers positioner länder emellan 

(Andersson 2008). I och med att Sverige generellt sett är mer vänsterorienterat än USA, går det 

inte nödvändigtvis att rakt av översätta Tomkins polaritetsteori på den svenska partipolitiska 

skalan. 

3.4 SVENSKA VÄLJARE OCH PARTISYMPATIER 

I Sverige kan det finnas flera anledningar till varför man sympatiserar med ett visst parti. Olika 

områden är olika viktiga för väljare. Det väljarna anser vara viktigt behöver det parti de väljer att 

sympatisera med också lyfta fram som viktigt. Det mest centrala för väljarna inför val är just 

partiernas centrala frågor. I Allt mer lättrörliga väljare – vad är nytt och vad är gammalt? 

(Demokratistatistik rapport 16) från Statistiska Centralbyrån fann man att sysselsättning var den 

viktigaste frågan för partival år 2006, medan det år 2010 var välfärd/sjukvård (Oscarsson & 

Holmberg 2013:17). Frågor som behandlar vård och omsorg, skola och invandring/flyktingar har 

även flyttats upp inom gruppen viktiga frågor hos väljarna (Oscarsson & Holmberg 2013:30).  

SVTs valundersökningar (VALU) utförs av SVT på valdagen i vallokalerna runt om i Sverige. 

Väljarna får svara på det parti de röstat på samt svara på vilka frågor som har störst betydelse för 

deras val i riksdagsvalet. Siffrorna skiljer sig litet från SCBs statistik då det 2010 var skola och 

utbildning som var den viktigaste frågan (54 %) enligt SVTs deltagare. Valet 2014 var det 

fortfarande skola och utbildning som låg i topp, nu med 60 %. I valet 2014 låg sysselsättning på 

plats fem med 50 % och sjukvården på andra plats med 54 % (Gustafsson 2014:10). 

Samhällsproblem ändras med tiden och därmed ändras väljares åsikt angående partivalens 

viktigaste frågor. Det framstår att vissa väljare värderar den viktigaste frågan högre än partiets 
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ideologiska hållning. Detta kan vara anledningen till att nya svenska väljare är mer rörliga idag 

än på 1970-talet (Oscarsson & Holmberg 2013:31).  

I Sverige idag är det endast 85 % av väljarna som skulle rösta på det parti de anser står dem 

närmast. I Statistiska Centralbyråns partisympatiundersökning ställs både en fråga om vilket parti 

respondenterna skulle rösta på om det vore val idag, samt en fråga angående deras 

partisympatier, vilket parti som står dem närmast. 6 % av de svarande i 

partisympatiundersökningen angav att de skulle lägga sin röst på ett annat parti än det de 

sympatiserar med. En anledning till att människor väljer att rösta i stridighet med sina sympatier 

kan vara taktikröstning, vilket kan innebära att man röstar på ett parti som riskerar att hamna 

under 4 procent-spärren för att försäkra sig om en eftersträvansvärd blockpolitik. Ett annat 

vanligt skäl att rösta på något annat parti än det som står en närmast är missnöjesröstning, vilket 

betyder att väljarna använder sin demokratiska rättighet att demonstrera sitt missnöje med den 

praktiska politik partiet man står närmast för tillfället bedriver (Eklund, 2014). 

Följande statistik presenteras för att studiens respondenter ska kunna jämföras med ålders- och 

utbildningsfördelningen i Sverige: I Sveriges riksdagsval 2010 utgjordes 19 % av alla 

valdeltagande av unga väljare, 18-29 år. De resterande 81 % var 30 år eller äldre. 

(Valmyndigheten 2010). År 2015 har 45 % av 25-64 åriga svenskar någon form av gymnasial 

utbildning som högsta utbildning och mer än 25 % har minst en treårig eftergymnasial utbildning 

(SCB 2014). 

3.5 SLUTLEDNING 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns många studier som antyder att människans 

personlighet och värderingar påverkar var de tenderar placera sig på vänster-höger-skalan. 

Däremot kan det finnas en rad olika anledningar, som inte stämmer överens med personliga 

ideologiska och politiska sympatier, att rösta på ett särskilt parti. Kunskapen om personlig 

övertygelse bidrar till förståelsen att de rationella antaganden och ställningstaganden individer 

gör kan ha en mer komplex karaktär än att de är grundade enbart på logiska och egennyttiga 

grunder. Pinker och de Waal betonar att samhällets syn på människans natur påverkar både etik 
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och politik. I de studier som presenterats ovan och som behandlar kopplingen mellan 

människosyn och ideologier finns inga tydliga bevis som talar för att ideologiernas anhängares 

antaganden om människans natur går i enlighet med de antaganden deras ideologi representerar. 

De två första frågeställningarna handlar således om huruvida individers antaganden om 

människans natur har en effekt på deras ideologiska hållning och partisympatier. Vad studien 

ämnar undersöka är endast sambandet mellan individers syn på människans natur samt den 

ideologi de ligger närmast och det parti de sympatiserar mest med, och inte hur stor del av 

anhängarnas övertygelse som beror på antaganden om människans natur.  
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4. IDEOLOGIERNA OCH MÄNNISKANS NATUR 

Teorierna om polaritetsskalor beskriver hur ett antal uppfattningar helt och hållet skiljer sig 

mellan vänster- och högerorienterade ideologier. Men verkligheten är ofta mer nyanserad än så, 

och de olika politiska ideologierna utgår alla från, på olika sätt, välbetänkta 

verklighetsbeskrivningar. De består bland annat av en människosyn, en uppfattning om 

människans natur. Detta kan handla om huruvida anhängarna är övertygade om att människan är 

god eller ond, individualistisk eller kollektivistisk (Färm 2007:10). Ideologier och människosyn 

är nära relaterade till varandra. Men alla ideologier går inte att koppla till endast en 

människosyn, och är inte helt separerade från varandra gällande antaganden om människans 

natur och verklighetsuppfattning (NE; Liedman & Bråkenheim, 2015).  

Nedan följer en konkret beskrivning av studiens utvalda ideologiers uttryckta syn på människans 

natur. Dessa har valts ut baserat på vilka ideologier som i litteraturen beskrivs som störst, 

tillräckligt separerade från de andra ideologierna samt icke-extremistiska (till exempel har vi inte 

valt att ta med fascism och kommunism). Vi använder inte en och samma källa för att beskriva 

respektive ideologis människosyn. Detta beror på att varje enskild källa inte innehåller en 

förklaring av alla utvalda ideologiers syn på människans natur. Dessutom kan användandet av 

flera källor bidra till att skapa en mer neutral bild av ideologiernas människosyn. Detta avsnitt 

ger en bild av vilka olika synsätt som finns representerade samt vilka etablerade ideologier som 

företräder vilken människosyn för att analyserna i diskussionsavsnitten (7.1 och 7.2) ska kunna 

underbyggas.  

Den politiska ideologin liberalism utgår ifrån att människan är begränsad av fördomar och 

regleringar, och så fort hon kan frigöras från dessa fördomar och regleringar kommer samhället 

att utvecklas i rätt riktning (NE; Molin, 2015). Adam Smith (1723-1790), en ledande 

personlighet inom liberalismen, menade att samhället tjänar på människans själviskhet (Färm 

2007:35–38). Men det finns andra orienteringar inom liberalismen, till exempel de som betraktar 

sällskaplighet som ett grunddrag i den mänskliga naturen. Eftersom människan är socialt 
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orienterad kommer hon att behålla och främja skapelsen samhället, utan förmedlandet av 

styrande ideal uppifrån (Freeden 1996:250–251). 

Socialismen ser människan som kapabel att analysera och förstå samhället. Hon är rationell och i 

stånd att utvecklas (Färm 2007:61). Socialismens syn på människan är att hon har förmåga till 

kontroll och att förändra sin omgivning (Freeden 1996:443). Socialismen är en ideologi som har 

tilltro till att individer som grupp och kollektivet löser politiska och ekonomiska problem med 

eventuell hjälp från staten (NE; Liedman, 2015).  

Konservatismen har en mer pessimistisk syn på människan än liberalismen och socialismen. Den 

ursprungliga konservatismen betonar att vi alla är en del av en gemenskap och ett kollektiv. I 

slutet av 1800-talet utvecklades synen och man ansåg att människan var starkt beroende av sitt 

biologiska arv som innebär att människor inte kan ändras så lätt (NE; Ehrencrona, 2015). 

Kombinationen att varken människor eller samhället kan ändras på djupet samt att människan är 

maktlysten och egoistisk, ger en ideologisk syn att samhället styrs av värdekonservativa 

auktoriteter (Färm 2007:44–45).  

Nationalism är en ideologi som ser nationer som naturliga delar av sociala och politiska 

organisationer. En nationalist bryr sig mer om sin egen nation än någon annans (Eccleshall et.al. 

2003:100). Det är en ideologi som betonar skillnader mellan grupper och hyllar grupper med lika 

karakteristika, värderingar och intressen, tillsammans med en ambition att hålla grupper åtskilda. 

Tidigare hävdade vissa forskare att ett nationellt tänkande är inbyggt i den mänskliga naturen 

som en grundläggande kategori. Dock har den synen börjat förändras (NE; Johansson, 2015). 

Ekologism är en relativt ny ideologi som starkt kritiserar kravet på tillväxt som råder i de 

moderna industrisamhällena. Inom ekologismen är målet att återskapa småskaliga lösningar av 

produktion och människan anses vara i sitt naturliga tillstånd i mindre grupper. Ekologister anser 

att människan känner sig trygg och stabil i den typ av social gemenskap och närhet som fanns 

före industrialismen. Det finns även ett starkt ideal att varje människa ska ha rättigheten och 

möjligheten att förverkliga sig själv (NE; Larsson, 2015). 
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Feminismen är en ideologi som anser att kvinnan ska vara jämställd med mannen såväl 

ekonomiskt som socialt och politiskt. Ideologins människosyn liknar både socialismens och 

liberalismens, men tar även avstånd från många partier med dessa inriktningar. Feminismens 

väsentliga idéer utgår från uppfattningen om att makten i samhället är orättvist fördelad mellan 

män och kvinnor (SAOB, feminism). Det finns olika typer av feminism; särartsfeminismen som 

anser att det finns en biologisk skillnad mellan könen, till skillnad från likhetsfeminismen som 

betonar likheten mellan könen och att könsroller är en konsekvens av samhällsstrukturer (NE; 

Manns & Larsson, 2015). 

