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Sammanfattning 

Studiens syfte var att studera politiskt ställningstagandes och personlighetsdrags samband med politisk 

tolerans, på en svensk population. Tidigare forskning har visat att individer på den politiska vänstern uppvisar 

mer tolerans än högern. Nyare fynd har dock visat att vänstern och högern uppvisar ömsesidig intolerans för 

varandra. Personlighetsdrag inom the Big Five har visats kunna predicera politiskt ställningstagande, och vissa 

drag har även uppvisat samband med tolerans. 166 individer besvarade en enkät med frågor som mätte 

personlighetsdrag, politiskt ställningstagande och politisk tolerans. Politisk tolerans delades upp i två: generell 

politisk tolerans samt riktad politisk tolerans mot vänster- och högergrupper. Resultatet från multipla 

regressionsanalyser visade att starkare politiskt ställningstagande åt höger, vänlighet/ sympatiskhet och 

neuroticism signifikant predicerade generell politisk tolerans;  att öppenhet och extraversion signifikant 

predicerade politisk tolerans mot vänstergrupper; och att starkare politiskt ställningstagande åt höger, 

öppenhet och extraversion signifikant predicerade politisk tolerans mot högergrupper. Starkare politiskt 

ställningstagande åt höger verkar predicera högre generell politisk tolerans och politisk tolerans mot 

högergrupper. Politiskt ställningstagande verkade inte ha något samband med politisk tolerans mot 

vänstergrupper. Resultatet i denna studie har gått emot vad tidigare forskning visat då högern snarare än 

vänstern uppvisat mer politisk tolerans. Det skulle kunna innebära att vänstern och högern har olika grunder 

för sin uppfattning. Vänsterindivider kan ha visat lägre politisk tolerans på grund av upplevda hot mot 

framsteg i social jämlikhet, medan högerindivider inte upplevde ett lika stort hot. 
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Sammanfattning (abstract) 

Studiens syfte var att studera politiskt ställningstagandes och personlighetsdrags 

samband med politisk tolerans, på en svensk population. Tidigare forskning har 

visat att individer på den politiska vänstern uppvisar mer tolerans än högern. 

Nyare fynd har dock visat att vänstern och högern uppvisar ömsesidig intolerans 

för varandra. Personlighetsdrag inom the Big Five har visats kunna predicera 

politiskt ställningstagande, och vissa drag har även uppvisat samband med 

tolerans. 166 individer besvarade en enkät med frågor som mätte personlighets-

drag, politiskt ställningstagande och politisk tolerans. Politisk tolerans delades 

upp i två: generell politisk tolerans samt riktad politisk tolerans mot vänster- och 

högergrupper. Resultatet från multipla regressionsanalyser visade att starkare 

politiskt ställningstagande åt höger, vänlighet/ sympatiskhet och neuroticism 

signifikant predicerade generell politisk tolerans;  att öppenhet och extraversion 

signifikant predicerade politisk tolerans mot vänstergrupper; och att starkare 

politiskt ställningstagande åt höger, öppenhet och extraversion signifikant 

predicerade politisk tolerans mot högergrupper. Starkare politiskt ställnings-

tagande åt höger verkar predicera högre generell politisk tolerans och politisk 

tolerans mot högergrupper. Politiskt ställningstagande verkade inte ha något 

samband med politisk tolerans mot vänstergrupper. Resultatet i denna studie har 

gått emot vad tidigare forskning visat då högern snarare än vänstern uppvisat mer 

politisk tolerans. Det skulle kunna innebära att vänstern och högern har olika 

grunder för sin uppfattning. Vänsterindivider kan ha visat lägre politisk tolerans 

på grund av upplevda hot mot framsteg i social jämlikhet, medan högerindivider 

inte upplevde ett lika stort hot.  
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Politisk tolerans hos vänstern och högern i Sverige 

Politik är, och har länge varit, en anledning till splittringar mellan människor. 

Personer har olika åsikter i en mängd olika samhälleliga frågor, som sociala och 

ekonomiska. Beroende på vilka åsikter en individ har i politiska frågor kan denne 

placeras på ett politiskt vänster-höger-spektrum. Övergripande kan den politiska 

vänstern ses stå för progressivitet samt social och ekonomisk jämlikhet, medan 

den politiska högern står för traditionella värderingar samt att sociala och 

ekonomiska skillnader är naturliga och/eller önskvärda (Bobbio & Cameron, 

1997). Andelen personer som identifierar sig med mitten av det politiska spektrat 

har minskat i Sverige (Martinsson & Andersson, 2018), vilket innebär en större 

andel individer på vänster- och höger-flanken, och vilket tyder på ökad politisk 

polarisering. Enligt Tillitsbarometern (2019) har tryggheten och tilliten i Sverige 

överlag minskat, och detta, enligt rapporten, tros delvis bero på den ökade 

polariseringen. Med fler personer på var sida av mitten blir ökad tolerans för 

oliktänkande, och minskad politisk bias, av större och större vikt för att lägga en 

grund för konstruktiv dialog över de politiska gränserna (International Dialogue 

on Peacebuilding and Statebuilding, 2011).  

   Individer som identifierar sig med den politiska vänstern har som grupp hävdats 

vara mer tolerant än den politiska högern (Davis & Silver, 2004; Fisher, et al., 

1999; Lindner & Nosek, 2009). Dock har senare forskning hittat stöd för att 

vänstern uppvisar lika lite tolerans för högern som högern gör för vänstern 

(Brandt, Chambers, Crawford, Wetherell, & Reyna, 2015; Crawford & Pilanski, 

2014). De senare studierna menar att tidigare forskning har utgått ifrån att mäta 

tolerans mot okonventionella grupper, vilket har medfört bias. Författarna menar 

att personer som identifierar sig med den politiska vänstern ofta är del av 

okonventionella grupper, så det är inte speciellt oväntat att vänstern uppvisat mer 

tolerans då de skattar sin inställning till grupper de själva är del av.  

   Inte helt oväntat har olika personlighetsdrag visats ha ett samband med politisk 

orientering. Öppenhet (openness) har ett positivt samband med vänstersympati, 

medan samvetsgrannhet (conscientiousness) har ett positivt samband med 

sympati för högerpolitik (Fatke, 2017; Gerber, Huber, Doherty, & Dowling, 

2011). Dessa personlighetsdrag kan därför tros ha ett samband med toleransen och 

dess riktning i de två politiska sidorna. Högre öppenhet har även visats ha ett 

samband med acceptans för både likheter och skillnader (Strauss & Connerley, 

2003) samt lägre fördomsfullhet och diskriminering (Sibley & Duckitt, 2008).    

   Det finns inga kända publicerade studier som undersökt sambandet mellan 

personlighet, politiskt ställningstagande och politisk tolerans i en svensk 

population. Så denna studie kan bli en av de första som kartlägger hur klimatet i 

Sverige ser ut. Samtidigt är denna studie ensam med att studera både den generella 

politiska toleransen och den riktade politiska toleransen hos individer på vänster- 

och höger-flanken.   

   Förhoppningen är att en studie av detta slag kan vara ett steg mot att leda 

personer på vardera sida det politiska spektrumet till att bli medvetna om sina 
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biases. Genom att medvetandegöra den egna sidans intolerans kanske en sakligare 

bild kan skapas av den andra sidans åsikter. Med detta sagt är det kanske inte 

möjligt eller eftersträvansvärt att förinta all intolerans (Popper, 2002), men det 

kanske är möjligt att förhindra att den motsatta politiska sidan automatiskt 

förkastas för att de har andra åsikter. Den andra sidan kanske har någon åsikt som 

resonerar och är användbar. Ett kritiskt förhållningssätt är dock viktigt; alla idéer 

är inte lika gångbara och alla idéer kanske inte bör accepteras.  

Tidigare forskning och teori 

Politisk tolerans 

Fördomsfullhet och tolerans. 

   Svensk Ordbok, utgiven av Svenska Akademien (2009), definierar tolerans som 

”respekt för andras (avvikande) åsikter eller beteenden trots att man eventuellt 

ogillar dem” medan definitionen av fördom lyder: ”sakligt ogrundad uppfattning 

som ofta är spridd bland många människor”. Dessa två ord har använts som 

motsatsord inom litteraturen om politisk tolerans, där låg fördomsfullhet mot 

grupper har tolkats som hög tolerans (Brandt et al., 2015). Att anta att 

fördomsfullhet är ett inverterat mått på tolerans kan dock vara ett misstag som ger 

en orättvis bild av attityderna hos de två politiska polerna. Att vara tolerant 

innebär, enligt definitionen, att uppvisa respekt mot människor och grupper 

oberoende av om man ogillar dem medan att vara fördomsfull innebär att man har 

en sakligt ogrundad uppfattning om dem. Antagandet att låg fördomsfullhet är att 

likställa med hög tolerans är alltså inte helt korrekt. En individ kan vara 

fördomsfri men ändå vara intolerant. Eftersom fördomsfullhet är en sakligt 

ogrundad uppfattning innebär det en slags naivitet, vilket innebär att man kan vara 

naivt fördomsfri. Tolerans däremot innebär respekt av åsikter som eventuellt går 

emot ens egna, vilket innebär att intolerans kan finnas med saklig grund. 

   Vad gäller fördomsfullhet är det en anpassad egenskap som haft evolutionära 

fördelar och som finns hos alla människor (Kurzban & Leary, 2001). 

Fördomsfullhet utgår från kategorisering och diskriminering av individer har 

hjälpt människan att kunna skydda sin grupp från diverse hot och försäkra sig om 

sin egen och sina närmastes fortsatta reproduktion. Snabb kategorisering av 

personer utan saklig grund, är ett tids- och energi-effektivt sätt att särskilja vänner 

från fiender. Människan behöver denna kategorisering och diskriminering för att 

fungera i vardagen och göra användbara val (Pearce, 2013). Antalet intryck hade 

blivit överväldigande om de inte kunnat samlas under en eller flera kategorier. 

Människan hade även aldrig kunnat prioritera saker att säga eller göra utan 

förmågan att diskriminera och välja bort det minst önskvärda. Utan förmågan att 

diskriminera hade inget varit värt att sträva efter mer än något annat, och individer 

hade inte kunnat föredra vissa åsikter före andra. Att värdera alla åsikter och 
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handlingar lika högt är tekniskt sett att värdera dem lika lågt, då en hierarki av 

värden då hade saknats. Diskriminering är alltså användbart och har haft en 

evolutionär funktion, men det betyder inte att det inte innebär nackdelar. 

