
ATT MOTARBETA INTOLERANS I SKOLAN 
 

1 

 

Att motarbeta intolerans i skolan 

En kvasiexperimentell utvärdering av Toleransprojektet i Kungälv 
 

Helen Strindhall & Britta Westerberg 

Örebro universitet 

 

Sammanfattning 

Intolerans är en realitet i Sverige, 5000-6000 hatbrott med 
främlingsfientliga eller homofoba motiv polisanmäls årligen och att bli 
utsatt för intolerans leder till allvarliga konsekvenser för individen. 
Tidigare forskning framhåller bland annat könstillhörighet och vänner 
som några av de faktorer som påverkar nivå av intolerans, och mycket 
uppmärksamhet inom forskning har riktats mot att minska fördomar mot 
invandrare. Majoriteten av fördomsreducerande interventioner kan dock 
inte klargöra varför och under vilka förutsättningar de fungerar. Syftet 
med den aktuella studien är därför att vetenskapligt utvärdera 
Toleransprojektet i Kungälv, en skolbaserad insats som ämnar att minska 
intolerans hos högstadieungdomar. Frågeställningen är om insatsen 
förändrar deltagarnas intoleranta och fördomsfulla attityder och 
beteenden efter ett år, vid ett års uppföljning samt om förändringarna ser 
olika ut för vissa undergrupper. En kvasiexperimentell och longitudinell 
design användes, med en interventionsgrupp (n = 28) som genomgick 
Toleransprojektet och en passiv kontrollgrupp (n = 376). Deltagarna 
fyllde i en enkät som innehöll 19 delskalor relaterade till intolerans. 
Resultaten visade att interventionsgruppen inte förändrades gällande 
intoleranta attityder och beteenden samt främlingsfientliga attityder men 
att de, två år efter studiens start, var mer normbrytande än 
kontrollgruppen. Det verkar som att personer med svensk etnicitet och 
möjligen de med låg deduktiv slutledningsförmåga påverkas mer positivt 
av Toleransprojektet. Studiens slutsats är att enskilda insatser mot 
intolerans är otillräckligt och att arbetet mot intolerans bör verka inom 
flera kontexter och på en strukturell nivå. 
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Abstract 

Intolerance is a reality in Sweden, 5000-6000 hate crimes with xenophobic 
or homophobic motives are yearly reported to the police and being a victim 
for intolerance leads to serious consequences. Previous research states that 
sex and friends, among other factors, influences the level of intolerance and 
a lot of attention in research has been directed towards reducing prejudice 
against immigrants. A majority of interventions aiming to reduce prejudice 
cannot clarify why and under what circumstances they work. The aim of 
the present study is therefore to scientifically evaluate the Tolerance project 
in Kungalv, which is a school-based intervention intending to reduce 
intolerance in students attending secondary school. The research questions 
are whether the intervention changes intolerant and prejudiced attitudes and 
behaviors after a year, after one year follow-up and if these changes are 
different on a subgroup-level. A quasi-experimental and longitudinal 
design was used, with an intervention group (n=28) who participated in the 
Tolerance project and a passive control group (n=376). The participants 
completed a questionnaire including 19 subscales, all related to intolerance. 
The results showed no changes concerning intolerant attitudes and 
behaviors nor regarding xenophobic attitudes. However, on the one year 
follow-up they were more delinquent than the control group. Furthermore, 
it seems like participants with Swedish ethnicity and possibly participants 
with low deductive reasoning ability are affected more positively by the 
Tolerance project. The study concludes that single interventions against 
intolerance are insufficient and that working against intolerance needs 
operating within several contexts and on a structural level. 

 

Keywords: Tolerance Project, intolerance, prejudice, empathy, deductive 
reasoning.  

 
1 Psychology Master’s thesis, Spring 2016. Supervisor: Katja Boersma 
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Introduktion 

Många samtida samhällen präglas av mångfald (Hooghe, Trappers, Meuleman & Reeskens 2008) 

och ungdomar växer idag upp i mångkulturella samhällen. Samtidigt finns det en segregering i 

Sverige (Malmberg, Andersson, Östh, 2013) som skapar distans mellan olika etniska grupper. 

Med en segregerad mångfald finns risk för fördomar, diskriminering och utanförskap av vissa 

grupper. Mellangruppsliga fördomar är en risk för det sammanhållna multietniska samhället och 

därför är ett långsiktigt arbete mot intolerans nödvändigt. 

Kungälvs kommun har, i sitt arbete mot främlingsfientlighet, startat och använt 

Toleransprojektet. Projektet syftar till att bland annat utveckla elevens förmåga till att aktivt och 

välgrundat ta ställning till hur gemenskap och tolerans kan motverka diskriminering och 

segregation i skolan genom exempelvis diskussionsövningar och samarbetsövningar. Många 

interventioner med syfte att reducera fördomar kan dock, enligt Paluck & Green, (2009), inte 

redogöra varför eller under vilka förutsättningar interventionen fungerar. Detta gäller även 

Toleransprojektet, då det inte har utvärderats vetenskapligt. 

Tolerans och intolerans i Sverige 

Tolerans är ett mångfacetterat begrepp men generellt innebär det en acceptans av människors 

olikheter samt en avsaknad av negativa attityder gentemot invandrare och andra minoriteter. 

