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Väljare kan vara ointresserade hobbitar, 
engagerade men trångsynta huliganer eller 
analytiska vulcaner. Och vi styrs mer av käns-
lor än vi tror när vi fattar beslut.
 ○Det är val. Beslut alla vi som har 

fyllt 18 fattar i dag kan avgöra Sve-
riges framtid för de närmaste fyra 
åren, eller ännu längre.

Om vi vill använda en rationell 
metod för att välja vem som ska 
få vår röst måste vi bedöma vilka 
konsekvenser de olika partiernas 
politik skulle få i framtiden. Sedan 
får vi räkna ihop hur bra vi tycker 
att konsekvenserna är och hur pass 
sannolikt det är att de inträffar, och 
komma fram till alternativet som 
passar oss bäst.

– Men människor är vanligtvis 
inte medvetna om hur osäker fram-
tiden är. Den beror på hur andra 
väljer att rösta, och det finns dess-
utom mycket som kan påverka po-
litikerna så att politiken blir en an-
nan än den vi trodde. Ett rationellt 
beslut kan ge ett annat resultat än 
det man önskade, och ett ogenom-
tänkt beslut kan ge ett bra resultat. 
Sådant kan hindra oss från att lära 
oss att fatta bättre beslut, säger 
Tommy Gärling, seniorprofessor 
vid psykologiska institutionen vid 
Göteborgs universitet.

Hur vi förhåller oss  till politiken 
varierar också mycket. I boken 
”Against democracy” delar den 
amerikanske filosofen och statsve-
taren Jason Brennan in väljare i tre 
kategorier: hobbitar, huliganer och 
vulcaner, där den tredje kategorin 
har fått namn efter en art utomjor-
dingar i ”Star Trek” (mister Spock 
är hälften människa, hälften vul-
can).

– Hobbitar är väljare som inte är 
så politiskt engagerade, inte har så 
starka åsikter, inte bryr sig och kan-
ske inte röstar över huvud taget. 
Huliganer är däremot väldigt en-
gagerade och har starka åsikter. De 
hörs och syns, men har svårt att ta 
till sig information som strider mot 
de egna uppfattningarna, och tyck-
er att alla som tycker annorlunda är 
idioter. Vulcaner är nyfiket intresse-
rade, analytiska och logiska. De är 
inte så känslomässigt engagerade, 
är inte nödvändigtvis säkra på att 
det de själva tycker är rätt utan är 
öppna för att man på goda grun-
der kan tycka olika, säger Gustav 

Tinghög, biträdande professor i 
nationalekonomi vid Linköpings 
universitet.

De olika inställningarna kan göra 
det svårt eller omöjligt att diskutera 
politik.

– Med huliganer blir debatten 
ofta känslodriven. Om vissa pra-
tar om grundläggande värden och 
andra om politikens effekter och 
konsekvenser pratar man förbi var-
andra, säger hans kollega Daniel 
Västfjäll, professor i kognitiv psy-
kologi.

– Demokratiskt beslutsfattande 
bygger på att skapa engagemang 
och göra hobbitar till vulcaner. 
Men ibland undrar man om de fles-
ta som engagerar sig politiskt inte 
blir huliganer i stället. Det är svårt 
att hålla ett öppet och kritiskt sinne 
som inte bygger på ”vi” och ”dom”-
tänk när man ständigt omger sig 
med folk som tycker lika, säger Gus-
tav Tinghög.

Logiska argument  övertygar oss 
sällan om något som strider mot 
våra grundläggande uppfattningar.

– Mycket av den politiska debat-
ten går ut på att skrika högst om 
sina värderingar. Men det känslo-
mässiga pratar inte så väl med det 
analytiska. Därför är det svårt att 
argumentera med någon som är 
känslomässigt fast i sin tanke, säger 
Daniel Västfjäll.

Forskningen hade ändå länge 

som utgångspunkt att människor 
är analytiska. 

– Från 1950-talet utveck-
lade psykologer, eko-
nomer och statistiker 
en normativ besluts-
teori som gick ut på 
att beslut är genom-
tänkta och resultatet 
av ett analytiskt till-
vägagångssätt. Men 
det gjordes få under-
sökningar om hur männ-
iskor faktiskt fattar beslut. Och 
det är sällan man gör som teorin 
säger, säger Tommy Gärling.

Det finns en historia  som ofta berät-
tas om en framstående beslutsteo-
riforskare som fick erbjudande om 
en tjänst vid ett annat universitet.

– Det är säkerligen en vandrings-
historia. Men hans kollegor sa till 
honom att använda sina idéer om 
normativ beslutsteori för att kom-
ma fram till hur han skulle göra. 
”Nej, för fan”, svarade han, ”det 
här är ett viktigt beslut!”, säger 
Tommy Gärling.

Den normativa beslutsteorin 
utgår också ifrån att vi kan förutse 
konsekvenserna av våra val.