   Crisp och Meleady (2012) menar att snabb kategorisering och diskriminering 

mer och mer är negativt i dagens multikulturella västvärld. Det är negativt då 

människor behöver bygga mer sakliga uppfattningar och kunna skapa framtida 

samarbeten med olika grupper av människor för att nå samhälleliga framsteg. Den 

ofta användbara diskrimineringen kan bli för rigid och kämpa emot den 

oundvikliga strömmen av förändring. Crisp och Meleady (2012) menar därför att 

vi behöver gå bortom det osakliga och fördomsfulla, och istället gå emot det 

sakliga och toleranta. De syftar främst till skillnader i religion, etnicitet och kultur, 

medan andra (Sullivan, Piereson, & Marcus, 1993) menar att även politisk 

tolerans är viktigt, bland annat för att upprätthålla demokratiska värden. 

   Det finns dock argument mot för toleranta samhällen. Popper (2002) menar till 

exempel att gränslös tolerans (även mot de mest intoleranta) i ett samhälle i 

slutändan leder till samhällets upphörande. De intoleranta kommer då utnyttja det 

övertoleranta spelrummet och kommer slutligen driva ut de toleranta och deras 

värderingar. Detta kallas toleransparadoxen(ibid); ett överflöd av tolerans leder 

till toleransens försvinnande. För att motverka detta menar Popper att de 

intolerantas röster bör bli fortsatt hörda, men att samhället bör kunna försvara sig 

mot dem om nödvändigt.  

Politisk tolerans – vänster och höger. 

   Övergripande kan den politiska vänstern ses stå för progressivitet samt social 

och ekonomisk jämlikhet, medan den politiska högern står för traditionella 

värderingar samt att sociala och ekonomiska skillnader är naturliga och/eller 

önskvärda (Bobbio & Cameron, 1997).  

   Utifrån dessa skillnader i värderingar har den politiska vänstern med dess 

progressivitet upprepade gånger visats vara mindre fördomsfull än högern (Sibley 

& Duckitt, 2008, för meta-analys) och har även hävdats vara mer tolerant (Davis 

& Silver, 2004; Fisher et al., 1999). Andra författare har även dragit slutsatsen att 

lägre fördomsfullhet innebär högre tolerans (Bizumic, Kenny, Iyer, Tanuwira, & 

Huxley, 2017; Luguri, Napier, & Dovidio, 2012).  

   En stor inspiration till studier om högerns fördomsfullhet och intolerans var de 

tidiga studierna om auktoritär personlighet (Adorno, Frenkel-Brunswik, 

Levinson, & Sanford, 1950) som utfördes strax efter andra världskrigets slut. 

Denna forskning inspirerades av konformitet gentemot auktioritet och händelser 

under andra världskriget. Den mätskala som togs fram användes för att mäta 

auktoritär personlighet hade dock otaliga metodologiska problem, som avhjälptes 

först på 80-talet. Altemeyer (1981) tog då fram skalan på Right-Wing 
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Authoritarianism (RWA). Denna skala mäter bland annat undergivelse inför 

auktoritet och konventionalitet, där personer med hög poäng tenderar att uppvisa 

konformitet, motstånd till förändring samt fientlighet och aggressivitet mot 

normbrytare (Saunders & Ngo, 2017). RWA har även, inte helt oväntat, ett 

positivt samband med politiskt orientering till höger vilket tyder på att 

auktoritärism är vanligare hos den politiska högern (Nilsson & Jost, 2020). 

   RWA har även visats ha ett positivt samband med fördomsfullhet och ett 

negativt samband med tolerans för tvetydighet (Saunders & Ngo, 2017). Dessa 

attityder, med flera, har ansetts utvecklas utifrån främst två sociala mekanismer: 

Altemeyer (1988) såg social inlärning (social learning theory) som en förklaring 

till antagande av attityder kopplade till RWA. Han menar att nära sociala 

kontakter är den primära påverkansfaktorn som leder till inlärning av beteenden. 

Jost, Glaser, Kruglanski, och Sulloway (2003) såg istället motiverat tänkande 

(motivated social cognition) som en förklaring till antagandet av attityder 

tillhörande RWA-skalan. De kom fram till att olika variabler som 

systeminstabilitet, intolerans mot tvetydighet, rädsla för hot och förlust, motstånd 

till förändring hade ett samband med konservatism och RWA. Författarna menade 

att individer motiveras att anta attityder tillhörande konservatism och RWA för 

att lindra negativa känslor kopplade till systeminstabilitet och de andra relaterade 

variabler.   

   Beläggen för att högern är mer intolerant än vänstern verkar vara starka, och när 

extremhögerns intolerans tar sig i uttryck som exempelvis nazismen under början 

av 1900-talet är dessa slutsatser inte svåra att stödja. Det är dock inte bara 

extremhögern och dess anhängare som historiskt sett visat sig vara intoleranta och 

inhumana. Det har funnits gott om auktoritära, våldsamma ledare som varit 

förkämpar för extremvänstern som enligt vissa beräkningar har varit ansvariga för 

drygt 100 miljoner dödsfall under 1900-talet (Valentino, 2004). Trots detta har 

forskning på auktoritärism och intolerans på vänstersidan inte fått lika mycket 

fokus. RWA-skalans skapare Altemeyer (1996) har själv liknat sökandet efter 

Left-Wing Authoritarianism (LWA) till att leta efter Loch Ness-monstret. Senare 

studier har dock hittat stöd för LWA:s existens (Costello, Bowes, Stevens, 

Waldman, & Lilienfeld, 2020; van Hiel, Duriez, & Kossowska, 2006). Den 

generella avsaknaden av studier vad gäller extremvänstern kan bero på bristen på 

konservativa eller högersympatiserande forskare inom psykologin. Duarte et al. 

(2015) visar att i USA självidentifierar sig så många som 84% av forskare inom 

psykologin som liberaler, medan endast 8% identifierar sig som konservativa. 

Duarte et al. menar att denna starka politiska homogenitet för med sig risk för bias 

i den psykologiska forskningen och undvikande av bevis som strider mot det 

liberala narrativet.  

   Senare forskning på vänstern och högerns tolerans har visat att vänstern på vissa 
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sätt inte är mer tolerant än högern. Brandt et al. (2015) menar bland annat att den 

forskning som visat på lägre fördomsfullhet och högre tolerans hos vänstern 

endast fokuserat på attityder gentemot okonventionella grupper, vilket de menar 

har snedvridit resultaten. Resultat som visar att vänstern är mindre fördomsfull 

mot okonventionella grupper är inte ett tecken på lägre fördomsfullhet i 

allmänhet, utan är snarare ett tecken på mindre fördomsfullhet mot personer lika 

en själv, då okonventionella grupper oftare består av personer åt vänster (Brandt 

et al., 2015). Det har hittats stöd för att både liberala och konservativa uppvisar 

intolerans mot grupper och åsikter som tillhör det motsatta politiska lägret 

(Brandt, Reyna, Chambers, Crawford, & Wetherell, 2014; Brandt et al., 2015; 

Crawford & Pilanski, 2014). Liberaler i USA uppvisar bland annat lägre tolerans 

än konservativa mot konventionella grupper såsom republikaner, kristna, 

kärnfamiljsupportrar och abortmotståndare. Konservativa uppvisar istället lägre 

tolerans än liberaler vad gäller okonventionella grupper som exempelvis ateister, 

feminister, muslimer och homosexuella (Brandt et al., 2015).  

   Dessa resultat tyder på att både vänstern och högern är intoleranta, men att det 

beror på vilken målgrupp det rör sig om. Generellt sett verkar vänstern vara mer 

intolerant mot traditionella värderingar och ojämn fördelning av resurser, medan 

högern verkar vara mer intolerant mot förändring och minoriteter.  

   De tillvägagångssätt som brukar användas för att mäta politisk tolerans är 

genom mätning av tolerans riktad mot specifika grupper, av individers ”minst 

omtyckta grupp” samt frågor om stöd för olika socialt restriktiva förslag (Gibson, 

2013). Viss forskning söker sig dock bort från detta. Hjerm, Eger, Bohman, och 

Fors Connolly (2020) försökte istället studera tolerans som ett mer abstrakt, 

generellt koncept som inte var riktat mot specifika grupper eller sakfrågor. De 

menar bland annat att tidigare forskning om tolerans konceptuellt och 

operationellt har blandat ihop intolerans och fördomsfullhet. Den mätskala som 

togs fram i studien av Hjerm et al. mäter acceptans och respekt för, och 

uppskattning av, olikhet. Detta gjordes för att skilja på fördomsfullhet och 

intolerans, och för att få ett mått på vad som kan kallas generell tolerans. Trots att 

denna studie gjordes inom sociologi, finns det potential att använda denna 

mätskala för att studera politisk tolerans, något som författarna själva lyfter.  

Personlighetsdrag och politiskt ställningstagande 

Personlighet och the Big Five-modellen. 

   Det finns en mängd olika definitioner av och perspektiv på människans 

personlighet. Denna studie fokuserar på personlighetsdrag (traits) då de betraktas 

som centrala aspekter av personligheten. Personlighetsdrag ses som mönster av 

tankar, känslor och beteenden som är relativt bestående över tid och situationer 

(McCrae & Costa, 2008).  
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   Historiskt sett började synen på människans personlighet som uppbyggd av 

olika personlighetsdrag med den lexikala hypotesen (Goldberg, 1993), vilken 

innebär (1) att viktiga personlighetsdrag hos individer antas leda till att ord som 

beskriver dessa drag uppkommer, och (2) att viktigare personlighetsdrag har 

högre sannolikhet att kodas in som ett ord i ett språk. Utifrån denna hypotes listade 

Allport och Odbert (1936) alla adjektiv i det engelska språket som beskrev 

beteende hos människor, och av de 18 000 orden hamnade 4 500 av dem i listan 

över bestående personlighetsdrag. Antalet ord minskades sedan ner till betydligt 

färre av Cattell (1943) som bland annat tog bort överflödiga synonymer, och kom 

fram till att det fanns 35 komplexa variabler där människor var olika. Detta antal 

minskades senare ner ytterligare genom faktoranalys av de olika variablerna vilket 

resulterade i endast fem personlighetsfaktorer (Goldberg, 1993). Den modell som 

byggdes utifrån dessa fem personlighetsdrag kom att kallas The Big Five. 