 

 

5. METOD 

I följande kapitel presenteras inledningsvis motiveringen av metodval i den här studien (5.1). 

Denna motivering följs av en redogörelse av studiens data, enkätens konstruktion, studiens urval 

samt de variabler som mätts (5.2). Efter det beskrivs genomförandet, hur materialet bearbetats 

samt vilka analysmetoder som används (5.3). Därefter följer en diskussion kring enkätens 

validitet och reliabilitet (5.4). Kapitlet avslutas med etiska överväganden (5.5).  

5.1 STUDIENS METODOLOGISKA ANSATS 

Studiens syfte är att undersöka relationen mellan individers människosyn och deras politiska 

övertygelser. Mer specifikt vill vi mäta samband mellan vilka antaganden individer gör om 

människans natur och deras ideologiska hållning samt vilket politiskt parti de sympatiserar med. 

Vi vill även kartlägga om individer upplever att de känner till vad partiet de sympatiserar mest 

med har för människosyn. Forskningsproblemet medför valet av en kvantitativ ansats då 

sambandet mellan individers antaganden och deras ideologiska hållningar samt politiska 

sympatier mäts. En enkät ger större underlag än en kvalitativ metod med de tillgängliga 
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resurserna, inklusive tid. Frågeställningarna koncentrerar sig på att undersöka förekomsten av 

olika synsätt vilket kräver en större mängd data för att kunna besvaras. 

5.2 DATA 

Enkäten delades via elektroniska medel den 29 mars 2015 och stängdes för svar den 14 april 

2015. Totalt svarade 254 personer på enkäten. 112 män och 140 kvinnor deltog, samt en person 

som inte fyllt i könsvariabeln. Två personer räknades som bortfall. En respondent räknades som 

bortfall på grund av alltför otillräckliga svar och en respondent var under 18 år vilket resulterade 

i bortfall. Insamling av respondenternas svar bearbetades i det elektroniska statistikprogrammet 

IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

5.2.1 ENKÄTKONSTRUKTION 

Enkäten har totalt 21 frågor och framställdes i ett Googleformulär (Google Forms) som är en 

gratistjänst tillgänglig för alla som har ett Googlekonto med tillhörande e-mail. Då man är 

användare av ett Googlekonto finns en molntjänst som kallas Google Drive (före detta Google 

Docs). Det är Google Drive som tillhandahåller Googleformulär, ett enkätprogram där man kan 

skapa en egen enkät, dela den via hyperlänk samt lagra kalkylbladet med svar. I 

enkätkonstruktionen går det att välja mellan och redigera olika teman, sidbrytningar, typer av 

svarsalternativ samt beskriva varje fråga med en förtydligande text för respondenten. 

5.2.2 URVAL 

Kvantitativa undersökningar kan konstrueras så att de går att generalisera till en hel population. 

Enkäten skickades ut elektroniskt genom ett bekvämlighetsurval som motiveras av brist på 

resurser. Urvalsmetoden hämmar vilka anspråk som kan göras med undersökningen. Enkäten 

delades på ett socialt forum via enkätförfattarnas personliga konton, och åtta övriga bekantas 

personliga konton. Respondenterna är personer som uppmärksammade den delade enkäten i sitt 

nyhetsflöde och följde URL-länken till sidan där enkäten distribuerades. Detta begränsar 
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generaliserbarheten och det går inte att dra slutsatser som är representativa för en större 

population. Slutsatserna gäller endast för den undersökta gruppen, men kan ändå vara en 

fingervisning hur trenden ser ut i en större grupp. Denna studie skulle kunna kallas en mer 

omfattande pilotundersökning. 

5.2.3 VARIABLER 

5.2.3.1 BEROENDE VARIABLER 

• För att kartlägga respondenternas ideologiska hållning fick dessa svara på vilken ideologi 

som ligger närmast deras verklighetsuppfattning. Enkätfrågan löd: “Den ideologi som 

ligger närmast min verklighetsuppfattning är:”. Respondenten kunde fylla i ett alternativ 

av sex ideologier. Ideologierna var liberalism, konservatism, socialism, nationalism, 

ekologism och feminism. De valda ideologierna är baserade på den använda litteraturen. 

Det innebär ett uteslutande av vissa ideologier. Respondenterna fick inte ta del av en 

definition av respektive ideologi. 

 

• Respondenternas partisympatier kartlades genom enkätfrågan “Det svenska parti jag 

sympatiserar mest med är:” där de fick välja ett alternativ av: Vänsterpartiet, 

Socialdemokraterna, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, 

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Piratpartiet och Annat. De 

största svenska partierna valdes samt alternativet Annat. 

5.2.3.2 OBEROENDE VARIABLER 

• Frågorna är skrivna som påståenden där respondenten ombads fylla i en 10-gradig skala 

där 1 står för Stämmer inte alls och 10 står för Stämmer helt och hållet; “Människan är 

individualistisk”, “Människan behöver en nationell gemenskap”, “Människan är 

rationell”, “Människan är självisk”, “Människor löser bäst problem tillsammans”, 

“Människan är ämnad att följa auktoriteters beslut”, “Samhällets moderna utveckling kan 

vara negativ för människans naturliga sätt att leva”, “Människan är generös”, “Människor 
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är lättpåverkade av auktoriteter”, “Människor har en tendens att utnyttja makt”, 

“Människor har en tendens att utnyttja andras givmildhet”, “Människor har nästan alltid 

goda avsikter” och “Människan har en medfödd vilja till rättvisa”.  

5.2.3.3 BAKGRUNDSVARIABLER 

• Frågan angående ålder fick respondenten fylla i X antal år hen är. (Det följer en 

tydliggörande beskrivning efter enkätfrågan som löd: “Hur gammal är du? (T.ex. är du 43 

år, skriv 43)”.)  

 

• Utbildningsfrågan frågade om hur många år man har studerat efter grundskolan. 

(Instruktionen löd: “Utbildning (ange antal skolår utöver grundskolan. T.ex. Har du 

fullständig gymnasial utbildning, skriv 3)”.) 

 

• På påståendet “Jag vet vad partiet jag sympatiserar mest med har för människosyn” fick 

respondenten svara ett alternativ på en 10-gradig skala där 1 motsvarar Stämmer inte alls 

och 10 motsvarar Stämmer helt och hållet.  

Enkäten finns i sin helhet i Bilaga 2. 

5.3 GENOMFÖRANDE 

5.3.1 INSAMLING OCH BEARBETNING 

5.3.1.1 DUMMYVARIABLER  

Vi valde att konstruera nya dummyvariabler av både ideologier och partier. Varje ideologi och 

parti blev en dummyvariabel som ställdes emot de andra ideologierna/partierna. Detta gjordes 

genom att koda respektive ideologi/parti som 1 och resterande till 0. Dummyvariablerna 

användes sedan som beroende variabel i en logistisk regressionsanalys. Uppsättningen av 
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antaganden om människans natur som användes bestod av de oberoende variabler som inte tagits 

bort efter att multikolliniariteten testats. 

5.3.1.2 HISTOGRAM 

Ett histogram gjordes för att se fördelningen av svaren på enkätfrågan ”Jag vet vad partiet jag 

sympatiserar mest med har för människosyn”. Anledningen till att vi valde att presentera 

fördelningen av denna fråga var för att kunna underbygga den tredje frågeställningen. Figuren 

visas på sida 42. 

5.3.2 ANALYS 

Grundhypotesen för sambandet är att det är troligare att antaganden om människans natur ligger 

till grund för individers ideologiska hållning och partisympatier och inte tvärt om. Eftersom den 

oberoende variabeln, betingelsen, antas påverka eller aktivera den beroende variabeln har 

respondenternas antaganden om människans natur behandlats som oberoende variabler och 

deras ideologiska hållningar och partisympatier som beroende variabler.  

5.3.2.1 FAKTORANALYS 

Faktoranalys användes för att kartlägga huruvida det finns några oberoende variabler i materialet 

som samvarierar via eventuella bakomliggande variabler. SPSS försåg oss med två olika faktorer 

(Components) där variablerna verkar hänga ihop. Det gjordes även separata analyser för 

variablerna som mäter antaganden om människans natur. 

5.3.2.2 KOLLINIARITETSTESTNING OCH MULITVARIAT REGRESSIONSANALYS 

Kolliniaritetstestning gjordes genom att alla variabler beskrivande antaganden om människans 

natur lades i en linjär modell och diagnostiken togs från den. Alla antaganden under 0,4 i 

“Tolerance” togs bort. Efter genomförandet av ett multikolliniaritetstest visade det sig att fyra 
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påståenden mätte samma sak och därför har dessa påståenden tagits bort från tabellen; 

“Människan är självisk”, “Människor är lättpåverkade auktoriteter”, “Människor har en tendens 

att utnyttja makt” och “Människor har en tendens att utnyttja andras givmildhet”.  

Med hjälp av logistisk regression (Binary Logistics) testades sambandet mellan valda ideologier 

och partier och de antaganden om människans som inte tagits bort efter att multikolliniariteten 

testats. Regressionsanalysen syftar till att visa effekten av variabler (antaganden om människans 

natur) på en annan (respektive ideologi och parti). Det gjordes en tabell för att visualisera och 

jämföra alla regressioner. I tabellen presenteras B-koefficientens storlek och riktning, 

signifikansnivån samt Nagelkerke (R2).  

I faktoranalysen och regressionsanalysen har endast fyra av de sex ideologierna behandlats. Det 

var för få respondenter som sympatiserade med ideologierna konservatism och nationalism och 

därför togs de bort i bearbetningen av analysen. Det var även för få respondenter som 

sympatiserade med Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Piratpartiet för att använda i 

faktoranalysen och regressionsanalysen. Därför har endast sju av tio partier behandlats.  

5.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 

5.4.1 VALIDITET  

Då studien undersöker individers antaganden om människans natur har frågorna formulerats på 

så sätt att respondenternas svar ska omfatta den önskvärda informationen. Tidigare forskning har 

väglett oss i processen att formulera relevanta frågor och samla in data. Den uttalade 

människosynen i samtliga ideologier som undersöks finns representerade i frågorna om 

individers antaganden om människans natur.  

