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1.Inledning  
 
Enligt Sveriges grundlag är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, 

mötesfrihet och demonstrationsfrihet. (Regeringsformen 2 kap. 1§) Det innebär att varje 

människa är fri att uttrycka sina åsikter, anordna sammankomster för meningsyttring samt delta 

i demonstrationer på allmän plats. Respekt för var och ens opinionsfrihet är en grundsten i den 

svenska demokratin.  

 

Sverige, vars historia har präglats av socialdemokratisk hegemoni, har de senaste åren fått 

bevittna hur tidigare politiska minoriteter har vuxit sig större och större. Att folk motsätter sig, 

kritiserar, och diskuterar, är givetvis i enlighet med Sveriges lagar och en av demokratins 

grundpelare. Men när nyhetsartiklar rapporterar att politiska partiers sammankomster störs av 

protest och vuvuzelor, att personer med avvikande politiska åsikter hotas att de ska dödas om 

de inte tystnar, att restauranger bestämmer att grupper av politiska aktiva från vissa partier inte 

är välkomna och att vissa politiska partiers medlemmar blir avstängda från fackförbund så kan 

man undra hur det egentligen står till med den politiska toleransen i Sverige. (Sundberg 2014, 

Engberg 2015, Delin 2014)  

 

Politisk tolerans innebär viljan och benägenheten att ge politiska rättigheter till de vars åsikter 

man ogillar. (Gustavsson och Widmalm 2015) Som Erik Helmersson skriver i Dagens Nyheter 

(2016) med anledning av miljöpartisten Yasri Khans avgång, ”det är lätt att slå sig för bröstet 

och hävda att man är tolerant mot något man egentligen inte har särskilt mycket emot, säg 

tiggare utanför Ica eller homosexualitet. Men riktig tolerans handlar förstås om att acceptera 

även det man ogillar, till exempel ”främmande” hälsningsritualer”. På grund av den politiska 

toleransens essentiella värde för varje fungerande demokrati har forskare sedan länge försökt 

beskriva och förklara toleransnivåer, bakomliggande variabler och orsaksmekanismer.  

 

Anmärkningsvärt är den brist på svensk politisk toleransforskning som förklarar vilka variabler 

som påverkar tolerans i den svenska kontexten.1 Jämfört med USA, där Samuel Stouffer redan 

under 50-talet banade vägen för vad som nu kan kallas ett väletablerat toleransforskningsklimat, 

har det i Sverige inte genomförts gedigna toleransforskningsstudier i liknade utsträckning. 

(Stouffer 1955) Vid sökandet efter ett svenskt datamaterial att sätta i relation till resultaten från 

																																																								
1	Jag har tillsammans med bibliotekarier sökt igenom Uppsala Universitetsbiblioteks databas, SOM-insitutet, 
WVS, Freedom House, DiVA samt Google Scholar utan att finna sådana studier. 	
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denna studie, framgick att i den svenska kontexten används ordet ”tolerans” i större 

utsträckning när det talas om minoriteter och går hand i hand med diskussionen om 

främlingsfientlighet. 

 

Ett exempel på en organisation som säger sig mäta politisk tolerans i Sverige är Forum för 

levande historia. (Severin, 2014)  I deras forskning uppstår emellertid ett problem då 

respondenten inte får möjlighet uttrycka ett misstycke mot en samhällsgrupp innan frågorna 

som mäter politisk tolerans besvaras.  Om man bara mäter vad en person känner för en grupp, 

utan att personen specifikt har uttryckt ett misstycke, mäter man attityder och inte tolerans. 

(Sullivan et al 1979, 784). Begreppet tolerans betyder att man även är villig att utvidga politiska 

rättigheter till de samhällsgrupper som man inte tycker om. 

  

Förklaringen till den uteblivna politisk toleransforskningen i Sverige är ett frågetecken. Kanske 

kan det bero på att Sverige i flera mätningar (Freedom House 2015, WVS 2014) klassas som 

en ”fullständigt” liberal demokrati och att detta gör att Sverige kan vila på en allmän vedertagen 

demokratisk stabilitet där det demokratiska värden, så som politisk tolerans, tillgodoses. Eller 

har det kanske berott på att det svenska politiska klimatet har präglas av blocköverskridande 

överenskommelser, korridorpolitik och ”fredliga” uppgörelser. (Dagens Nyheter, 2014) När 

Gibson, Duch och Tedin konstaterar att ”no single democratic value has received as much 

attention from empirical theorists as has political tolerance” (Gibson et al 1992, 337) verkar det 

problematiskt att samma forskningsfält inte går att återfinna i Sverige.  

 

Denna studie ämnar bidra till svensk toleransforskning genom att utforska Sveriges politiska 

tolerans nivå mot demokratisk valda partier. Det faktum att Sverige, både har genomgått samt 

står inför en förändring beträffande graden av hetero-homogenitet, har öppnat upp för en 

diskussion kring effekterna av hetero- och homogenitet. Med utgångspunkt i denna debatt är 

syftet med kandidatuppsatsen att förklara om effekten av hetero-och homogena kontexter 

påverkar politiskt toleransnivå. Genom en hypotesprövande kvantitativ studie ämnar uppsatsen 

besvara frågan: I vilken utsträckning kan den kontextuella effekten av hetero- och homogena 

områden förklara graden av politisk tolerans mot demokratiskt valda partier i Uppsala 

kommun? 

 

Med heterogena kontexter menas ett område där det i genomsnitt bor en stor andel människor 

med utländsk bakgrund. En homogen kontext är ett område som inte präglas av en sådan 
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mångfald. Analysen görs genom en empiriskundersökning där kvantitativ data samlas in i två 

områden som skiljer sig åt i graden av hetero- och homogenitet. Huvudsyftet med den extensiva 

studien är att söka belägg för en isolering för den förklarande variabeln. Data kommer samlas 

in i form av en enkätstudie som mäter politisk toleransnivå samt andra potentiella 

bakomliggande faktorer. Med detta följer att det kan isoleras för en eventuell kausal effekt.  

 
2. Teori  
 
2.1 Definition och bakgrund av begreppet politisk tolerans 
 

Politisk tolerans kan definieras som villigheten att tillåta att åsikter och idéer som man motsätter 

sig ändå får uttryckas. (Sullivan et al, 1982, 2) Konceptet tolerans uppkom enligt Sullivan et al. 

som en lösning vid religiösa konflikter. (Sullivan et al, 1999, 360) Religiös tolerans kan ses 

som en mekanism för att olika religioner, trots ett starkt ogillande sinsemellan, åtminstone ska 

kunna välja att stå ut med varandra. Politisk tolerans kan också ses som en överenskommelse 

som möjliggör att ideologiska och politiska fiender kan leva tillsammans. (Ibid) I ett 

demokratiskt samhälle, som bygger på yttrandefrihet, krävs det att populationen lär sig att 

komma överens om hur potentiella politiska motsättningar ska hanteras. (Ibid) Av detta följer 

att konceptet politisk tolerans tillåter en att avsky varandras åsikter, men inte låta detta 

misstycke gå ut över varandras medborgerliga rättigheter.  

 

Politisk toleransforskaren James Gibson menar att när den politiska intoleransen är utspridd 

skapas en kultur som präglas av politisk anpassning. (Gibson 1992, 339) Av denna anpassning 

följer att den politiska kontexten då präglas av intolerans som i sin tur begränsar individens 

politiska frihet. (Ibid)  Medborgarna känner sig tvingade att följa den stora massan snarare än 

att man accepteras för sitt oliktänkande. Detta är alltså ett resultat av upplevd frihet vilket 

betyder att även om man inte per automatik har mötts av begränsad politisk frihet så blir 

konsekvensen av ett icke tolerant samhälle att man känner sig mindre fri.  

 

Som för många komplicerade fenomen finns det inte bara en enda förklarande faktor som 

bestämmer politisk toleransnivå, utan hypoteserna kring vilka som är de viktigaste förklarande 

variablerna för tolerans är många och utspridda över flera olika undersökningar och kontexter. 

Den här studien har dock tagit fasta vid de variabler som utmärker sig genom att de återfinns 

som orsaksförklaringar i stora delar av det tidigare forskningsfältet. Dessa presenteras i 

nedanstående teoriredogörelse.  
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2.2 Förklarande variabler för graden av politisk tolerans 
 

I artikeln ”Freedom for all? The Strength and Limits of Political Tolerance” (2010) 

argumenterar Petersen, Slothuus, Stubager och Togeby att den politisk toleransnivån beror på 

normer om ömsesidighet. Likt den etiska gyllene regeln; man ska behandla varandra som man 

själv vill bli behandlad (Matt. 7:12, Bibel 2000) beror politisk tolerans på vilket bemötande 

man förutspår att man kommer få tillbaka från de människor man förväntas vara tolerant emot. 

(Togeby et al, 2010, 583) Artikelförfattarna menar därför att individer kan känna sig tvungna 

att avfärda rättigheter till de samhällsgrupper som man upplever vara icke accepterande mot 

andras medborgerliga rättigheter. Detta är förklaringen till att tidigare toleransforskning har 

visat så hög intolerans. Snarare än att visa politisk intolerans har individerna ställt sig 

intoleranta mot grupper som kan förknippas med extremism och våld. Hur gränslös kan man 

förvänta sig att den politiska toleransen är? Slutsatsen från deras toleransundersökning är att 

gränserna för politisk tolerans inte är slumpmässiga utan styrs av förväntad ömsesidighet. (Ibid, 

596) 

 

Om slutsatserna från de danska statsvetarna stämmer betyder det att en annan viktigt faktor att 

ta i beaktning när man diskuterar politisk tolerans är socialt kapital. En av de mest erkända 

statsvetarna vid detta fält, Robert Putnam, definierar begreppet socialt kapital som:  

 

”ett inslag i samhällsorganisationen, tillexempel förtroende, normer och nätverk 

som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta samordnade 

operationer” (Putnam, 1993, 201). 

