
Vi er alle rationelle! Denne præmis har siden Aristoteles været bestemmende

for, hvordan vi har forstået både individet og politiske handlinger. Men teo-

rier om mennesket som et rationelt væsen kan ikke forklare, hvorfor hutuer

dræbte 800.000 tutsier i 1994, eller hvorfor al-Qaedas selvmordsterrorister
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ret billede af forskningsfeltets samlende principper. Politisk psykologi kan

læses fra A til Å, være et fokuseret miniopslagsværk – eller fungere som en
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forord 5

Denne bog handler om psykologi i politik. Bogen samler en række centrale 
historiske og nutidige bidrag, som skaber disciplinen politisk psykologi. Formålet 
er at gøre opmærksom på mulighederne ved politisk psykologi og derved ruske 
op i måderne, hvorpå vi forstår og forklarer politik – at give nye redskaber til 
at ordne virkeligheden og indrette samfundet. Budskabet kan virke simpelt: 
Enhver studerende, forsker eller praktiker, der vil forstå samfundet, må forstå 
de individer, der udgør samfundet. Men reelt er det ikke nogen lille operation: 
Politisk psykologi giver læserens verdensbillede en karruseltur af dimensioner.

At udvælge og derved kanonisere tekster vil altid være kontroversielt. Vi har 
ud fra det muliges kunst søgt at nå så vidt omkring i den politiske psykologis 
emnefelt – fra individuel kognition til gruppedynamik. Vi har søgt at indkapsle 
nye som gamle bidrag – fra Walter Lippmann til Philip E. Tetlock. Endelig har 
vi søgt at medtage bidrag, der ikke blot giver en indsigt i mennesket og den 
politiske beslutning, men som indvirker på hele samfundet – fra krig til krise.

Det er hensigten med bogen, at den skal være en dansk introduktion til politisk 
psykologi. Derfor har vi valgt at skrive det indledende og afsluttende kapitel på 
dansk. På denne måde kan den meget amerikansk dominerede disciplin politisk 
psykologi få et dansk sprog og udtryk. Samtidig har vi bevaret bidragydernes 
tekster på engelsk for at præsentere bidragene i deres originalitet, men også 
fordi engelsk er et accepteret og dominerende sprog inden for statskundska-
ben. Bogen er inddelt i fire blokke med hver deres bidrag. Den kan læses fra A 
til Å, men kan også fungere som en teoretisk slikpose, der behændigt nippes 
et par bidder fra. Eller være et fokuseret miniopslagsværk. Det er vores håb, 
at læseren lader sig guide rundt i bogen efter interesse. Bidragene refererer 
i stor udstrækning til hinanden, og derfor er der al mulig grund til at hoppe 
rundt mellem tid, sted og emneområde for at stille sin akademiske sult. Det 
er faktisk meget menneskeligt.

At beskæftige sig med det psykologiske fundament for politik er ikke noget, 
der fylder meget i det danske forskningslandskab, selvom nye skud er vokset 
frem i de senere år. Vi sætter derfor stor pris på, at Aarhus Universitetsfor-
lag har vist os tillid og interesse for projektet. Vi vil også gerne takke for de 
meget brugbare og konstruktive forslag, der blev bragt på bordet af bogens 
anonyme peer reviewer. Ligeledes skylder vi en stor tak til professor Brent A. 

forord
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6 forord

Strathman fra Dartmouth College i USA. Vi står begge i intellektuel gæld til 
hans ukrukkede udlægning af politisk psykologi. Uden ham havde vores lange 
akademiske ophold i det sneklædte New Hampshire føltes meget længere. 
Vi ønsker samtidig at påskønne det flotte arbejde, vores studentermedhjælp, 
Martin Vinæs Larsen, har udført. Især i den sidste fase af bogens tilblivelse har 
han arbejdet utrætteligt og grundigt. Endvidere skylder vi Ida Agnete Balslev, 
Malene Baunsgaard, Camilla Wissing Bille og Anne-Kathrine Nielsen mange 
venlige ord for deres særlige hjælp med bogen. Endelig en tak til familie og 
venner, som har udvist støtte og alt for stor forståelse undervejs, når vi fortabte 
os i den politiske psykologis karrusel.

København den 28. august 2009
Sigge Winther Nielsen og Thomas Høgenhaven

1095_politisk psykologi_trykklar.indd   6 03/12/09   09.41



indhold

forord 5

Indhold 7

introductory comments 9
Brent A. Strathman

introduktion 13
Sigge Winther Nielsen & Thomas Høgenhaven

sektion i – kognition og bearbejdning  
af information 37

1 Some Uses of Dynamic Psychology in Political  
Biography: Case Materials on Woodrow Wilson 39

 Alexander L. George

2 A Behavioral Model of Rational Choice 65
 Herbert A. Simon

3 Choices, Values, and Frames 83
 Daniel Kahneman & Amos Tversky

4 Discerning Threats and Opportunities 103
 Jane E. Dutton & Susan E. Jackson

sektion ii – beslutninger 125

5 The Drunkard’s Search 127
 Robert Jervis

6 Analogies at War. Korea, Munich,  
Dien Bien Phu, and the Vietnam Decisions of 1965 149

 Yuen Foong Khong

7 Altering the Foundations of Support  
for the President Through Priming 197

 Donald R. Kinder and Jon A. Krosnick

8 Poking Counterfactual Holes in Covering Laws:  
Cognitive Styles and Historical Reasoning 217

 Philip E. Tetlock & Richard Ned Lebow

1095_politisk psykologi_trykklar.indd   7 03/12/09   09.41



sektion iii – gruppedynamik  
og socialt pres: når mennesker mødes 247

9 Accountability and the Perseverance  
of First Impressions 249

 Philip E. Tetlock

10 Paranoid Cognition in Social Systems:  
Thinking and Acting in the Shadow of Doubt 263

 Roderick M. Kramer

11 Causes and Control of Riot and Panic 311
 Hadley Cantril

sektion iv – lederen og massen 321

12 The world outside and the pictures in our heads 323
 Walter Lippman

13 The Nature of Belief Systems in Mass Publics 339
 Philip E. Converse

14 Public Opinion and Foreign Policy: 
Elite Beliefs as a Mediating Variable 405

 Douglas C. Foyle

Afslutning: Politisk psykologi som felt 443
Sigge Winter Nielsen & Thomas Høgenhaven