Innan enkäten delades så skickades en pilotenkät ut till några utvalda personer: en filosofie 

doktor i sociologi från Umeå universitet, en universitetslektor på Institutionen för svenska 

språket vid Göteborgs universitet och en lärarstudent vid Uppsala universitet. Dessa personer 



 

 
31 

valdes på grund av tillgänglighet samt att vi ville få konstruktiv kritik både från personer med 

stor kompetens inom området samt en yngre person som inte är lika bevandrad inom den 

kvantitativa metodologiska ansatsen. Pilotenkäten gjordes för att få konstruktiv kritik gällande 

frågeformuleringar, innehåll och enkätutformning.  

Respondenterna kom bland annat med förslag på ändringar gällande vissa formuleringar i 

enkätavsnittet som beskriver de frågor som rör människans natur. Det framstod inledningsvis 

något oklart att frågorna behandlar antaganden om människans inneboende egenskaper givna av 

naturen, vilket följaktligen korrigerades. Dessutom uppdagades det att de svarande inte 

identifierar sig med endast en ideologi, utan som exempelvis ”socialliberal” eller ”socialist och 

feminist”. Därför valdes att inte ha svarsalternativet Annat som alternativ i frågan om 

ideologierna. Risken vore annars att alla som inte känner sig renodlat konservativa, liberala osv. 

skulle välja alternativet Annat vilket skulle försvåra en korrekt analys. Det går inte att anta att 

alla är anhängare till en ideologi och därför valdes följande formulering: ”Den ideologi som 

ligger närmast min verklighetsuppfattning är:” i frågan angående respondentens ideologi.  

I frågorna om respondentens ideologiska och politiska hållning är svarsalternativen ett antal 

ideologier och partier där respondenten får kryssa i ett svar. Till skillnad från frågorna om 

individers antaganden om människans natur har en strategi valts där svarsalternativen är klara 

och bestämda medan påståendena är något mer nyanserat formulerade. Till exempel: ”Den 

ideologi som ligger närmast min verklighetsuppfattning är:” och ”Det svenska parti jag 

sympatiserar mest med är:”. Frågorna kartlägger vilka ideologier och partier respondenterna 

anser ligga dem närmast och inte om de är anhängare till den ideologi eller det parti de angett. 

5.4.2 RELIABILITET 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet hos en mätning, att respondenter ska kunna avge svar med 

samma innebörd, oberoende vem som tilldelar den eller utformningen av enkäten. Det är svårt att 

kartlägga individers antaganden, uppfattningar eller attityder med relativt simpla mätinstrument. 

En självskattningsskala med många alternativ där det antas att stegen på skalan upplevs lika 

långa valdes. Stegens upplevda storlek och styrka på en 10-gradig skala skiljer sig från individ 
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till individ. En individ kan till exempel uppleva 10 som extremt och därför ytterst sällan välja det 

alternativet, medan en annan individ kan uppleva 10 som högt men ändå välja det i många 

frågor. Om dessa respondenter ombeds att fylla i enkäten en gång till kommer den förmodligen 

ge lika resultat då respondenterna svarar utifrån sin egen, subjektiva, uppfattning om skalan. 

Detta skapar en tillförlitlighet i mätinstrumentet och minskar förekomsten av slumpmässiga fel. 

5.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska överväganden har följt de fyra huvudkrav som presenteras av Vetenskapsrådet; 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Informationskrav - Innan respondenterna kunde börja besvara enkäten, fick de ta del av ett 

följebrev där studiens syfte beskrevs. De blev även informerade om möjligheten att avbryta 

studien när som helst utan följande konsekvenser, att data inte är tillgänglig för någon annan än 

dem som genomför undersökningen samt att det insamlade materialet kommer att förstöras när 

analysen är genomförd. Det fanns även kontaktuppgifter till oss som uppsatsförfattare samt vår 

handledare.  

Samtyckeskrav - Samtyckeskravet uppfylldes eftersom respondenterna själva valde fortsätta till 

enkäten efter att de hade läst igenom följebrevet samt underrättats om möjligheten att avbryta när 

som helst utan konsekvenser. De respondenter som valde att svara på enkäten informerades om 

sina rättigheter och därmed anser vi att samtyckeskravet har uppfyllts.  

Konfidentialitetskrav - För att uppfylla kravet informerades respondenterna om sin anonymitet 

och att deras svar skulle hanteras konfidentiellt. Frågor om politisk tillhörighet och ideologisk 

hållning kan vara känsliga och därför bevarades respondenternas anonymitet och de meddelades 

dessutom att alla observationer avidentifieras. I praktiken innebär detta att det endast sätts ett 

nummer (ett “time stamp”) på alla respondenter. 
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Nyttjandekrav - Detta krav uppfylldes då data inte är tillgängliga för någon annan än oss som 

genomför undersökningen, vilket gör att data endast kommer att användas för studiens bruk. När 

analysen var genomförd förstördes alla data.  

 

 

6. RESULTAT 

Detta kapitel behandlar vårt resultat som först presenteras med en sammanfattning av 

bakgrundsvariablerna via deskriptiv statistik (6.1). Sedan illustreras resultatet av faktoranalysen 

(6.2). Därefter följer resultatet av den multivariata regressionsanalysen (6.3) följt av ett 

histogram som berör den tredje frågeställningen (6.4). Slutligen sammanfattas våra analyser i ett 

avslutande avsnitt (6.5). Vi påminner om våra frågeställningar:  

• Har individers antaganden om människans natur en effekt på deras ideologiska hållning? 

• Har individers antaganden om människans natur en effekt på deras partisympatier? 

• Upplever individer att de känner till vad partiet de sympatiserar mest med har för 

människosyn? 

6.1 DESKRIPTIV STATISTIK 

Totalt svarade 254 personer på enkäten, varav två personer räknades som bortfall. En respondent 

räknades som bortfall på grund av alltför otillräckliga svar och en respondent räknades som 

bortfall för att personen var under 18 år. 140 kvinnor (55,3 %) och 112 män (44,3 %) deltog. De 

svarande var mellan 17 och 72 år. 184 personer (73 %) var i åldern 18-29 och är enligt Statistiska 

Centralbyråns definition (SCB, 2012) klassificerade som unga väljare. 68 respondenter (27 %) 

var i åldern 30 år och uppåt. 
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Som underlag till bakgrundsvariabeln “Utbildning” fick deltagarna fylla i antal år (inklusive 

gymnasium) som de studerat. Alla svarande som inte angett ett heltal i fältet avrundades uppåt. 

Baserat på antal år respondenterna angett kategoriserades de i fyra grupper: 3 års utbildning 

klassades som gymnasial utbildning, vilket gällde 40 respondenter (15,9 %). Om man angett 4-6 

år kategoriserades det som motsvarande kandidatexamen, vilket gällde 132 respondenter (52,4 

%). 7-8 år blev motsvarande masterutbildning, vilket gällde 50 respondenter (19,8 %) och de 

som svarade 9 år och uppåt kategoriserades som mer än 8 års utbildning, vilket gällde 30 

respondenter (11,9 %). 

Tabell 1 – Fördelningen mellan ideologierna. Den här tabellen visar antal och andel 

respondenter som angett vilken ideologi som ligger närmast deras verklighetsuppfattning. I 

kolumnen längst till vänster presenteras alla ideologier. Mittenkolumnen anger antal 

respondenter som fyllt i respektive ideologi. I kolumnen längst till höger anges andel 

respondenter som fyllt i respektive ideologi i procent  
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Tabell 2 – Fördelningen mellan partierna. Den här tabellen visar antal och andel respondenter 

som angett vilket parti de sympatiserar mest med. I kolumnen längst till vänster presenteras alla 

partier. Mittenkolumnen anger antal respondenter som fyllt i respektive parti. I kolumnen längst 

till höger anges andel respondenter som fyllt i respektive parti i procent 

 

 

6.2 FAKTORANALYS 

Faktoranalys användes för att se om de enskilda antagandena om människans natur kan delas in i 

några få grupper. Genom faktoranalysen visades att det fanns några variabler som samvarierar 

via eventuella bakomliggande variabler. De enstaka attityderna visar tendenser till struktur. SPSS 

försåg oss med två olika faktorer i två skilda kolumner (Components) där antagandena verkar 

hänga ihop. I de två kolumnerna räknades alla oberoende variabler med som hade en 

faktorladdning över 0,5. Detta innebär att de oberoende variabler som hade en faktorladdning 

under 0,5 togs bort. Resultatet av faktoranalysen presenteras nedan, i Tabell 3.  
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Tabell 3 – Faktoranalys av de oberoende variablerna. Samtliga antaganden om människans 

natur som inte tagits bort efter kolliniaritetstestningen inkluderades i en faktoranalys. I tabellen 

presenteras alla antaganden som hade en faktorladdning över 0,5  

 

Faktorerna valdes att inte användas vidare i de övriga analyserna. Detta beror på att antagandena 

om människans natur var mer lämpliga att använda var och en för sig. Beslutet motiveras i 

diskussionsavsnittet nedan (7.1). 

Faktor	  1	  
(faktorladdning)

Faktor	  2	  
(faktorladdning)

Människan	  är	  
individualistisk	  
(0,69)

Människan	  är	  
rationell	  (0,55)

Människan	  
behöver	  en	  
nationell	  
gemenskap	  (0,54)

Människor	  löser	  
bäst	  problem	  
tillsammans	  (0,68)

Människan	  är	  
ämnad	  att	  följa	  
auktoriteters	  
beslut	  (0,58)

Människan	  är	  
generös	  (0,82)

Samhällets	  
moderna	  
utveckling	  kan	  vara	  
negativ	  för	  
människans	  
naturliga	  sätt	  att	  
leva	  (0,53)

Människor	  har	  
nästan	  alltid	  goda	  
avsikter	  (0,81)

Människan	  har	  en	  
medfödd	  vilja	  till	  
rättvisa	  (0,77)
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6.3 MULTIVARIATA REGRESSIONSANALYSER 

Multivariat regressionsanalys genomfördes med först de olika ideologierna och sedan de olika 

politiska partierna som beroende variabler. Vi har valt att konstruera dummyvariabler av både 

ideologier och partier. Varje ideologi och parti blev en egen dummyvariabel som ställdes emot 

de andra ideologierna/partierna. I båda uppsättningarna analyser utgjordes de oberoende 

variablerna av den uppsättning antaganden om människans natur som inte uteslutits efter att 

multikolliniariteten testats. I Tabell 4 och Tabell 5 nedan presenteras i fet stil de signifikanta 

regressionskoefficienterna från de genomförda analyserna.   