 

Socialt kapital skapar ett band mellan individer och genom detta sociala nätverk uppstår 

ömsesidighet och pålitlighet. (Putnam 2000, 18) Sverige är ett av de länder som hamnar högst 

upp i mätningar av socialt kapital. (Rothstein 2014, 313) Tilltro, samarbete och 

samhällsgemenskap ses som positiva egenskaper för att en demokrati skall kunna utvecklas till 

att bli stabil och handelskraftig. Emellertid poängterar statsvetaren Alejandro Portes eventuella 

negativa effekter av socialt kapital. Portes belyser att den gemenskap som socialt kapital leder 

till också kan skapa restriktioner mot andra det vill säga resultera i att ett utanförskap för vissa 

samhällsgrupper. Medlemskapet i den sociala gemenskapen kan kräva en viss anpassning, 
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konformitet, på bekostnad av den personliga friheten. (Portes 1998) Detta kan alltså, på samma 

sätt som politisk intolerans, skapa restriktioner för den personliga friheten.  

Fortsättningsvis belyser de amerikanska statsvetarna Sullivan och Transue att upplevt hot spelar 

en viktiga roll när det kommer till politisk tolerant agerande. (Sullivan och Transue 1999, 632) 

Tidigare forskningsfält har visat att upplevt hot är en av de faktorer med starkast direkt samband 

till graden av politisk toleransnivå. (Ibid) De upplevda hotet beror oftast på vilken bild som 

presenteras kring gruppens beteende och handlande. Om den potentiellt ogillade gruppen 

framstår som motståndare till samhällets lagar och regler så kommer en stor del av befolkning, 

även de som i vanliga fall inte agerar intolerant, inte vilja tolerera gruppens aktiviteter och idéer. 

(Marcus et al 1995) De människor som förväntar sig att den ogillade gruppen innebär ett hot, 

det vill säga tar med hotaspekten i sitt bedömmande, tar troligen ett mindre politisk tolerant 

beslut. (Marcus et al 1995, 109)  

 

Vidare har resultat från tidigare toleransforskning visat ett starkt positivt samband mellan 

utbildningsnivå och politisk tolerans, där högre utbildning i genomsnitt innebär en ökad politisk 

toleransnivå. (Nunn et al 1978, Stouffer 1955) Orsaksmekanismen bakom denna slutsats är att 

med en högre utbildningsnivå ökar även sannolikheten att få specifik information om de 

medborgerliga politiska rättigheterna samtidig som utbildning utvecklar ens kognitiva tänkande 

mot större flexibilitet och rationalitet. (Nunn et al 1978, 61) En annan faktor som också har 

visat ha en relation till politisk tolerans är religiositet. Stouffer (1955), Nunn et al (1978), 

Sullivan et al (1982) McClosky och Brill (1983)  har alla genomfört studier som bekräftar ett 

negativt samband mellan religiositet och politisk tolerans.  

 

2.3 Den svenska kontexten och effekter av hetero- och homogenitet 
 

Under senare tid har man kunnat ana en förändring i den svenska politiska debatten vad gäller 

politisk tolerans. Denna bild förstärks av att lärare blir sparkade för sina politiska åsikter, 

ungdomspartier förbjuds debattera på Stockholmsskolor, det argumenteras för att böcker 

skrivna av vissa politiska inriktningar inte bör finnas att låna på landets bibliotek samt att 

företrädare för vissa politiska åsikter möts av hotfulla mordbrev. (Wahlgren 2014, Bratt 2012, 

Globala Gymnasiet 2014) Att förlora respekten för meningsskiljaktighet och icke-konformister 

i demokratiska regimer är ett av det största hoten mot politisk frihet, oavsett om det gäller 

politiska åsikter placerade på högerskalan eller vänsterskalan. Om samhällskulturen inte längre 
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legitimerar politisk opposition kan det politiska systemet förlora sin demokratiska vitalitet. 

(Gibson et al 1992, 337) 

 

I den amerikanska kontexten har politisk toleransforskning utgått från allmänt ogillade grupper 

i samhället, tillexempel ateister, Ku Klux Klan och kommunister, grupper som i många fall inte 

skulle vara kompatibla med den amerikanska demokratin och dess konstitution. I de exempel 

som nämndes ovan, riktas intoleransen mot svenska partier som har blivit demokratisk valda, 

det vill säga emot åsikter som har fått demokratiskt representation genom att följa Sveriges 

demokratis utstakade spelregler. 

 

I sin artikel ”The Political Consequenses of Intolerance: Cultural Conformity and Political 

Freedom” presenterar Gibson ett resultat som visar att politisk mångfald är en betydelsefull 

faktor för att politisk tolerans skall etableras. (Gibson 1992, 344) Orsaksmekanismen för den 

hypotes som bekräftas av Gibsons forskning, är att om man befinner sig i sammanhang där 

många olika politiska idéer är representerade så ökar ens förståelse för alternativa synsätt 

samtidigt som det finns större utrymme för självkritik. (Ibid) Sett till resten av forskningsfältet  

är det flera som har nått liknande resultat. Exempelvis konstaterar Blau i sin studie om sociala 

strukturer att ”diverse intergroup relations, though not intimate, broaden horizons and promote 

tolerance, and they are the basis of macro-social integration.” (Blau, 1974, 623)  

 

Det är intressant att sätta dessa påståenden i relation till den svenska kontexten. Tillskillnad 

från USA så präglas Sveriges historia av att vara ett homogent land, en bild som ändrades först 

under 1900-talets andra hälft. Från 1950-talet och framåt har migrationen till Sverige ökat och 

på så vis även mångfalden. Inte minst har 2010-talets flyktingkris från Mellanöstern fått 

effekterna av heterogenitet och mångfald att debatteras frekvent i dagens Sverige. (Landguiden) 

Enligt Putnam, finns det två huvudsakliga perspektiv på effekten av heterogenitet och dessa två 

teorier är diametralt motsatta. (Putnam 2007, 141) Den så kallade ”kontakt hypotesen” visar, 

likt forskningsresultaten från Gibson och Blau, att mångfald skapar större tolerans och social 

solidaritet. Av hypotesen följer att heterogena kontexter motverkar ignorans och tveksamhet 

mot de okända och skapar istället mellanmänsklig tilltro. (Ibid)  

 

Å andra sidan har det visat sig att mångfald kan leda till hög solidaritet inom sin egen grupp 

men misstro till människor som står utan för den egna gruppen. Den negativa effekten mellan 

mångfald och solidaritet har bekräftats av flera studier i olika kontexter  och studierna visar på 
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att det leder till en lägre grad av ömsesidighet, samarbetsförmåga och tilltro. (Ibid, 142) Putnam 

konstaterar att utifrån ett kortsiktigt perspektiv utmanar etisk mångfald social solidaritet och 

motverkar socialt kapital. I det långsiktiga perspektivet däremot dämpas dessa negativa 

effekterna av mångfald och skapar istället nya identiteter och ett nytt ”vi”. Etnisk mångfald är, 

enligt Putnam, för ett samhälle inte bara oundvikligt utan också önskvärt. (Ibid, 138) Politisk 

homogenitet, å andra sidan, har i vissa fall visat sig förstärka den trångsynthet som i ett samhälle 

främjar ett icke politisk tolerant klimat. (Gibson 1992, 344)   

 

Slutsatserna kring vad effekten av hetero- och homogenitet blir kan konstateras vara delad. Det 

finns inget direkt svar beträffande vad man kan förvänta sig ifrån den empiriska undersökning. 

Hypotesen för studien är att den heterogena kontexten främjar den tilltro och sociala solidaritet 

som leder till en högre politisk tolerans nivå jämfört med den homogena kontexten. 

Respondenterna i den heterogena kontexten bör därför vara mer politisk toleranta än i den 

homogena kontexten. 

 
3. Metod 
 
3.1 Hur skall representativa fall väljas ut?  

 

Undersökningen som har genomförts, för att testa studiens hypotes, bygger på kvantitativa 

metoder och är framförallt baserad på den genomförda enkätundersökningen. För att kunna 

studera vad hetero- och homogena kontexter har för effekt på politisk toleransnivå valdes två 

olika fall ut, närmare bestämt två olika geografiska punkter som skiljer sig åt i förhållande till 

mångfald. Dessa fall är strategiskt valda enligt Mills metod ”Method of differance”(Teorell och 

Svensson 2007, 226).  Denna urvalsmetod baseras på idén att om två fall är lika varandra i alla 

avseenden utom i den oberoende variabeln så kan den vara förklaringen till en variation i den 

beroende variabeln. Utifrån kvantitativ data från Statistiska Centralbyrån, som i sin tur 

presenterades av Uppsala kommun, granskades Uppsalas stadsdelar i syfte att hitta två områden 

som liknade varandra förutom i orsaksvariabeln. Antal invånare, åldersfördelning, andel 

kvinnor och män, geografisk position samt utbildningsnivå togs i beaktning. Givet studiens 

hypotes, skall stadsdelarna dock ha olika stora andelar befolkning med utländskbakgrund. Som 

Mills själv påpekar är det i princip omöjligt att finna två fall som inte skiljer sig åt förutom i en 

enda variabel. (Teorell och Svensson 2007, 227) ”Method of difference” bör därför ses som en 

idealtyp uppskattar olika väl i olika situationer. (Ibid) Naturligtvis skiljer sig Gottsunda och 

Årsta i flera avseenden än en enda variabel, men utifrån att det söktes efter områden i Uppsala 
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kommun med en stor variation i hetero-och homogenitet var dessa två fall mest lika givet att en 

sådan variation fanns.   