Intolerans innebär en ovillighet att acceptera dessa olikheter och ett motsättande av inkludering 

av de som är olika en själv, gällande etnicitet, sexualitet, utseende eller annan olikhet (Forum för 

levande historia, 2014). Intolerans kan ta sig uttryck i främlingsfientlighet, vilket definieras som 

ett avståndstagande och ogillande gentemot de som uppfattas som främlingar. 

Främlingsfientlighet är i många sammanhang synonymt med “rasism” som innebär fördomar 

eller diskriminering gentemot en grupp baserat på dennes hudfärg, etnicitet, kultur eller annan 

olikhet (SOU 2012:74). Begreppet xenofobi är synonymt med rasism och innebär ordagrant 

främlingsrädsla (van Zalk, Kerr, van Zalk, & Stattin, 2013). Vidare är homofobi en annan form 
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av intolerans och innebär negativa attityder och värderingar gentemot människor som är 

homosexuella eller bisexuella (RFSL, 2015). 

Tolerans och intolerans är ofta båda två representerade i ett samhälle. Sverige är ett av de 

länder som i internationella jämförelser har mest toleranta inställningar till invandrare och 

minoriteter och sedan 1990-talet har svenskars tolerans för invandring successivt ökat (Demker, 

& Sandberg, 2013).  En majoritet av svenskar är negativt inställda till antisemitism (SOU 

2012:74) och 70-80% av svenska skolelever mycket tolerant inställda till invandring (Forum för 

levande historia, 2014). Men även intolerans existerar i Sverige, inte minst i skolan. En femtedel 

av eleverna i årskurs 8 och 2 (gymnasiet) har blivit utsatta för etniskt relaterade, verbala 

kränkningar (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003) och 42 % av skolelever med utländsk 

bakgrund i årskurs 9 uppger att de blivit utsatta för intolerans (Forum för levande historia, 2014). 

Elever med utländsk bakgrund anger oftare än elever med svensk bakgrund att de känner en 

otrygghet i skolan och de anger i större utsträckning än elever med svensk bakgrund att de blir 

orättvist behandlade av vuxna och lärare (Skolverket, 2013). I de skolor med lägst andel trygga 

elever upplever eleverna en bristande respekt för varandras olikheter, att vuxna inte reagerar vid 

vetskap om att en elev blivit kränkt och överlag ett icke fungerande arbete mot kränkande 

behandling (Skolinspektionen, 2015).  

Intolerans tar sig också sig uttryck i beteenden såsom diskriminering, hatbrott och andra 

typer av våldshandlingar. Varje år polisanmäls 5000-6000 hatbrott med främlingsfientliga eller 

homofoba motiv. År 2013 hade 190 av de 5510 anmälda brotten antisemitiska motiv, 330 

islamofoba motiv och 630 hade homofoba motiv (Brottsförebyggande rådet, 2014). Det existerar 

även organisationer i Sverige som verkar utifrån en nazistisk ideologi. En av dessa är Svenska 

motståndsrörelsen som, enligt organisationen EXPO, beskrivs som den våldsammaste nazistiska 

organisationen i Sverige (SOU 2012:74).  
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Att som individ bli utsatt för intolerans kan få allvarliga konsekvenser. Upplevd 

diskriminering får, enligt Pascoe & Smart-Richman (2009), negativa konsekvenser på både 

mental och fysisk hälsa, såsom ökad psykologisk påfrestning, depression samt ökning av 

ohälsosamma beteenden. Hos ungdomar som utsätts för etniska trakasserier kan depression och 

dåligt självförtroende prediceras (Tárano, 2012), och även ökade förväntningar av akademiskt 

misslyckande rapporteras (Özdemir & Stattin, 2014). Det finns även ett samband mellan att bli 

utsatt för trakasserier utifrån homo- och bisexualitet och suicid (Poteat, Mereish, DiGiovanni, & 

Koenig, 2011). 

Intoleransen är rådande i samhället, skolan inkluderat och konsekvenserna för den utsatte är 

bekymmersamma. Samtidigt finns många samhälleliga arenor, exempelvis skolan, som arbetar 

mot främlingsfientlighet och andra former av intolerans.  

Arbetet med främlingsfientlighet inom skolan 

Statens skolverk har fått i uppdrag av regeringen att vidta kunskapshöjande insatser kring 

främlingsfientlighet och liknande former av intolerans (Regeringsbeslut I:2, 2014). Skolans 

arbete mot främlingsfientlighet stöttas av myndigheter som Diskrimineringsombudsmannen som 

arbetar främjande för att motverka rasism i skolan, och organisationer som EXPO och Centrum 

mot rasism som båda bland annat tillhandahåller information som kan användas i arbetet mot 

främlingsfientlighet (SOU 2012:74). 

Det finns även rättsligt och konventionellt stöd för skolans arbete mot främlingsfientlighet 

och annan form av intolerans, bland annat i FN:s konvention om mänskliga rättigheter, artikel 2 

och 26:2 (Svenska FN-förbundet, 2008) och i Barnkonventionen artiklar 2, 6, 8,och 13 (UNICEF 

Sverige, 2009). Vidare finns det lagrum som på olika sätt reglerar skydd mot etnisk 

diskriminering och hets mot folkgrupp (SFS, 1974:152; SFS 1962:700). Inom skolan finns 

skyldigheter att utreda och vidta åtgärder om en elev har trakasserats (Diskrimineringslagen 

2008:567) och skolan ska hos eleverna förankra en aktning för mänskliga rättigheter och 
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demokratiska värderingar (Skollagen 2010:800). Skolans verksamhet regleras således både av 

skollagen och rådande samhällslagar och kan ta stöd i dessa gällande arbetet mot 

främlingsfientlighet (SOU 2012:74). 