Register 473

1095_politisk psykologi_trykklar.indd   8 03/12/09   09.41



introductory comments 9

introductory comments

Brent A. Strathman

The study of politics is often tied to catastrophe or world-changing events. For 
example, the experience of World War I caused many continental thinkers to 
revisit their understanding of society. Before the war, Europeans joined wide-
spread pacifist movements, principally motivated by Sir Ralph Angell’s pamph-
let, The Great Illusion. The extension of credit and the development of a system 
of finance made war futile, as capturing territory did not add to the wealth of 
a state. To Angell, war itself was made useless by commercialism. Peace would 
flourish, as competition between states took on an economic dimension.

Yet war did serve a purpose that pacifists ignored. According to Sigmund 
Freud, commercialism exacerbated the inherent contradictions of our psycho-
logy. Humans face a difficult balancing act if society is to survive. Individual 
desires – emerging from the id – must be tempered to maintain a functional 
society. “Civilization,” he wrote, “obtains mastery over the individual’s dange-
rous desire for aggression by weakening and disarming it and by setting up an 
agency within him to watch over it, like a garrison in a conquered city.” Over 
time, this suppression of innate human desire builds, threatening the seams 
of civilization. This rising sense of guilt (caused by the inability to satisfy our 
most base desires) is the “price we pay for our advance in civilization.” The 
following decline in mental faculty leads to the possibility of “neurotic” civili-
zations; of cultures maladapted to the demands of society and the possibilities 
for violence. War provides direction for the expression of these violent urges.

Unfortunately, the experience of WWI did not satisfy continental bloodlust; 
nor did it solve the inherent dilemma of society. And during the interwar 
period, Freud foresaw the violence that was to follow. Hitler’s rise to power 
alluded to a civilizational imbalance and a looming conflict on the continent. 
When Freud revisited Civilization and Its Discontents, he added a rhetorical 
question. He asks the reader to ponder the possibility of a balance between 
the demands of individuals to express their needs and the requirements of 
society to repress. Pessimistically, Freud ends his book by saying the balance 
was undecided and attempts to forge peace were up in the air, “But who can 
foresee with what success and with what result?”

After the war, many scholars attempted to refocus their study. Political theo-
rists, economists, social scientists – each discipline realized their theories failed 
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10 politisk psykologi

to predict that outbreak of war. Political psychology developed as a rival in-
terdisciplinary approach, arguing that the discipline had strayed too far from 
human experience to make valid prediction. And like Angell and Freud, the 
history of political psychology followed the politics of the times. The experi-
ence of the Second World War motivated the first generation of scholars to 
explore the politics behind state behavior. And early theories followed Freudian 
thought, teasing out the connections between society and the citizen. The focus 
centered on how leaders convinced their populations to fight, via propaganda 
or nationalist myth. A second generation of scholarship added to this base by 
focusing more closely on the masses and their belief systems. Flush with new 
quantitative methods and new data (provided by opinion polling), scholarship 
tended to gauge the capacities of the democratic public, tracking the connection 
between the content of political beliefs and mass behavior, such as voting.

A third generation once again changed direction by focusing on the deviati-
ons from rationality. Rational choice theory dominated the study of political 
behavior in the second generation. But the failures of presidential leader-
ship – Vietnam, Watergate, the Iran Hostage Crisis, for example – convinced 
scholars that decisions were often non-rational. Cognitive theories emerged 
as one possible answer behind these gaffes, integrating work on perceptions 
and misperceptions, information processing, heuristics and schema theory to 
international behavior. Works questioned the ‘super-heroic’ assumptions of 
rational choice, developing a behavioral account of decision.

A developing fourth generation flipped the focus back to mass behavior. The 
genocides and civil wars of the 1990s spurred work on identity and identity 
politics. Scholars realized cognitive theories are too abstracted from political 
reality. Humans are social animals, driven to satisfy the demands of their peers. 
As a result, work re-integrated mass behavior into explanations of politics. 
‘Hot’ processes of cognition manifest motivated misperceptions, arising from 
emotion and attachment to a broader in-group.

This current generation of scholarship is particularly important for under-
standing the pressures and politics facing European states such as Denmark. 
International relations theory is particularly ill-suited for a world impacted 
by non-state actors and non-standard threats. For example, the war in Iraq, 
combined with the collapse of financial giants, weakened the American capacity 
to lead. The uncertainty of the international system grants more freedom of 
choice for Danish leaders. And to understand how current and future leaders 
will make sense of the world requires psychology. What motivates Danish 
security and economic strategy? What perceptions and motivations underlie 
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introductory comments 11

state action? Scholars must examine the internal calculations and perceptions 
of those in power to understand how Denmark will make its way in a new 
international system.