6.3.1 IDEOLOGIER 

Tabell 4 – Ideologier och antaganden om människans natur. Tabellen visar resultaten från de 

logistiska regressionsanalyserna där vi mätt antagandens effekt på ideologisk hållning. De 

beroende variablerna, ideologier, presenteras i kolumnerna. De oberoende variablerna, 

antaganden om människans natur, presenteras i raderna. I cellerna visas B-koefficienternas 

storlek och riktning. De fetstilta siffrorna är signifikanta på en 5 % nivå. De kursiva siffrorna är 

icke signifikanta  
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Dummyvariabeln som ställer socialism mot de andra ideologierna från enkätfrågan “Den 

ideologi som ligger närmast min verklighetsuppfattning är:” användes som beroende variabel i 

en logistisk regressionsanalys. Oberoende variabler var den uppsättning antaganden om 

människans natur som inte tagits bort efter att multikolliniariteten testats. Det enda signifikanta 

sambandet är med antagandet “Människan är individualistisk” (- 0,19). Detta betyder att varje 

steg uppåt på skalan över antagandet att människan är individualistisk sänker sannolikheten för 

att vara socialist med 0,19. Signifikansnivån ligger på 0,01 vilket innebär att koefficienten med 

99 procents sannolikhet är skild från noll.  
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Dummyvariabeln Liberalism användes som beroende variabel i en logistisk regressionsanalys. 

De antaganden om människans natur som var kvar efter att testat multikolliniariteten blev 

oberoende variabler. Det blev tre signifikanta samband. Det första sambandet är med antagandet 

“Människan är individualistisk” (0,18). Sannolikheten att vara liberal ökar med 0,18 av varje steg 

uppåt på skalan över antagandet att människan är individualistisk. Signifikansnivån ligger på 

0,02. vilket innebär att koefficienten med 98 procents sannolikhet är skild från noll. Det andra 

sambandet är med antagandet “Människor löser bäst problem tillsammans” (- 0,21). 

Sannolikheten sjunker med 0,21 för varje steg uppåt på skalan över antaganden om att människor 

bäst löser problem tillsammans. Signifikansnivån ligger på 0,01 vilket innebär att koefficienten 

med 99 procents sannolikhet är skild från noll. Det tredje sambandet är med antagandet 

“Samhällets moderna utveckling kan vara negativ för människors naturliga sätt att leva” (- 0,19). 

Sannolikheten sjunker med 0,19 för varje steg uppåt på skalan över antaganden om att samhällets 

moderna utveckling kan vara negativ för människors naturliga sätt att leva. Signifikansnivån 

ligger på 0,00 vilket innebär att koefficienten med 99,99 procents sannolikhet är skild från noll.   

Dummyvariabeln Feminism användes som beroende variabel i en logistisk regressionsanalys. 

Oberoende variabler var den uppsättning antaganden om människans natur som inte tagits bort 

efter att multikolliniariteten testats. Det enda signifikanta sambandet är med antagandet 

“Människan är ämnad att följa auktoriteters beslut” (- 0,22). Detta betyder att varje steg uppåt på 

skalan över antagandet att människan är ämnad att följa auktoriteters beslut sänker sannolikheten 

för att vara feminist med 0,22. Signifikansnivån ligger på 0,02 vilket innebär att koefficienten 

med 98 procents sannolikhet är skild från noll.  

Ekologism testades i en logistisk regressionsanalys men vår analys visar inga effekter av vilka 

antaganden som görs om människans natur på sannolikheten på att sympatisera med 

ekologismen. Vi testade varken nationalismen eller konservatismen i logistiska 

regressionsanalyser eftersom det fanns för få respondenter som sympatiserade med dessa 

ideologier. 
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6.3.2 PARTIER 

Tabell 5 – partier och antaganden om människans natur. Tabellen visar resultaten från de 

logistiska regressionsanalyserna där vi mätt antagandens effekt på partisympatier. De beroende 

variablerna, partierna, presenteras i kolumnerna. De oberoende variablerna, antaganden om 

människans natur, presenteras i raderna. I cellerna visas B-koefficienternas storlek och riktning. 

De fetstilta siffrorna är signifikanta på en 5 % nivå. De kursiva siffrorna är icke signifikanta  

 

Tabell	  5 Beroende	  variabler,	  
Partier

Oberoende	  variabler Vänsterpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Centerpartiet Miljöpartiet Folkpartiet Feministiskt	  Initativ

Människan	  är	  
individualistisk -‐0,14 -‐0,15 0,18 0,24 0,02 0,11 -‐0,08

Människan	  behöver	  
en	  nationell	  
gemenskap -‐0,14 0,10 0,03 0,14 -‐0,12 0,10 -‐0,14
Människan	  är	  
rationell -‐0,07 0,24 0,06 0,02 -‐0,05 -‐0,08 -‐0,09

Människor	  löser	  bäst	  
problem	  tillsammans 0,26 -‐0,10 -‐0,19 -‐0,18 0,02 -‐0,17 0,03

Människan	  är	  ämnad	  
att	  följa	  auktoriteters	  
beslut

-‐0,03 0,00 0,10 -‐0,05 -‐0,01 0,08 -‐0,19

Samhällets	  moderna	  
utveckling	  kan	  vara	  
negativ	  för	  
människans	  naturliga	  
sätt	  att	  leva

0,05 0,12 -‐0,16 -‐0,21 0,09 -‐0,10 0,07

Människan	  är	  generös
-‐0,05 -‐0,12 0,03 -‐0,04 0,04 -‐0,11 0,12

Människor	  har	  nästan	  
alltid	  goda	  avsikter

-‐0,02 0,10 -‐0,19 0,02 0,04 0,18 0,01
Människan	  har	  en	  
medfödd	  vilja	  till	  
rättvisa 0,05 -‐0,04 0,12 -‐0,01 -‐0,04 -‐0,01 -‐0,04

Nagelkerke,	  R2 0,10 0,07 0,09 0,10 0,03 0,08 0,10
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Dummyvariabeln Vänsterpartiet användes som beroende variabel i en logistisk 

regressionsanalys. Oberoende variabler var den uppsättning antaganden om människans natur 

som inte tagits bort efter att multikolliniariteten testats. Det enda signifikanta sambandet är med 

antagandet “Människor löser bäst problem tillsammans” (0,26). Sannolikheten att sympatisera 

med Vänsterpartiet ökar med 0,26 av varje steg uppåt på skalan över antagandet att människor 

löser problem bäst tillsammans. Signifikansnivån ligger på 0,01 vilket innebär att koefficienten 

med 99 procents sannolikhet är skild från noll.  

Dummyvariabeln Socialdemokraterna användes som beroende variabel i en logistisk 

regressionsanalys. Oberoende variabler var den uppsättning antaganden om människans natur 

som inte tagits bort efter att multikolliniariteten testats. Det enda signifikanta sambandet är med 

antagandet “Människan är rationell” (0,24). Detta innebär att sannolikheten att sympatisera med 

Socialdemokraterna ökar med 0,24 av varje steg uppåt på skalan över antagandet att människan 

är rationell. Signifikansnivån ligger på 0,04 vilket innebär att koefficienten med 96 procents 

sannolikhet är skild från noll.  

Dummyvariabeln Moderaterna användes som beroende variabel i en logistisk regressionsanalys. 

Oberoende variabler var den uppsättning antaganden om människans natur som inte tagits bort 

efter att multikolliniariteten testats. Det enda signifikanta sambandet är med antagandet 

“Samhällets moderna utveckling kan vara negativt för människors naturliga sätt att leva” (- 

0,16). Detta betyder att varje steg uppåt på skalan över antagandet att samhällets moderna 

utveckling kan vara negativt för människors naturliga sätt att leva sänker sannolikheten för att 

sympatisera med Moderaterna med 0,16. Signifikansnivån ligger på 0,05 vilket innebär att 

koefficienten med 95 procents sannolikhet är skild från noll.  

Dummyvariabeln Centerpartiet användes som beroende variabel i en logistisk regressionsanalys. 

Oberoende variabler var den uppsättning antaganden om människans natur som inte tagits bort 

efter att multikolliniariteten testats. Det blev två signifikanta samband. Det första sambandet är 

med antagandet “Människan är individualistisk” (0,24). Sannolikheten att sympatisera med 

Centerpartiet ökar med 0,24 av varje steg uppåt på skalan över antagandet att människan är 

individualistisk. Signifikansnivån ligger på 0,04 vilket innebär att koefficienten med 96 procents 
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sannolikhet är skild från noll. Det andra sambandet är med antagandet “Samhällets moderna 

utveckling kan vara negativ för människors naturliga sätt att leva” (- 0,21). Sannolikheten att 

sympatisera med Centerpartiet minskar med 0,21 av varje steg uppåt på skalan över antagandet 

att samhällets moderna utveckling kan vara negativ för människors naturliga sätt att leva. 

Signifikansnivån ligger på 0,05 vilket innebär att koefficienten med 95 procents sannolikhet är 

skild från noll.  

Det var inga antaganden om människans natur som blev signifikanta med beroende variablerna 

Miljöpartiet, Folkpartiet eller Feministiskt initiativ i en logistisk regressionsanalys. Oberoende 

variabler var den uppsättning antaganden om människans natur som inte tagits bort efter att 

multikolliniariteten testats. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Piratpartiet testades 

inte i logistiska regressionsanalyser för att det var för få svarande som sympatiserade med dessa 

partier. 

6.4 FÖRDELNINGEN AV UPPLEVD KUNSKAP OM PARTIERS MÄNNISKOSYN   

Histogrammet i Figur 1 nedan visar en bimodal fördelning av svaren från samtliga respondenter 

(exklusive 1 bortfall) på enkätfrågan ”Jag vet vad partiet jag sympatiserar mest med har för 

människosyn”. Det är många respondenter som angett relativt låga och höga värden då de 

besvarat enkätfrågan, medan få respondenter angett mittenvärden (främst 5-6). Allra flest 

respondenter har angett värden mellan 8 och 10, vilket innebär att deras uppfattning stämmer 

överens med påståendet i hög grad. Men det var totalt 26,7 % som angett ett värde mellan 1 och 

4, och alltså stämde in i påståendet till låg grad. 
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Figur 1. Histogrammet visar en bimodal fördelning av svaren på en skala mellan 1-10 där 1 står 

för Stämmer inte alls och 10 står för Stämmer helt och hållet, på påståendet “Jag vet vad partiet 

jag sympatiserar mest med har för människosyn”. 

