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Känslig vänster och hemkär höger – människosyn och moral i vallokalen 

Har du vänsteråsikter? Då är du sannolikt en känslosam person. Om du röstar åt höger är det 

troligt att du uppskattar invanda rutiner och har några få varaktiga intressen som du gärna 

återvänder till. 

Hur kan det då komma sig att känslosamhet och inställning till nya erfarenheter påverkar 

människors politiska sympatier? Jo, det har visat sig att dessa egenskaper hänger ihop med 

vilken människosyn man har och hur ens moral ser ut. Och detta har betydelse för hur man 

röstar. 

Människosyn: växa eller lyda? 

Enligt psykologen Silvan Tomkins finns det två grundläggande sätt att se på människan: 

humanism och normativism. Enligt ett humanistiskt synsätt är människan god, aktiv och 

kreativ. Varje individ har ett värde i sig själv och en unik inneboende potential. Sedd ur ett 

normativistiskt perspektiv är människan i grunden ond och ett offer för sina destruktiva 

impulser. Därför behöver hon disciplineras av regler och normer. De flesta personers 

människosyn har inslag av både humanism och normativism, men mer av humanismen.  

Människor är oense om det mesta. Experter inom ett område kan ha rakt motsatta åsikter. 

Tomkins menar att många av dessa motsättningar kan förklaras genom spänningen mellan 

humanism och normativism. Inom pedagogiken, till exempel, vill humanistiska pedagoger 

främja elevers kreativitet. De ser kunskap som något som växer fram inom en individ. 

Normativistiska pedagoger betonar istället ordning och reda. De ser kunskap som något som 

finns utanför en individ och som denna ska ta in. När det gäller barnuppfostran är skillnaderna 

kanske ännu större. TV-programmet Supernanny är tydligt normativistiskt: barn blir belönade 

när de låter sig disciplineras och bestraffade när de inte gör det. Humanistiska perspektiv på 

barnuppfostran lyfts fram i boktitlar som Växa – inte lyda! av barnläkaren Lars H Gustafsson 

och Ditt kompetenta barn av familjeterapeuten Jesper Juul. 

Känslosamma personer är människor som har nära till starka känslor, är relativt ängsliga och 

har lätt för att känna empati.  Nya rön visar att dessa människor är mer humanistiska.  

Personer som trivs med välbekanta vanor och rutiner har däremot större inslag av 

normativism i sin människosyn. 

Moral: rättvisa eller respekt? 

Socialpsykologen Jonathan Haidt har formulerat en teori om likheter och skillnader i olika 

kulturers moral. Enligt Haidt är vår moraliska förmåga något som formats av evolutionen och 

som varje människa har med sig från födseln.  Vi är alla utrustade med medfödda 

psykologiska system som gör att vi känner på oss när vi tycker att något är moraliskt fel. 

Sådana känslor kan kallas för moraliska intuitioner.  



De moraliska intuitionerna kan delas in i två kategorier: individuerande moral och 

sammanbindande moral. Individuerande moral handlar om omsorg om enskilda människor: 

var och en ska skyddas ifrån lidande och få en rättvis del av samhällets resurser. Den 

sammanbindande moralen handlar om omsorg om den egna gruppen: man ska vara lojal mot 

sin familj och andra grupper man ingår i, respektera auktoriteter och undvika att bete sig på 

sätt som andra upplever som motbjudande. Här höjer säkert någon på ögonbrynen och menar 

att det till exempel är viktigt att ifrågasätta auktoriteter ibland. Och visst kan det vara det, 

teorin handlar inte om vad som är rätt eller fel i någon objektiv mening, bara om vad 

människor upplever som moral. Och Haidt menar att både den individuerande och den 

sammanbindande moralen varit viktig för människans utveckling genom evolutionen. 

Sammanbindande moral har gjort flockar och stammar stabila. Individuerande moral har fått 

samhällen att ta hand om svaga individer, så att fler kunnat överleva.  

Moraliska intuitioner är alltså en sorts grund för människors moral. Olika samhällen har 

vidareutvecklat denna grund på olika sätt. Graderna av individuerande och sammanbindande 

moral skiljer sig också åt, både mellan samhällen och mellan individer. Ny forskning visar att 

känslosamma personer har mer av den individuerande moralen. Personer som trivs med gamla 

vanor har däremot mer än genomsnittligt av den sammanbindande moralen. 

…och vad gör det här med oss i vallokalen? 

Känslosamma personer är alltså mer humanistiska och har mer individuerande moral än de 

flesta. Att dessa människor ofta röstar åt vänster är kanske inte så konstigt. Vänsterinriktade 

politiker talar ofta om tolerans och ifrågasättande av normer, vilket ligger i linje med en 

humanistisk människosyn. De betonar också vikten av en rättvis fördelning och att värna om 

dem som har det svårt, vilket kan ses som uttryck för individuerande moral. 

Personer som uppskattar invanda rutiner är mer normativistiska och har mer sammanbindande 

moral än genomsnittet, vilket drar dem åt höger. Detta är kanske också rätt naturligt, då den 

politiska högern traditionellt sett stått för lag och ordning, samhälleliga hierarkier och 

bevarandet av normer och traditioner. 

Så vänsteranhängare är i allmänhet mer känsliga och högersympatisörer mer hemkära. Och 

det verkar som att en del av dessa skillnader kan förklaras utifrån motsättningar i synen på 

människan och på hur moralen ser ut.  