En viktig faktor att ta i beaktning när det kommer till hetero- och homogenitet är att variablerna 

i många fall samvarierar med andra socioekonomiska variabler. Ett exempel på en sådan 

variabel är utbildningsnivå. Enligt den kvantitativa data som studien har utgått ifrån i 

jämförelsen mellan olika stadsdelar, har homogena områden i genomsnitt en högre 

utbildningsnivå än områden som istället präglas av en större heterogenitet. (Områdesfakta 

2015)  I detta fall blir det problematiskt då de två samvarierande variablerna förhåller sig olika 

till politisk tolerans. Med utgångspunkt i Lipsets (1959, 56) moderniseringsteori har andra 

politisk toleransforskare visat att högre utbildningsnivå kan ha en positiv effekt vid etablerandet 

av politisk tolerans medan homogenitet kan leda till minskad tolerans. (Nun et al 178, 61)  På 

så vis finns det en risk då de olika variablerna har olika effekter på politisk tolerans. I valet av 

områden har detta tagits i beaktning och utbildningsnivån är därav generellt densamma i de 

båda områdena. Bestämmandet av utbildningsnivå baseras på en beräkning av andelen 

människor med en eftergymnasial utbildning som sträcker sig över tre år eller mer. Eftersom 

tidigare forskning har visat att utbildning är en sådan viktig förklarande variabel för politisk 

toleransnivå skall den, tillsammans med fjorton andra bakomliggande variabler, kontrolleras i 

enkätundersökningen. Emellertid har uteslutandet av variabeln från de jämförda kontexterna 

ökat undersökningens interna validitet. Andra variabler som samvarierar med heterogenitet och 

utbildningsnivå är exempelvis ekonomi.   

 

3.2 De två utvalda områdena 

Utifrån analysen av den kvantitativ data som Uppsala kommun presenterar, är områdena 

Gottsunda och Årsta ungefär lika bebodda, med samma åldersfördelning samt en jämfördelning 

mellan kvinnor och män. (Områdesfakta 2015) I valet 2014 fick socialdemokraterna störst antal 

röster i både Gottsunda och Årsta. (Valmyndigheten 2014)  Andelen människor med utländsk 

bakgrund i Gottsunda är mer än dubbelt så stor jämfört med Årsta, 54% gentemot 18% i 

genomsnitt. (Områdesfakta 2015) Dessutom har områdena, tillskillnad från andra heterogena 

och homogena områden i Uppsala, en jämförbar andel med en högre utbildning. Områdena 

skiljer sig åt i arbetslöshet där Gottsunda i genomsnitt har 6,4 % öppet arbetslöshet medan 

motsvarande siffra för Årsta i genomsnitt är 2,3%. Beträffande medianårslön så skiljer sig 

områdena också åt, Gottsunda har en medianlön på 215 t.kr vilket ligger under den 

genomsnittliga medianen för Uppsala kommun 276 t.kr. Årsta å andra sidan har en 

medianårslön som ligger över den genomsnittliga årslönen för Uppsala kommun, 294 t.kr.  
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En annan utgångspunkt vid val av fall har varit vidare områdena är representativa för en hetero-

eller homogen kontext i Uppsala kommun, det vill säga vidare områdena är typiska fall. 

(Esaiasson et al 2012, 164) Den genomsnittliga andelen av befolkningen med utländskbakgrund 

i Uppsala är 22%. (Områdesfakta 2015) I de homogena områdena sträckte sig den 

genomsnittliga andel befolkningen med utländskbakgrund mellan 17-25%. Detta är med 

undantag för Norby vars genomsnittliga andel befolkning med utländskbakgrund uppgår till 

14%, men då Norbys befolkningsmängd är så pass liten i övrig är detta område inte jämförbart 

med resten av de homogena områden i Uppsala. I detta avseende, är områdena representativa 

för en heterogenitet respektive homogenitet i Uppsala kommun. Den genomsnittliga 

utbildningsnivån i Uppsala är 36% vilket gör att båda de utvalda områdena ligger  under medel. 

(Områdesfakta 2015)  

 

Tabell 3.1 Val av fall  

 

 

3.3 Enkätundersökning 
 

Efter det strategiska urvalet genomfördes en respondentundersökning i de två områdena, det 

vill säga en undersökning där svarspersonerna är själva studieobjekten. Undersökningen 

gjordes i form av en enkät med standardiserade frågor och i huvudsak fasta svarsalternativ. Vid 

formuleringen av frågorna till enkäten har studien utgått från tidigare forskningsfält. (Esaiasson 

et al 2012, 242) Främst har inspiration hämtats från professor Widmalms frågor till TOLEDO-

forskningen i Pakistan (2012), Suillivan, Piereson och Marcus (1982)  toleransforskning samt 

Statistiska centralbyråns formuleringar för mätning av yrke och ekonomi. Eftersom att frågorna 

i enkäten utgår från tidigare granskade och väl genomlysta frågeformuleringar, och därav är 

allmänt godtagna operationaliseringar av teoretiska begrepp,  ökar undersökningens 

kumulativitet samt validitet. (Esaiasson et al 2012, 242) Då enkäten bygger på att 

operationaliseringar av de teoretiska begrepp som uppsatsen undersöker, beror 

undersökningens validitet till stor del på enkätens frågeformuleringar. Genom att 

undersökningen består av två olika analysgrupper är det möjligt att dra slutsatser utifrån en 

Områdenas namn Antal 
invånare 

Andel 
kvinnor/män 

Andel med högre 
utbildning  

Befolkning med 
utländskbakgrund 

Gottsunda 10022 50/50% 24,7% 54% 
Årsta 8086 52/48% 24,4% 18% 
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jämförelseskattning, en metod som är mindre känslig för hur frågeformuleringar är utformade. 

(Esaiasson et al 2012, 243) 

 

Enkäten finns bifogad som Bilaga 1. Här följer nu en redogörelse för operationaliseringar av de 

begrepp som mäts i enkäten. Politisk tolerans mäts i denna undersökningen genom ”least-liked 

group” metoden framtagen av Sullivan, Pierson och Marcus. (1979) Metoden uppkom som en 

reaktion på Stouffers politisk toleransforskning under 1950-talet. I en gedigen studie mättes 

attityder mot kommunister och ateister och sedan drogs slutsatser om den politiska toleransen 

inom olika samhällsgrupper. Sullivan et al menar att denna mätmetod är problematisk då 

politisk tolerans bygger på ett uttalat ogillande. (Ibid, 748) Detta betyder att  Stouffers resultat 

bara mäter politisk tolerans vid de tillfällen där analysenheterna har en motsättning mot 

kommunister eller ateister. Finns det inte en tydlig motsättning mäts istället attityder mot 

generellt ogillade grupper. Den alternativa metoden för att mäta politisk tolerans bygger på att 

man låter respondenten själv välja den grupp som den ogillar mest och sedan ställs frågor kring 

vilka politiska rättigheter man är villig att ge medlemmar i den gruppen. (Sullivan et al 1979 

785) Författarna menar att denna operationalisering av begreppet ger en högre validitet då man 

kan konstatera att respondenten svarar utifrån ett uttryckt ogillande.  

 
De danska forskarna Petersen, Slothuus, Stubager och Togeby uttrycker en kritik mot politisk 

toleransforskning baserad på ”the least liked group” (2010, 583) Artikelförfattarna menar att 

när man mäter politisk tolerans enligt metoden ”the least liked group” tenderar  

respondenterna att välja grupper som förknippas med extremism och våld. (Ibid) Sådana 

undersökningar fokuserar då mest på politisk tolerans mot extrema grupper. När 

undersökningen sedan uppvisar en hög politisk intolerans frågar sig artikelförfattarna om 

tolerans verkligen kan förväntas vara gränslös. För att bemöta denna kritik har denna 

undersökning avgränsats till demokratiskt valda partier i Sverige. I enkätundersökningen får 

respondenten endast välja mellan de nio partier som röstades in i Uppsala kommunval 2014. 

(Valmyndigheten, 2014) Respondenten får sedan svara på de sex påståenden som mäter politisk 

tolerans, där ett instämmande svar visar på icke politisk tolerans medan ett icke instämmande 

svar visar på politisk tolerans. De formuleringar som utgör de sex påståendena har framförallt 

inspirerats av James L. Gibsons undersökningar. (1992, 340) Det faktum att flera frågor ställs 

för att mäta politisk tolerans möjliggör en nivåskattning av begreppet vilket ger en högre 

tillförlitlighet. (Esaiasson et al 2012, 243) 
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Andra variabler som mäts i enkäten är ålder, kön, utbildningsnivå, huvudsaklig sysselsättning, 

upplevd finansiell situation, politiskt intresse, ursprung, tilltro till andra människor, grad av 

religiositet, vidare den ogillade gruppen ses som ett hot mot landets demokrati eller ett hot mot 

en själv, generellt hot, samhällstillhörighet och socialt kapital. Som sagt har 

operationaliseringen av dessa begrepp utgått ifrån andra forskares formuleringar i tidigare 

studier. (Widmalm, Sullivan et al, SCB) Socialt kapital mäts i form av civilt engagemang samt 

tillit. I praktiken görs detta genom att respondenterna får svara på hur ofta de deltar i aktiviteter 

i olika frivillighetsorganisationer, såsom lokala föreningar, ideellt engagemang eller 

idrottsklubbar, samt om de upplever att det generellt kan lita på människor eller om de tror att 

människor skulle dra nytta av en situation om de fick tillfälle. (Rothstein 2014, 312-313) 

 

 Frågan vidare ett ”vet ej”- alternativ ska inkluderas bland svarsalternativen är omdiskuterad. 