 

6.5 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Enligt faktoranalysen finns det två bakomliggande faktorer som delar upp de olika antagandena 

om människans natur i två grupper. Tabell 3 tolkas i diskussionen (7.1). Faktorerna valdes att 

inte användas vidare i de övriga analyserna. Detta beror på att antagandena om människans natur 

var mer lämpliga att använda var och en för sig. Även det beslutet kommer att motiveras i 

diskussionen. I den multivariata regressionsanalysen beräknades tio av de estimerade 

regressionskoefficienterna vara signifikant skilda från noll. Dessa indikerar vilka antaganden om 

människans natur som i vår undersökning uppvisar ett statistiskt säkerställt samband med 

sannolikheten att tillhöra en viss ideologi eller parti, när personers åsikter i alla andra hänseenden 

antas vara lika, vilket kontrollerades för i en multipel analys. 
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Det finns en variabel som hjälper oss att besvara den tredje frågeställningen om huruvida 

individer känner till vad partiet de sympatiserar mest med har för människosyn, vars fördelning 

är iögonfallande och därför presenterats som histogram. Alla dessa resultat och analyser ligger 

till grund för uppsatsens diskussion, vilka följer i nästa kapitel.  

 

 

7. DISKUSSION 

Vårt syfte är att undersöka relationen mellan individers människosyn och deras politiska 

övertygelser. Anledningen till att endast undersöka sambandet mellan individers syn på 

människans natur och deras ideologiska hållning samt partisympatier, var studier med brist på 

bevis för att ideologiernas anhängares antaganden om människans natur går i enlighet med de 

antaganden deras ideologi representerar. Vi gör inte anspråk på att mäta hur stor del av 

anhängarnas övertygelse som beror på antaganden om människans natur. I datahanteringen har 

deskriptiv statistik tagits fram. Vi gjorde en faktoranalys på alla antaganden om människans 

natur. Med hjälp av multivariata regressionsanalyser har samband uppmätts mellan alla 

påståenden som mäter individers antaganden om människans natur med den ideologi individerna 

anser sig ligga närmast och vilket parti dessa individer sympatiserar med mest.  

Upplägget av diskussionen är följande: Först undersöks relationen mellan individers 

människosyn och deras politiska övertygelser genom att koppla resultatet från faktoranalysen till 

Tomkins polaritetsskala och beskrivningarna av ideologiernas människosyn från kapitel 4 (7.1). 

Sedan diskuteras sambanden mellan vilka antaganden individer gör om människans natur och 

deras ideologiska hållning samt vilket politiskt parti de sympatiserar med (7.2). Detta görs med 

hjälp av resultaten från regressionsanalysen samt beskrivningarna av ideologiernas människosyn 

och väljarstatistik från SCB. Därefter kartläggs huruvida individer upplever att de känner till vad 

partiet de sympatiserar mest med har för människosyn, vilket kopplas till personlig övertygelse 
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och statistiken från SCB (7.3). Avslutningsvis diskuteras resultatet i relation till metoden och de 

metodologiska begränsningarna (7.4). Detta utmynnar i en slutsats där avsnitten kopplas samman 

i ett förklaringsförsök (7.5). 

Nedan presenteras frågeställningarna för att påminna om vilka de är: 

• Har individers antaganden om människans natur en effekt på deras ideologiska hållning? 

• Har individers antaganden om människans natur en effekt på deras partisympatier? 

• Upplever individer att de har kunskap om vilken människosyn som råder i det parti de 

sympatiserar mest med? 

7.1 INDIVIDERS MÄNNISKOSYN OCH PLACERING PÅ POLARITETSSKALAN 

Faktoranalysen av de oberoende variablerna visade på två bakomliggande faktorer som delade 

antagandena om människans natur i två grupper (se Tabell 3). De antaganden som tillhör samma 

grupp har samma bakomliggande faktor. Om man granskar de båda grupperingarna, innehåller 

de antaganden som kan tolkas stå i kontrast till den andra gruppen. Faktor 2 innehåller 

exempelvis antagandet “Människor löser bäst problem tillsammans” medan vi i Faktor 1 finner 

“Människan är individualistisk”. 

I Tomkins polaritetsskala står vänstern och höger i kontrast till varandra. Det är människosynen 

och attityden till människors känslor som är den mest grundläggande skillnaden mellan 

vänsterorienterade ideologier och högerorienterade ideologier. Vänsterorienterade personer 

värderar människors känslor högt och framhåller att individer ska vara öppna med sina känslor. I 

Tabell 3, Faktor 2, kan man urskilja de antaganden som upplyfter människors positiva sidor, till 

exempel “Människan är generös” och “Människor har nästan alltid goda avsikter”. De andra 

antagandena i Faktor 2 handlar även de om människans goda sidor och positiva känslor. Detta 

skulle gå i enlighet med Tomkins polaritetskalas vänstervärderingar. Därför väljer vi härmed att 

kalla Faktor 2 för Vänsterorienterade faktorn. 
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Enligt Tomkins teori är högern, i motsats till vänstern, mindre tolerant mot människors känslor 

och har enligt traditionen sett affektioner som inkräktande på rationaliteten. Högerorienterade 

ideologier uppmanar i stället till disciplin. I Faktor 1 finner vi antaganden om människans natur 

som tyder på att individer behöver mer ordning, till exempel “Människan behöver en nationell 

gemenskap” och “Människan är ämnad att följa auktoriteters beslut”. Detta är antaganden som 

skulle klassificeras som högerorienterade enligt polaritetsteorin eftersom känslor utelämnas och 

disciplinen förordas. Därför väljer vi härmed att kalla Faktor 1 för Högerorienterade faktorn. 

Tomkins menar att barnuppfostran har en central roll i huruvida individer tenderar att dras till 

mer vänster- eller högerorienterade politiska ideologier. Genom föräldrarnas uppfostran 

förmedlas till barnen mer eller mindre explicit hur människan fungerar, vilka ideal som 

eftersträvas och vad som tolereras respektive inte tolereras. Tomkins skriptteori förklarar att 

individers skript kan predicera hur individer kommer förhålla sig till olika idéer. Föräldrar 

signalerar en världsbild till sina barn som präglar deras framtida förståelse för olika 

samhällsfenomen, både problem och lösningar. Tomkins delar upp de olika uppfostringsstilarna i 

en normativ uppfostringsstil där normer och regler värderas högre än barnens känslor, samt en 

humanistisk uppfostringsstil där barnens egna känslor hyllas. En normativ uppfostringsstil kan 

vara en bakomliggande orsak till Högerorienterade faktorn och en humanistisk uppfostringsstil 

kan vara en bakomliggande orsak till Vänsterorienterade faktorn.  

I kapitel 4 kan vi utläsa att de stora ideologierna till stor grad beskriver sin människosyn i 

enlighet med Tomkins polaritetsskala. På den politiska kartan stämmer flera komponenter ofta 

överens; partiers ideologiska utgångspunkt, deras placering på vänster-höger-skalan samt deras 

människosyn. Det vi avsett att mäta i denna studie är specifikt individers antaganden om 

människans natur kopplat till deras ideologiska hållningar och partisympatier. Det går nämligen 

inte att förutsätta att individer delar syn på människans natur med den ideologi eller det parti de 

identifierar sig mest med. Men med hjälp av faktoranalysen har vi nu kunnat dela upp 

respondenternas svar i två faktorer, Vänsterorienterade faktorn och Högerorienterade faktorn. 

Antagandena i respektive faktor går tydligt att koppla till olika ideologier, vilket tyder på att det 

finns ett samband mellan individers människosyn och deras ideologi och partisympatier och 

därmed hjälper oss att svara på studiens två första frågeställningar. 
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Exempelvis går det att koppla “Människan är rationell” och “Människan löser bäst problem 

tillsammans” direkt till socialismens människosyn (se kapitel 4, Ideologier). Dessa antaganden är 

komponenter i Vänsterorienterade faktorn, och socialismen är belägen vänsterut på den politiska 

skalan. På motsvarande sätt går det att koppla “Människan är individualistisk” till liberalismen, 

“Människan behöver en nationell gemenskap” till nationalismen samt “Människan är ämnad att 

följa auktoriteters beslut” till konservatismen. Dessa antaganden är komponenter i 

Högerorienterade faktorn, och både liberalismen, nationalismen och konservatismen betraktas 

vanligen som mer belägna åt höger på den politiska skalan.  

Faktoranalysen har onekligen försett oss med resultat som går i linje med Tomkins 

polaritetsteori. De båda grupperingarna innehåller antaganden om människans natur som står i 

kontrast till antagandena i den andra gruppen. Vänsterorienterade faktorn består av antaganden 

som stämmer överens med kännetecken hos vänsterorienterade ideologier och Högerorienterade 

faktorn består av antaganden som går i linje med egenskaper som finns hos högerorienterade 

ideologier. Utöver detta finns ett par antaganden i respektive faktor som inte går att koppla direkt 

till Tomkins polaritetsskala. Dessa går emellertid att koppla till specifika ideologier (i kapitel 4, 

Ideologier) som även de går att placera in på en vänster-höger-skala. Dessa är i 

Vänsterorienterade faktorn ”Människan är generös”, ”Människan har nästan alltid goda 

avsikter”, ”Människan har en medfödd vilja till rättvisa” som alla direkt eller indirekt kan antas 

vara kopplade till socialismen. Dessutom finns i Högerorienterade faktorn ”Samhällets moderna 

utveckling kan vara negativ för människans naturliga sätt att leva” vilket går att koppla till både 

konservatismen och ekologismen. 

I och med att Sverige generellt är mer vänsterorienterat än till exempel USA, går det inte 

nödvändigtvis att rakt av översätta Tomkins polaritetsteori på den svenska partipolitiska skalan. 

Däremot fungerar den som ett analytiskt verktyg för att förklara varför dessa mönster ser ut som 

de gör. De båda partierna där anhängarna i hög grad gör antagandet att människan behöver en 

nationell gemenskap, betraktas vanligen som högerorienterade i det svenska politiska landskapet. 