Skollagen konkretiseras ytterligare i grundskolans och gymnasieskolans läroplan. I 

läroplanen för grundskolan står att skolan ska verka för att främja förståelse och medmänsklighet 

för andra människor och att intolerans och främlingsfientlighet bör bemötas med aktiva insatser, 

öppen diskussion och kunskap (Skolverket, 2011). Den beskriver också övergripande mål- och 

riktlinjer för skolan att ta stöd i gällande arbetet för ökad tolerans, såsom att utveckla elevernas 

förmåga att arbeta under demokratiska former, påverka dem till att ta avstånd från förtryck av 

andra människor, ansvara för att eleverna kan använda sig av kritiskt tänkande samt ha kunskaper 

om olikheter gällande kultur, livsvillkor och religion (Skolverket, 2011). 

Vidare syns arbetet mot främlingsfientlighet och annan form av intolerans i kursplaner, där 

kunskapsinnehåll relaterat till dessa områden återfinns. I samhällskunskap läggs fokus på 

mänskliga rättigheter, integration och nationella minoriteters ställning och i ämnet historia 

betonas världskrigens orsaker och konsekvenser (SOU 2012:74). 

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska skolans arbete mot intolerans konkretiseras 

ytterligare genom likabehandlingsplaner. Dock saknar nästan nio av tio skolor en 

likabehandlingsplan, eller har en bristfällig sådan. Implementeringen av planerna är ofta 

undermålig (SOU 2012:74) och många elever upplever ett misslyckande från skolans sida i att 

levandegöra likabehandlingsplanerna (Ungdom mot rasism, 2010). Likabehandlingsplanerna 

innehåller ofta arbetsmetoder med syfte att sprida kunskap om olika kulturer och fokuserar på 

bemötande av främlingsfientliga individer medan de strukturer som skapar förutsättningar för 

individen att agera förtryckande hamnar i bakgrunden (Arneback, 2013). 

Arbetet mot främlingsfientlighet och annan form av intolerans inom skolan tar sin början i 

konventioner om mänskliga rättigheter och regleras via samhällslagar och skollagen som vidare 
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konkretiseras i läroplaner, kursplaner och likabehandlingsplaner. Dock framför Skolinspektionen 

(2010) kritik i att det finns en diskrepans mellan skolans värdegrundsarbete och ordinarie arbete. 

Denna bild verkar delas av elever som uppger att frågor om invandring, integration och rasism är 

bland de viktigaste frågorna för skolan idag (Barnombudsmannen, 2008) men att viljan att 

påverka sin skolsituation är avsevärt större än den upplevda möjligheten till att få vara med och 

påverka (Skolverket, 2013). 

Skolan arbetar aktivt mot olika typer av intolerans. Samtidigt verkar skolan inte nå ända 

fram och får bland annat kritik för att värdegrundsarbetet och det ordinarie arbetet är isolerat från 

varandra. Möjligen kan en djupare förståelse för uppkomsten och vidmakthållandet av intolerans 

bidra till förbättring. 

Uppkomst och vidmakthållande av främlingsfientlighet 

Individuella faktorer. Enligt Ekehammar & Akrami (2007), van Zalk & Kerr (2014) och 

Grigg & Manderson (2014), finns det ett nära samband mellan personlighetsdrag och 

utvecklandet av rasism. Uttryck och förekomst av rasism ser även olika ut beroende på kön. När 

det gäller skolungdomars attityder gentemot invandrare har pojkar mindre positiva och mindre 

toleranta attityder än flickor (Forum för levande historia, 2014) men effekten av kön på generella 

fördomar medieras till stor del av empati (Bäckström & Björklund, 2007). Även ålder har 

betydelse för vilken nivå av främlingsfientliga attityder människor uttrycker (SOU 2012:74). 

Raabe och Beelman (2011) uppger i sin metaanalys att fördomsfullhet tenderar att vara som högst 

mellan 5-10-årsåldern för att sedan minska med åldern fram till tonårstiden då inte någon tydlig 

utvecklingstrend kan utrönas. 

Vidare påverkas individens tolerans av dennes egen etnicitet. Personer med utländsk 

bakgrund har mer positiv inställning till invandring än svenskar (Forum för levande historia, 

2014) samt en mer positiv inställning till muslimer (Bevelander & Otterbeck, 2010). Personer 

med svensk bakgrund har generellt mer positiv attityd till HBTQ-personer än personer med 
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utländsk bakgrund och gällande inställning till judar finns ingen skillnad beroende på eget 

ursprung (Forum för levande historia, 2014). Även skolbetyg är relaterat till fördomsfulla 

attityder. Enligt, Bevelander & Otterbeck (2010) finns ett positivt samband mellan skolbetyg och 

toleranta attityder. 

Individens förmåga till empati och abstrakt resonerande är ytterligare individfaktorer som 

relateras till främlingsfientlighet. Gällande empatisk förmåga är det, enligt Bäckström & 

Björklund (2007), speciellt höga nivåer av subkomponenterna empatisk omtanke och 

mentaliseringsförmåga som predicerar låg nivå av generella fördomar. Vad gäller abstrakt 

resonerande så är förmågan att kunna identifiera logiska felslut samt kritiskt tänkande två viktiga 

komponenter (Klaczynski, 1997). Förmåga till abstrakt resonemang samvarierar i sin tur med 

förmågan att dra slutsatser oberoende av tidigare föreställningar om omvärlden (Stanovich, & 

West, 1997). Deduktiv logik möjliggör härledning av slutsatser utifrån givna premisser, och en 

förmåga till att dra slutsatser baserat på deduktion minskar därför risken för fördomar. 