   De fem personlighetsdragen i the Big Five är openness to experience 

(öppenhet), conscientiousness (samvetsgrannhet), extraversion, agreeableness 

(vänlighet, sympatiskhet) och neuroticism. Varje drag har länge setts bestå av sex 

mindre delar, så kallade facetter (Costa & McCrae, 1995). Varje drag har även 

delats upp i två aspekter (DeYoung, Quilty, & Peterson, 2007) som ett 

intermediärt steg mellan personlighetsdraget och facetter. Detta skapar en hierarki 

med personlighetsdrag högst upp, aspekter i mitten med tillhörande facetter längst 

ner. Ju längre ner i hierarkin desto mer specificerat blir beteendet som tillhör 

personlighetsdraget.   

   För att mäta dragen i the Big Five, och i andra liknande modeller, använder sig 

forskare oftast av deltagares självskattning för att samla in data (Gregory, 2014). 

Detta är en svaghet, då risk för self-report bias infinner sig (Donaldson & Grant-

Vallone, 2002). Denna bias innebär att individer kan komma att svara på ett socialt 

önskvärt vis, det vill säga underskatta drag som antas vara negativa och överskatta 

drag som antas vara positiva. Trots denna kritik har mätningar av the Big Five 

visat sig vara stabila vid upprepade tester på individer och när testerna översatts 

för att användas i olika kulturer (Hee, 2014; Terracciano & McCrae, 2006). 

Personlighetsdragen i the Big Five-modellen har visats vara korrelerade med flera 

olika variabler, bland annat fysisk och mental hälsa (Hudek-Knežević & Kardum, 

2009), akademisk framgång (Trapmann, Hell, Hirn, & Schuler, 2007), samt 

politisk orientering (Furnham & Fenton-O'Creevy, 2018). The Big Five har visat 

sig vara användbar för prediktioner inom dessa olika fält.   

   The Big Five kan testas med många frågor (uppemot 100 stycken), men även 

betydligt kortare test (med 10–20 frågor) har uppvisat goda resultat i jämförelse 

med längre, mer extensiva tester (Donellan, Oswald, Baird, & Lucas, 2006; 

Rammsted, Goldberg, & Borg, 2010).  
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Personlighetsdrag och politiskt ställningstagande. 

   Personlighetsdrag inom the Big Five har visats kunna predicera politisk 

åskådning (Fatke, 2017; Furnham & Fenton-O'Creevy, 2018). Den främsta 

prediktorn är öppenhet, följd av samvetsgrannhet. Även vänlighet/sympatiskhet, 

extraversion och neuroticism har visat samband med politisk åskådning om än 

mycket svagare. Öppenhet har visats ha ett positivt samband med mer liberala 

åsikter (Cooper, Golden, & Socha, 2013; McCrae & Costa, 1996) medan 

samvetsgrannhet har ett väldokumenterat samband med mer konservativa åsikter 

(Fatke, 2017; Mondak & Halperin, 2008; Schoen & Schumann, 2007). 

   Vidare verkar det även finnas stöd för skillnader mellan vänster- och höger-

individer på personlighetsdragens underliggande aspekt-nivå. Vad gäller 

vänlighet/sympatiskhet verkar högern vara högre i artighet (politeness) medan 

vänstern är högre i medkänsla (compassion) (Hirsh, DeYoung, Xu, & Peterson, 

2010). Detta tros bero på kopplingen mellan artighet och konformitet, och 

kopplingen mellan compassion och empati; drag som hör samman med respektive 

sida av det politiska spektrumet. Det verkar även finnas skillnader vad gäller 

ordentlighet (orderliness), men inte flitighet/arbetsamhet (industriousness). 

Individer åt höger ligger signifikant högre i ordentlighet än individer åt vänster 

(ibid.).  

   Studier om personlighetsdrags samband med politisk orientering använder sig 

oftast av självskattningar av politiska ställningstagande på ett enkelt spektrum 

som mycket övergripande kontrasterar vänster och höger. I exempelvis USA, som 

har ett tvåpartisystem, finns ett parti åt vänster (Demokraterna) och ett åt höger 

(Republikanerna), vilket förenklar individers självskattning. Men i länder som 

Sverige, som har ett flerpartisystem, finns en komplexitet som inte avspeglas i ett 

generellt vänster-högerspektrum. I flerpartisystem finns det en mängd partier som 

var och ett har större möjlighet till olika kombinationer av synsätt i olika sakfrågor 

som inte strikt måste tillhöra en politisk sida. Problemet med avsaknaden av nyans 

i ett övergripande kontrastering mellan vänster och höger har delvis avhjälpts 

genom forskning som har visat att den övergripande dimensionen kan delas upp i 

två: ställningstagande i ekonomiska samt sociala frågor (Crawford, Brandt, Inbar, 

Chambers, & Motyl, 2017; Gerber et al., 2010). I Sverige verkar skillnader mellan 

vänster och höger främst mer bero på skillnader i frågor om jämlikhet snarare än 

frågor om tradition och/eller förändring (Nilsson, et al., 2020). Detta skiljer sig 

från USA, och även många andra europeiska länder, där tradition och förändring 

är mer centralt, vilket dels kan förklaras av USA:s större andel religiösa 

befolkning som är politiskt konservativa och värnar om traditionella värderingar 

(Feldman & Johnston, 2014). 
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Frågeställningar och hypoteser 

   Tidig forskning har uppvisat resultat som tyder på att vänstern är mindre 

fördomsfull och mer tolerant än högern. Nyare forskning har dock antytt att 

vänstern och högern är ungefär jämbördigt intoleranta, iallafall mot varandra.  

   Denna studie sticker ut då både generell politisk tolerans och riktad politisk 

tolerans studeras, vilket inte har gjorts förut. Politisk tolerans mäts i princip 

uteslutande riktat mot specifika grupper och frågor, så mått på generell politisk 

tolerans kan ge en bredare bild av politisk tolerans. Mätskalan för att studera 

generell tolerans (Hjerm et al., 2020) är ny och har aldrig använts i syftet att mäta 

politisk tolerans förut, så även detta är ett bidrag till forskningen. 

   Utöver generell politisk tolerans var denna studies syfte att undersöka politisk 

tolerans hos vänstern och högern i Sverige, samt om det finns ett samband med 

personlighetsdrag. Det saknas kända publicerade studier om detta med Sverige 

som fokus, så därför är det intressant att utforska. Tidigare studier har främst 

fokuserat på USA vars vänster-höger-kontrastering skiljer sig från Sveriges. 

Sveriges vänster-högerkontrastering handlar mer om jämlikhet än i USA, där 

tradition och förändring är mer centralt (Feldman & Johnston, 2014).  

   Den politiska toleransen delades alltså upp i två: generell politisk tolerans och 

riktad politisk tolerans. Generell politisk tolerans mättes för att observera generell 

respekt, acceptans och tolerans för olika politiska synsätt och för att studera om 

det fanns något samband mellan detta och politiskt ställningstagande. Den riktade 

politiska toleransen mättes genom frågor om tolerans mot vänster- respektive 

högergrupper. Studien utgick ifrån the Big Five-modellen för att mäta 

personlighetsdrag och studera dragens samband med politiskt ställningstagande 

och tolerans.  

   Denna studie ämnade ge svar på frågeställningarna: har personers politiska 

ställningstagande och personlighetsdrag ett samband med generell politisk 

tolerans och/eller tolerans mot vänster-/höger-grupper? Hör starkare politiskt 

ställningstagande åt en sida ihop med högre tolerans för den egna sidan, och lägre 

tolerans för den motsatta sidan? Kan personlighetsdrag, som visats kunna 

predicera ställningstagande åt vänster respektive höger, även predicera generell 

och riktad politisk tolerans?  

   De hypoteser som formulerades för att få svar på dessa frågeställningar 

fokuserade främst på vänsterns tolerans (och tillhörande personlighetsdrag) då 

vänstern tidigare hävdats vara mindre fördomsfull och mer tolerant. 
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Hypoteser 

• H1: Generell politisk tolerans kan signifikant prediceras av politiskt 

ställningstagande och/eller personlighetsdrag 

a) Politiskt ställningstagande åt vänster predicerar högre generell politisk 

tolerans 

b) Personlighetsdraget öppenhet predicerar högre generell politisk tolerans 

• H2: Riktad politisk tolerans kan signifikant prediceras av politiskt 

ställningstagande och/eller personlighetsdrag 

a) Politiskt ställningstagande åt vänster predicerar högre politisk tolerans 

mot vänstergrupper 

b) Politiskt ställningstagande åt höger predicerar högre politisk tolerans 

mot högergrupper 

c) Personlighetsdraget öppenhet predicerar högre politisk tolerans mot 

vänstergrupper (och lägre politisk tolerans riktad mot högergrupper) 

d) Personlighetsdraget samvetsgrannhet predicerar högre politisk tolerans 

mot högergrupper (och lägre politisk tolerans riktad mot vänstergrupper) 

Metod 

Urval 

   Det enda kravet för att delta var att ha uppnått 18 års ålder. För att kunna 

generalisera behövdes dock deltagare över hela det politiska spektrumet, från 

längst till vänster till längst till höger. Jag förmedlade enkäten i diverse 

diskussionsgrupper på Facebook samt genom delning av enkäten med hjälp av 

familj och vänner Jag antog att politisk heterogenitet skulle uppnås genom att 

sprida enkäten i en mängd olika grupper. Målet innan insamling av data var att få 

ihop minst 200 deltagare för att uppnå acceptabel statistisk power (β≈.80). 

   Då 19 av 185 deltagare föll bort till följd av felaktigt svar på uppmärksamhets-

frågan var det slutgiltiga antalet deltagare som ingick i analyserna 166 (109 

kvinnor, 56 män, 1 annat). Medelåldern var 36.8 år. Majoriteten av deltagarna 

hade examen från universitet/högskola (n=89) till skillnad från påbörjade 

universitetsstudier (n=46), gymnasieutbildning (n=27) och grundskoleutbildning 

(n=4). Urvalets generella politiskt ställningstagande (M=3.86, SD=1.51), 

ekonomiska ställningstagande (M=3.95, SD=1.71) samt sociala ställningstagande 

(M=3.01, SD=1.53) var något vinklat åt vänster på skalorna som gick från 1 

(mycket vänster/liberal) till 7 (mycket höger/konservativ). 