Högerorienterade ideologiers skript förmedlar, enligt Tomkins, vikten av disciplin. De betonar 

vikten av att hålla sig inom sociala normer.  
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Vi valde att inte använda oss av Vänsterorienterade faktorn och Högerorienterade faktorn som 

tagits fram i faktoranalysen i den multivariata regressionsanalysen. Detta på grund av att två 

valda politiska ideologier (till exempel liberalismen och konservatismen) kan ha en världsbild 

som strider mot varandra, trots att de båda klassas som höger. Antagandet “Samhällets moderna 

utveckling kan vara negativ för människans sätt att leva” är en komponent i Högerorienterade 

faktorn, vilket skulle kunna kopplas till både konservatismen och ekologismen. Däremot visar 

regressionsanalysen att “Samhällets moderna utveckling kan vara negativ för människans sätt att 

leva” har ett negativt samband med liberalismen. Faktoranalysen går i linje med Tomkins 

polaritetsteori. De antaganden som placerades i Högerorienterade faktorn går att koppla till de 

amerikanska högeridéerna och detsamma med Vänsterorienterade faktorn. Däremot är det viktigt 

att minnas att den amerikanska ”vänstern” för en liknande politik som högerpartierna i Sverige. 

Detta varslar om att resultatet av faktoranalysen inte bör ses som ett facit på vilka idéer som 

ligger bakom ideologi och svenska partisympatier, oavsett om de är till vänster eller höger på den 

politiska skalan. Istället har vi i regressionsanalysen valt att undersöka sambandet mellan 

antagandena var och ett för sig i relation till ideologier och partisympatier. 

Resultatet från faktoranalysen kopplat till Tomkins polaritetsskala och beskrivningarna av 

ideologiernas människosyn från kapitel 4, hjälper oss att uppfylla delar av vårt syfte. Relationen 

mellan individers människosyn och politiska övertygelser har påvisats genom faktoranalysen och 

förefaller stämma överens med Tomkins teori i form av Vänsterorienterade och 

Högerorienterade faktorn. 

7.2 ANTAGANDEN OM MÄNNISKANS NATURS EFFEKT PÅ IDEOLOGISKA 

HÅLLNINGAR OCH PARTISYMPATIER   

I detta avsnitt besvaras de två första frågeställningarna: ”Har individers antaganden om 

människans natur en effekt på deras ideologiska hållning” och ”Har individers antaganden om 

människans natur en effekt på deras partisympatier”. Det görs med hjälp av resultaten från 

regressionsanalysen samt beskrivningarna av ideologiernas människosyn från Kapitel 4 och 

väljarstatistik från SCB. Först tas de resultat upp där antaganden visat sig ha en effekt på 
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ideologier och partier. Sedan diskuteras de antaganden som inte har en effekt på ideologiska och 

politiska hållningar, och vilka andra orsaker som kan ligga bakom politiska övertygelser. 

I den multivariata regressionsanalysen genomfördes ett antal analyser där vi fann samband 

mellan individers antaganden om människans natur och fyra ideologier samt sju partier. 

Analysen antyder närmare bestämt vilka antaganden om människans natur som har en effekt på 

sannolikheten att sympatisera med en viss ideologi eller ett visst parti, när personers åsikter i alla 

andra hänseenden antas vara lika, vilket är ett villkor för tolkningen i denna typ av multivariat 

analys. 

Antagandet att människan är individualistisk har en negativ effekt på sannolikheten att ligga 

närmast socialism. Detta går i linje med kunskapen om att socialismen är en ideologi som tror på 

och förespråkar att kollektivet kan hantera samhällspolitiska och ekonomiska problem bäst i 

grupp. Antagandet att människan är ämnad att följa auktoriteters beslut har en negativ effekt på 

sannolikheten att ligga närmast feminismen. Feminismen ifrågasätter maktfördelningen i 

samhället, och det som har uppmätts i denna regressionsanalys innebär att de som anser att 

feminismen är den ideologi som ligger närmast deras verklighetsuppfattning inte anser att 

människan är ämnad att följa auktoriteters beslut. Vi drar slutsatsen att de som anser sig ligga 

närmast feminismen, i likhet med feminismens människosyn, i hög grad ifrågasätter rådande 

maktstrukturer och tror på en annan lösning gällande beslutsfattande. 

Det finns tre signifikanta resultat där individers antaganden om människans natur har en effekt 

på sannolikheten att ligga närmast liberalismen. Det första är en positiv effekt med antagandet 

“Människan är individualistisk”, det andra är en negativ effekt med antagandet “Människor löser 

bäst problem tillsammans” och det tredje är en negativ effekt med antagandet “Samhällets 

moderna utveckling kan vara negativt för människors naturliga sätt att leva”. Detta innebär att de 

liberala respondenternas antaganden om människans natur i stor grad går i linje med 

liberalismens uttalade människosyn; att vi är begränsade av kollektivet och uppifrån styrande 

regleringar. 
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Antagandet “Människor löser bäst problem tillsammans” har en positiv effekt på sannolikheten 

att sympatisera med Vänsterpartiet. Detta går i enlighet med att Vänsterpartiet beskriver sig som 

ett socialistiskt parti. Att arbeta tillsammans för hela samhället som en kollektiv grupp istället för 

fokus på individualism (se Bilaga 1). Ett annan positiv effekt var mellan sannolikheten att 

sympatisera med Socialdemokraterna och antagandet “Människan är rationell”. Detta innebär att 

respondenterna som sympatiserar med Socialdemokraterna ser människan som rationell vilket 

stämmer överens med att Socialdemokraterna beskriver sig som ett socialistiskt parti, och att 

socialismen betonar att människan är rationell.  

Det finns två effekter mellan individers antaganden om människans natur och sannolikheten att 

sympatisera med Centerpartiet. Det första är en positiv sådan med antagandet “Människan är 

individualistisk” och det andra är en negativ effekt med antagandet “Samhällets moderna 

utveckling kan vara negativt för människors naturliga sätt att leva”. Centerpartiet definierar sin 

politik som en grön, social och jordnära liberalism (se Bilaga 1). Både liberalismen och 

Centerpartiet visade alltså ett positivt samband med antagandet att människan är individualistisk 

och ett negativt samband med antagandet att samhällets moderna utveckling kan vara negativt 

för människors naturliga sätt att leva. Detta stämmer överens med aspekter av liberalismens 

omvärldsanalys. Antagandet “Samhällets moderna utveckling kan vara negativt för människors 

naturliga sätt att leva” hade även en positiv effekt på Moderaterna. Även deras politik är 

inspirerad av liberalismen.  

Eftersom vi inte har haft ambitionen att mäta vilka andra aspekter som ligger till grund för vilken 

ideologi och vilket parti som ligger de svarande närmast, är det omöjligt att utifrån denna studie 

uttala oss om det. Däremot går det att föra ett resonemang om vilka orsaker som skulle kunna 

bidra till våra icke signifikanta resultat utifrån metodologiska val (se avsnitt 7.4.3) samt statistik 

om svenska partisympatier. Enligt SCBs rapport (2013) finns det en rad olika anledningar till 

varför individer sympatiserar med ett särskilt parti i Sverige. Vanligt idag är att man inför ett val 

dras till de partier som lyfter ens personliga hjärtefrågor. Under 1900-talet var svenskar mindre 

rörliga avseende sina politiska ställningstaganden. En teori är att befolkningen förr värderade 

partiernas ideologiska stomme i högre grad, medan väljare idag låter sina politiska sympatier 
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styras av förslag till hur mer aktuella samhällsproblem bör hanteras, som till exempel ett ökat 

antal tiggare på stadens gator eller när det är lämpligt att barn ska börja få betyg i skolan.  

Därför skulle man kunna påstå att resultaten i denna studie är en indikation på inom vilka 

ideologier och partier de mest ideologiska väljarna finns, i den bemärkelsen att deras 

människosyn stämmer överens med den som kan förknippas med deras ideologi respektive parti. 

Vi har funnit att respondenter som dras till socialismen, liberalismen och feminismen i hög grad 

kan betraktas som så kallade ideologiska väljare eftersom flera antaganden visade sig ha en 

effekt på sannolikheten att ligga nära någon av dessa ideologier. Likaså är respondenter som dras 

till Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet i hög grad ideologiska 

väljare. De respondenter som dras till ekologism och de övriga partierna är i mindre grad 

ideologiska väljare, utan kan antas sympatisera med dessa av andra orsaker än deras syn på 

människans natur. Det var alltså inga antaganden om människans natur som visade sig ha en 

effekt på ekologismen eller partierna Miljöpartiet, Folkpartiet eller Feministiskt initiativ i den 

logistiska regressionsanalysen.  

Enligt SCBs rapporter finns det ofta en hjärtefråga eller aktuella samhällsproblem som styr vilket 

parti väljare sympatiserar med. Det är rimligt att de partier som ofta lyfter en sakfråga har 

anhängare som anser att just denna fråga är viktigast. Med detta i åtanke går det att spekulera om 

vilka sakfrågor ekologismen, Miljöpartiet, Folkpartiet och Feministiskt initiativ värderar högst. 

Ekologismen och Miljöpartiet kan tänkas ha anhängare som har klimatåtgärder som sin 

viktigaste fråga. Feministiskt initiativ har troligen anhängare som anser att jämställdhet är den 

viktigaste sakfrågan. 

En möjlig förklaring till varför många antaganden om människans natur inte hade effekt på 

ideologiska och politiska hållningar, kan vara att människans “natur” inte är relevant för hur 

respondenterna förklarar människans egenskaper, eftersom vi alla befinner oss i en samhällelig 

kontext. Samhällets regler, normer och institutioner utgör en ram för vad man har för uppfattning 

om människan och för ideologisk och politisk hållning. I respondenternas verklighet motiveras 

kanske inte lösningar på samhällsproblem utifrån hur människan är av naturen given, utan den 

samhälleliga kontexten kan stå i vägen för idealistiska tankar och övertygelser.
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7.3 STRIDIGHETER I RESPONDENTERNAS PERSONLIGA ÖVERTYGELSER 

Figur 1 på sida 42 visar fördelningen av svaren på påståendet ”Jag vet vad partiet jag 

sympatiserar mest med har för människosyn” från samtliga respondenter och kan därför besvara 

den tredje frågeställningen: ”Upplever individer att de har kunskap om vilken människosyn som 

råder i det parti de sympatiserar mest med?”. Följande avsnitt kommer att diskutera den 

bimodala fördelningen med fokus på de respondenter som angett låga värden, med hjälp av 

kunskap om vad som ligger bakom personlig övertygelse samt statistik från SCB. 