Psykologisk flexibilitet/inflexibilitet beskriver en persons förmåga att agera meningsfullt 

utifrån en given situation. Ett flexibelt mönster innefattar en förmåga att oberoende av inre 

upplevelser kunna agera utifrån egna värderingar och kontextuell meningsfullhet. Ett inflexibelt 

mönster innebär att individen orubbligt agerar efter inre upplevelser såsom tankar, känslor, drifter 

istället för efter sina värderingar och efter vad som är kontextuellt meningsfullt och effektivt. 

Psykologisk inflexibilitet predicerar därför generella fördomar (Levin et al., 2016). 

Kontextuella faktorer. Vänner är en viktig källa till uppkomst och vidmakthållande 

av främlingsfientliga beteenden och attityder hos ungdomar och påverkar även utvecklingen av 

politiska och samhälleliga attityder, inte minst attityder gentemot invandrare. Vänners tendens att 

förstärka varandras attityder är den viktigaste processen som påverkar attityder mot 

invandrare (van Zalk, Kerr, van Zalk, & Stattin, 2013; van Zalk, & Kerr, 2014). Att samtala med 

sina vänner kring ämnen som politik och samhället har visat sig ha ett positivt samband med 
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demokratiska värderingar, specifikt när det gäller tolerans gentemot invandrare (Ekström, & 

Östman, 2013). 

Vidare har områdesspecifika faktorer påverkan på attityder. Pojkar, som i Sverige lever i 

områden med hög nivå av arbetslöshet och hög proportion av invandrare, har mer negativa 

attityder mot muslimer än personer som lever i områden med motsatta förhållanden (Bevelander 

& Otterbeck, 2010). Detta går i linje med den så kallade realistiska konfliktteorin som menar att 

tävlan om knappa resurser kan skapa mellangruppsliga konflikter (Hogg & Vaughan, 2014). 

Socialpsykologiska förklaringsmodeller. Även mer allmängiltiga socialpsykologiska 

teorier kan förklara uppkomst och vidmakthållande av intolerans. En förutsättning för 

främlingsfientlighet är kategorisering av människor. Social kategorisering innebär, enligt Hogg, 

& Vaughan, (2014), att personer klassificeras i grupper baserat på liknande attribut och detta kan 

bidra till skapandet av ingrupper och utgrupper. Det är vanligt förekommande att tro att 

medlemmar i utgrupper är mer lika och att ingruppsmedlemmar är mer differentierade. Dessutom 

tenderar skillnader mellan in- och utgrupper att överdrivas. Vidare kan kategorisering generera 

stereotyper. Dessa är ofta nedsättande gällande utgrupper och är baserade på, eller skapar, tydliga 

skillnader mellan grupper (Hogg, & Vaughan, 2014). Stereotyper har betydelse både för hur 

personer tänker och känner kring sociala grupper (Kassin, Fein, & Markus, 2008), och är nära 

kopplade till fördomar (Rydgren, 2004). Negativa utgruppsattityder är centrala vid fördomar,  och 

vidmakthålls av bristande tillgång till information kring utgrupperna. Bristen på sådan 

information förstärks av social och fysisk isolering mellan grupperna (Hogg, & Vaughan, 2014). 

Enligt Kontakthypotesen (Allport, 1954), reduceras fördomar mellan motsättande grupper 

vid direktkontakt mellan gruppmedlemmar under förutsättning att vissa villkor möts; (1) att 

kontakten bör vara en förlängd process och innehålla samverkande aktiviteter, (2) att kontakten är 

med medlemmar/grupper av lika social status samt (3) att kontakten verkar inom ramar för 

insititutionellt och officiellt stödjande av integration då det skapar ett klimat som främjar 
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tolerans. Baserat på Kontakthypotesen (Allport, 1954), visar forskningsläget att fördomar 

reduceras genom direkt positiv kontakt med utgruppsmedlem och då speciellt genom 

mellangruppsliga vänskapsband (exempelvis Bevelender & Otterbeck, 2010; Davies, Tropp, 

Aron, Pettigrew, & Wright, 2011; Titzmann, Brenick & Silbereisen, 2015). Därtill kan till och 

med indirekt kontakt ha positiv påverkan på fördomsreducering. Mellangruppsliga attityder kan 

förbättras genom vetskap om givande vänskaper mellan medlemmar i olika grupper (Vezzali, 

Hewstone, Capozza, Giovannini & Wölfer, 2014). Kopplat till denna teori kan vara idén om 

förmågan till perspektivtagande och dess inflytande på förbättring av mellangruppsliga negativa 

attityder. Om en annan persons perspektiv kan tas minskar sannolikheten för negativa attityder 

om den personen (Hogg, & Vaughan, 2014). 

Samtliga ovanstående faktorer bidrar till ökad förståelse för intolerans på gruppnivå och är 

på olika sätt hjälpsamma vid arbetet mot intolerans. Empati, förmåga till abstrakt resonemang och 

vänner är alla aspekter som är föränderliga och påverkbara under tonårstiden och därmed viktiga 

gällande arbete mot intolerans.   