Furthermore, political psychology enlightens a discussion of Danish regional 
politics. Where structural accounts attempt to understand the global con-
straints facing Danish leaders, the changing European identity provides another 
challenge. Members of the EU continue to face a dilemma. Benefits of eco-
nomic and security integration are obvious on the continent and to compete 
in a future world requires a long-term readjustment of European relations via 
intergovernmental institutions. But this clashes with the need of states to retain 
their own individual sense of space, identity and national interest. Europeans, 
in general, laud and fear this dramatic redrawing of the continent. The Danish 
response to these widespread changes is tied to culture and social psychology. 
How will Denmark find a way to be distinct and similar at the same time? This 
balancing act will drive future Danish relations with the continent.

And finally, a psychological paradigm helps to explain the changing dome-
stic environment. The recent backlash against unions represents a significant 
change in how Danes view the role of government. Dimensions of Danish 
political beliefs – from perceptions of fairness and equality, to understandings 
of identity and national myth, to evolving group identities -- have changed the 
internal political game. The tactics of government, of democratic competition 
and legislative logrolling, are connected to how Danes view the process. A 
perspective based around political psychology enlightens the effectiveness of 
strategies and tactics in a newly changed political environment.

Political psychology, as an academic and policy tool, is well-suited to provide 
answers for the future of Danish politics. Denmark is undergoing a transfor-
mation internationally, regionally and domestically. In these unique times, 
scholars must be reminded that social science is inherently the study of humans 
as political animals. As Heinz Eulau chides “a political science that ignores 
man is necessarily a very incomplete science of politics”. Our hypotheses are 
stronger and theories more robust, by exploring the innately human character 
of Danish politics.
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introduktion

Sigge Winther Nielsen & Thomas Høgenhaven

Vi er alle rationelle! Denne tilsyneladende uskyldige tiltro til mennesket har 
siden Aristoteles udgjort præmissen for vores forståelse af verden og politiske 
handlinger. Når folk tillader sig at handle irrationelt, ved vi ikke længere, hvil-
ket ben vi skal stå på. For rationelle mennesker begår ikke folkemord, rationelle 
mennesker bliver ikke terrorister eller religiøse fanatikere. Teorier, der antager, 
at alle er rationelle, kan ikke forklare, hvorfor hutuer dræbte 800.000 tutsier 
i 1994, hvorfor al-Qaedas selvmordsterrorister den 11. september 2001 tvang 
to fly ind i Twin Towers og dræbte 2.993 mennesker, eller hvorfor Danmark 
blev lagt for had, da Jyllands-Posten i 2005 publicerede tegninger af profeten 
Muhammed. Mange af vor tids største udfordringer er skabt af folk, vi ikke kan 
forstå, fordi de handler irrationelt, og det stiller nye krav til os. Den bærende 
tanke i denne bog er, at vi er tvunget til at søge forklaringer andre steder og 
revurdere samfundets forventninger til rationalitet – og at politisk psykologi er 
en af de veje, vi kan følge, hvis vi vil nå en mere præcis forståelse af, hvordan 
mennesker agerer i verden. Denne antologi består derfor af 14 bidrag, der be-
lyser, hvordan mennesker rent faktisk tænker og handler, dels når vi er alene, 
og dels når vi er en del af en gruppe.

Studiet af politisk psykologi har i samfundsvidenskaben ofte været reduceret 
til kuriøse indfald i debatten. Disse indfald gav anledning til megen morskab 
over ny viden om Adolf Hitlers og John F. Kennedys stofmisbrug, magtelitens 
ukuelige evne til at begå hybris og menneskets hang til at holde fast på en 
bestemt – forkert – opfattelse af verden. Men politisk psykologi er ikke blot en 
samling anekdoter. Tværtimod. Politisk psykologi er en veludviklet disciplin, 
der er i stand til at forklare den måde, hvorpå vi forstår hinanden, træffer 
beslutninger og indretter samfundet. Især rettes fokus mod de uheldige konse-
kvenser, det har, at den menneskelige hjerne systematisk fejlvurderer situatio-
ner. Når eksempelvis politikerne udvikler politik og opbygger samfund ud fra, 
hvordan vi “tror”, mennesker er, i stedet for hvordan vi faktisk “er” – så opstår 
uholdbare institutioner og begivenheder, der har vidtrækkende konsekvenser 
for os alle. Krige, kriser og politisk ustabilitet har alle menneskelige ansigter. 
Det er bogens præmis, at evnen til at begribe alt dette et langt stykke ad vejen 
kan forklares ved at forstå menneskets natur og studere vores systematiske 
tilbøjeligheder. Det er kernen i politisk psykologi.
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14 politisk psykologi

Politisk psykologi udfordrer ideen om mennesket som et rationelt væsen og 
angriber således selve det grundlag, samfundet er indrettet på: Politikere og 
politiske eksperter er oftest enige om, at politiske aktører er formålsrationelle 
og nyttemaksimerende. Ud fra denne forståelse antages det, at individer, or-
ganisationer og stater opstiller mål, indsamler information om forskellige 
valgmuligheder, beregner fordele og ulemper ved de forskellige mål og på 
baggrund heraf træffer den mest optimale, og dermed rationelle, beslutning. 
Den rationelle aktøropfattelse ligger også til grund for vores forståelse af, at 
andre staters handlinger er rettet hen imod maksimering af magt, territorium 
og velstand, hvad enten det gælder militære konflikter som den mellem Israel 
og Palæstina eller EU-forhandlinger om mælkekvoter. Politiske eksperter an-
tager således også, at politikeres handlinger altid er rettet mod maksimering af 
stemmer, hvad enten det handler om en politikers klipning af sit skæg – som 
da Mogens Lykketoft blev stylet i 2004 – eller fundamentale kovendinger. 
Konsekvensen af, at vi blindt opfatter alle som rationelle, er, at politiske og 
samfundsmæssige institutioner indrettes til det rationelle menneske i stedet for 
det rigtige menneske (Green og Shapiro 1994; Monroe og Maher 1995). Politisk 
psykologi fremfører derimod et mere realistisk og nuanceret syn på de psyko-
logiske kræfter, der styrer både individer og grupper.