Anledningen till den bimodala fördelningen kan vara att stickprovet består av två sub-

populationer med skilda medelvärden. Däremot har vi inte kunnat hitta förklaringar med någon 

av enkätens bakgrundsvariabler; ålder och utbildning, eller andra variabler. Detta utesluter inte 

att det finns någon bakomliggande faktor till att fördelningen ser ut som den gör, bara att vi inte 

kan spåra denna. Därför kommer vi att försöka förstå fördelningen med stöd i tidigare forskning.  

En personlig övertygelse är en förvissning om förhållanden som en individ förmodar är sanna. 

Både kunskap, övertygelser och värden ligger till grund för tankeprocesserna som leder till vilka 

övertygelser individer har och hur de agerar utifrån dem. När människor fattar beslut kan man 

göra det på olika grunder; logiska, nyttomaximerande, känslomässiga eller moraliska för att 

nämna några. En eventuell förklaring till att majoriteten av alla respondenter har angett värden 

mellan 8 och 10, kan vara att de är övertygade om att deras människosyn stämmer överens med 

sin ideologiska hållning och partisympatier. Detta kan bero på att det faktiskt är så – att många 

individer känner till vad partiet de sympatiserar mest med har för människosyn. Det kan också 

vara en följd av att de upplever den relationen som ett ideal eller en självklarhet, trots att våra 

resultat visar på att det i många fall inte stämmer.  

Det är nästan en tredjedel av alla respondenter som angett ett värde mellan 1 och 4 på påståendet 

”Jag vet vad partiet jag sympatiserar mest med har för människosyn”. En förklaring till detta kan 

vara för att många anser att partiets människosyn inte spelar någon avgörande roll. SCBs statistik 

visar på att väljare inte nödvändigtvis röstar på det parti de skulle ha sympatiserat med på 
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ideologiska grunder, utan att de väljer att rösta på ett annat parti som lyfter deras hjärtefråga. Om 

individer anser att det finns ett parti som upplyfter den sakfråga de tycker är viktigast, finns det 

kanske inte anledning att sätta sig in i partiets övriga omvärldsanalys, där människosynen i så fall 

ingår.  

Förutom att individer dras till partier som lyfter den sakfråga de tycker är viktigast, kan det 

finnas andra anledningar till att många anser att partiets människosyn inte spelar någon 

avgörande roll. Till exempel skulle ens partisympatier kunna vara grundade på känslor i hög 

grad. En politisk övertygelse kan precis som alla andra övertygelser grundas på och motiveras av 

emotioner. Dels skulle man kunna sympatisera med ett parti på grund av hoppfullhet. Om en 

individ röstar på ett parti som gynnar denne ekonomiskt, kan det bero på att man premierar 

trygghet för en själv och sin familj. Beslutet att rösta på partiet beror på emotionen hoppfullhet. 

Ett annat exempel på när emotioner ligger till grund för politisk övertygelse skulle kunna vara 

känslan att vilja tillhöra en gemenskap. Om hela familjen och umgänget sympatiserar med ett 

visst parti, kan grupptillhörigheten styra vilket parti man dras till. I det fallet vore det känslan att 

vilja tillhöra en gemenskap som har företräde framför partiets människosyn.  

En förklaring till att respondenterna angett antingen ett högt eller lågt värde, och få har angett 

värden där emellan, skulle kunna bero på påståendenas formulering i enkäten. I och med att 

enkätfrågorna är formulerade som fordrande påståenden, kanske respondenterna upplevt dem i 

likhet med ja/nej-frågor. Detta kan ha lett till att få respondenter angett värden i mittregionen på 

svarsskalan. 
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7.4 DISKUSSION AV RELATIONEN MELLAN RESULTAT OCH METOD  

7.4.1 URVALETS BEGRÄNSNING 

Den största delen av enkätens respondenter var mellan 18-29 år som klassificeras som unga 

väljare. Detta urval är inte representativt för en större population. I vår studie är majoriteten av 

respondenterna unga väljare (73 %) och äldre väljare en minoritet (27 %) men detta speglar inte 

verkligheten. I Riksdagsvalet 2010 utgjorde unga väljare endast 19 % av alla valdeltagare. De 

resterande 81 % var äldre väljare, 30-65+ år. Detta visar på att studiens resultat inte går att 

generalisera till en större population. 

Likaså är studiens resultat inte representativt för en större population angående utbildning. 

Studiens urval omfattar endast 15,9 % respondenter med en gymnasial utbildning. Resterande 

84,1 % har en utbildningsnivå som minst motsvarar en kandidatexamen. Enligt SCBs 

Utbildningsstatistisk årsbok 2015 har 45 % av 25-64 åriga svenskar någon form av gymnasial 

utbildning som högsta utbildning och mer än 25 % har minst en treårig eftergymnasial 

utbildning. Dessa resultat går inte i linje med studiens urval och vi kan därför inte generalisera 

till en större population. 

7.4.2 ENKÄTKONSTRUKTION OCH VALIDITET 

Ett övervägande i enkätutformningen var att, utöver de sex alternativ på ideologier, ge en 

definition av varje ideologi. Det skulle kunnat ge en stadigare grund för en liknande förståelse 

för ideologiernas innebörd och eventuellt gett en tydligare bild av grunderna för respondentens 

svar. Däremot är inte grunden för valet av ideologi det intressanta, utan fokus ligger på 

sambandet mellan respondenternas ideologiska hållning och deras människosyn. Därför har vi 

inte gett information om varje enskild variabel i enkätfrågan ”Den ideologi som ligger närmast 

min verklighetsuppfattning är:”.  
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Det klargörs tydligt att påståendena syftar på hur människan är av naturen given men det kan 

vara svårt att renodlat definiera vad människans natur är när man endast upplevt människan i ett 

samhälle. Respondenterna kan ha en idé om hur människan är av naturen given, men ändå utgå 

från hur det tar sig i uttryck i samhället och basera sina svar utifrån det. Exempelvis kanske en 

individ tror att människan är generös av naturen, men detta behöver inte påverka hennes 

partisympatier eftersom vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där människan uppmuntras till att 

gynna sig själv i första hand. Den samhälleliga kontexten kan stå i vägen för idealistiska tankar 

och övertygelser. Detta går i enlighet med Pinkers uppfattning att det inte är lätt att tillskriva 

människan specifika egenskaper, då hon är så komplex och olika drag eller egenskaper tar sig 

olika uttryck i olika sammanhang. Det är svårt att förklara människan med endast en egenskap, 

till exempel antingen elak eller generös. 

7.4.3 SKALNIVÅN 

I vår regressionsanalys spåras få signifikanta effekter och kolumnerna i Tabell 4 och Tabell 5 har 

mycket små förklaringsvärden (R2). Som mest i Tabell 4 förklaras 15 % i variationen av 

beroende variabeln av variationen av de oberoende variablerna, vilket är mycket lågt. Alltså 

beror resterande 85 % av variationen i beroende variabeln på någonting annat än antaganden om 

människans natur. I Tabell 5 förklaras som mest 10 % i variationen av beroende variabeln av 

variationen av de oberoende variablerna. Detta är också mycket lågt och innebär att resterande 

90 % av variationen i beroende variabeln på någonting annat än antaganden om människans 

natur.  

En förklaring till detta skulle kunna vara att data är på fel skalnivå. Även om vi har tio värden på 

vår skattningsskala är det fortfarande varken kvot- eller intervallskala, vilket egentligen är 

kravet. Vi hade även kunnat göra dummyvariabler av antagandena om människans natur genom 

att bestämma oss för en gräns vid vilken variabeln antar antingen värdet noll eller ett. Till 

exempel klassa allt under 5 som en nolla och allt från 5 och uppåt som en etta. Mönstren hade 

eventuellt kunnat bli tydligare då, och det är inte uteslutet att vi hade fått en bättre anpassning till 

vår modell. 
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7.5 SLUTSATS 

7.5.1 INLEDNING 

Enligt Steven Pinker har alla samhällen någon slags idé om människans natur som avgör hur det 

är uppbyggt, hur man anser att samhällsproblem ska förstås och lösas. Alla individer tror på en 

mänsklig natur och även om det är medvetet eller omedvetet påverkar den tron 

uppfostringsmodeller, politik och beteende. Pinkers idé om att antaganden om människans natur 

präglar politik och beteende låg till grund för uppsatsens problemformulering, att undersöka 

relationen mellan individers människosyn och deras politiska övertygelser, deras ideologiska 

hållning och partisympatier. Vi vill även kartlägga individers upplevelse av att de har kunskap 

om vad partiet de sympatiserar mest med har för människosyn. 

7.5.2 SAMMANFATTNING  

Tomkins polaritetsteori, skriptteori samt siffror från Statistiska Centralbyrån har legat till grund 

för diskussionen av våra resultat. Studiens syfte var att undersöka relationen mellan individers 

människosyn och politiska övertygelser. Närmare bestämt ville vi mäta samband mellan vilka 

antaganden individer gör om människans natur och deras ideologiska hållning respektive vilket 

politiskt parti de sympatiserar med. Samband har kartlagts via regressionsanalyser. Dessutom har 

respondenternas svar kunnat delas upp i två faktorer, Vänsterorienterade faktorn och 

Högerorienterade faktorn. Antaganden om människans natur i respektive faktor går tydligt att 

koppla till olika ideologier. Exempelvis går det att koppla “Människan är rationell” och 

“Människan löser bäst problem tillsammans” direkt till socialismens människosyn, som kan 

utgöra ett exempel på en ideologi till vänster. Det går på liknande sätt att koppla “Människan är 

individualistisk” till liberalismen, “Människan behöver en nationell gemenskap” till 

nationalismen samt “Människan är ämnad att följa auktoriteters beslut” till konservatismen, som 

alla kan klassas som höger. 
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I de multivariata regressionsanalyserna genomfördes ett antal analyser fram där vi fann samband 

mellan individers antaganden om människans natur och de fyra ideologier samt sju partier som 

respondenterna i vår studie sympatiserar mest med. Dessa går i linje med redan etablerad 

kunskap om vilka idéer ideologier och partier förmedlar, och bekräftar därmed att individers 

antaganden om människans natur i en del fall stämmer överens med den människosyn som 

ideologierna och partierna uttrycker. 