Materiel och procedur 

   Enkäten som användes skapades via Google Forms. Deltagarna randomiserades 

till två olika versioner av enkäten. Toleransfrågor som riktades mot 

vänstergrupper ställdes före frågorna riktade mot högergrupper i ena enkäten, 
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vilket inverterades i den andra enkäten. Hemsidan Allocate Monster (Allocate 

Monster, 2020) användes för randomisering. Denna tjänst slår ihop två länkar (en 

för varje enkätversion) till en länk som slumpmässigt leder deltagare till en av 

dem. Samma länk kunde därför distribueras till alla potentiella deltagare. 

Deltagare på hela det politiska spektrumet eftersöktes till båda enkäterna, så 

toleransfrågorna riktade mot vänster- och högergrupper besvarades av både 

vänster- och högersympatisörer. Utöver mätinstrumenten innehöll enkäten frågor 

för att säkerställa att respondenten var uppmärksam.  

   Deltagarna fick inte ta del av studiens egentliga syfte innan de besvarade 

frågorna. Det syfte jag lät deltagarna ta del av beskrev studien som en 

undersökning av ’personlighet och attityder till samhällsfrågor’, då omnämnandet 

av tolerans skulle kunna påverka deltagarna till att svara på ett mer socialt 

önskvärt vis.  

   Efter insamling av tillräcklig mängd data utfördes statistiska analyser med hjälp 

av SPSS (version 26). 

Mätinstrument  

   Efter information om studiens syfte och om deltagandets frivillighet och 

konfidentialitet, fick deltagarna först besvara 20 påståenden som mäter de fem 

personlighetsdragen i the Big Five, med fyra påståenden per personlighetsdrag. 

Deltagarna fick skatta hur väl påståendena stämde in på dem, på en skala mellan 

1 (stämmer inte alls) och 5 (stämmer helt och hållet). Alla påståenden togs från 

Mini-IPIP (Big Five) Scale (Donellan et al., 2006) och var översatta till svenska 

(Bäckström, 2020). Följande medelvärden, standardavvikelser samt mått på intern 

konsistens uppmättes för respektive personlighetsdrag: extraversion (M=3.32, 

SD=.94, α=.818), vänlighet/sympatiskhet (M=3.93, SD=.67, α=.564), 

samvetsgrannhet (M=3.43, SD=.95, α=.792), neuroticism (M=2.75, SD=.87, 

α=.737) och öppenhet (M=3.84, SD=.80, α=.688). Donellan et al. (2006) 

rapporterar α>.60 som acceptabel intern konsistens, så fyra av fem 

personlighetsdrag kom över denna gräns, medan vänlighet/sympatiskhet hamnade 

strax under.  

   Bland påståendena om personlighetsdrag fanns en uppmärksamhetskoll, där 

deltagarna uppmanades att ge ett specifikt svar (Svara 2 för att visa att du är 

uppmärksam).  

   Efter påståendena om personlighetsdrag presenterades åtta påståenden för att 

mäta generell politisk tolerans. Deltagarna fick skatta till vilken grad de instämde 

med påståenden om acceptans, respekt och uppskattning av olikhet och mångfald 

på en skala mellan 1 (tar starkt avstånd ifrån) och 5 (instämmer starkt). 

Påståendena togs från the Tolerance Scale översatta till svenska (Hjerm et al., 

2020). Egna justeringar av påståendena gjordes för att bättre passa studiens syfte 

att mäta generell politisk tolerans (se bilaga 1). Till exempel justerades påståendet 

Jag respekterar andra människors övertygelser och åsikter till Jag respekterar 

andra människors politiska övertygelser och åsikter. Följande medelvärden, 
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standardavvikelser och mått på intern konsistens uppmättes: total generell politisk 

tolerans (M=4.04, SD=.56, α=.791), respekt (två påståenden, M=3.95, SD=.90, 

α=.896), acceptans (tre påståenden, M=4.36, SD=.61, α=.742), och uppskattning 

(tre påståenden, M=3.78, SD=.71, α=.584). Exempelpåståenden från varje del: 

respekt (Jag respekterar andra människors politiska övertygelser och åsikter), 

acceptans (Folk bör ha rätt att leva sina liv som de vill) och uppskattning 

(Samhället gynnas av en mångfald av politiska traditioner).  

   Grad av politisk tolerans riktad mot (extrema) vänster- och högergrupper mättes 

med hjälp av åtta påståenden (t.ex Jag anser att representanter för partiet 

Feministiskt initiativ/Sverigedemokraterna ska tillåtas att besöka gymnasieskolor 

för att informera elever om partiet.)  per målgrupp från  Sinclair, Nilsson, och 

Agerström (2020). Se bilaga för resterande påståenden. Deltagarna fick skatta hur 

väl de instämde med påståendena på en skala mellan 1 (instämmer inte alls) och 

7 (instämmer helt). Följande medelvärden, standardavvikelser och mått på intern 

konsistens för riktad politisk tolerans uppmättes: politisk tolerans mot vänster 

(M=4.99, SD=1.25, α=.828) och politisk tolerans mot höger (M=4.32, SD=.1.54, 

α=.878).  

   Deltagarna besvarade även demografiska frågor om ålder, kön, och 

utbildningsnivå på en femgradig skala (ingen formell utbildning, 

grundskoleutbildning, gymnasieutbildning, påbörjat universitets/högskole-

studier, examen från universitet/högskola).   

   Avslutningsvis ställdes frågor kopplat till deltagarnas politiska ståndpunkter. 

Generellt politiskt ställningstagande mättes på en skala 1 (mycket vänster) till 7 

(mycket höger) vilket regelbundet används i liknande studier (Brandt et al., 2014; 

Crawford & Pilanski, 2014). Även en fråga om politiskt ställningstagande 

gällande ekonomiska frågor (Ibland talar människor även om hur vänster eller 

höger man är i ekonomiska frågor. Om man är vänster betonar man ekonomisk 

jämlikhet även om det leder till att de ekonomiska resurserna omfördelas. Är man 

höger betonar man individens rätt att tillgodogöra sig egna ekonomiska 

framgångar även om det leder till ojämlikhet. I vilken omfattning skulle du 

beskriva dig själv som vänster eller höger i ekonomiska frågor?) på en skala 1 

(mycket vänster) till 7 (mycket höger), och en fråga om ställningstagande gällande 

sociala frågor (Ibland talar människor om hur socialt liberal eller socialt 

konservativ man är. Om man är socialt liberal är individens frihet och rättigheter 

viktigare är normer och traditioner. Är man socialt konservativ är det viktigare 

att behålla normer och traditioner än individens frihet och rättigheter. I vilken 

omfattning skulle du beskriva dig som socialt liberal eller socialt konservativ?) 

på en skala 1 (mycket liberal) till 7 (mycket konservativ) ställdes. Detta gjordes då 

tidigare forskning har visat att dessa två dimensioner kan skiljas ut från generellt 

ställningstagande (Crawford et al., 2017; Gerber et al., 2010).   

   Slutligen tillfrågades deltagarna att, från en lista med alla riksdagspartier (samt 

alternativen annat, vet ej och vill ej uppge), besvara vilket politiskt parti de skulle 

rösta på om det var val idag samt vilket parti de tycker minst om. Minst omtyckta 



12 
 

parti är en vanlig fråga i studier om politisk tolerans (Gibson, 2013). Uppmätta 

medelvärden och standardavvikelser på frågorna om politiskt ställningstagande: 

generellt politiskt ställningstagande (M=3.86, SD=1.51), ekonomiskt 

ställningstagande (M=3.95, SD=1.71) samt socialt ställningstagande (M=3.01, 

SD=1.53). 

   Efter att ha besvarat alla frågor som ingick i studien fick deltagarna frågan om 

de ville besvara ytterligare frågor (vilket även detta var frivilligt). Svarade de ja 

blev de omdirigerade till att besvara 21 frågor om personliga värderingar följt av 

68 frågor om motstånd till förändring. Dessa frågor inkluderades för att samla in 

data till en större europeisk/amerikansk studie om personliga värderingar, 

motstånd till förändring, personlighetsdrag samt politiskt ställningstagande. 

Svarade de nej till att besvara fler frågor, blev de istället direkt dirigerade till 

slutsteget med debriefing samt valet att skicka in svaren. 

Design 

   Mått på individers politiska ställningstagande (x1) och personlighetsdrag (x2-6) 

användes i tre olika multipla linjära regressionsmodeller för att se huruvida de 

kunde predicera generell politisk tolerans (y1), riktad politisk tolerans mot vänster 

(y2) och riktad politisk tolerans mot höger (y3).  

Statistisk analys 

   Initiala test av normalitet visade att måtten på personlighetsdrag, politiskt 

ställningstagande, samt generell och riktad politisk tolerans var approximativt 

normalfördelade kring mitten av skalorna, med några undantag. I 

personlighetsdragen vänlighet/sympatiskhet och öppenhet var majoriteten av 

poängen höga, med färre låga poäng. Socialt politiskt ställningstagande följde 

motsatt mönster, där poängen var förskjutna åt det låga hållet (mer vänster) med 

färre höga poäng. Dessa variabler hade skevhetsmått på -.61 

(vänlighet/sympatiskhet), -.74 (öppenhet) respektive .53 (socialt politiskt 

ställningstagande), vilket innebär måttlig avvikelse från en normalfördelad kurva.  

   För vidare analys av resultat användes oberoende t-test för att jämföra vissa av 

bakgrundsvariablerna mellan de två enkäterna, för att se huruvida de skilde sig. 

Jag använde sedan multipel regressionsanalys för att först kontrollera hur väl 

politiskt ställningstagande kunde prediceras av personlighetsdrag, för att sedan 

testa hypoteserna för att se hur väl prediktorvariablerna (politiskt 

ställningstagande och personlighetsdrag) predicerade utfallsvariablerna (måtten 

på politisk tolerans). En korrelationsmatris ställdes upp innan regressions-

analyserna, där varje prediktors samband med utfallsvariabeln testades. Alla 

prediktorvariabler användes sedan i den multipla regressionen, såvida 

prediktorvariablerna inte korrelerade för starkt med varandra. Hypoteserna 

testades tvåsidigt med α=0.05. 
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Resultat 

Preliminära analyser 

   Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan de två enkäterna (som hade olika 

ordning på toleransfrågorna) vad gällde ålder (M1=37.75, SD1=14.26 kontra 

M2=35.74, SD2=13.83), t(161)=.91, p=.37. Ingen signifikant skillnad kunde heller 

ses mellan enkäterna vad gällde generellt politiskt ställningstagande (M1=3.75, 

SD1=1.55 kontra M2=4.00, SD2=1.44), t(164)=-1.05, p=.30. Detsamma gällde 

ställningstagande i ekonomiska frågor (M1=3.80, SD1=1.75 kontra M2=4.15, 

SD2=1.64), t(164)=-1.33, p=.19; och ställningstagande i sociala frågor (M1=2.96, 

SD1=1.50 kontra M2=3.08, SD2=1.58), t(164)=-.52, p=.60.  