– Det skulle kunna fungera om 
vi fattar samma beslut upprepade 
gånger. Men stora och livsavgöran-
de beslut kanske man bara fattar en 
enda gång. Och då är det inte lika 
tillämpbart, säger Tommy Gärling.

När vi tar personliga beslut, som 
vem man ska flytta ihop med, är det 
ofta känslorna som får avgöra.

– Känslorna spelar alltid en viss 
roll, men det har tonats ned i forsk-
ningen. Vad vi kan se är att profes-
sionella beslutsfattare vanligen är 
mindre påverkade av sina känslor. 
De blir till exempel inte lika upp-
rörda om de förlorar pengar efter 
en dålig investering, säger Tommy 
Gärling.

Många forskare  har försökt ta reda 
på vad som utmärker bra besluts-
fattare.

– Ett exempel är brandchefer. 
Hur fattar brandchefer beslut? De 
har inte tid att väga skäl för och 
emot olika alternativ. Men de kän-
ner igen element i situationen och 
förutser vad som kommer att hän-
da, och vet omedelbart hur man 
ska handla. Det kan gå så fort att de 
inte ens är medvetna om att de tar 
ett beslut, säger Tommy Gärling.

Men en skicklig brandchef be-

Dags att gå till val.

Är du en hobbit, 
huligan eller  
vulcan i valbåset?

Hobbitarna Pippin (Billy Boyd) 
och Merry (Dominic Monaghan) i 
filmen ”Sagan om ringen. Härskar-
ringen”. Foto: IBL

Fotbollshuliganer. Foto: Shutterstock

Huliganer
Väldigt engagerade. De 
hörs och syns, men har 

svårt att ta till sig andras 
åsikter, och tycker att 
alla som tycker annor-

lunda är idioter. 

Spock (Leonard Nimoy) i den 
populära tv-serien Star Trek.
 Foto: IBL

_
Demokratiskt besluts-
fattande bygger på att 
skapa engagemang 
och göra hobbitar till 
vulcaner. Men ibland 
undrar man om de 
flesta som engagerar 
sig politiskt inte blir 
huliganer i stället.
Gustav Tinghög, biträdande profes-
sor i nationalekonomi
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Karin Bojs: När 
ideologi får 
skymma 
fakta

Krönika.

Efter en lång och het sommar 
med stora skogsbränder, torka 
och nödslaktade djur började 
till och med de mest motvilliga 
människorna i min bekant-
skapskrets inse att världen 
håller på att bli varmare.

B
ättre sent än 
aldrig, skulle 
man kunna säga, 
med tanke på att 
övertygande fakta 
om den pågående 

klimatförändringen har funnits 
tillgängliga i minst två decennier.

Men jag har bitit mig i tungan 
och inte raljerat över att de låter 
sig påverkas av en ovanligt varm 
sommar i deras egna hemtrakter, 
hellre än av långa mätserier från 
hela jorden som professionella 
forskare sammanställer.

Det mänskliga psyket är nu 
en gång funtat så. Att världen 
håller på att bli varmare är lättare 
att acceptera om det råkar vara 
ovanligt varmt hemma just i dag. 
Och fakta om klimatet är extra 
svåra att ta in om de strider mot 
förutfattade meningar, och inte 
minst mot politisk ideologi.

I senaste numret  av den ameri-
kanska vetenskapsakademiens 
tidskrift PNAS har en grupp 
forskare från Pennsylvania testat 
2 400 personer med olika politisk 
uppfattning. Undersökningen är 
utförd i USA, och försöksperso-
nerna delades in i ”konservativa” 
som stödjer Republikanerna och 
”liberaler” som stödjer Demokra-
terna.

De fick i uppdrag att tolka ett 
diagram som rymdstyrelsen Nasa 
har konstruerat, över hur mycket 
isen i Norra ishavet minskade 
mellan åren 1982 och 2013. 

De konservativa klarade upp-
giften betydligt sämre. Bara 60,8 
procent av dem gav en korrekt 
tolkning av diagrammet, jämfört 
med 73,9 procent av de liberala.

Nästa steg  var att forskarna 
satte ihop sina försökspersoner 
i nätverk. Där fick de titta på 
varandras resultat och korrigera 
sina egna om de ville det.

I några av nätverken visades 
Demokraternas och Republika-
nernas partisymboler. Där blev 
försökspersonerna marginellt 
bättre på att läsa av Nasas dia-
gram korrekt, om de fick ta del av 
andras resultat.

Men i nätverken där det inte 
visades några partisymboler blev 
resultaten kraftigt förbättrade. 

Nästan 90 procent av de konser-
vativa lyckades tolka Nasas kurva 
korrekt, när de hade fått ta del av 
andras resultat utan att ha någon 
politisk etikett på dem.