(Esaiasson et al 2012, 247.) Mest på grund utav att ett sådant alternativ skulle kunna missbrukas 

och få respondenterna att inte ta ställning till frågor som kan uppfattas som känsliga eller 

personliga. Eftersom att respondenterna i denna enkätundersökning ställs inför svåra frågor som 

kan uppfattas som komplicerade att ta ställning till har ett ”vet ej”- alternativ inte inkluderats. 

Dock visar tidigare studier att validiteten och reabiliteten inte påverkas negativt av att 

svarsalternativen inte innefattar ett ”vet ej”-alternativ. (Esaiasson et al 2012, 247)  

 

3.4 Urvalsmetod 
 

För att nå ett urval i de två utvalda fallen har enkäten delats ut utanför Ica Årstahallen och Ica 

Kvantum Gottsunda. Urvalet utgörs av människor på väg in och ut till Ica-butikerna som har 

tillfrågats ifall de vill medverka i enkätstudien i utbyte mot en kexchoklad. För att 

urvalsgrupperna skall vara jämförbara har enkäten delats ut under samma tider i de två 

områdena, vid ungefär samma avstånd från själva butiken samt med samma ”frågeställning” 

till de förbipasserade-personerna. Enkäten har även delats ut under den tiden på dagen då Ica-

besökare bäst motsvarar den generella Ica-populationen som också avspeglar 

åldersfördelningen i de både områdena, det vill säga mellan klockan 15.00-19.00 på dagen. Om 

enkäten hade delats ut vid en tidigare tid, tillexempel vid klockan 10.00-12.00 då främst 

arbetssökande eller pensionärer har tid att gå och handla,  hade det varit svårt att argumentera 

för att urvalet är representativt för resten av befolkningen.  
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I praktiken är analysenheterna i de två fallen baserade på ett slumpmässigt urval.  Dock följer 

urvalet inte de kriterier som krävs för ett fullständigt slumpmässigt urval. (Esaiasson et al 2012,  

172) För att kompensera för att urvalsmetoden snarare faller under kategorin ”pragmatiska 

lösningar” (Esaiasson et al 2012, 191) måste forskaren vara uppmärksam över hur det som 

redan är konstaterat kring populationens egenskaper förhåller sig till fördelningen i det aktuella 

urvalet. (Esaiasson et al 2012, 189) Den kvantitativa data som studien utgår ifrån har redan gett 

en genomsnittlig beskrivning kring många viktiga faktorer i de båda områdena. Om urvalet 

tillexempel visar sig endast bestå av människor i åldern 60-85 så följer urvalet inte den 

normalfördelning som finns i populationen. I och med urvalsmetoden finns det finns en risk för 

urvalsfel i undersökningen, det vill säga slumpmässiga fel som beror på tillfälligheter i urvalet 

och som i sin tur problematiserar generaliseringsmöjligheterna. (SCB)  

 

Respondenterna i undersökningen hade möjlighet att välja om de ville genomföra enkäten på 

svenska eller engelska. För personer med läs och skrivsvårigheter lästes enkäten istället upp för 

respondenten. För att minska antalet systematiska mätfel genomfördes en pilotomgång av 

enkätutdelningen. Pilotomgången resultatet i att enkäten den kortades ner med sju frågor, då 

flera av respondenterna tyckte att enkäten tog för lång tid. Revideringen innebar framförallt att 

antal frågor för att mäta ett och samma begrepp, och på så vis kunna göra nivåskattningar, 

minskade. Detta medför givetvis en risk eftersom att mäta samma frågor flera gånger ger högre 

validitet om frågorna är känsliga. (Esaiasson et al 2012, 243) Att utforma en enkät som känns 

enkelt och lätt att svara på men som samtidigt innehöll tillräckligt många frågor för att 

mätningen skall kännas tillförlitlig var undersökningens största utmaning. Efter revideringen 

av enkäten kvarstod fortfarande flera frågor för de viktigaste variablerna så som politisk 

tolerans, upplevt hot och socialt kapital i enkäten efter revideringen. I och med att det tog 

kortare tid att genomföra enkäten var det fler personer som var villiga att delta.  

 

3.5 Bortfall och mätfel 

Ett annat problem med urvalsmetoden var att den öppnade upp för ett stort antal bortfall. 

Bortfall kan innebära systematiska fel och ge skattningen en skevhet (bias). (SCB) En stor del 

av bortfallet berodde på att personen som blev tillfrågad var stressad och inte hade tid att stanna 

och fylla i enkäten. Detta kan klassas som ett slumpmässigt bortfall. Ett mer systematisk bortfall 

däremot, var deltagandet från personer som gick för att handla tillsammans med ett eller flera 

barn, vilka generellt alltid tackade nej. Detta skulle kunna innebära att småbarnsföräldrar 

uteblev från urvalet. Förhoppningsvis finns småbarnsföräldrar ändå representerade i urvalet i 
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form av respondenter som inte hade med sig barn till Ica vilket gjorde att de hade tid att stanna 

och delta i enkäten. Andra systematiska bortfall är personer som inte har möjlighet att gå och 

handla samt personer i områden som helt enkelt handlar på en annan matbutik. Urvalsmetoden 

är problematisk i det avseende att det öppnar upp för att skapa den här typen av skevhet. 

 

I undersökningen finns det potentiella mätfel av både slumpmässig och systematisk karaktär. 

Slumpmässiga mätfel uppenbarade sig hos ett fåtal respondenter, framförallt i det heterogena 

området, där respondenten utgav sig för att förstå svenska men man kunde sedan ana i den 

genomförda enkäten att det fanns en viss oförståelse och osäkerhet i svaren. Två frågor som 

gav upphov till potentiella systematiska mätfel var fråga 13 där respondenten ombedes att 

kryssa för det parti som hen tyckte mest om och det parti som hen tyckte minst om samt fråga 

12 där respondenten skulle kommentera sitt ursprung. I sex fall skedde det dock att 

respondenten kryssade för fler en ett parti. Detta resulterade i att respondentens svar inte kunde  

inkluderas i överblicken kring partisympatier i området. Eftersom att respondenten ändå kryssat 

för alternativ, och på så vis visat att det fanns ett misstycke mot något (i detta fall mot några) 

partier, utgjorde det systematiska mätfelet inte ett problem för mätningen av politiskt tolerans. 

Beträffande den andra frågan var den helt enkelt inte tillräckligt tydligt formulerad, vilket 

gjorde att respondenter i ett fåtal fall tolkade frågan hypotetiskt. Detta hände dock i en sådan 

liten skala att data fortfarande går att hantera men det bör fortfarande noteras.  

 

Syftet med enkätundersökningen var som sagt att mäta graden av politisk tolerans i de två 

grupperna av analysenheter för att sedan se om dessa två grupper skiljer sig åt på grund av den 

kontextuella av hetero- och homogenitet. Förhoppningsvis ger undersökningens resultat 

riktlinjer för om det finns belägg eller inte för den hypotesen som uppsatsen ämnar besvara. 

Enligt huvudsyftet för en extensiv studie söker undersökningen förklara det kausala sambandet 

mellan beroende och oberoende variabeln. Eftersom att enkäten innehåller flera frågor som 

mäter andra potentiella förklaringsfaktorer för politisk toleransnivå, söker studien även kunna 

isolera ett eventuellt samband. (Teorell och Svensson 2007,  204) 
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4. Analys  
 
Tabell 4.1. Deskriptiv statistik över hela urvalet (N = 51) 

 

  
Ålder            18         85              42,29  18,17
             
Utbildning             1                              4              2,88  1,03 
 
Materiellt välstånd 0         3              1,45  ,81 
 
Upplevd finansiell 0         4              2,73  1,04 
situation             
 
Politiskt intresse  0           4                 1,94  0.99 
 
Invandrarbakgrund 0         2                           0,57  0,87
  
Förståelse för politik 0                              4              2,22  0,94 
  
Frivillighets-               0                              5              2.10  1,70                          
organisationer     
 
Tilltro till andra   2         5              4,20  1,12 
människor  
 
Deltagande i religiösa            0           5               0,90  1,33 
möten                       
 
Middagar              0          5                 3,02  1,73 
 
Samhällelig tillhörighet           0          4                3,06  1,12 
 
Politisk tolerans          0          6                3,90  2,33 
 
Trygghet             0                             7                           4,71  1,64 
 
Demokrati hot             0           4               2,14  1,33 
 
Personligt hot               0           3               0,90  1,19 
 
 

4.1 Deskriptiv analys av hela urvalet 
 

Urvalet består av 51 analysenheter, varav 26 identifierar sig som kvinna och 25 identifierar sig 

som man. Det är en god spridning i urvalet vad gäller ålder, urvalet förhåller sig likt 

normalfördelning i populationen. (Områdesfakta 2015) I 31,3 % av urvalet sympatiserar med 

socialdemokraterna, vilket också förhåller sig likt partifördelningen i populationen 

socialdemokraterna fick flest röster valet 2014. Det parti som störst andel respondenter, i 

Variabel Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
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genomsnitt 70,5 %, tyckte allra minst om var Sverigedemokraterna. Detta resultat följdes sedan 

av Feministiskt initiativ, vilket i genomsnitt 8% av respondenterna motsatte sig. Den 

genomsnittliga utbildningsnivån i urvalet visar 2,88, det vill säga mellan gymnasialutbildning 

och eftergymnasial utbildning som pågår i mindre än 3 år. Största andelen av urvalet, i 

genomsnitt 37,25%, hade dock en eftergymnasial utbildning som pågår i 3 år eller mer. Detta 

visar att urvalet i genomsnitt har en högre utbildningsnivå  än den generella utbildningsnivån i 

populationen (Områdesfakta 2015) Urvalet visar generellt en låg religiös aktivitet.  