Korrelationsanalyser 

   En korrelationsmatris sattes upp för att för att hitta signifikanta samband mellan 

prediktorvariabler och utfallsvariabler. Resultat gavs i form av Pearsons r och 

återfinns i tabell 1.  

   Av de fem personlighetsdragen inom the Big Five uppvisade endast neuroticism 

signifikant (negativ) korrelation med generellt politiskt ställningstagande åt höger 

(r(164)=-.153, p=.050).  

   Bland de centrala prediktorvariablerna uppvisade generell politisk tolerans 

signifikant samband med vänlighet/sympatiskhet (r(162)=.275, p<.001), 

neuroticism (r(162)=-.258, p=.001) och generellt politiskt ställningstagande åt 

höger (r(162)=.207, p=.008). Politisk tolerans mot vänster uppvisade signifikant 

samband med öppenhet (r(164) = .226, p=.003). Politisk tolerans mot höger 

uppvisade signifikant samband med generellt politiskt ställningstagande åt höger 

(r(164) = .321, p<.001). 
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Multipel regressionsanalyser    

   Multipel regressionsanalys utfördes för att kontrollera Big Five-

personlighetsdragens prediktionsvärde gällande politiskt ställningstagande. Inget 

av personlighetsdragen uppvisade signifikant prediktionsvärde för generellt 

politiskt ställningstagande. Det samma gällde ekonomiskt samt socialt politiskt 

ställningstagande, med undantag för neuroticism (se tabell 2 för standardiserade 

β-koefficienter, standardfel och justerat R2 i respektive regressionsmodell). 

   Neuroticism hade en signifikant (p=.019), negativ, standardiserad β-koefficient, 

vilket innebär att högre neuroticism predicerar starkare ekonomiskt 

ställningstagande åt vänster. Justerade R2 visade att 2.9% av variansen i 

utfallsvariabeln (ekonomiskt politiskt ställningstagande) kunde förklaras av 

regressionsmodellen.  

   Neuroticism visades ha en signifikant (p=.05), positiv, standardiserad β-

koefficient i regressionsmodellen för socialt politiskt ställningstagande. Vilket 

innebär att högre neuroticism predicerar mer konservativt socialt 

ställningstagande. Justerat R2 visar dock att endast .9% av variansen i 

utfallsvariabeln kunde förklaras av regressionsmodellen. 

Tabell 2  

Big Five-personlighetsdrag som prediktorvariabler för utfallsvariablerna generellt, eko-

nomiskt samt socialt politiskt ställningstagande (där högre värde på samtliga utfallsvariabler 

innebär starkare ställningstagande åt höger). Standardiserade β-koefficenter och standardfel 

inom parentes 

 

Variabel 

Generellt pol. 

ställningstagande 

Ekonomiskt pol. 

ställningstagande 
Socialt pol. 

ställningstagande 

Öppenhet -.075 (.149) -.046 (.168) .080 (.152) 

Samvetsgrannhet .022 (.124) .021 (.140) .123 (.127) 

Extraversion .024 (.127) .024 (.143) .033 (.129) 

Vänlighet/sympatiskhet -.132 (.180) -.133 (.203) -.041 (.183) 

Neuroticism -.146 (.136) -.184 (.154)* .155 (.139)* 

R2 (justerat) .019 .029 .009 

Totalt (N) 165 165 165 

*p≤.05 

    

   På grund av generellt politiskt ställningstagandes mycket höga samvariation 

(r(164)=.803, p<.001) med ekonomiskt politiskt ställningstagande, samt den 

samvariation som fanns mellan generellt politiskt ställningstagande och socialt 

politiskt ställningstagande (r(164)=.235, p=.002) användes endast generellt 

politiskt ställningstagande som prediktor av dessa tre (se tabell 1 för 
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korrelationsmatris med r-värden).  Utöver generellt politiskt ställningstagande 

användes även alla personlighetsdrag från the Big Five i regressionsmodellerna 

för utfallsvariablerna generell och riktad politisk tolerans. 

Tabell 3  

Generellt politiskt ställningstagande (där högre värde innebär starkare ställningstagande åt 

höger) och Big Five-personlighetsdrag som prediktorvariabler för utfallsvariablerna generell 

politisk tolerans, politisk tolerans mot vänster samt politisk tolerans mot höger. 

Standardiserade β-koefficienter med standardfel inom parentes 

Variabel Generell politisk 

tolerans 

Riktad politisk 

tolerans mot 

vänster 

Riktad politisk 

tolerans mot höger 

Gen. pol. ställningst. .221 (.027)** .011 (.064) .332 (.077)*** 

Öppenhet .049 (.052) .255 (.121)*** .156 (.145)* 

Samvetsgrannhet -.012 (.043) -.136 (.100) -.013 (.121) 

Extraversion .046 (.044) -.178 (.103)* -.176 (.123)* 

Vänlighet/sympatiskhet .304 (.063)*** .020 ((.146) .000 (.176) 

Neuroticism -.236 (.047)** .035 (.111) -.018 (.133) 

R2 (justerat) .169 .069 .117 

Totalt (N) 163 165 165 

*p<.05 **p<.01, ***p≤.001 

   Som visas i första kolumnen i tabell 3 hittades stöd för överordnade hypotes 1 

(generell politisk tolerans kan signifikant prediceras av politiskt ställnings-

tagande och/eller personlighetsdrag) då generellt politiskt ställningstagande åt 

höger, och personlighetsdragen vänlighet/sympatiskhet och neuroticism var 

signifikanta prediktorvariabler.   

   Gällande underordnade hypotes 1 a) (politiskt ställningstagande åt vänster kan 

signifikant predicera högre generell politisk tolerans) kunde inte förväntat stöd 

hittas tillsammans med andra prediktorvariabler. Prediktorvariabeln generellt 

politiskt ställningstagande hade en signifikant (p=.003) standardiserad β-

koefficient i regressionsmodellen för generellt politisk tolerans i motsatt riktning 

mot vad som förväntades i hypotes 1 a). Resultatet visade att starkare generellt 

politiskt ställningstagande åt höger predicerade högre generell politisk tolerans. 

   Gällande underordnade hypotes 1 b) (personlighetsdraget öppenhet kan 

signifikant predicera högre generell politisk tolerans) kunde inte heller förväntat 

stöd hittas. Öppenhet hade en icke-signifikant (p=.508) standardiserad β-

koefficient i regressionsmodellen. Personlighetsdragen vänlighet/sympatiskhet 

(p<.001) och neuroticism (p=.002) var dock signifikanta prediktorvariabler. 

Högre vänlighet/sympatiskhet, och lägre neuroticism, predicerade högre generell 
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politisk tolerans. Som helhet förklarade regressionsmodellen 16.9% (R2=.169) av 

variansen i utfallsvariabeln generell politisk tolerans.  

   Som visas i andra och tredje kolumnen i tabell 3 hittades stöd för överordnade 

hypotes 2 (riktad politisk tolerans kan signifikant prediceras av politiskt 

ställningstagande och/eller personlighetsdrag). Öppenhet och extraversion var 

signifikanta prediktorvariabler för politisk tolerans mot vänstergrupper, medan 

generellt politiskt ställningstagande åt höger, öppenhet samt extraversion var 

signifikanta prediktorvariabler för politisk tolerans mot högergrupper. 

   Det hittades inget stöd för hypotes 2 a) (politiskt ställningstagande åt vänster 

predicerar högre politisk tolerans mot vänstergrupper) i regressionsmodellen, då 

prediktorvariabeln generellt politiskt ställningstagande var icke-signifikant 

(p=.885). Det hittades stöd för hypotes 2 b) (politiskt ställningstagande åt höger 

predicerar högre politisk tolerans mot högergrupper) då prediktorvariabeln 

generellt politiskt ställningstagande hade en signifikant (p=.001) standardiserad 

β-koefficient, som innebar att starkare ställningstagande åt höger predicerade 

högre tolerans mot högergrupper.   

   Delvist stöd hittades för hypotes 2 c) (personlighetsdraget öppenhet predicerar 

högre politisk tolerans mot vänstergrupper (och lägre politisk tolerans mot 

högergrupper)). Öppenhet var signifikant prediktorvariabel i regressions-

modellen för både politisk tolerans mot vänster (p=.001) och politisk tolerans mot 

höger (p=.04), vilket ger stöd för ena halvan av hypotesen att högre öppenhet 

predicerar högre politisk tolerans mot vänstergrupper. Högre öppenhet 

predicerade högre politisk tolerans även mot högergrupper, vilket går i motsatt 

riktning av andra halvan av hypotes 2 c), som då delvis kan förkastas.  

   Inget stöd hittades för hypotes 2 d) (personlighetsdraget samvetsgrannhet 

predicerar högre politisk tolerans mot högergrupper (och lägre politisk tolerans 

mot vänstergrupper)) då personlighetsdraget samvetsgrannhet var icke-

signifikant i regressionsmodellerna för både politisk tolerans mot vänster (p=.077) 

och politisk tolerans mot höger (p=.859).  

   Extraversion uppvisade signifikanta, negativa standardiserade β-koefficienter i 

regressionsmodellerna för politisk tolerans mot vänstergrupper (p=.022) och 

politisk tolerans mot högergrupper (p=.020). Lägre extraversion predicerade 

högre politisk tolerans mot grupper på varje sida av det politiska spektrumet. 

   Regressionsmodellerna som helhet kunde förklara 6.9% (R2=.069) av variansen 

i politisk tolerans mot vänstergrupper, och 11.7% (R2=.117) av variansen i politisk 

tolerans mot högergrupper.     