Figur 1 visar hur flertalet faktorer kan hänga samman. Empatisk förmåga och vänskapsband 

kan ömsesidigt ha påverkan på varandra genom social kategorisering, existerandet av in- och 

utgrupper samt Kontakthypotesen. Utifrån forskning kring fördomar (exempelvis Allport, 1954; 

Paluck & Green, 2009; Davies, Tropp, Pettigrew & Wright, 2011) kan tänkas att vid större 

empatisk förmåga får social kategorisering och in/utgrupper inte lika stort utrymme vilket medför 

att valet av vänner isåfall kan utvidgas och inkludera personer utanför ens sfär. Genom att främja 

mellangruppslig kontakt reduceras fördomar (Allport, 1954), vilket innebär att också 

Kontakthypotesen skulle kunna påverka sambandet mellan empatisk förmåga och vänskapsband.  

Vidare kan vänner tänkas påverka en persons abstrakta förmåga. Enligt Ekström & Östman 

(2013) har samtal med vänner om politik och samhälle ett positivt samband med individens 

demokratiska värderingar. Demokratiska värderingar är principer som kan tänkas, bland andra, 
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tillgodogöras djupare vid ökad abstrakt förmåga. Ett inkluderande vänskapsnätverk borde ge 

rikare samtal och stimulera diskussionen, vilket kan öka den abstrakta förmågan. Samtidigt skulle 

större abstrakt förmåga då ge djupare förståelse för demokratiska värderingar och andra principer 

som lika värde och rättigheter, vilket kan påverka ens vänskapsnätverk. Med samma förklaring 

kring abstrakt förmågas koppling till demokratiska värderingar och principer kan abstrakt 

förmåga tänkas inverka till ökad empatisk förmåga, då det möjliggör för ökat perspektivtagande 

och förståelse för andra människor.  

Individfaktorerna kön, ålder och etnicitet inverkar på valet av vänner, eftersom vänner, 

enligt Hogg & Vaughan, (2014) väljs utifrån liknande attribut som en själv. Ålder har dessutom 

verkan på abstrakt förmåga, då detta är en utvecklingsmässig förmåga som ökar i tonåren (Hogg 

& Vaughan, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1.  
Förklaringsmodell över sambandet mellan flera socialpsykologiska faktorer och 
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Vidare är psykologisk inflexibilitet en individuell förmåga som möjligen inte påverkar 

abstrakt förmåga eller empati men som kan tänkas förklara varför en individ agerar fördomsfullt 

trots empatisk och abstrakt förmåga. Både tolerans och främlingsfientlighet kan finnas inom en 

person, och ta sig uttryck genom skillnader i explicita och implicita attityder (Shoda, McConell & 

Rydell, 2014; Cunningham, Nezlek & Banaji, 2004),  Detta styrker van Zalk, Kerr, van Zalk och 

Stattins (2012) teori om betydelsen av att förstå och mäta tolerans och xenofobi som två olika 

dimensioner.Samtliga faktorer ger större förståelse för uppkomst och vidmakthållande av 

intolerans och är betydelsfulla för arbetet mot främlingsfientlighet och intolerans.  

Prevention - var och när? 

Skolan är en viktig arena för preventiva insatser (National research council and Institute of 

medicine, 2010) gällande främlingsfientlighet, då det är den enda samhällsinstitutionen som har 

ett uttryckligt uppdrag att fostra goda samhällsmedborgare med demokratiska värderingar. Skolan 

har därför en nyckelroll i en period av människors liv som är väldigt formativ (SOU 2012:74). 

Dessutom finns olika etniska bakgrunder representerade hos skolelever, vilket gör skolan till en 

plats för möjliggörande av positiv interkulturell kontakt (Titzmann, Brenick & Silbereisen, 2015). 

Tonårstiden är av utvecklingsmässiga anledningar är gynnsam tid för preventiva insatser 

mot främlingsfientlighet. Under tonårstiden sker förändringar i hjärnan. Prefrontala cortex 

utvecklas ytterligare vilket innebär att tonåringens förmåga till exempelvis abstrakta resonemang 

samt konsekvenstänkande förbättras (Steinberg, 2011) och abstrakt resonemangsförmåga 

samvarierar som tidigare nämnt med att vara oberoende av fördomar (Stanovich, & West, 1997). 

Dessutom är vänner är mycket viktiga för identitetsutvecklingen hos ungdomar. Vängruppen är 

ofta basen i tonåringens identitet och påverkar dennes beteende och självuppfattning. Den 

viktigaste faktorn i sammansättningen av en vängrupp är likheter, exempelvis ålder, etnicitet, 

socioekonomisk status, intressen och inblandning i antisociala aktiviteter (Steinberg, 2011). 

Eftersom fördomar kan reduceras genom mellangruppslig kontakt (Allport, 1954) är tonårstidens 
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kritiska period optimal för preventiva insatser som främjar skapandet av nya ytor för 

vänskapsformerande. Gällande arbete mot främlingsfientlighet är således skolan en gynnsam 

arena och tonårstiden en viktig tid, två aspekter som återfinns i Toleransprojektet. 