 

Den generella politisk tolerans nivån i urvalet har värdet 3,90 med en standardavvikelse på 

2,33. I genomsnitt angav  41,18%  av respondenterna fullständigt toleranta svar medan 13,7 % 

angav fullständigt icke toleranta svar. Resten av analysenheterna svarade tolerant i vissa 

avseenden och i andra inte. Majoriteten av urvalet, i genomsnitt 64,7 %, angav att båda hens 

föräldrar är födda i Sverige. Urvalet i stort gav inte särskilt stor spridning beträffande 

heterogenitet, och datasetet visar på individnivå ingen skillnad i hetero- och homogenitet mellan 

de två urvalen. Som tidigare nämnt valdes däremot de två områdena utifrån kvantitativ data 

presenterad av Statistiska centralbyrån. Denna institution, som har tillgång till ett mycket större 

stickprov, redovisar en stor skillnad beträffande hetero- och homogenitet mellan de två 

områdena. Så även om inte denna studies stickprov utmärker en sådan skillnad, så är det redan 

konstaterat att den kontextuella skillnaden finns i samhället i stort. För att kunna analysera den 

kontextuella effekten som hetero- och homogenitet har på politisk tolerans delas nu urvalet upp 

i två. En urvalsgrupp består av analysenheterna i Gottsunda och ett urval av analysenheterna i 

Årsta. På så vis går det att urskilja eventuella skillnader mellan de två områdena och resonera 

kring den kontextuella påverkan.  
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Tabell 4.2 Deskriptiv jämförelse mellan Årsta och Gottsunda 
 
          Årsta (N = 25)     Gottsunda (N = 26) 
  

 
 

 
 
Ålder            39,5             19,5     45      16,7 
 
Utbildning          2,60              ,91  3,15     1,08 
 
Materiellt             1,40              ,82  1,50     ,81 
välstånd 
 
Upplevd          2,64             1,25  2,81     0,80 
finansiell 
situation           
 
Politiskt           1,80             1,08  2,08     0,89 
intresse            
 
Förståelse för           2,04             1,02  2,38     0,85 
politiken 
  
Frivillighets-            1,84             1,49  2,35     1,87                           
organisationer     
 
Tilltro till           4             1,12  4,38      1,47 
andra människor         
 
Deltagande i            1             1,58  0,81     1,06 
religiösa möten                       
 
Middagar             2,72             1,34  3,32     2,04 
 
Samhällelig                3,16             1,14  2,96     1,11 
tillhörighet 
 
Politisk tolerans         3,64             2,36  4,15     2,33 
 
Demokrati hot            1,80             1,29  2,46     1,30 
 
Generellt hot            4,20             1,78  5,19     1,36 
 
Personligt hot             0,96                  1,06  0,85     1,32 
 
 

4.2 Skillnader och likheter mellan Gottsunda och Årsta 

Som framgår ur tabell 1.2 så finns det en slående likhet mellan de två urvalsgrupperna. Vid 

flera variabler, så som materiellt välstånd, ekonomi, politiskt intresse, förståelse för politiken, 

deltagande i religiösa möten, samhällstillhörighet och upplevt personligt hot, är medelvärdet 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde 
	

Standardavvikelse 
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för de två urvalen nästintill identiska. De två urvalen består även av nästan exakt lika många 

analysenheter med liknande åldersfördelning och könsindelning. Att de två urvalen liknar 

varandra i så många andra förklarande variabler möjliggör för analysen av den renodlade 

kontextuella effekten. Resultatet skapar med andra ord goda förutsättningar för att undersöka 

studiens huvudfråga kring den kontextuella effekten av hetero- och homogenitet på politisk 

tolerans. 

 

En variabel som däremot skiljer sig åt mellan respondenterna i de två urvalen är 

utbildningsnivå. När i genomsnitt 54% av respondenterna i Gottsunda har en 

eftergymnasialutbildning som sträcker sig över tre år eller mer så var motsvarande andel i Årsta 

endast 20% av respondenterna. Ser man till frekvenserna består den högutbildade andelen i 

Gottsunda av 14 personer medan samma siffra i urvalet från Årsta visar 4. Frekvensen av antal 

högutbildade i Gottsunda skapar en viss skevhet i urvalet. Men konsekvensen av denna skevhet 

blir att det finns möjlighet att pröva vilken effekten högre utbildning har på politisk tolerans. 

Om det finns en effekt betyder det att den väletablerade hypotesen stämmer, det vill säga att 

högre utbildningsnivå har en relevans för politisk tolerans. (Stouffer 1955, Nun et al 1978) Men 

om det inte finns en effekt så betyder det istället att högre utbildning i detta fall är inte är en 

förklarande variabel. Inför analysen av sambandet mellan dessa variabel har ”utbildning” gjorts 

om till en dikotomvariabel där 1 står för eftergymnasial utbildning under tre år eller längre och 

0 noll står för all utbildning därunder.  

 

Resultaten från enkätundersökningen visar en viss skillnad i politisk tolerans nivå mellan 

urvalen i de två områdena. Med nästan exakt samma standardavvikelse visar urvalet i den 

heterogena-kontexten ett medelvärde på 4,15 medan den homogena-kontextens medelvärde 

visar 3,64. Ett halvt skalsteg är förstås en marginell skillnad, men det visar ändå att de två 

kontexterna har olika grad av tolerans. Frågan är om denna skillnad kan förklaras av den 

kontextuella effekten som skiljer områdena åt, om den kan tänkas bero på någon annan 

förklarande variabel eller om urvalet inte kan förklara skillnaden. För att utreda detta skall de 

förklarande variablerna korreleras med det politiska tolerans indexet och sedan analyseras 

genom multipla regressioner. Men först följer fortsatt redogörelse för skillnader mellan urvalen 

ifrån de två områdena. 

 

Som tidigare nämnt var det en stor del av hela urvalet som angav ett politisk tolerant svar till 

vissa påstående och till andra inte. Genom att jämföra den procentuella fördelningen mellan de 



	
	

20	

olika påståendena går det att urskilja ett mönster som visar i vilka avseenden respondenterna 

generellt var mindre respektive mer politiskt toleranta. Respondenterna i den homogena-

kontexten Årsta var generellt minst toleranta mot att medlemmar i de ogillade partiet skulle få 

vara lärare och mest toleranta mot att samma medlemmar skall få ge ut nyhetsartiklar. Även i  

den heterogena-kontexten Gottsunda var respondenterna i genomsnitt mest toleranta mot att 

medlemmar i det ogillade partiet skall få publicera nyhetsartiklar. Däremot visade dessa 

respondenter även störst tolerans mot att personer från det ogillade partiet skall kunna få vara 

lärare och minst tolerans mot att det ogillade partiet skall vara tillåtna att demonstrera på 

allmänna platser. Detta resultat skiljer sig anmärkningsvärt ifrån tidigare studier som, likt 

resultaten från Årsta, generellt har visat en större tolerans mot att den samhällsgrupp man ogillar 

mest skall få demonstrera och ställa upp i val. Betydelsefullt mindre tolerans har däremot visats 

mot att den ogillade gruppen skall få vara lärare. (Gibson 1992. Gibson et al 1992, 341, Sullivan 

et al 1979, 784)  

 

Respondenterna i de båda urvalen angav i genomsnitt att de i liten utsträckning upplevde det 

minst omtyckta partiet som hotfulla mot dem personligen. Beträffande upplevt hot mot 

demokratin visar urvalet i den heterogena-kontexten att de i genomsnitt upplever partiet som 

de tycker allra minst om som ett större hot mot demokratin än vad respondenterna Årsta gör. 

Återigen skall det poängteras att skillnaden är marginell.   

 

4.3 Korrelationer 
 

Genom bivariat analys har korrelationer genomförts mellan den beroende variabeln politisk 

tolerans och de oberoende, förklarande, variablerna som mättes genom enkätundersökningen. 

Korrelationer används för att förklara styrkan och riktning i ett samband mellan två variabler 

och uttrycks genom korrelationskoefficienten som går mellan 1 till -1, där värdet 1 står för ett 

fullständigt positivt samband och -1 för ett fullständigt negativt samband. Om korrelationen 

antar värdet 0 betyder det att det inte finns något samband alls mellan de två variablerna. 

(Teorell och Svensson 2007, 176)  

 

De flesta av korrelationerna mellan politisk tolerans och de andra förklarande variablerna 

visade sig vara icke statistiskt signifikanta, det vill säga det går inte vid någon säkerhetsnivå 

utesluta att det faktiska värdet ligger utanför konfidensintervallet, alltså att resultaten inte bara 

beror på slumpen.  
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Vid analysen av hela urvalet, visades ett svagt positivt statistisk signifikant samband med värde 

0,263 mellan politisk tolerans och ålder. Detta innebär att för varje år man åldras mellan 18-85 

år så ökar en politiska toleransnivå med 0,263 skalsteg. Som sagt går skalan för politisk tolerans 

mellan 0 till 6. Av analysen framgick även en positiv korrelation mellan politisk tolerans och 

den dikotomvariabeln ”lägre och högre utbildning”. Den bivarata analysen visar styrkan 0,26 

vilket betyder att om man går från att ha ingen utbildning, grundskola, gymnasialutbildning 

eller eftergymnasialutbildning under mindre än tre år till att istället ha en 

eftergymnasialutbildning under mer än tre år så kommer ens politiska toleransnivå att öka med 

0,26 skalenheter. Det finns alltså ett samband mellan högre utbildningsnivå och politisk 

tolerans. Emellertid kan vi fortfarande inte fastställa att utbildning har en direkt effekt mot 

toleransnivå, utan denna observation tas i beaktning för en sedan fortsatt analys genom de 

multipla regressionerna.  