Antagelserne om formålsrationelle og nyttemaksimerende aktører udspringer 
af rational choice-teorien og fungerer som grundlag for den måde, hvorpå vi 
definerer både politiske problemer og løsninger. Når alle aktører ses som tro 
kopier af det rationelle menneske, bliver løsningen på et givent problem ofte at 
skabe et incitament til at handle hensigtsmæssigt ud fra en rationel betragt-
ning. Hvis vi vil have færre indbrud, hæver vi straffen for indbrud, således at 
det ikke længere er rationelt at udføre sådanne handlinger. Hvis vi vil have en 
diktator til at opføre sig ordentligt, pålægger vi ham og hans stat økonomiske 
sanktioner for at øge omkostningerne ved hans adfærd og herigennem få ham 
til at handle anderledes. Disse incitamentsbaserede løsninger udfærdiges uden 
nærmere stillingtagen til, om aktøren handler ud fra andre bevæggrunde, 
såsom hvad der føles rigtigt, hvad der opfattes som værende passende i en 
given social kontekst, og/eller hvad der kan reducere kognitiv dissonans (Sears 
1993; Westen 2007; Giddens 1991; Festinger et al. 1956; March og Olson 
1998). Påstanden i denne bog er, at handlinger ikke altid foretages ud fra en 
formålsrationel handlingslogik, men lige så ofte har til formål at fastholde 
vores eksisterende virkelighedsopfattelse.

Som det uddybes senere i kapitlet, eksisterer politisk psykologi som en grund-
læggende forklaringsvariabel stort set ikke i Danmark. Men fraværet af politisk 
psykologi i Danmark er problematisk på flere niveauer. På det forsknings-
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mæssige plan kan vi blive bedre til at forstå, forklare og forudsige politisk 
handling ved at forbedre mikrofundamentet i eksisterende teorier og benytte 
os af større metodologisk diversitet. På det praktiske plan kan vi blive bedre 
til at foreskrive, hvordan de politiske institutioner i samfundet bør indrettes, 
ved at tage højde for, hvordan borgerne og politikerne faktisk agerer. Man 
kan eksempelvis sætte spørgsmålstegn ved den måde, hvorpå vi vælger vores 
regering. Hvis nu ikke alle borgere sætter sig ned og overvejer samtlige fordele 
og ulemper ved de opstillede kandidater, er vores forventning til det demokra-
tiske udfald så rigtigt? Politisk psykologi peger her på, at det langtfra kun er 
politikernes meninger, der betyder noget, men i lige så høj grad tæller, hvordan 
disse meninger frames og primes. I valgkampen mellem Nixon og Kennedy 
viste meningsmålinger eksempelvis, at radiolytterne mente, at Nixon vandt, 
mens tv-seerne var af den modsatte overbevisning (Jost og Sidanius 2004: 2). 
Har lyttere eller seere mest ret i deres vurdering af debatten? Diskrepansen 
illustrerer mere grundlæggende, at måden, hvorpå vi får information, har stor 
betydning for vores forståelse af verden og handling i den. Menneskets syste-
matiske afvigelser fra rationalitet betyder, at vi ikke handler på samme måde, 
som vi forventer bl.a. ud fra demokratiteorier. Det vil derfor være oplagt at 
diskutere, i hvor høj grad vores demokratiske processer passer til samfundets 
borgere, og herigennem om vi vælger vores politiske ledere ud fra de rigtige 
kriterier. Dette introduktionskapitel skrider frem således: Først skitseres den 
nuværende forståelse af rationel adfærd i form af rational choice-teorien. En 
stor del af politisk psykologi er eksplicit og til tider implicit en kritik af denne 
teori, som således er en nødvendig forståelsesramme. I den anden del af intro-
duktionen udfoldes disciplinen politisk psykologi, hvor forskellige definitioner 
diskuteres. Derefter gennemgås politisk psykologis historie i tredje del. Den 
historiske gennemgang byder på mange internationale forskere, særlig ameri-
kanske, men bemærkelsesværdigt nok kun en enkelt dansker. I introduktionens 
fjerde del undersøges, hvorfor politisk psykologi har trange kår i Danmark, og 
det påpeges, hvad samfundsvidenskaben derved går glip af. I femte og afslut-
tende del opstilles rammen for resten af antologien, idet disciplinen politisk 
psykologi klassificeres i fire grupper: kognition og bearbejdning af information, 
beslutninger, gruppedynamik og socialt pres, samt lederen og massen. Denne 
inddeling fungerer samtidig som strukturering af antologiens bidrag.

Rational choice-teorien
Da politisk psykologi primært er opstået som en negativ videnskab, må dens 
modpart, rational choice-teorien, betragtes som en forudsætning for at forstå 
disciplinen. Rational choice-teorien blev introduceret af matematikeren John 
von Neumann og økonomen Oskar Morgenstern i 1944 i Theory of Games and 

1095_politisk psykologi_trykklar.indd   15 03/12/09   09.41



16 politisk psykologi

Economic Behavior (Kahneman og Tversky 1984: 343). Der er tale om en teori 
med udgangspunkt i det behavioristiske ideal om objektiv og kvantificerbar 
forskning. Formålet med rational choice-teorien var oprindelig foreskrivende, 
da forfatterne tilsigtede at opstille procedurer for, hvordan man træffer ratio-
nelle og efficiente beslutninger (Tversky 1975: 173; Schoemaker 1982: 539; 
Elster 2000: 1, 3). Det skal her bemærkes, at der ikke kun findes én rational 
choice-teori, eftersom den er formuleret i mange forskellige nuancer (Green 
og Shapiro 1994). I dette kapitel omtaler vi dog teorikomplekset som værende 
én teori, eftersom alle rational choice-varianterne beror på den samme grund-
læggende antagelse om rational man, om end han iføres forskellige klæder af 
forskellige forfattere. Det er denne grundtanke, politisk psykologi reagerer på.