Fakta fick tala,  och de kunde 
bortse från ideologi och förutfat-
tade meningar. 

En sak som krånglade  till 
kurvan i studien, är att isens 
avsmältning varierar från år till 
år. År 2012 var det rekordlite is, år 
2013 något mer.

Men den långsiktiga trenden är 
solklar. Isen i Norra ishavet mins-
kar kraftigt. Inom ett par veckor 
kommer vi att nå miniminivån 
för i år. Den kommer inte att bli 
lika lite is som i september 2012, 
men det kommer att bli en bra bit 
under genomsnittet 1991–2010.

Isen i Arktis  är en indikator på 
vad som händer med klimatet. 
Om vi ska se till temperaturen i 
stället kan vi gärna lyfta blicken 
från vårt närområde och titta 
på globala data. Till exempel 
på Nasas mätserie GISS som 
börjar år 1880 och är redovisad 
till och med juli i år. Då ser vi att 
temperaturen har ökat nästan 1,5 
grader Celsius.

Men det är bara landtempera-
turen. 90 procent av den extra 
värmen som människans utsläpp 
av växthusgaser orsakar tas upp 
av världshaven. När vattnet blir 
varmare utvidgas det och havs-
ytan stiger. Även smältande is på 
Grönland, i Antarktis och andra 
glaciärer bidrar till havsytehöj-
ningen.

För några dagar sedan   presen-
terades en stor sammanställning 
av hur mycket havsytan har 
höjts sedan 1993. I genomsnitt 
3,1 millimeter om året under de 
uppmätta 25 åren, visar slutsat-
serna från vad som kallas World 
climate researach programme’s 
grand challenge on regional sea 
level and coastal impacts. Men 
mätningarna visar också att 
havsytehöjningen accelererar för 
varje år, för närvarande med 0,1 
millimeter per år.

Så ser fakta ut, enligt de bästa 
vetenskapliga undersökningar 
och sammanställningar som går 
att uppbringa. 

Det gäller oavsett vad det är 
för väder ute, och oavsett vilket 
parti vi hade tänkt oss att rösta 
på i dag.

Karin Bojs
vetenskap@dn.se

Dags att gå till val.

höver inte vara bättre än andra på 
vardagsbeslut eller penningplace-
ringar.

– Forskare, läkare, företagschefer 
och andra som har expertkunskaper 
är bättre på snabba och bra beslut 
inom sitt område. Men de behöver 
inte vara generellt bra beslutsfat-
tare. Konsumenter är också exper-
ter, och kan ta bra beslut om vad de 
ska köpa. Vana och expertis hänger 
samman, säger Tommy Gärling. 

Att tro att ens egen politiska upp-
fattning är ett resultat av fakta och 
logiska argument är ett misstag.

– Den gamla idén om att männ-
iskor är hyperrationella stämmer 
inte. Folk gör systematiska fel och 
tänker på sätt som avviker från det 
som är optimalt. Var vi står politiskt 
handlar om känslor och identitet, 
och hur vi tar till oss information, 
säger Daniel Västfjäll.

Det är mycket lättare att ta in in-
formation som stämmer med vår 
egen övertygelse än sådant som 
strider mot den.

– Men vår forskning handlar inte 
om att visa att folk är irrationella. 
Det vet vi redan. Vi vill se om det 
finns någon systematik i hur vi be-
ter oss irrationellt, och i förläng-
ningen utveckla strategier som hjäl-
per folk att enklare ta beslut som 
de är nöjda med långsiktigt, säger 
Gustav Tinghög.

Även moraliska beslut  grundar sig 
på känslor snarare än på fakta.

– Ett jättetydligt exempel är var-
för så många i USA ogillar samkö-
nade äktenskap: de blir äcklade av 
tanken på homosexuellt sex. Det sä-
ger de inte, men de drivs av en äck-
elrespons. Vad vi tycker är rätt och 
fel grundar sig i en känsla, och se-
dan kan vi hitta på skäl i efterhand, 
som kan vara helt uppåt väggarna 
fel, säger Daniel Västfjäll.

Vad som anses äckligt förändrar 
sig också med tiden.

– En gång i tiden ansågs det till 
exempel äckligt och skamfullt att 
låna ut pengar mot ränta, säger 

Gustav Tinghög.
– Alla gör sådana fel-
tänk. Jag kan komma på 
mig själv med det. Det 
är pinsamt, men det 
betyder inte att jag 
ändrar mitt beteende, 
säger Daniel Västfjäll.

Maria Gunther
maria.gunther@dn.se

Hobbitar
Inte så politiskt engage-
rade, har inte så starka 

åsikter, bryr sig inte och 
kanske inte röstar över 

huvud taget.

Vulcaner
Nyfiket intresserade  

och analytiska. De är inte 
nödvändigtvis säkra på 

att det de själva tycker är 
rätt utan är öppna för att 

man kan tycka  
olika.