Toleransprojektet 

Toleransprojektet startades 1995 i Kungälvs kommun som en reaktion på vit-maktrörelsens 

frammarsch i kommunen. Syftet var att motverka rasism och de nazistiska grupper som då fanns i 

Kungälv. Idag (2010-talet) finns inga nazistiska grupper i Kungälv men projektet genomförs 

fortfarande årligen (Palm, 2013, 29 april), och dess syfte idag är lösare definierat. Bland annat är 

syftet att förebygga och minska att ungdomar utvecklar intoleranta attityder och beteenden samt 

att öka tolerans genom ökad kontakt mellan ungdomar i olika grupper. Enligt, Mattsson & 

Hermansson Adler (2012), är projektets två primära syften att; (1) utveckla elevens förmåga att 

resonera nyanserat och dra slutsatser om historiska händelser och sitt eget lärande kring detta 

samt (2) utveckla elevens förmåga att ta en aktiv och välgrundad ställning till hur gemenskap och 

tolerans kan motverka diskriminering och segregation i skolan.  

Projektet riktar sig mot högstadieelever i Kungälv och genomförs som en kurs under ett 

läsår. Urval av deltagare till projektet sker på basis av vilka skolelever som befinner sig i 

riskzonen för att utveckla intoleranta värderingar och bidrar till social oro på skolan. Elever som 

bedöms vara i behov av Toleransprojektet men som inte själva sökt kan uppmanas av lärare att 

söka. För att skapa heterogenitet i gruppen väljs cirka en tredjedel så kallade högpresterande 

elever ut till kursen (Mattsson & Hermansson Adler, 2012; Palm, 2013, 29 april). 

Pedagogiken i Toleransprojektet bygger på ett skapa en koppling mellan historiska 

händelser och ungdomarnas nutid och stort fokus läggs vid att anpassa undervisningen efter de 

förutsättningar som finns i elevgruppen (A. Forsman, personlig kommunikation, 10 Mars, 2016). 

De skrivuppgifter eleven producerar under sitt deltagande i Toleransprojektet är betygsgrundande 
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för ämnena svenska, samhällskunskap och historia och bedömningarna görs utifrån läroplanens 

mål och syfte (A. Forsman, personlig kommunikation, 10 mars, 2016). 

Följderna av Toleransprojektet har hittills inte utvärderats vetenskapligt. Dock menar 

Christer Mattson, grundare av projektet, att en tydlig effekt av programmet är att det har bidragit 

till att eliminera de nazistiska grupperingarna som tidigare fanns i Kungälv (Personlig 

kommunikation, 24 februari 2016). Även föräldrar vittnar om effekter hos sina barn, såsom ökad 

öppenhet, skiftande av kamrater och högre acceptans av olikheter (A. Forsman, personlig 

kommunikation, 10 mars, 2016). 

Toleransprojektets pedagogik har hittills spridits till mer än tjugo kommuner. Emellertid 

understryks att det inte är en specifik modell som lärs ut utan snarare ett pedagogiskt 

förhållningssätt, vilket innebär att det finns stort utrymme för att anpassa programmet efter de 

förutsättningar som finns i respektive kommun (A. Forsman, personlig kommunikation, 10 mars, 

2016; C. Mattsson, personlig kommunikation, 24 februari, 2016). Vidare har Toleransprojektets 

principer till stor del legat till grund för ett nationellt institut som startades våren 2015 vid 

Göteborgs Universitet och som har rasism och våldsbejakande extremism som fokusområde (TT, 

2015). Kursen Tolerans, identitet och extremism, 15hp, (Göteborgs Universitet, 2015) ges av 

institutet och är en kurs för pedagoger som är intresserade av att starta upp ett arbete mot 

intolerans (A. Forsman, personlig kommunikation, 10 Mars 2016). 

Toleransprojektet har en årlig kostnad av cirka 275 000 kronor, vilket innefattar en resa till 

Polen (cirka 250 000 kronor) samt övrigt arbete under läsåret (cirka 15 000 kronor) (A. Forsman, 

personlig kommunikation, 10 mars, 2016). Det har genomförts en socioekonomisk analys av 

kostnaderna för Toleransprojektet i relation till de potentiella kostnaderna som ett gäng inom vit-

makt-rörelsen i Kungälv kan förväntas orsaka. Ett sådant gäng, genom våld och dess 

konsekvenser, kan kosta samhället uppemot 290 miljoner kronor under en femårsperiod. Detta är 

enligt analysen 20 gånger mer än det, från start fram till år 2013, kostat att driva 
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Toleransprojektet i Kungälv. Rapportens slutsats är att Toleransprojektet lönar sig stort (Nilsson-

Lundmark, & Nilsson, 2013). 

Med andra ord finns flera olika källor som vittnar om Toleransprojektets fördelar. Dock är 

det svårt att förlita sig på Toleransprojektets eventuella positiva effekter då det ännu inte 

utvärderats vetenskapligt, något projektet också har fått kritik för medialt (exempelvis Bayati et 

al., 2015, 19 Juni; Bayati et al, 2015, 14 Juni; Allelin, et al. 2015, 21 Augusti). Just vetenskaplig 

utvärdering av insatsen som ges är viktigt för en lyckad implementering (Statens 

folkhälsoinstitut, 2007).  

Vidare kan Toleransprojektets fokus på bemötande av intoleranta individer anses 

problematiskt då de samhällsstrukturer som skapar förutsättningar för individer att agera 

förtryckande hamnar i skymundan. Alltför stort fokus på specifika individers beteende är enligt 

tidigare forskning inte en effektiv metod att bekämpa rasism (Kultwatch, 2015, 19 Juni; Bayati et 

al., 2015, 14 Juni).  Detta individfokus verkar dock inte vara ovanligt, då det också är något som, 

enligt Arneback (2013),  generellt setts i skolans likabehandlingsplaner.  