Rational choice-teorien i dens oprindelige, foreskrivende form er i det store 
og hele undtaget for kritik inden for politisk psykologi. De tekster, der udgør 
nærværende antologi, er derimod rettet mod den udvikling, som rational 
choice-teorien har taget siden 1960’erne, hvor teorien er blevet langt mere 
ambitiøs inden for andre grene end økonomi. Udviklingen i teorien kan skit-
seres således:

F i g u r  1 : 

Udviklingen af rational choice-teorien

Økonomisk sfære Politisk sfære

Individuel
præskriptiv
teori
(Vor Neumann
og Morgenstern)

Deskriptiv
teori
(Chicago-skolen)

Politisk
præskriptiv
teori (Chicago-
skolen og efter-
følgende de 
neoliberale)

Den første udvikling i rational choice-teorien er udvidelse af dens formål, hvor 
den går fra at være en individuel præskriptiv teori til at være en deskriptiv teori. 
Forandringen af teoriens formål betyder, at teorien ikke længere skal kortlægge 
optimal adfærd, men nu forklare og forudsige adfærd. Konsekvensen af transfor-
mationen er, at idealet om fuld information og nyttemaksimering konverteres 
til deskriptive antagelser om individet (Green og Shapiro 1994: 12). I stedet for 
at foreskrive, hvordan aktøren kan handle rationelt, såfremt han har en hjerne, 
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der fungerer som en perfekt regnemaskine, antages det nu, at aktøren er en 
perfekt regnemaskine, der besidder fuld information (Schoemaker 1982: 530; 
Zuckert 1995: 184). Udviklingen er primært foranlediget af gruppen af øko-
nomer, der går under betegnelsen Chicago-skolen. Denne økonomiske skole 
rummer prominente teoretikere såsom Milton Friedman, George Stigler, Gary 
Becker og James Buchanan og har til formål at udbrede principper og tanke-
gange fra det økonomiske domæne til det sociale og politiske (Miller 1962: 65; 
Lemke 2001: 197). Chicago-skolen har tendens til at sætte lighedstegn mellem 
det ideelle og det faktiske, således at den virkelige verden ses som værende en 
forholdsvis præcis udgave af økonomisk teori (Miller 1962: 65).

Den anden udvikling i rational choice-teorien omhandler ligeledes teoriens for-
mål, men også dens genstandsfelt. Med udgangspunkt i den deskriptive version 
af teorien har Chicago-skolen og andre neoliberale hen ad vejen gjort teorien 
præskriptiv igen. Dette er en følge af, at teorien i dens deskriptive udgave 
bruges til at komme med normative synspunkter om, hvordan samfundet bør 
indrettes. Denne nye form for præskriptiv teori adskiller sig fra den oprinde-
lige individuelle præskriptive teori, fordi den bygger videre på den deskriptive 
fortolkning af rational choice-antagelserne. Formålet med denne tredje version 
af rational choice-teori er at forandre samfundets institutioner, hvorfor denne 
udgave af rational choice-teorien kan benævnes politisk præskriptiv.

Politisk præskriptiv rational choice-teori indebærer en anden central udvikling 
inden for rational choice-teorien i form af en udvidelse af dens genstandsfelt. 
I og med at teorien nu er politisk præskriptiv, har teorien udviklet sig fra ude-
lukkende at beskæftige sig med det økonomiske marked til at inkludere både 
økonomiske, politisk-administrative og sociale domæner (Green og Shapiro 
1994). Det betyder, at både problemer og løsninger i adskillige domæner nu 
defineres ud fra de logikker og termer, der traditionelt kendetegner det økono-
miske domæne (Lemke 2001: 197; Gordon 1991: 42). Der er her tale om, hvad 
mange rational choice-kritikere betegner som kolonisering af andre domæner 
og livsverdener (Habermas 1984: 8ff; Habermas 1987: 164ff; Horkheimer og 
Adorno 2002: 11; Monroe og Maher 1995: 1; Scott 2000; Walt 1999: 5; Baynes 
1998: 2). Det betyder, at disse domæner, mest tydeligt politiske og sociale, 
nu indrettes ud fra samme præmisser, antagelser og logikker, som anvendes i 
den økonomiske sfære.

I udvidelsen af teoriens domæne ligger en implicit antagelse om, at alle re-
lationer grundlæggende er identiske med dem, der eksisterer på markedet, 
hvorfor de samme rationaler er velegnede til at danne grundlag for institutio-
ner i alle samfundets domæner (Riker og Zavoina 1970: 50). Ifølge teoriens 
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fortalere er det således ikke kun købere og sælgere på markedet, der forsøger 
at maksimere deres materielle velstand, men også bureaukrater, politikere, 
organisationer og stater. Sat på spidsen er der i denne økonomiske logik ikke 
forskel på at købe en bil og begå et mord. Begge handlinger antages at blive 
begået af en formålsrationel aktør, som mere eller mindre er en tro kopi af 
rational man. Aktøren opvejer omkostninger og fordele ved en given handling 
og køber bilen eller begår mordet, såfremt dette giver den største nytte. Det 
politiske svar på alverdens problemer er derfor at regulere sanktionerne for at 
begå et mord, hvorefter det forventes, at den rationelle aktør vælger en anden 
handling. Den økonomiske logik adskiller sig derfor grundlæggende fra den 
politisk psykologiske forståelse af menneskelig handling, som i langt højere 
grad inddrager psykologiske og biologiske faktorer.