Histogrammet (Figur 1) visar en bimodal fördelning av svaren från samtliga respondenter på 

enkätfrågan ”Jag vet vad partiet jag sympatiserar mest med har för människosyn”, vilket hjälpte 

oss att besvara den tredje frågeställningen. Det är många respondenter som angett relativt låga 

och höga värden då de besvarat enkätfrågan, medan få respondenter angett mittenvärden (främst 

5-6). En förklaring till att majoriteten av alla respondenter har angett värden mellan 8 och 10, 

kan vara att det faktiskt är så – att många individer känner till vad partiet de sympatiserar mest 

med har för människosyn. Det skulle också kunna vara en följd av att respondenterna upplever 

den relationen som ett ideal eller en självklarhet, trots att våra resultat visar på att det i många 

fall inte stämmer. En förklaring till att nästan en tredjedel av alla respondenter angett låga värden 

(1-4) kan vara för att många anser att partiets människosyn inte spelar någon avgörande roll. 

7.5.3 VIDARE FORSKNING 

Vi anser att det vore intressant att vidare undersöka flera aspekter av resultatet. Till en början 

skulle ett bättre urval krävas för att kunna använda alla intressanta variabler i analysen. Eftersom 

denna undersökning hade mycket få svarande som sa sig stå närmast nationalismen, 

konservatismen, ekologismen, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Piratpartiet har inte 

analysen blivit så heltäckande som vi velat. Dessutom skulle det vara att föredra ett obundet, icke 

systematiskt urval så att resultatet går att generalisera till en större population.  

Eftersom vi inte kan uttala oss om orsaken bakom histogrammens fördelning vore det intressant 

att undersöka om det är fler bakomliggande faktorer som har påverkat den bimodala 

fördelningen på båda histogrammen och som kan förklara fördelningen.  
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Något annat att vidare undersöka är vilka andra aspekter än antaganden om människans natur, 

som påverkar folks ideologiska hållning. Vi har konstaterat att personlig övertygelse kan grundas 

på många komponenter. Även om den här studien lyckats kartlägga sambandet mellan vissa 

antaganden om människans natur och särskilda ideologier respektive partier, kan vi inte uttala 

oss om hur stor del av den personliga övertygelsen som beror på dem. Det kan tänkas att det 

finns andra omständigheter som styr individers politiska och ideologiska hållningar, såsom 

grupptillhörighet, moraliska orsaker, socioekonomisk status mm. 

Slutligen upplever vi att det väckts ett intresse för att vidare undersöka vilka omständigheter som 

ligger bakom individers människosyn, med avstamp i Tomkins skriptteori. Den metodologiska 

ansats som valts har lett till att vi inte går vidare in på Tomkins skriptteori. Den används i studien 

för att förklara vad som kan ligga bakom respondenternas antaganden om människans natur, och 

därmed placering på polaritetsskalan, men detta är inget som undersökts djupare i denna studie. 

Om vi hade valt att intressera oss för vad individers syn på människan beror på hade det varit 

lämpligt med en kvalitativ ansats. Den kvantitativa ansatsen som använts i studien är inte optimal 

för att nå en förståelse för hur respondenternas uppfostran och föräldrahems ideal påverkat deras 

antaganden om människans natur och därmed placering på vänster-höger-skalan. Vi har kunnat 

visa att det finns ett antal samband mellan individers antaganden om människans natur och 

ideologin de ligger närmast samt deras partisympatier, men inte nått en djupare förståelse för vad 

de beror på. 	  
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BILAGA 1 – SVENSKA PARTIER 

Den här bilagan innehåller en kort beskrivning av vilka ideologier de valda svenska partierna 

säger sig representera.  Partiernas egna definitioner av sin ideologi presenteras följt av 

vilken/vilka av de utvalda 6 ideologierna som ligger närmast respektive parti. 

Vänsterpartiet beskriver sig som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund 

(vänsterpartiet.se 2015-04-08, 10:37). Därför kan de tillskrivas just socialism, feminism och 

ekologism. 

Socialdemokraterna definierar sig som ett parti med fokus på demokratisk socialism 

(socialdemokraterna.se 2015-04-08, 10:42). Socialism är den uttalade ideologin. 

Feministiskt initiativ stödjer en rödgrön regeringsbildning. Deras politik grundar sig i en 

antirasistisk och feministisk ideologi (feministisktinitiativ.se, 2015-04-08, 10:38). De ligger 

följaktligen närmast feminismen.  

Miljöpartiet har en grön ideologi och är ett feministiskt parti (mp.se, 2015-04-08, 10:43). 

Ekologismen och feminismen är därmed de närmaste ideologierna.  

De nya Moderaternas viktigaste värde är frihet. I sin samhällsanalys och politik är de inspirerade 

av liberalism och konservatism (moderat.se, 2015-04-08, 10:49). Således ligger de närmast 

liberalismen och konservatismen. 

Folkpartiet kallar sig socialliberala (folkpartiet.se, 2015-04-08, 10:52). Av de utvalda 

ideologierna kan Folkpartiet främst kopplas till liberalismen.  

Centerpartiet vill ha en så kallad närodlad politik. De definierar sin politik som en grön, social 

och jordnära liberalism (centerpartiet.se, 2015-04-08, 10:56). Därför tillskrivs Centerpartiet 

liberalism och ekologism. 
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Kristdemokraterna värderar människan högt, och har en kristen människosyn. Vilket innebär en 

övertygelse om att medborgarna växt fram och formats av den kristna traditionen 

(kristdemokraterna.se, 2015-04-08, 11:03). Därför ligger ideologin konservatism närmast deras 

politik. 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn 

(sverigedemokraterna.se 2015-04-08, 10:57). Nationalismen är den närmaste ideologin.    

Piratpartiet vill främst kämpa mot alla förslag som hotar frihet och integritet i både den 

elektroniska och fysiska världen. Partiet vägleds av några grundläggande principer som kan 

sammanfattas till att alla människor har samma rättigheter samt att medborgare ska bestämma 

över sin egen tillvaro och inte vara förtryckta av någon överhet (piratpartiet.se, 2015-04-08, 

10:48). Av detta dras slutsatsen att Piratpartiet ligger närmast liberalismens idéer. 
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BILAGA 2 - ENKÄTEN 
	  

Hej! Tack för att du valt att delta i vår enkätstudie! Vi är två Sociologi C-studenter vid Uppsala 
universitet som ska skriva en uppsats som i breda termer handlar om hur individer konstruerar 
kunskap om människan och samhället. Vårt fokus ligger på individers syn på människans natur 
samt deras ideologiska hållning och partisympatier. Efter att du fyllt i enkäten kommer du inte att 
bli kontaktad ytterligare för uppföljning. Du kommer vara helt anonym i dina svar och svaren 
behandlas med konfidentialitet. Du kan välja att avbryta när du vill. 	  

	  

Med vänliga hälsningar,	  

Alice & Greta	  

	  

Har du frågor angående enkäten kan du maila oss på: alice.carlson@hotmail.com	  

Ni kan även kontakta vår handledare, professor Ilkka Henrik Mäkinen: 	  

ilkka_henrik.makinen@soc.uu.se 	  

	  

Ålder (Hur gammal är du? (T.ex. är du 43 år, skriv 43)):	  

	  

Kön: 	  

Man	  

Kvinna	  

	  

Utbildning (ange antal skolår utöver grundskolan. T.ex. Har du fullständig gymnasial 

utbildning, skriv 3.):	  

	  

I följande frågor är syftet att mäta dina antaganden om människans natur. Frågorna är 

formulerade som påståenden och du förväntas svara till vilken grad du stämmer in i påståendet 
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på en skala mellan 1-10 där 1 står för “Stämmer inte alls” och 10 står för “Stämmer helt och 

hållet”. 	  

	  

Kom ihåg att alla frågor avser dina antaganden kring människors inneboende egenskaper, av 

naturen givna. Försök svara så ärligt som möjligt! 	  

	  

1. Människan är individualistisk 	  

1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls         Stämmer helt och hållet 
	  

2. Människan behöver en nationell gemenskap	  

1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls         Stämmer helt och hållet	  

	  

3. Människan är rationell	  

1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls         Stämmer helt och hållet	  

	  

4. Människan är självisk	  

1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls         Stämmer helt och hållet	  

	  

5. Människor löser bäst problem tillsammans	  
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1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls         Stämmer helt och hållet	  

	  

6. Människan är ämnad att följa auktoriteters beslut	  

1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls         Stämmer helt och hållet	  

	  

7. Samhällets moderna utveckling kan vara negativ för människans naturliga sätt att leva	  

1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls         Stämmer helt och hållet	  

	  

8. Människan är generös	  

1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls         Stämmer helt och hållet	  

	  

9. Människor är lättpåverkade av auktoriteter	  

1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls         Stämmer helt och hållet	  

	  

10. Människor har en tendens att utnyttja makt 	  

1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls         Stämmer helt och hållet	  

	  

11. Människor har en tendens att utnyttja andras givmildhet	  
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1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls         Stämmer helt och hållet	  

	  

12. Människor har nästan alltid goda avsikter	  

1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls         Stämmer helt och hållet	  

	  

13. Människan har en medfödd vilja till rättvisa	  

1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls         Stämmer helt och hållet	  

 	  

Följande frågor syftar främst till att kartlägga din ideologiska hållning och dina partisympatier. 

Ha i åtanke att alla svar behandlas konfidentiellt. Allt insamlat material kommer förstöras efter 

genomförd analys. Svara så sanningsenligt som möjligt. 	  

	  

Den ideologi som ligger närmast min verklighetsuppfattning är: (ange endast 1 svar)	  

Liberalism	  

Konservatism	  

Socialism	  

Nationalism	  

Ekologism	  

Feminism	  
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Ideologin jag identifierar mig med mest har en människosyn som stämmer väl överens med 

min egen	  

1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls                 Stämmer helt och hållet	  

	  

Jag röstade i senaste riksdagsvalet:	  

Ja 	  

Nej	  

	  

Det svenska parti jag sympatiserar mest med är: (ange endast 1 svar) 

Vänsterpartiet	  

Socialdemokraterna	  

Feministiskt initiativ	  

Miljöpartiet	  

Moderaterna	  

Folkpartiet	  

Centerpartiet	  

Kristdemokraterna	  

Sverigedemokraterna	  

Piratpartiet	  

Annat	  
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Jag vet vad partiet jag sympatiserar mest med har för människosyn	  

1  2 3 4 5  6   7    8      9          10 

Stämmer inte alls                 Stämmer helt och hållet 

  