 



 

18 
 

Explorativa analyser 

   Explorativa analyser utfördes på frågan om minst omtyckta parti. Tabell 4 visar 

hur många individer som har valt respektive parti i frågan ’Vilket parti i riksdagen 

tycker du minst om?’. Antalet individer som valde Sverigedemokraterna som 

minst omtyckta parti hade stor majoritet (104 av 166). De individer som tyckte 

minst om Sverigedemokraterna uppvisade signifikant högre politisk tolerans mot 

vänstergrupper (M=4.85, SD=1.22) än mot högergrupper (M=3.79, SD=1.41) 

(t(103)=8.76, p<.001). Medelvärdena i riktad politiskt tolerans uppvisade 

skillnader även utifrån andra partier enligt tabell 4 (t.ex Kristdemokraterna) men 

antalet individer var få. Detta innebär att det kan finnas skillnader i riktad politisk 

tolerans bland andra grupper än de som tycker minst om Sverigedemokraterna, 

men större urval skulle behövas för att hitta stöd för det. Tabellen visar även 

generellt politiskt ställningstagande utifrån minst omtyckta parti. 

Tabell 4  

Antal svar per parti på frågan 'vilket parti i riksdagen tycker du minst om?'. Även medelvärden 

på generellt politiskt ställningstagande (där högre värde innebär starkare ställningstagande åt 

höger), generell politisk tolerans samt politisk tolerans mot vänster och högergrupper, utifrån 

minst omtyckt parti. 

Parti (minst 

omtyckt) 

Antal 

(n) 

Generellt 

politiskt 

ställnings- 

tagande 

Generell 

politisk 

tolerans 

Riktad 

politisk 

tolerans  

mot vänster 

Riktad 

politisk 

tolerans 

mot höger 

Centerpartiet 5 4.40 3.83 5.68 5.38 

Kristdemokraterna 6 3.50 4.08 5.33 4.33 

Liberalerna - - - - - 

Miljöpartiet 20 5.65 4.19 5.38 5.72 

Moderaterna 4 2.75 3.88 4.13 3.88 

Socialdemokraterna 6 4.67 4.25 5.40 5.44 

Sverigedemokraterna 104 3.26 3.96 4.85 3.79 

Vänsterpartiet 13 5.38 4.14 5.56 5.44 

Vet ej 8 4.63 4.44 4.30 4.59 

Totalt 166 3.86 4.04 4.99 4.32 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

   Viss forskning har antytt att den politiska vänstern är mindre fördomsfull och 

mer tolerant än den politiska högern (Davis & Silver, 2004; Sibley & Duckitt, 



 

19 
 

2008), medan annan forskning pekat på att vänstern och högern är likvärdigt 

intoleranta, i alla fall mot varandra (Brandt et al., 2015; Crawford & Pilanski, 

2014). Olika personlighetsdrag, främst öppenhet och samvetsgrannhet, har 

uppvisat samband med politiskt ställningstagande åt vänster och höger (Furnham 

& Fenton-O'Creevy, 2018). Utifrån denna bakgrund var denna studies syfte att 

studera huruvida politiskt ställningstagande och/eller personlighetsdrag att 

predicera generell politisk tolerans och politisk tolerans riktad mot vänster- och 

högergrupper.  

Generell politisk tolerans. 

   Stöd hittades för överordnade hypotes 1 (generell politisk tolerans kan 

signifikant prediceras av politiskt ställningstagande och/eller personlighetsdrag), 

men inte för dess två underordnade hypoteser. Ett samband mellan politiskt 

ställningstagande och generell politisk tolerans hittades, men det var omvänt från 

vad som förväntades i underordnade hypotes 1 a) (politiskt ställningstagande åt 

vänster kan signifikant predicera högre generell politisk tolerans). Starkare 

politiskt ställningstagande åt höger, snarare än åt vänster, kunde predicera högre 

generell politisk tolerans.  

   Hypotes 1 b) (personlighetsdraget öppenhet kan signifikant predicera högre 

generell politisk tolerans) kan förkastas då öppenhet var icke-signifikant för 

prediktion av generell politisk tolerans. Dock visade sig prediktionsvariablerna 

vänlighet/sympatiskhet och neuroticism kunna predicera generell politisk 

tolerans. Vänlighet/sympatiskhet hade positivt prediktivt värde, det vill säga 

högre poäng vänlighet/sympatiskhet predicerar högre generell politisk tolerans. 

Neuroticism visade negativt prediktivt värde, vilket innebär att högre poäng i 

neuroticism predicerar lägre poäng i generell politisk tolerans.  

   Den övervägande majoritet (104 av 166) som valde Sverigedemokraterna (SD) 

som minst omtyckta parti kan vara ett tecken på varför starkare politiskt 

ställningstagande åt höger, snarare än vänster, predicerade högre generell politisk 

tolerans. SD placeras längst till höger av riksdagspartierna vad gäller sociala 

frågor (Backlund, 2011) och den politiska vänster-högerdimensionen i Sverige är 

i stor grad beroende av social jämlikhet (Nilsson et al. 2020). Vänstern står i större 

utsträckning för jämlikhet medan högern i större utsträckning står för hierarkier 

och auktoritet. SD är en tydlig representant för högern, som vänstern kan ha 

föreställt sig och visat lägre tolerans för. Det finns ingen lika tydlig motsvarighet 

till SD (i alla fall inte av samma storlek) på vänstersidan av det politiska 

spektrumet som individer åt höger samlat skulle kunna föreställa sig.  

   Att öppenhet inte predicerade generell politisk tolerans kan ha berott på 

frågornas öppna natur. När frågorna inte riktades mot något specifikt, och 

deltagarna istället fick föreställa sig åsikter skilda från sina egna, kan det ha 
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påverkat svaren. Högre öppenhet har visats ha ett positivt samband med divergent 

tänkande (Kaufman et al. 2016) vilket bidrar till mer originella och kreativa svar 

på frågor. Det kan innebära att personer med högre öppenhet föreställde sig en 

större variation och ett större djup i motstridiga åsikter, och att den generella 

politiska toleransen följde av detta.  

   Sambandet mellan vänlighet/sympatiskhet och generell politisk tolerans är inte 

speciellt förvånande, då detta personlighetsdrag innefattar vänlighet, samarbets-

villighet och värme. Att detta temperament kan predicera acceptans, respekt och 

uppskattning av olika politiska åsikter är därför inte så överraskande. Mondak och 

Halperin (2008) har beskrivit att rent intuitivt borde individer med hög 

vänlighet/sympatiskhet arbeta mer politiskt då de bland annat är högt 

samarbetsvilliga, men det leder i själva verket till motsatsen. Personer höga i 

vänlighet/sympatiskhet håller sig borta från politiskt arbete, vilket troligtvis beror 

på de ofrånkomliga konflikter politik innebär. Personer med högre 

vänlighet/sympatiskhet vill undvika konflikter, och det kan göras genom högre 

generell politisk tolerans.  

   Lägre neuroticism predicerade högre generell politisk tolerans, med andra ord; 

högre emotionell instabilitet predicerade lägre generell politisk tolerans. Detta 

skulle kunna förklaras av att individer som är mer emotionellt instabila inte klarar 

av påfrestningen som kommer av åsiktskonflikter i samma utsträckning som mer 

emotionellt stabila individer gör. Marcus, Theiss-Morse, Sullivan, och Wood 

(1995) har påvisat liknande resultat, där högre neuroticism hade ett samband med 

lägre politisk tolerans. Marcus et al. (1995) menar att negativa känslor (rädsla, 

nervositet, oro) som i större grad hör samman med högre neuroticism kan triggas 

av motstridiga åsikter. Individer som är högre i neuroticism verkar alltså ha en 

lägre tröskel tolererans för åsiktskillnader, på grund av de negativa känslosvaren. 

Detta verkar stämma överens med resultatet då mer emotionellt instabila individer 

verkar ha svårare att acceptera, respektera och uppskatta politiska åsiktsskillnader 

jämfört med mer emotionellt stabila individer. 

Riktad politisk tolerans. 

   Stöd kunde hittas för den överordnade hypotes 2 (riktad politisk tolerans kan 

signifikant prediceras av politiskt ställningstagande och/eller personlighetsdrag) 

men stödet för de fyra underordnade hypoteserna var inte lika tydligt.    

   Hypotes 2 a) (Politiskt ställningstagande åt vänster kan signifikant predicera 

högre politisk tolerans mot vänstergrupper) kan förkastas då politiskt 

ställningstagande åt vänster inte signifikant kunde predicera högre politisk 

tolerans mot vänstergrupper.   

   Hypotes 2 b) (Politiskt ställningstagande åt höger kan signifikant predicera 

högre politisk tolerans mot högergrupper) kan behållas då politiskt 
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ställningstagande åt höger predicerade högre tolerans mot högergrupper. 

   Delvist stöd hittades för hypotes 2 c) (Personlighetsdraget öppenhet kan 

signifikant predicera högre politisk tolerans mot vänstergrupper (och lägre 

politisk tolerans mot högergrupper)) då högre öppenhet signifikant kunde 

predicera högre tolerans mot vänstergrupper. Högre öppenhet predicerade dock 

högre, snarare än lägre, politisk tolerans mot högergrupper.   

   Hypotes 2 d) (Personlighetsdraget samvetsgrannhet kan signifikant predicera 

högre politisk tolerans mot högergrupper (och lägre politisk tolerans mot 

vänstergrupper)) kan förkastas då samvetsgrannhet inte signifikant kunde 

predicera tolerans mot vare sig vänstergrupper eller högergrupper.     

   Det icke-signifikanta sambandet mellan politiskt ställningstagande och tolerans 

mot vänstergrupper, och det signifikanta sambandet mellan mer politiskt 

ställningstagande åt höger och tolerans mot högergrupper,  kan bero på att 

vänsterindivider ser högergrupper som ett större hot än vad högerindivider ser 

vänstergrupper som ett hot. Som nämndes i diskussionen om generell politisk 

tolerans angående SD, så kan högergrupper ses som ett mer uppenbart, tydligt hot 

mot de framsteg som har gjorts i det svenska samhället vad gäller exempelvis 

social jämlikhet. Sveriges särskiljning mellan vänster och höger är mer avhängig 

på social jämlikhet än exempelvis USA (Nilsson et al., 2020), så högergrupper 

som inte håller samma sociala värderingar skulle därför kunna ses som ett större 

hot. Utöver detta beskriver Costello et al. (2020) att politiskt våld är 

välrepresenterat inom deras mått på vänster-auktoritärism, men inte inom mått på 

höger-auktoritärism. Vidare beskrivs ideologier som förespråkar politiskt våld 

(t.ex politiska revolutioner) som innefattande av individer med låga poäng i 

systemrättfärdigande (system justification) och social dominansorientering 

(SDO). Även om denna studie inte behandlar våld kan detta förklara vänsterns 

intolerans mot högergrupper då dessa i mycket högre grad vill bibehålla system, 

normer och sociala hierarkier.  