 

Tidigare toleransforskning har påpekat att ”peer group diversity”, det vill säga att ens umgänge 

präglas av mångfald och oliktänkande, har en betydande roll för individens politiska 

toleransnivå (Gibson 1992, 345). I  denna undersökning mättes begreppet i form av att 

respondenten fick besvara ungefär hur ofta hen äter middag med personer från en annan religiös 

eller politisk inriktning än sin egen. Korrelationsanalysen visar dock ett statistiskt signifikant 

svagt negativt samband mellan politisk tolerans och hur ofta man äter middag med sådana 

middagssällskap. Detta resultat var inte förväntat utan visade istället raka motsatsen i jämförelse 

med tidigare studier. (Ibid) 

 

Fortsättningsvis visar analysen ett starkt negativt samband, som är statistiskt signifikant vid 99-

procents säkerhetsnivå, mellan hur hotfulla man tycker att det ogillade partiet är mot sig 

personligen och politisk tolerans. Sambandet har värdet -,56 vilket betyder att ett steg mot ett 

större upplevt personligt hot minskar den politiska toleransnivån med -,56 skalsteg. Beträffande 

de andra variablerna som också mäter upplevt hot, det vill säga hur stort hot man tycker att det 

ogillande partiet är mot vårt lands demokrati och vidare man känner sig trygg i samhället, visar 

analysen inga statistiskt signifikanta samband. Om man däremot undersöker urvalen från den 

hetero- och homogena kontexterna var för sig, så finns det i Gottsunda även ett statistiskt 

signifikant negativt samband för upplevt hot mot demokratin. Detta samband hade värdet -,46.  

I Årsta visade samma variabel inte ett statistisk signifikant värde. Däremot fanns det även i det 

homogena urvalet en statistiskt signifikant negativ korrelation mellan upplevt personlig hot och 
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politisk toleransnivå. Värdet för detta samband är -,39, vilket betyder att ett steg mot ett större 

upplevt personligt hot minskar den politiska toleransnivån med -,39 skalsteg. 

 

4.4 Multipel Regressionsanalys  

 
Tabell 4.3. Regressionsanalys. Beroende variabel: Politisk toleransnivå 
Ostandardiserade b-koefficienter. Standardavvikelser i parentes. 2 (N = 51) 

 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 4 
 

Intercept 4.15 3.50 2.11 1.45 2.01 
 
Område -.51 -.10 .00 .02 ,05 
 (.66)  (.69) (.71) (.71) (.75) 
 
Högre    1.21* .88 .87 1.13 
utbildning  (.71) (.75) (.76) (.78) 
     
Ålder   .03* .04* .03 
   (.02) (.02) (.02) 
 
Kön    .38 .41 
    (.67) (.73) 
 
Föräldrars     -.46 
ursprung              (.42) 
***=p<0,001 **=p<0,05 *=p<0,1 
 
De variabler som enkätundersökningen består av kan i stora drag delas upp i två olika 

kategorier, hårda och mjuka variabler. Till de hårda variablerna hör de  begrepp som är 

förhållandevis konstanta och robusta. I undersökningen räknas utbildningsnivå, område, ålder, 

kön och ens föräldrars ursprung till denna kategori. De mjuka variablerna, å andra sidan, är de 

variabler som fungerar som indikatorer för olika attityder. I detta fall klassas exempelvis 

generell tillit, upplevt hot, trygghetskänsla och samhällstillhörighet till denna kategori. För att 

inte attityder skall förklaras med attityder, har utgångspunkten i  den multipla analysen varit de 

hårda variablerna för att sedan bygga på med de mjuka.  

 

Flera olika kombinationer och regressioner har genomförts för att bearbeta materialet, i denna 

uppsats kommer dock endast de resultat som är viktigast för att förklara studiens hypotes att 

redovisas.  

 

																																																								
2 Justerat R2 redovisas inte i tabellerna då justerat R2 har liten betydelse när urvalet är så litet. 
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Först och främst kan det utifrån tabell 4.4 konstateras att den heterogena och homogena 

kontexten inte har någon effekt alls på politisk toleransnivå. Genom den deskriptiva analysen 

kunde det tidigare fastställas att det fanns en skillnad mellan de två kontexterna i graden av 

politisk tolerans nivå.  Denna analys visar att det varken finns något samband eller förklarande 

effekt som gör att denna skillnad kan förklaras av den hetero- och homogena kontexten. När 

det kontrolleras för andra variabler kvarstår den kontextuella effekten ifrån de båda områdena 

som ett icke statiskt signifikanta värde. Detta resultat går inte bara emot undersökningens 

huvudsakliga hypotes, att en mer heterogen kontext ger en högre grad av politisk tolerans, utan 

det betyder även att den kontextuella effekten av hetero- och homogena områden inte har någon 

förklaringskraft alls för politisk tolerans. Studiens frågeställning bygger på den gedigna teorin 

som har presenterats om betydelsefulla effekter av hetero- och homogena kontexter. Även om 

diskussionen är tudelad kring vidare dessa effekter är positiva eller negativa, så råder det 

konsensus att effekten i sig existerar. Modellerna i tabell 4.4 visar istället raka motsatsen, 

området präglas av en hetero- eller homogenitet har ingen effekt alls för hur politiskt toleranta 

dess medborgare är. Som tidigare nämnt gav de två urvalen goda förutsättningar för att studera 

den renodlade effekten av hetero-homogenitet. Istället har undersökningen nu goda belägg för 

att konstatera att effekten inte finns. Betydelsen av detta anmärkningsvärda resultat måste 

givetvis analyseras på djupet, men först följer en fortsatt redogörelse för tabellerna.  

 

Beträffande utbildningsnivå visar modell 2 att det finns ett statistiskt signifikant positivt 

samband, där en högre utbildningsnivå leder till en ökning i politisk tolerans. Styrkan i 

sambandet är 1.21. När det bivariata sambandet kontrolleras för ålder både minskar sambandet 

i styrka och den statistiskt signifikant försvinner. Sambandet mellan utbildning och politisk 

tolerans kan därför konstateras vara spuriöst. Anledningen till detta kan vara att den positiva 

effekten av en längre utbildning egentligen beror på den bakomliggande variabeln ålder. Att ha 

en högre utbildning innebär oftast att man är äldre då det tar tid att utbilda sig. När det i modell 

3 kontrolleras för ytterligare en av de ”hårda” variablerna, kön, påverkades ingen av de andra 

variablerna. Däremot när det kontrollerades för bakgrund, i form av föräldrarnas ursprung, var 

det positiva sambandet mellan högre utbildning och politisk tolerans inte längre statistiskt 

signifikant. Ingen av de ”hårda” variablerna kunde belysa ett isolerat förklarande samband till 

politisk toleransnivå.  

 

Eftersom att utbildning har visat sig vara av stor relevans för att en hög nivå av politisk tolerans 

skall kunna etableras (Stouffer 1955, Nun et al 1978, Lipset 1959) så skall effekten av 
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utbildningsnivå utforskas närmare. Genom den regressionsanalysen i tabell 4.3 kunde det som 

sagt konstateras att en eftergymnasialutbildning som sträcker sig över tre år eller längre inte har 

en relevans för politisk tolerans, då effekten inte bestod vid kontroll för andra bakomliggande 

variabler. Eftersom toleransforskning, samt den generella förståelse kring utbildning och 

demokratiska värderingar, har visat ”ju högre utbildning desto större tolerans” är detta ett 

anmärkningsvärt resultat. (Ibid) Emellertid testades nu effekten av den högsta graden av 

utbildning som respondenterna hade möjlighet att välja i enkäten. För att kunna pröva om det 

fanns några effekter av utbildning vid en lite lägre nivå, gjordes ytterligare en dikotomvariabel 

där även eftergymnasialutbildning under tre år eller mindre inkluderades. Även denna bivariata 

analys visade ett svagt samband som inte var statistiskt signifikant. När analysen kontrollerades 

för ålder, område, kön och ursprung ökade utbildningsnivå i styrka men visade fortfarande ett 

icke statistiskt signifikant värde.  

 

Vid kontroll för de mjuka variablerna visar sig majoriteten av variablerna vara icke-signifikanta 

och ha liten påverkan till de övriga oberoende variablerna. En variabel som däremot konsekvent 

visar ett högt statistiskt signifikant negativt samband till politisk toleransnivå är upplevt 

personligt hot från de ogillade partiet. Tabell 4.4 visar att en individs politiska toleransnivå 

minskar i genomsnitt med 1.042 skalenheter för varje steg man upplever ett större personligt 

hot ifrån det ogillade partiet. Som tidigare nämnt mättes, förutom upplevt personligt hot, även 

upplevt hot mot landets demokrati och generell trygghet i samhället. De andra två måtten för 

hot visade sig dock vara både icke statistiskt signifikanta samt ha en mindre negativ påverkan 

till politisk toleransnivå. I modell 8 framgår att när upplevt personligt hot kontrolleras för  

demokratiskt hot och trygghetskänsla, påverkas värdet lite och förminskas med 0,014 decimaler 

men den statistiska signifikansen för upplevt personligt hot är bestående. Eftersom att trygghet 

visar sig ha sådan försumbar effekt, 0.001, beror det minskade värdet troligen snarare på att en 

del av effekten av upplevt personligt hot beror på effekten av upplevt hot mot demokratin. Dock 

är denna variabel inte statistiskt signifikant, en vidare analys behövs därför inte göras.  