Konsekvenserne af udvidelsen af rational choice-teoriens formål og genstands-
felt har vist sig at være omfangsrige, eftersom tankegangen dominerer store 
dele af den politiske sfære. Udvidelsen af formål og genstandsfelt har været 
stærkt medvirkende til fremkomsten og opblomstringen af disciplinen politisk 
psykologi, fordi den sætter spørgsmålstegn ved de antagelser, som rational 
choice-teorien bygger på.

Disciplinen politisk psykologi
Som navnet politisk psykologi antyder, udspringer disciplinen af politologi 
og psykologi. Det er en interdisciplinær videnskab, som tager udgangspunkt 
i to forskellige discipliner med hver sit formål. Psykologi fokuserer normalt 
på individet, mens politologi fokuserer på summen af individer og det 
aggregerede udfald af deres organisering og handlen. I forsøget på at kom-
binere styrkerne ved politologi og psykologi udgør rational choice-teorien 
et udgangspunkt, da der heri findes en kobling mellem mikro- og makro-
niveau. Politisk psykologi har særligt fokus på de antagelser, der ligger bag de 
politiske analyser. Det er nødvendigt at have korrekte empiriske antagelser 
om individet, førend man kan lave politiske analyser, eftersom individer og 
deres kognitive begrænsninger har stor betydning for det samlede udfald. 
Politisk psykologi arbejder på at åbne og afkode de fænomener, rational 
choice-teorien betragter som en sort boks (McGraw 2000: 823). Politisk 
psykologi er reduktionistisk på samme måde som psykologi, i og med at 
det primært er individet, der undersøges. Tiltroen til reduktionisme beror 
yderligere på en forståelse af, at det er mennesker, og ikke organisationer eller 
stater, der handler. Dog beror politisk psykologis anvendelighed og succes 
på evnen til at kunne belyse og forklare spørgsmål på makroniveau, hvilket 
svarer til politologiens succeskriterium.
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Som nævnt er politisk psykologi primært en negativ videnskab og tager dermed 
udgangspunkt i at kritisere rationalistiske forståelser og forklaringer (Sullivan, 
Rahn og Rudolph 2002a; Schildkraut 2004). Den kritiske tilgang skal ikke op-
fattes som destruktiv, men snarere som en analyse af, hvilke antagelser, kendte 
og skjulte, som vores tanker, handlinger og teorier hviler på. Politisk psykologi 
er altså et konstruktivt forsøg på at forbedre vores politiske beslutninger og 
politiske institutioner ved at undersøge konsekvensen af, at disse er baseret på 
en snæver og idealiseret forståelse af individet. Kritikken af rational choice-
teoriens rationalitetsbegreb skal ikke forstås som et argument for, at vi alle er 
irrationelle (Simon 1995: 46; Jervis 1993; Bell, Raiffa og Tversky 1988: 9; Graf-
stein 1995: 63). Derimod er påstanden i politisk psykologi, at den forståelse af 
rationalitet, som ligger i rational choice-teorien, er idealiseret og eksisterer på, 
hvad Green og Shapiro betegner som et usikkert empirisk fundament (Green 
og Shapiro 1994: 11). Den nuværende paradigmatiske forståelse i samfunds-
videnskaben og politologien er ikke en universel og objektiv sandhed, men 
snarere en teori opfundet af en amerikansk matematiker og en tysk økonom.

Økonomer og rational choice-fortalere kritiserer ofte den politiske psykologi 
for positionen som negativ videnskab (Riker 1995). Kritikken påpeger, at po-
litisk psykologi ikke formår at opstille et sammenhængende alternativ til den 
rationelle aktørmodel, hvormed muligheden for at applicere fundene i politisk 
psykologi er stærkt begrænset. Denne diskussion afspejler en grundlæggende 
metodologisk strid mellem rational choice-fortalere og deres kritikere: Skal 
en teori være parsimonisk eller realistisk (Kahneman 2003: 1449)? Denne 
metateoretiske diskussion udvikles til fulde i antologiens afsluttende kapitel. 
I løbet af de seneste 10 år er der dog opstået en stigende tendens til at bedrive 
mere positiv videnskab, der er i stand til at udfordre rational choice-teorien 
som fundament for vores forståelse af politisk handling, processer og insti-
tutioner (McGraw 2000: 823). Der er således tegn på, at disciplinen politisk 
psykologi er et vidensfelt i modning, også fordi der ud over udviklingen hen 
imod en positiv videnskab gøres både teoretiske, empiriske og metodologiske 
fremskridt (McGraw 2000).

Hvis der kan siges at være et samlende formål for politisk psykologi, så er det 
at påvise, at den menneskelige kapacitet er begrænset, både hvad angår per-
ception og bearbejdning af information (Tetlock 2005: 232; Kahneman 2003; 
Simon 1983: 294; 1999: 114; Jones et al. 2006: 39). Fokus i politisk psykologi 
er derfor både på menneskelige succeser og fejl, omend der en tendens til at 
lægge mest vægt på det sidste (Marcus 2008: 324). Det tilsigtes at falsificere, 
modificere, supplere og/eller erstatte rational choice-teorien som mikrofunda-
ment i analyser. Det er i denne forbindelse, at politisk psykologi udpeger blinde 
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vinkler og stræber efter at skabe en mere udtømmende forståelse af individet, 
så de strukturelle teorier kan forbedres og baseres på et mere fyldestgørende 
grundlag (Bryder 1988). Heri ligger en stærk tiltro til metodologisk reduktio-
nisme, hvor det antages, at handlinger kun kan forstås ved at studere individet. 
Således bliver individet den helt centrale byggesten i sociale fænomener og 
handling (Elster 2000: 7). Metodologisk reduktionisme betyder ikke, at alt kan 
reduceres til summen af individer, eftersom der opstår synergi-effekter, der 
skaber relationer og værdier, som eksisterer intersubjektivt. Reduktionisme 
er snarere et opgør med den antropomorfe forståelse af aggregerede enheder 
som handlende subjekter. Læresætning nummer et er derfor: Individer træffer 
beslutninger, det gør organisationer og stater ikke.