Även användande av begreppet tolerans i relation till rasism kan vara bekymmersamt. Detta 

begrepp kan utgå från en grupps överläge över en annan grupp, ett perspektiv som många menar 

är problematiskt då det skapar ett utrymme för en grupp att “ta sig rätten” att tolerera en annan 

grupp (Antirasistiska Akademin, 2015; Kultwatch, 2015, 19 Juni). 

Sammanfattning av introduktionen 

Det är många människor som blir utsatta för intolerans i vårt samhälle, och det medför allvarliga 

konsekvenser för den utsatte. Behovet av ett långsiktigt arbete mot främlingsfientlighet och annan 

intolerans är därför stort. 

Det finns faktorer hos den enskilde individen och i dennes miljö samt socialpsykologiska 

teorier som kan bidra med förståelse för uppkomst av intolerans samt förklaring till varför det 

kvarstår över tid. Några är mer statiska (exempelvis kön och etnicitet), andra är mer föränderliga 
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(till exempel empatisk och abstrakt förmåga) och därmed mer användbara som processfaktorer 

vid insatser. Många av faktorerna kan också tänkas påverka varandra och kunskap kring vilka 

faktorer som är av betydelse och hur de samverkar är viktigt vid arbetet mot intolerans. 

Skolans arbete mot intolerans tar stöd i konventioner och lagar. Skolan är en viktig plats för 

detta arbete då den har en central roll i en väldigt formativ tid i människors liv och är en plats för 

möjliggörande av positiv interkulturell kontakt. Vidare är tonårstiden, av utvecklingsmässiga 

skäl, en betydelsefull tid för preventiva insatser mot intolerans. Dels är vängruppen viktig för 

identitetsutvecklingen och formandet av attityder och dels sker förändringar i hjärnan, såsom 

ökad abstrakt förmåga som har samband med intolerans. Gällande arbetet mot 

främlingsfientlighet är således skolan en nyckelarena och tonårstiden en gynnsam tid, två 

aspekter som återfinns i Toleransprojektet. 

Toleransprojektet är ett skolbaserat projekt, som genomförts i Kungälv i över tjugo år och 

som vid start syftade till att motverka rasism och lokala nazistiska grupperingar. Dessa grupper 

finns inte kvar i området idag och projektet framhålls som en bidragande orsak till denna positiva 

utveckling. Toleransprojektet pågår under ett läsår och syftar numera till att öka elevernas 

tolerans och samt minska och förebygga främlingsfientlighet. Projektet har under de senaste åren 

spridits till över tjugo andra kommuner. Trots dess fortlevnad och spridning har ingen 

vetenskaplig analys av projektets effekter genomförts. 

En begränsning i tidigare forskning är att de flesta insatser gällande fördomsreducering inte 

kan redogöra varför interventionen fungerar. Därför vill vi, förutom att utvärdera vilka effekter 

Toleransprojektet har på ungdomars attityder, reflektera kring vilka psykologiska mekanismer 

som ligger till grund för effekterna. Det är även av vikt att förstå för vilka individer insatsen har 

mest effekt och därför vill vi undersöka huruvida projektet har större effekt för vissa 

undergrupper än andra.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den aktuella studien är att utvärdera effekterna av Toleransprojektet. Detta syfte 

specificeras med följande frågeställningar: 

1. Förändrar Toleransprojektet deltagarnas intoleranta och fördomsfulla attityder och 

beteenden? 

2. Kvarstår eventuella effekter av Toleransprojektet vid ett års uppföljning? 

3. Hur ser eventuella effekter ut för undergrupperna könstillhörighet, etnisk tillhörighet och 

nivå av deduktiv slutledningsförmåga vid förmätning?  

Metod 

Design 

Den aktuella studien var en longitudinell effectiveness-studie beståendes av en 

interventionsgrupp samt en passiv kontrollgrupp. Studien var kvasiexperimentell, då ingen 

randomisering av deltagare skedde. Urvalet av deltagare till interventionsgruppen baserades på 

frivilliga ansökningar. Urvalet var selektivt och genomfördes av ett team, bestående av bland 

annat lärare och fritidsledare, utifrån erfarenheter och kunskap om deltagarna. Deltagarna till 

kontrollgruppen bestod av ungdomar i samma ålder och från samma geografiska område som 

deltagarna i interventionsgruppen. 

De oberoende variablerna var två och utgjordes av (1) grupptillhörighet med betingelserna 

interventionsgrupp och kontrollgrupp, samt (2) tidpunkt, med betingelserna förmätning (augusti 

2013), eftermätning (juni 2014) och uppföljning (december 2015). På grund av låg svarsfrekvens 

vid uppföljningsmätning fokuserar den huvudsakliga analysen på för- och eftermätning. 

De åtta beroende variablerna bestod av primära och sekundära utfallsmått. Studiens primära 

utfallsmått var grad av (1) intoleranta attityder, (2) främlingsfientliga fördomar samt (3) 

intoleranta beteenden. Sekundära utfallsmått var grad av (4) homonegativitet, (5) deduktiv 

slutledningsförmåga, (6) empati, (7) tolerant vänskapskommunikation samt (8) normbrytande 
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beteende. Vidare studeras huruvida kön, etnicitet och nivå av deduktiv slutledningsförmåga vid 

förmätning påverkar utfallet. 