  

I modell 8 redovisas sambandet mellan upplevt personligt hot och politisk tolerans nivå 

kontrolleras för andra möjliga förklarande variabler. Eftersom att sambandet fortsätter att bestå 

i styrka och signifikans nivå när det isoleras för andra potentiella orsaksfaktorer, så kan det talas 

om en kausal effekt mellan den oberoende och beroende variabeln. (Teorell och Svensson 2007, 

204)  
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Tabell 4.4 Regressionsanalys. Beroende variabel: Politisk toleransnivå 
Ostandardiserade b-koefficienter. Standardavvikelser i parenteser. N = 51 
 

Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8   
 
Intercept 4.359 2.98 2.15 4.39 
 
Område -.146 -.28 .01 -.16   
 (.658) (.77) (.79) (.73)   
 
Ålder  .018 .03 .03 .02   
 (.017) (.02) (.02) (.02)   
     
Kön -.341 .42 .43 -.33   
 (.668) (.72) (.76) (.71)   
 
Föräldrars -.126 -.39 -.44 -.13   
ursprung (.375) (.42) (.44) (.39)   
       
Högre  .795 1.15 1.15 .80   
utbildning (.684) (.77) (.80) (.71)   
 
Personligt  -1.042*** - - -1,028***   
hot (.276)   (.225)  
 
Demokrati - -.40 - -.026  
hot  (.26)  (.266) 
 
Generellt hot -  -.03 .001 
   (.23) (.204)  
      
***=p<0,001 **=p<0,05 *=p<0,1 
 
 
5. Diskussion och slutsatser  
 
5.1 Den kontextuella effekten  
 

Syftet med denna empiriska studie var att undersöka den svenska politiska toleransen mot 

demokratisk valda partier. Genom en enkätundersökning ämnade studien besvara i vilken 

utsträckning den kontextuella effekten av hetero- och homogena områden kan förklara graden 

av politisk tolerans mot demokratiskt valda partier i Uppsala kommun. Med avstamp i teorier 

från forskningsfältet, var hypotesen för undersökningen att den heterogena kontexten skulle ha 

en större effekt än den homogena kontexten. Med detta menas att den heterogena kontexten 

skulle göra respondenterna mer politisk toleranta jämfört med respondenterna i den homogena 

kontexten. I studiens teoriavsnitt framkom att åsikterna kring effekten av hetero- och 
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homogenitet är så pass delad att hypotesen i princip skulle gå åt andra hållet. Emellertid visar 

resultatet från studien en frånvaro av en korrelation mellan den hetero- eller homogena 

kontexten och politisk tolerans. Genom statistik analys, bivariata och multipla regressioner, har 

ingen indikator på att det finns ett samband mellan dessa två variabler återfunnits. Hetero- och 

homogena kontexter hade, enligt denna studie, ingen effekt alls på graden av politisk tolerans 

mot demokratisk valda partier i Uppsala kommun. Visserligen fanns det en viss skillnad i grad 

av politisk tolerans mellan de två områdena, där den heterogena kontexten visade en högre nivå 

av politisk tolerans jämfört med den homogena kontexten. Däremot återfanns inga bevis i den 

analyserade data att denna skillnad skulle bero på effekten av den hetero- och homogen 

kontexten. 

 

Som tidigare nämnt är frånvaron av en effekt i detta sammanhang ett anmärkningsvärt resultat, 

speciellt med tanke på den rådande debatten kring just effekterna av hetero- och homogenitet. 

Det skall dock poängteras att det finns många begränsningar i denna studie, speciellt 

beträffande urvalsmetod och antal analysenheter, vilket förminskar möjligheten att dra alltför 

stora slutsatser av studiens resultat. Tidigare diskuterades de mätfel som uppstod under 

enkätundersökningen samt risken för ett eventuellt bortfall. En annan felkälla som skulle kunna 

leda till ett missvisade svar är att enkätundersökningen berör en del känslig frågor vilket kan få 

respondenten att ge mindre ärliga svar.  

 

Av urvalsmetoden följde att enkäten behövde vara relativt kort, då majoriteten av de 

förbipasserade människorna påstod sig inte ha tid att stanna längre än fem minuter. Det 

förminskade utrymmet för att vissa av de känsliga begreppen skulle kunna mätas genom flera 

frågor. Även om enkäten delades ut ”slumpmässigt” så finns det säkerligen en tendens bakom 

vilka som valde att svara respektive inte svara på enkäten. En större benägenhet att vilja svara 

på enkäten kan tillexempel bero på att man är politiskt aktiv och vill dela sina åsikter, att man 

är intresserad av att bidra till ny forskning, att man är en hjälpsam person som vill underlätta 

för forskaren eller att man är nyfiken. Faktorn som avgör  vidare man väljer att delta respektive 

att inte göra det, kan också påverka resultatet. 

 

En skevhet som redan är känd är att urvalet i Gottsunda hade en missvisande andel högutbildade 

respondenter. De multipla regressioner av resultaten från undersökningen visade dock att högre 

utbildning inte har en statistisk signifikant effekt på politisk tolerans. Det är viktigt att ha dessa 

eventuella felkällor i åtanke vid den fortsatta analysen av resultatet.  
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Från undersökningen följer att graden av tolerans inte avgörs av att man bor i en viss kontext. 

Hur påverkar detta resultat debatten om hetero- och homogenitet? Att det i så stor utsträckning 

debatteras kring negativa och positiva av effekter av en faktor som sedan visar sig kunna ha en 

obetydlig inverkan. Betyder detta att segregation inte behöver vara så farligt som man skulle 

kunna tro?  

 

En variabel som konsekvent visade sig ha en negativ inverkan på graden av politisk tolerans är 

upplevt personligt hot ifrån det ogillade partiet. Denna variabel behöll både sin styrka och 

statistiska signifikans när den kontrollerades för alla andra förklarande variabler. Upplevt hot 

har i tidigare forskning visat sig ha ett starkt direkt förhållande till politisk toleransnivå. 

(Sullivan och Transue 1999, 632, Marcus et al 1995, 109) Kritikern skulle här kunna invända 

att upplevt hot är en bred term som kan innefatta många olika betydelser. Till studiens fördel 

mättas, som sagt, tre olika typer av upplevt hot. Eftersom varken upplevt hot mot demokratin 

eller generellt hot har varit statistisk signifikanta har de heller ingen förklaringskraft. Att  

styrkan i upplevt hot mot demokratin är mindre jämfört med upplevt personligt hot kan tänkas 

beror  på att man känner att man kan lita på att Sveriges demokrati är stabil nog att hantera de 

ogillade partiet. Det finns en tilltro till styrkan i samhällsapparaten. Den politiska toleransen 

påverkas alltså inte särskilt negativt av att man upplever de ogillade partiet som ett hot mot 

demokratin. Generellt hot har ännu svagare förklaringskraft. När generellt hot kontrollerades 

för med de andra två hotvariablerna försvann den negativa effekten av generellt hot helt och 

hållet.  

 

Genom att ha kontrollerat för olika delar av begreppet upplevt hot kan det alltså konstateras att 

för att hot skall vara en förklarande faktor för en lägre nivå av politisk tolerans så måste det 

handla om att det ogillade partiet utgör ett hot mot en personligen. Denna slutsats är i enighet 

med etablerad forskning som menar att tolerans är personlig i den mening att den grundas i 

ömsesidighet och förtroende. (Togeby et al 2010, 583) Denna teori ger utrymme att resonera 

kring varför det påstående som i genomsnitt möttes med mest intolerans var ifall medlemmar 

från det ogillade partiet skulle få vara förskolepedagoger. Att tolerera att det ogillande partiet 

får demonstrera innebär kanske inte en lika stor risk, eller oro, för att utsättas för ett potentiellt 

personligt hot som det skulle kunna innebära att lämna sitt barn i händerna till en av 

medlemmarna från det ogillade partiet. 
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Eftersom att den negativa effekten kvarstår efter att kontroll för de andra variablerna, verkar 

det finnas en kausal effekt mellan upplevt personligt hot och politisk toleransnivå. På grund av 

att flera variabler i analysmaterialet visade sig vara icke signifikanta var det problematiskt att 

belägga mekanismer utifrån denna data. Resonemanget kring mekanismer är därför av mer 

hypotetisk karaktär.  

 

En uppenbar orsaksmekanismen för den negativa effekten av personligt hot skulle kunna vara 

att det ogillade partiet står för en viss politik som påverkar respondenten negativt. Eftersom att 

det genomsnittliga minst omtyckta partiet var Sverigedemokraterna skulle förklaring till att 

upplevt hot hade en större negativ styrka i den heterogena kontexten än i den homogena bero 

på att Sverigedemokraterna uttryckligen motsätter sig mångfald. När sambanden i tabell 4.4 

inte kontrollerades för lika många variabler visade sig ålder vara delvis signifikant. Man skulle 

därför kunna tänka sig att yngre personer känner sig mer hotade än äldre.   

 

Även fast de två områden som studien utgår ifrån konstaterades vara typiska fall av homogenitet 

och heterogenitet i Uppsala, vilket lämnar utrymme för att argumentera för  

generaliseringsmöjligheter av slutsatserna, så är det problematiskt att hävda generaliserbarhet 

av ett litet och icke fullständigt slumpmässigt urval. Det betydelsefulla med denna studie är 

istället att det funna resultatet går emot etablerad forskning. Med ett Sverige som befinner sig i 

stor förändring beträffande graden av hetero- och homogenitet bör denna studie ses som ett 

tecken på att vi inte bara kan förlita oss på tidigare forskning och dess hypoteser utan att vi  

måste testa detta empirisk i våra egna kontexter. Det måhända att resultaten av denna studie, att 

hetero- och homogenitet inte har någon effekt för graden av toleransnivå, är ett undantag från 

mängden. Framtida forskning bör därför testa ifall frånvaron av ett samband mellan politiskt 

tolerans och hetero-och homogenitet kvarstår när urvalet består av fler analysenheter. 