Betydningen af et empirisk korrekt mikrofundament kan ikke overvurderes, 
da det danner grundlag for al videre forskning. Selv neorealismens fader, 
Kenneth Waltz, erkender nødvendigheden af et solidt mikrofundament som 
forudsætning for reel viden om de kræfter, der gør sig gældende inden for de 
strukturelle rammer (Waltz 2001). Det største bidrag fra politisk psykologi i 
denne debat ligger formentligt i at dokumentere systematiske afvigelser fra 
teorierne om mennesket som perfekt rationel aktør (Kahneman 2003). Det 
er dog ikke alle, der betragter et velfunderet empirisk udgangspunkt som 
afgørende. Den vigtigste kritiker på dette område er Milton Friedman, som 
argumenterer for, at man ikke skal dømme en model ud fra dens empiriske 
validitet, men ud fra dens evne til at forudsige begivenheder. Hvis modellen 
kan forudsige, bør man sige, at folk handler, som de gør i modellen, også 
selvom modellen ikke er en tilnærmelsesvis præcis beskrivelse af rigtige in-
divider (Friedman 1953).

Målet for politisk psykologi er med andre ord at opstille en aktørmodel, der 
er funderet på korrekte empiriske antagelser, da dette ses som en nødvendig 
forudsætning for en korrekt forståelse og hensigtsmæssig indretning af verden. 
Jagten på at forstå de mennesker, der træffer politiske beslutninger, medfører 
en bred metodologisk tilgang. Dette indebærer først og fremmest klassisk 
psykologisk metode, hvori eksperimenter og computermodeller er afgørende, 
samt både velkendt politologisk metode gående fra kvalitative casestudier til 
kvantitative analyser blandt andet baseret på surveys og opinionsundersøgelser 
(McDermott 2004 21ff; McGraw 2000: 810; Deutsch og Kinvall 2002). Den 
vigtigste metode er eksperimentelle studier, der muliggør isolering af variable, 
så man kan se, hvordan mennesket reagerer under bestemte forhold. Isolering 
af variable muliggør præcise iagttagelser af kausale relationer, hvilket må siges 
at være politisk psykologis ubetinget største styrke, metodisk set (Kinder og 
Palfrey 1993; Smith 1991: 878).1
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Selvom størstedelen af de politiske psykologer med en vis ret kan placeres i 
denne rationalitetsdebat, er disciplinen yderst fragmenteret (Stein 2008: 104). 
Således beskæftiger politisk psykologi sig med en bred vifte af fænomener 
omhandlende vidt forskellige enheder og analyseniveauer, såsom politiske 
personligheder, offentlig opinion, politisk deltagelse, socialisering, masse-
medier, konflikter mellem grupper, beslutningstagning, lydhørhed, identitet, 
perception, bearbejdning af information og afvigelser fra rationalitet (Sears, 
Huddy og Jervis 2003: 3; Deutsch og Kinvall 2002). Politisk psykologi er der-
for funderet på en flerhed af små teorier snarere end på en parsimonisk teori. 
I bogens afsluttende kapitel opstilles imidlertid en række af feltets samlende 
elementer eller kerneantagelser, der kan ligge til grund for videre forskning 
i politisk psykologi.

Kombinationen af et bredt empirisk genstandsfelt og høj metodologisk diversi-
tet betyder, at det er svært at definere politisk psykologi i konkrete og entydige 
termer. I de følgende afsnit gennemgås en række definitioner af politisk psy-
kologi, inden bogens bud præsenteres. Definitionen danner samtidig rammen 
for udvælgelsen af bidrag til antologien i den forstand, at de elementer, der 
ekskluderes fra definitionen, også naturligt ekskluderes fra antologien.

Selvom semantikken i navnet politisk psykologi antyder, at hovedvægten 
lægges på psykologi, gør det meste forskning det modsatte. Det betyder, at de 
fleste forskere anvender psykologisk teori til at forklare politiske fænomener 
(Krosnick og McGraw 2002; Iyengar 1993). På baggrund af denne vægtning 
definerer Sears, Huddy og Jervis politisk psykologi som “an application of 
what is known about human psychology to the study of politics” (Sears, 
Huddy og Jervis 2003: 3). En lignende definition giver hjemmesiden for 
institut for politisk psykologi ved Stanford University: “Political psycho-
logists attempt to understand the psychological underpinnings, roots and 
consequences of political behavior” (Stanford 2008). På samme vis definerer 
James Kuklinski politisk psykologi som “the study of mental processes that 
underlie political judgments and decision making” (Kuklinski 2002: 2). Ved 
at anvende og udvikle psykologisk forskning i det politiske genstandsfelt er 
det muligt at belyse variable og elementer af politiske personer, processer og 
institutioner, der normalt bliver betragtet som eksogene variable i politiske 
analyser.

Ovenstående definitioner af politisk psykologi fremhæver vigtige aspekter 
ved disciplinen. Vi mener i forlængelse heraf, at disciplinen bedst defineres 
mere udtømmende: Politisk psykologi er en interdisciplinær forskningsgren, hvor 
individorienteret psykologisk teori anvendes inden for statskundskabens genstandsfelt 
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med henblik på at nuancere og udbygge forståelsen af aggregerede politiske handlinger, 
processer og institutioner. Dette tilstræbes ved at kortlægge systematiske tilbøjeligheder 
og begrænsninger indbygget i individet og spore effekterne af deres aggregering.