   Brandt et al. (2015) har, i USA, visat att vänstern i större utsträckning är 

intolerant mot grupper som kristna och kärnfamiljssupportrar medan högern är 

mer intolerant mot grupper som muslimer och feminister. Dessa resultat kan tyda 

på en skillnad i vilken grund de olika sidorna har för sin tolerans. Vänstern är 

mindre dogmatisk än högern (Toner, Leary, Asher, & Jongman-Sereno, 2013), 

och kristna och kärnfamiljssupportrar står för en mer dogmatisk världsbild vilket 

då kan leda till intolerans från vänster. Muslimer och feminister symboliserar mer 

av en kulturell, normativ avvikelse vilket kan leda till intolerans från högern, då 

högern i större utsträckning föredrar konformitet (Saunders & Ngo, 2017). 

Frågorna som riktades mot högergrupper kan alltså ha ramat in vänsterns grund 

för intolerans tydligare än vad frågorna som riktades mot vänstergrupper gjorde 

för högern.  
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   Även om högern i denna studie inte uppvisade den låga tolerans mot 

vänstergrupper som förväntades, kan tidigare forskning som nämnt detta tyckas 

ge tillräckligt stöd för att högern är intolerant. Resultatet i denna studie tyder på 

att vänstern är mindre tolerant än högern, både vad gäller generell politisk tolerans 

och politisk tolerans mot högergrupper. Detta ger ytterligare stöd åt att intolerans 

finns på både vänster- och högerkanten, vilket tidigare forskning har visat (Brandt 

et al., 2015; Crawford och Pilanski, 2014). Resultaten ställer sig dock emot andra 

studier som har visat vänstern har uppvisat högre politisk tolerans (Davis & Silver, 

2004; Sibley & Duckitt, 2008).      

   Högre öppenhet kunde inte predicera generell politisk tolerans, men kunde 

däremot predicera riktad politisk tolerans. Det kan innebära att öppenhet har 

starkare samband med politisk tolerans när frågorna är riktade mot specifika, 

tydliga grupper. Öppenhet har tidigare visats ha ett positivt samband med tolerans 

(Sibley & Duckitt, 2008), vilket skulle kunna förklaras av öppenhet inför 

information som går emot egna förutfattade meningar. Denna studies resultat 

verkar stödja denna tes. Brandt et al. (2015) har visat att öppenhets inverkan på 

politisk tolerans beror på målgruppen (vänster- eller högergrupper), men i den 

nuvarande studien hade öppenhet positivt samband med politisk tolerans mot både 

höger- och vänstergrupper. Det positiva, men icke-signifikanta samband öppenhet 

hade med generell politisk tolerans kanske kunde blivit signifikant om frågorna 

syftade på något mer konkret.  

   Samvetsgrannhet saknade, likt öppenhet, signifikans vid prediktion av politisk 

ställningstagande. Så personer med högre poäng i samvetsgrannhet tillhörde inte 

någon politisk sida i större utsträckning. Hade sambandet mellan samvetsgrannhet 

och politiskt orientering funnits hade samvetsgrannhet kanske kunnat predicera 

riktad politisk tolerans.      

   Extraversion hade signifikant negativt samband med politisk tolerans mot både 

vänster- och högergrupper. Det innebär att högre extraversion ger lägre politisk 

tolerans mot vänster och höger. Orsaken till detta samband är inte självklar, men 

Marcus et al. (1995) har framfört liknande resultat. De menar att detta kan bero 

på facetten entusiasm (McCrae & Costa, 2008) inom extraversion, och att 

entusiastiska individer i större utsträckning ger utlopp för sina åsikter. Individer 

med högre extraversion kan vara både entusiastiskt intoleranta och toleranta, men 

Marcus et al. drar slutsatsen att entusiastiskt intoleranta individer är mer intensiva 

i sina åsikter. Högentusiastisk intolerans skulle alltså kunna förklara högre 

extraversions samband med lägre riktad politisk tolerans.   

   Något som är värt att påpeka är att frågorna som ämnade mäta riktad politisk 

tolerans handlade om extremgrupper på var sida av det politiska spektrumet. 

Genom att fråga om extremgrupper blir manipulationerna starkare och det blir 

lättare att se effekter i svaren. Vänsterns lägre tolerans av extremhögergrupper 



 

23 
 

innebär inte att de är intoleranta mot allt som har med högern att göra. 

Extremhögern är lika orepresentativt för hela högern som extremvänstern är 

orepresentativ för hela vänstern. En anledning till att vänstern uppvisade lägre 

tolerans kan ha varit att frågorna om högergrupper (exempelvis SD) sågs som mer 

extrema än frågorna om vänstergrupper (exempelvis Feminisitiskt Initiativ). I 

framtiden skulle fler grupper på både vänster- och högersidan kunna skiljas ut för 

att få en mer nyanserad bild.     

Metoddiskussion 

   Som nämndes i resultatdiskussionen angående generell politisk tolerans, kan 

mätinstrumentet ha vissa problem. Då frågorna är öppet ställda leder det till att 

deltagarna själva får tolka och fylla i luckorna. Fördelen och styrkan med att mäta 

generell politisk tolerans är att det är mer neutralt, vilket kompletterar frågorna 

som är riktade. Frågorna som är riktade mot extremvänstern och extremhögern 

har styrkan att målgruppen blir definierad, men de ger inget helhetsmått. När både 

riktad politisk tolerans och generell politisk tolerans mäts kan man få ett bättre 

helhetsintryck. Med detta sagt testades generell politisk tolerans genom 

användning av frågor från the Tolerance Scale (Hjerm, Eger, Bohman, & Fors 

Connolly, 2020) som skrevs om i ett försök att mäta generell politisk tolerans. Så 

kritiken riktas i mycket större grad till ändringen av frågorna än 

originalmätskalan. De omformulerade frågorna kan ha behövts valideras och 

testas i förväg. Det är inte helt tydligt vad de egentligen mätte efter 

omskrivningen. De frågade dessutom inte endast om politiska åsikter, utan även 

sätt individer lever sina liv, vilket kan ha mätt något helt annat än generell politisk 

tolerans. Som helhet är det inte heller helt klart vad skalan för generell tolerans 

mäter, om man sätter den i relation till riktad politisk tolerans. Måtten på riktad 

tolerans mot vänster och riktad tolerans mot höger hade hög korrelation med 

varandra (r=.637) vilket kan tyda på att de mäter ungefär samma sak. 

Korrelationen mellan generell tolerans och riktad tolerans mot vänster (r=.065) 

och riktad tolerans mot höger (r=.247) var mycket lägre. Det kan tyda på att de 

två olika skalorna (generell kontra riktad tolerans) inte mäter samma 

underliggande fenomen, alltså politisk tolerans. Metoden för att mäta generell 

tolerans kan därför ha låg konstruktvaliditet, men möjligheten att den mäter en 

särskild politisk tolerans som är mer neutral bör inte helt avfärdas.  

   En anledning till varför samvetsgrannhet inte kunde predicera politiskt 

ställningstagande åt höger skulle kunna vara att mätskalan som mätte 

personlighetsdrag i the Big Five saknade frågor som mätte de två aspekterna av 

samvetsgrannhet: flitighet/arbetsamhet och ordningsamhet. Ordningsamhet 

verkar vara den aspekt som starkast predicerar ställningstagande åt höger 

(DeYoung, Quilty, & Peterson, 2007). Hade en annan mät skala använts, som 

kunnat särskilja ordningsamhet kanske både ställningstagande och politisk 

tolerans kunnat prediceras.  

   Urvalet till denna studie hade behövt vara större för att få stabilare resultat och 
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högre power. Antalet var kanske inte för lågt för att ha tillräcklig power, men 

resultaten från de statistiska analyserna hade kunnat vara mer stabila, och starkare 

slutsatser hade kunnat dras. Till resultatet gjordes även multipla tester, vilket drar 

upp risken för typ 1-fel.   

   Kopplat till det ovanstående finns även problemet med urvalsbias. Då enkäterna 

distribuerades på sociala medier, där bland annat vänner och bekanta befinner sig, 

finns det risk för bias. De individer som fyllde i enkäten kan vara icke-

representativa för den svenska befolkningen vad gäller exempelvis utbildning och 

geografisk spridning i landet. Det kan leda till problem med generalisering av 

resultat och slutsats.  

Slutsats 

   Denna studies mål har varit att studera politisk tolerans på två olika sätt: riktad 

politisk tolerans och generell politiskt tolerans. Resultaten antyder att ju längre en 

individs politiska ställningstagande är åt höger, desto högre generell politisk 

tolerans uppvisas, även om vidare forskning kan behövas för att stödja detta. Det 

samma gäller politisk tolerans riktad mot högergrupper. Vad gällde politisk 

tolerans riktad mot vänstergrupper fanns inget signifikant samband med politiskt 

ställningstagande, vilket visar att det inte fanns något samband mellan tolerans 

mot vänstergrupper och politiskt ställningstagande.  

   Högre öppenhet sågs kunna predicera högre politisk tolerans både mot vänster 

och höger, men inte generell politisk tolerans. Att samband mellan öppenhet och 

generell tolerans saknades skulle kunna tyda på att det finns skillnader mellan 

politisk tolerans som är generell och riktad. Vänlighet/sympatiskhet, neuroticism 

och extraversion sågs även kunna predicera generell politisk tolerans och riktad 

politisk tolerans.  

   Resultatet i denna studie har gått emot vad tidigare forskning visat då högern 

snarare än vänstern uppvisat mer politisk tolerans. Det skulle kunna innebära att 

vänstern och högern har olika grunder för sin uppfattning. Vänsterindivider kan 

ha visat lägre politisk tolerans på grund av ett upplevt hot mot framsteg i social 

jämlikhet, medan högerindivider inte kände ett lika stort hot. Mer forskning 

kommer dock behövas för att utreda vad skillnaderna mellan vänstern och högerns 

politiska tolerans kan bero på. 

Vidare forskning 

   Vidare forskning inom politisk tolerans skulle kunna försöka skilja ut vilka 

åsikter eller grupper som ger skillnader i tolerans mellan vänster- och 

högerindivider. Detta skulle kunna göras genom att till exempel försöka skilja ut 

fler nyanser i politiska grupper och åsikter på var sida av det politiska spektrumet. 