 

Resultatet från denna undersökning visar att i debatten om hetero- och homogena kontexter, 

kan effekten av dessa kontexter ges en överdriven förklaringskraft. Istället har studien visat att 

det är den personliga hotbilden som spelar en betydande roll för individens toleransnivå. Om 

målet är att få ett mer tolerant samhälle  så borde vikt istället läggas vid att få individer att känna 

sig mindre hotade, oavsett vem som sitter vid makten. Medborgare kan vara toleranta mot 

ogillade partier i den utsträckning man vet att partiet inte utgör ett hot för en själv.  
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Bilaga 1. Formulär 
 

Demokratiska värderingar och rättigheter 
 
Tack för att du tar dig tiden att svara på denna enkät. Mitt namn är Eleonor Lefvert och jag 
skriver min C-uppsats vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet. 
Undersökningen handlar om demokrati och rättigheter och svaren i denna enkät kommer att 
vara en del av min studie. Du deltar anonymt i undersökningen som inte bara ger stöd till 
forskningen om hur demokrati kan försvaras som styrelseskick. Du hjälper även mig att 
genomföra ett examensarbete där jag samarbetar med TOLEDO-gruppen vid 
Statsvetenskapliga institutionen. Gruppen leds av professor Sten Widmalm som är min 
handledare och forskningsprojektet syftar till att undersöka faktorer som påverkar och 
bestämmer förekomsten av politisk tolerans och andra demokratiska värden.  
Om du är intresserad av att få ta del av studien när den är klar eller om du har några andra 
frågor så står mina kontaktuppgifter på det lilla informationsbladet som jag ger dig efter att du 
genomfört enkäten. Återigen, tack för att du deltar undersökningen!  
 
Du kommer nu att få ett antal frågor. Kom ihåg att det inte finns några rätta eller fel svar. Jag 
är bara intresserad av att få ta del av din åsikt. Och som sagt, du svarar anonymt på enkäten. 
Låt mig veta om det är någon fråga som du inte förstår.  

 
Först kommer några frågor om din bakgrund 

 
1. Ålder:  

 
2. Jag identifierar mig som:          

� kvinna               
� man  
� annat  

 
3.  Jag har följande utbildning: 
 

� Ingen   
� Grundskola   
� Gymnasium  
� Eftergymnasialutbildning mindre än 3 år     
� Eftergymnasial 3 år eller längre   

 
4. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

 
� Privatanställd  
� Offentliganställd 
� Egen företagare 
� Studerande 
� Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk- och förtidspensionär)  
� Långtidssjukskriven  
� Tjänstledig eller föräldraledig  
� Arbetssökande 
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� Hemarbetande, sköter hushållet  
 

 
Här kommer några frågor om din ekonomi. 

 
5.  Ibland jämför man sin egen livssituation med andras. Jämför du ditt materiella 

välstånd med andra och önskar att du hade mer än vad du har nu?  
 

� Aldrig  
� Nästan aldrig 
� Ibland 
� Nästan alltid  
� Alltid  

 
6. Hur skulle du för tillfället beskriva ditt hushålls finansiella situation?  
 

� Mycket dåligt 
� Ganska dåligt 
� Varken dåligt eller bra 
� Ganska bra 
� Mycket bra 

 
7.   Nu följer några frågor om ditt politiska intresse. Först undrar jag om ditt intresse 

för politik är: 
 

� Väldigt litet 
� Litet 
� Mellan 
� Stort 
� Väldigt stort 

 
8.Är du medlem i något politiskt parti? 
 

� Ja  
� Nej 

 
9.  Röstade du i förra valet?  
 

� Ja  
� Nej  
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10. Tycker du att du har mindre eller större kapacitet än andra att förstå vad som pågår 
i politiken?  

 
� Mycket mindre  
� Lite mindre  
� Varken större eller mindre 
� Lite större  
� Mycket större 

 
11. Hur ofta deltar du i aktiviteter i olika frivilligorganisationer såsom lokala 

föreningar, ideellt engagemang eller idrottsklubbar?  
 

� Aldrig    
� En gång per år  
� Flera gånger per år  
� En gång i månaden 
� Flera gånger i månaden 
� Flera gånger i veckan  
� Varje dag 

 
12. Alla har olika uppfattningar om man generellt kan lita på andra människor eller om 

människor skulle dra nytta av en situation om de får tillfälle. Känner du att du kan 
lita på andra människor? Vänligen ringa in det nummer på skalan som bäst 
beskriver din tillit till andra människor.  

 
0               1               2                3              4               5              6              7 

 
      Litar inte alls                   Litar fullständigt  
      på  andra                   på andra  
     människor                 människor 
 

13. I Uppsala kommer människor från många olika områden. Många människor bär 

med sig flera olika platser och det är intressant att veta till vilka fler platser man 

känner tillhörighet. Jag kommer nu ställa tre frågor och du behöver bara svara på 

den frågan som passar bäst in på dig.  

 

a. Om båda dina föräldrar är födda i Sverige, till vilka landskap känner du då  

mest tillhörighet? 

           _______________________________ 

 

b. Om din ena förälder är född i Sverige och din andra förälder är född i ett annat 

land, vilket annat land förutom Sverige känner du då koppling till?                
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______________________________ 

 

c. Om båda dina föräldrar är födda i ett annat land, vilket annat land förutom 

Sverige känner du då koppling till? 

_______________________________ 

 

 

Nedan följer frågor om samhälle och politik 

 

14.   I Sverige har vi många olika partier. Vissa tycker vi bra om. Vissa tycker vi mindre 

bra om. Vilket parti du tycker allra bäst om respektive allra minst om. Nedan följer 

en lista över de partier som blev invalda i Uppsala kommun vid kommunalvalet 

2014. Vänligen kryssa i ett parti i vardera kolumn. 

 

Partiet jag tycker mest om: 

� Feministisk initiativ 

� Vänsterpartiet  

� Socialdemokraterna  

� Miljöpartiet  

� Centerpartiet  

� Folkpartiet 

� Moderaterna 

� Kristdemokraterna 

� Sverigedemokraterna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiet jag tycker allra minst om: 

� Feministisk initiativ 

� Vänsterpartiet  

� Socialdemokraterna  

� Miljöpartiet  

� Centerpartiet  

� Folkpartiet 

� Moderaterna 

� Kristdemokraterna 

� Sverigedemokraterna
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Nu kommer några frågor om paritet du tycker allra minst om 

 

15.  Utifrån ett demokratiskt perspektiv är det intressant att se vilka rättigheter man är 

beredd att ge medlemmar från det partiet man tycker allra minst om. Jag kommer nu 

att ge dig ett antal påståenden och önskar att du tar ställning till dessa utifrån det 

partiet som du tycker allra minst om. 

 
a. Medlemmar i (partiet jag tycker allra minst om) borde inte få hålla i demonstrationer 

på allmänna platser.  
 

� Instämmer helt 
� Instämmer inte alls   

 
b. Medlemmar i (partiet jag tycker allra minst om) borde inte få vara lärare i grundskola 

eller gymnasium.  
 

� Instämmer helt 
� Instämmer inte alls   

 
c. Medlemmar i (partiet jag tycker allra minst om) borde inte få vara förskolepedagog. 

 
� Instämmer helt 
� Instämmer inte alls   

 
d. Medlemmar i (partiet jag tycker allra minst om) borde inte få arbeta i äldreomsorgen. 

 
� Instämmer helt 
� Instämmer inte alls   

 
e. Medlemmar i (partiet jag tycker allra minst om) borde inte få ställa upp i riksdagsval.   

 
� Instämmer helt 
� Instämmer inte alls   

 
f. Medlemmar i (partiet jag tycker allra minst om) borde inte tillåtas att publicera artiklar 

i tidningar. 
 

� Instämmer helt 
� Instämmer inte alls   
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16.  Hur hotfulla tycker du att medlemmar i (partiet du tycker allra minst om) är mot vårt 
lands demokrati?  

 
� Inte alls hotfulla 
� Ganska hotfulla  
� Delvis hotfulla 
� Väldigt hotfulla 
� Mycket hotfulla  

 
 17.  Hur hotfulla tycker du att medlemmar i (partiet du tycker allra minst om) är mot dig 
personligen?  
 

� Inte alls hotfulla 
� Delvis hotfulla 
� Ganska hotfulla  
� Väldigt hotfulla 
� Mycket hotfulla  

 
18. Hur trygg känner du dig i samhället till vardags? Vänligen ringa in ett nummer på  
skalan nedan som bäst beskriver din trygghetskänsla.  
 

0               1               2                3              4               5              6              7 
 

Väldigt otrygg         Väldigt trygg 
 
 
 
 
19. Hur ofta du deltar i religiösa möten, ceremonier, gudstjänster eller mässor?  
 

� Aldrig    
� En gång per år  
� Flera gånger per år  
� En gång i månaden 
� Flera gånger i månaden 
� Flera gånger i veckan  
� Varje dag 

 
20. Uppsala har en blandad befolkning med människor med olika bakgrund och åsikter. 

Ungefär hur ofta äter du middag med personer från en annan religiös eller politisk 
inriktning än din egen?  

 
� Aldrig    
� En gång per år  
� Flera gånger per år  
� En gång i månaden 
� Flera gånger i månaden 
� Flera gånger i veckan  
� Varje dag 
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21. Känner du dig utanför samhället eller som en del av samhället? 
 

� Jag känner mig helt utanför samhället 
� Jag känner mig delvis utanför samhället 
� Jag känner mig varken utanför eller som en del av samhället 
� Jag känner mig som att jag delvis tillhör samhället 
� Jag känner mig som att jag fullständigt är en del av samhället 

 
 

Det var sista frågan. Vänligen lämna in dina svar till mig. Tack så mycket för att du 
deltog! Se informationsbladet för eventuella frågor.  

 Ha en fortsatt trevlig dag! 
 