Med denne definition afgrænses både bogens fokus og disciplinen politisk 
psykologi. Den vigtigste afgrænsning er, at politisk psykologi ses som anven-
delsen af psykologi i statskundskabens genstandsfelt. Der er en stigende ten-
dens til, at politologisk teori anvendes på psykologiens genstandsfelt (Lane 
2002; Krosnick og McGraw 2002), men denne del af disciplinen udelades 
fra både definitionen og bogen. Politisk psykologi har sin styrke og sit stør-
ste potentiale som et redskab til at forbedre mikrofundamentet inden for 
statskundskab.

Disciplinens historie
Politisk psykologi opstod for alvor som akademisk disciplin i 1940’erne, men 
grundtanken i disciplinen strækker sig tilbage til i hvert fald 1700-tallet. I 1725 
skrev Giambattista Vico således: “Governments must conform to the nature of 
men governed” (Vico citeret i Stone 1981: 1). Den første akademiske interesse 
for politisk psykologi spirede frem i 1920’erne, og det var i denne periode, at 
Walter Lippman begyndte at undersøge perception og hvordan begrænsede 
koginitive ressourcer reducerer vælgernes evne til at træffe hensigtsmæssige 
politiske beslutninger. Samtidig hermed vakte Graham Wallas interesse for 
politisk psykologi på London School of Economics, hvor han beskæftigede sig 
med instinkter i politik og beslutningsrationalitet (Stone 1981: 10). Wallas’ 
linje blev fulgt af Harold Lasswell, som i 1930 udgav bogen Psychopathology 
and Politics, hvori han eksperimenterede med freudianske metoder inden for 
statskundskabens genstandsfelt. Der er på den måde produceret vigtige og 
øjenåbnende værker inden for politisk psykologi i 1920’erne og 1930’erne, 
men de var forholdsvis enkeltstående og skabte først for alvor akademisk debat 
fra 1940’erne og frem.

Politisk psykologi kan som disciplin opdeles i fire faser, der strækker sig fra 
1940’erne til i dag. Skiftene mellem de forskellige faser i politisk psykologi er 
forårsaget af de aktuelle politiske udfordringer, som især vestlige stater har 
stået over for. Selvom hver fase betyder et brud med den tidligere fase, er det 
væsentligt at påpege, at der er en høj grad af kontinuitet i disciplinen. De 
metoder og empiriske genstandsfelter, der præger en given epoke, kan derfor 
ofte også findes i andre faser. Dette skyldes bl.a., at de fleste forskere bliver ved 
med at forske i den samme subdisciplin, også selvom det overordnede fokus i 
politisk psykologi konstant flytter sig (McGuire 1993: 30).
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F i g u r  2 : 

Faserne inden for politisk psykologi

Fase 1:
Politiske lederes
personlighed

Fase 2:
Behaviorisme og
politisk adfærd

Fase 3:
Kognition 
og beslutnings-
processer

Fase 4:
Neurovidenskab

Fase 1: politiske lederes personlighed
Politisk psykologi blev grundlagt, da en række forskere i 1940’erne fandt det 
hensigtsmæssigt at udforske politiske lederes personlighed, hvor fokus var på 
forbindelsen mellem individets personlighed og de strukturelle omgivelser. 
Det var en reaktion på både en historisk og en teoretisk udvikling, som tog sin 
begyndelse i 1930’erne, da en række af mere eller mindre obskure politiske le-
dere trådte ind på den politiske verdensscene. Dette affødte dels et behov for at 
forstå disse patologiske tilfælde såvel som det faktum, at borgere i demokratiske 
og civiliserede lande uden større overvejelser bidrog til tortur og folkemord. 
Anden Verdenskrig var altså en central begivenhed i disciplinens opståen. 
Krigen skabte et behov for at forstå individerne i samfundet, både eliter og 
masser. Det blev påtrængende at forstå, hvornår og hvorfor vi opfører os som 
fredelige demokratiske mennesker, og hvornår vi udviser patologisk adfærd.

I studiet af koblingen mellem omgivelser og personlighed var Sigmund Freuds 
arbejde en uvurderlig inspirationskilde. Ikke nok med at Freud havde udviklet 
et teoriapparat, han havde også sammen med William Bullit forfattet en psyko-
biografi om den tidligere amerikanske præsident Woodrow Wilson. Selvsamme 
Wilson blev offer for det nok vigtigste bidrag til disciplinens første fase, da 
han var analyseobjekt i Alexander George og Juliette Georges psykobiografiske 
analyse Woodrow Wilson And Colonel House: A Personality Study (1956). I dette 
værk blev Wilsons selvudslettende personlighed beskrevet med udgangspunkt 
i Freuds psykoanalyse. Denne psykobiografiske metode var revolutionerende, 
fordi den modsat klassisk freudiansk psykoanalyse undersøgte et individs per-
sonlighed ud fra andenhåndskilder i stedet for direkte samtale. Metoden viste 
sig at være så anvendelig, at CIA begyndte at benytte den til at analysere po-
litiske ledere og stadig bruger den i dag. For eksempel blev Saddam Husseins 
personlighed kortlagt forud for Golf-krigene (Post 1990). Således var den 
psykologiske biografi et nødvendigt redskab i den amerikanske udenrigspolitik 
forud for Irak-krigen i 1990. I denne periode udkom også en del litteratur om 
forholdet mellem eliten og masserne. Således var fokus ikke kun på lederes 
personlighed per se, men på menneskets personlighed. I forskningen tilsigtedes 
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