Vänstern skulle exempelvis kunna delas upp i kommunism-feminism-socialism, 

medan högern skulle kunna delas upp i nationalsocialism-konservatism-

nyliberalism. I denna studie togs bara vissa grupper upp, men framtida forskning 
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skulle kunna försöka testa mer gradskillnader i politisk tolerans både vad gäller 

grupper och sakfrågor. 
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Bilaga 

 

Personlighet och attityder till samhällsfrågor 

Mitt namn är Marcus och jag delar ut denna enkät som en del av min D-uppsats 

i psykologi vid Linköpings Universitet. Studien undersöker sambandet mellan 

personlighet och attityder till samhällsfrågor. Försök besvara frågorna med vad 

du faktiskt tycker snarare än vad man ska eller borde tycka. Det finns inga rätt 

eller fel svar, det finns bara svar som avspeglar din personlighet och dina 

uppfattningar mer eller mindre bra. 

Deltagandet är helt frivilligt och får avslutas när som helst. Svaren som ges i 

denna enkät är anonyma och kommer inte användas i annat än forskningssyfte. 

Enkäten tar ca 15 minuter att besvara. 

Har du några frågor om studien eller ditt deltagande får du gärna kontakta mig 

via mail: marno696@student.liu.se 

Stort tack för att du deltar! 

Del 1 

Skatta hur väl de kommande påståendena beskriver dig som person 

(1) Stämmer inte alls (2) Stämmer delvis inte (3) Varken eller (4) Stämmer delvis  

(5) Stämmer helt och hållet 

1. Är den som håller igång på en fest 

 

 

2. Sympatiserar med andras känslor 

 

3. Gör hushållsarbete genast 

 

 

4. Har ofta förekommande humörsvängningar 

 

 

5. Har en livlig fantasi 
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6. Pratar inte mycket 

 

 

7. Är inte intresserad av andra människors problem 

 

 

8. Glömmer ofta att lägga tillbaka saker på sin plats 

 

 

9. Är avslappnad för det mesta 

 

 

10.  Är inte intresserad av abstrakta idéer 

 

 

11.  Pratar med en massa olika människor på fester 

 

 

12.  Känner andra människors känslor 

 

 

13.  Tycker om ordning 

 

 

14.  Blir lätt upprörd 

  

 

15.  Har svårt att förstå abstrakta idéer 

 

 

16.  Håller mig i bakgrunden 

 

 

17.  Är egentligen inte intresserad av andra 

 

 

18.  Skapar oreda omkring mig 
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19.  Svara 2 för att visa att du är uppmärksam 

 

 

20.  Känner mig sällan nere 

 

 

21.  Är fantasilös 

 

Del 2 

Attityder till samhällsfrågor 

Skatta hur väl de följande påståendena stämmer överens med din uppfattning 

 
(1) Tar starkt avstånd ifrån (2) Tar avstånd ifrån (3) Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 

(4) Instämmer (5) Instämmer starkt 

22.  Jag respekterar andra människors politiska åsikter och övertygelser 

 

 

23.  Jag respekterar andra människors politiska åsikter även när jag inte 

håller med 

 

 

24.  Folk bör ha rätt att leva sina liv som de vill 

 

25.  Det är viktigt att folk har friheten att leva sina liv som de vill 

 

 

26.  Det är ok att folk lever sina liv som de vill så länge de inte skadar andra 

människor 

 

 

27.  Jag gillar att umgås med folk som har andra politiska åsikter än mig 
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28.  Jag gillar folk som utmanar mig att tänka på världen från ett annat 

perspektiv 

 

 

29.  Samhället gynnas av en mångfald av politiska traditioner 

 

 

Attityder till samhällsfrågor, forts. 

(1) Instämmer inte alls (2) Instämmer inte (3) Instämmer inte till viss del (4) Varken 

instämmer eller inte instämmer (5) Instämmer till viss del (6) Instämmer (7) Instämmer helt 

 (följande 8 påståenden riktade åt vänster) 

30.  Jag anser att representanter för partiet Feministiskt initiativ ska tillåtas 

att besöka gymnasieskolor för att informera elever om partiet. 

 

 

31.  Jag anser att vänsterextrema aktivister/grupper (till exempel 

Antifascistisk Aktion) ska få medverka på Bokmässan. 

 

 

32.  Jag anser att produkter som tillverkats av personer eller grupper med 

politiskt vänsterextrema åsikter bör bojkottas 

 

 

33.  Jag anser att medlemmar i vänsterextrema grupper bör tillåtas att hålla 

tal på allmän plats. 

 

 

34.  Jag anser att politiska budskap från extremvänstergrupper ska blockeras 

eller censureras från allmänheten. 

 

 

35.  Jag anser att demonstranter som efterfrågar att alla tiggande EU-

migranter ska ges svenskt medborgarskap och rätt till offentligt stöd bör 

tillåtas att demonstrera utanför den svenska riksdagen. 
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36.  Jag anser att vänsterextrema aktivister ska få medverka vid kulturella 

evenemang, trots att det finns många personer som känner sig kränkta.  

 

 

37.  Jag anser att dagstidningar bör tillämpa en viss grad av censur när 

skribenter ger uttryck för extremvänsterpolitiska åsikter. 

 
(följande 8 påståenden riktade mot höger) 

 

38.   Jag anser att representanter för partiet Sverigedemokraterna ska tillåtas 

att besöka gymnasieskolor för att informera elever om partiet. 

 

 

39.  Jag anser att högerextrema aktivister/grupper (till exempel Nya Tider) 

ska få medverka på Bokmässan. 

 

 

40.  Jag anser att produkter som tillverkats av personer eller grupper med 

politiskt högerextrema åsikter bör bojkottas. 

 

 

41.  Jag anser att medlemmar i högerextrema grupper bör tillåtas att hålla tal 

på allmän plats. 

 

 

42.  Jag anser att politiska budskap från extremhögergrupper ska blockeras 

eller censureras från allmänheten. 

 

 

43.  Jag anser att demonstranter som kräver att tiggande EU-migranter ska 

deporteras bör tillåtas att demonstrera utanför den svenska riksdagen. 

 

 

44.  Jag anser att högerextrema aktivister ska få medverka vid kulturella 

evenemang, trots att det finns många personer som känner sig kränkta. 
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45.  Jag anser att dagstidningar bör tillämpa en viss grad av censur när 

skribenter ger uttryck för extremhögerpolitiska åsikter. 

Del 3 

Besvara dessa demografiska frågor 

46.  Ålder? (antal år i siffror) 

 

  

47.  Kön?  

 Man 

 Kvinna 

 Annat 

 

48.  Den högsta nivån av utbildning du har genomfört? 

 Ingen formell utbildning 

 Grundskoleutbildning 

 Gymnasieutbildning 

 Påbörjat universitets-/högskolestudier 

 Examen från universitet/högskola 

 

49.  På en skala 1 (väldigt långt till vänster) till 7 (väldigt långt till höger), hur 

skulle du skatta ditt generella politiska ställningstagande? 
(1) Mycket vänster (2) Vänster (3) Något vänster (4) I mitten (5) Något höger (6) 

Höger (7) Mycket höger 
 

 

50.  Ibland talar människor även om hur vänster eller höger man är i 

ekonomiska frågor. Om man är vänster betonar man ekonomisk 

jämlikhet även om det leder till att de ekonomiska resurserna 

omfördelas. Är man höger betonar man individens rätt att tillgodogöra 

sig egna ekonomiska framgångar även om det leder till ojämlikhet. I 

vilken omfattning skulle du beskriva dig själv som vänster eller höger i 

ekonomiska frågor? 
(1) Mycket vänster (2) Vänster (3) Något vänster (4) I mitten (5) Något höger (6) 

Höger (7) Mycket höger 
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51.  Ibland talar människor om hur socialt liberal eller socialt konservativ 

man är. Om man är socialt liberal är individens frihet och rättigheter 

viktigare är normer och traditioner. Är man socialt konservativ är det 

viktigare att behålla normer och traditioner än individens frihet och 

rättigheter. I vilken omfattning skulle du beskriva dig som socialt liberal 

eller socialt konservativ? 
(1) Mycket socialt liberal (2) Liberal (3) Något liberal (4) I mitten (5) Något konservativ 

(6) Konservativ (7) Mycket konservativ 

 

 

 

52.  Om det var val idag, vilket parti hade du röstat på? 

 Centerpartiet 

 Kristdemokraterna 

 Liberalerna 

 Miljöpartiet 

 Moderaterna 

 Socialdemokraterna 

 Sverigedemokraterna 

 Vänsterpartiet 

 Annat 

 Vet ej 

 Vill ej uppge 

 

 

53.  Vilket parti i riksdagen tycker du minst om? 

 Centerpartiet 

 Kristdemokraterna 

 Liberalerna 

 Miljöpartiet 

 Moderaterna 

 Socialdemokraterna 

 Sverigedemokraterna 

 Vänsterpartiet 

 Vet ej 
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Du har nu besvarat de viktigaste frågorna. Tack! 

I nästa del av formuläret finns ytterligare frågor som du gärna får besvara om 

du har tid och lust, det är inget måste. Frågorna tar drygt ytterligare 10 minuter 

att besvara. Svarar du "ja" skickas du vidare till dem. Svarar du istället "nej" 

skickas du vidare till att skicka in dina svar. 

54.  Jag vill besvara fler frågor 

 Ja 

 Nej 

 

(Vid svar ”ja” fick respondenten här besvara frågor om personliga värderingar 

och motstånd till förändring) 

 

Studiens syfte 

När du nu har besvarat alla frågor kan jag avslöja studiens sanna syfte. För att 

enkätens resultat ska bli så verklighetstroget som möjligt undanhålls delar av 

syftet för att svaren inte ska påverkas av denna information. 

Studiens syfte är att mäta individers personlighetsdrag samt politiska 

ställningstagande och hur detta hör ihop med politisk tolerans. Det vill säga 

både allmän tolerans för olika politiska åsikter och tolerans för grupper och 

åsikter på den egna sidan och den andra sidan av det politiska spektrumet. De 

extrafrågor du kunde välja att besvara är frågor som finns med i en större 

internationell studie och är främst med för att bidra till den forskningen. Dessa 

frågor ger mått på personliga värderingar och inställning till förändring. 

Har du frågor om studien eller dess resultat är du välkommen att maila mig: 

marno696@student.liu.se 

Tack än en gång för din medverkan! 