Deltagare 

Det presumtiva antalet deltagare (n=553) bestod av elever från tre högstadieskolor i Kungälvs 

kommun. Dock fyllde n=177 personer inte i eftermätning och därmed baserades studiens 

huvudsakliga resultat på de 376 personer som fyllde i både för- och eftermätningen. Olika 

könstillhörighet samt olika etniska bakgrunder fanns representerade. Deltagare i 

interventionsgruppen (n=28) var heterogena utifrån nivå av främlingsfientlighet och social 

stabilitet. Ungefär två tredjedelar av deltagarna var elever med tidigare uppvisade tecken på 

extremistiska åsikter och attityder och/eller en positiv inställning till våld med främlingsfientliga 

motiv. Cirka en tredjedel var högprofilelever, vilket innebar att de var mer socialt stabila, hade 

goda skolprestationer och inte bedömdes ligga i riskzon för att utveckla extrema åsikter.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 2. Schema över flödet av deltagare från förmätning till uppföljning 
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Den passiva kontrollgruppen (n= 348) bestod av övriga elever på de tre skolorna i Kungälvs 

kommun och innehöll en heterogen grupp av deltagare avseende grad av riskbeteenden- och 

attityder. Figur 2 redogör för flödet av deltagare mellan förmätning och uppföljningsmätning. 

Tabell 1 redovisar en demografisk översikt över studiens deltagare avseende kön, ålder och 

etnicitet. Etnicitet operationaliserades genom egen rapporterad etnicitet uppdelad i tre nivåer: 

svensk, svensk/utländsk samt utländsk. Det fanns inga skillnader i kön, (χ2= ,165, p=,684), ålder 

(t=-,816, p=,415) eller etnicitet (χ2=5,622, p=,060) för de båda grupperna. 

Tabell 1. Demografisk beskrivning av deltagare 

    Interventionsgrupp  
(n=28) 

Kontrollgrupp 
(n=348) 

Total 
(n=376) 

Kön 
Antal (%) 

Kvinna 
Man 

16 (57,1) 
12 (42,9) 

185 (53,2) 
163 (46,8) 

201 (53,5) 
175 (46,5) 

Ålder, Medel (s)    14,22 (,85)  14,17 (,69)  14,17 (,7) 

Etnicitet 
Antal (%) 

Svensk 
Utländsk 
Svensk/utländsk 

21 (75) 
6 (21,4) 
0 

301 (86,5) 
30 (8,6) 
9 (2,6) 

322 (85,6) 
36 (9,6) 
9 (2,4) 

Not. n = antal, M = medelvärde, s = standardavvikelse 

Bortfallsanalys. Av samtliga deltagare var det 177 (32%) som inte fyllde i eftermätning 

och av de som fyllde i både för- och eftermätning var det 54% som inte fyllde i uppföljningen. 

Ingen information insamlades avseende anledningen till bortfallet. Det fanns ingen statistiskt 

signifikant interaktion mellan bortfall och de demografiska variablerna kön (χ2(1) = ,002, p = 

,962) eller etnicitet, (χ2(2) = ,064, p = ,968). 

Nivå av normbrytande beteende var signifikant högre vid förmätning bland de deltagare 

som föll bort (t (534)= 3,163, p=,002) och signifikant högre i interventionsgruppen än i 

kontrollgruppen (F(1, 352) = 15,257, p=,000). Det fanns även en statistisk signifikant 

interaktionseffekt mellan grupptillhörighet och bortfall vad gäller främlingsfientliga fördomar 

(F(1, 485) = 5,512, p=,019). Nivån av främlingsfientliga fördomar var signifikant högre för de i 

interventionsgruppen som fyllde i både för- och eftermätning än de som bara fyllde i förmätning. 

Det fanns ingen statistisk signifikant interaktionseffekt mellan grupptillhörighet och bortfall vad 

gäller övriga utfallsvariabler. 
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Procedur 

Procedur för rekrytering till Toleransprojektet. Ungefär 200-250 elever ansökte 

frivilligt om att få delta i Toleransprojektet. Ur de sökande valdes 50 elever ut av representanter 

från skolornas elevhälsoteam, lärare, fritidsledare, föräldrar, socialarbetare och urvalet skedde på 

basis av erfarenheter och kunskap om deltagarna. Deltagarna delades in i två grupper, med cirka 

25 deltagare i respektive grupp.  

Forskningsproceduren. I augusti 2013 skickades ett brev hem till samtliga presumtiva 

deltagare, med information om studien samt tillfrågan om samtycke till att delta. Informationen 

innefattade studiens syfte och tillvägagångssätt, att deltagandet var frivilligt, att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande i studien, att de fick en biobiljett eller ett presentkort som tack för 

sitt deltagande samt att studiens resultat endast skulle redovisas på gruppnivå. Potentiella 

deltagare blev också informerade om vem som var huvudman för studien och vem de skulle 

vända sig till vid eventuella frågor. Vidare var samtycket passivt och deltagarnas föräldrar fick 

aktivt kontakta forskningshuvudmannen för projektet om samtycke nekades. I samband med 

första mättillfället överlämnade skolornas lärare kontaktuppgifter till forskningspersonalen, för de 

deltagare där föräldrarna samtyckt till deltagande. 

Tre mätningar genomfördes; en förmätning, en eftermätning och en uppföljning. 

Förmätningen genomfördes under skoltid, via internetlänk, med assistans av testledare från 

Örebro universitet som var på plats på skolorna. Eftermätningen och uppföljningen genomfördes 

också via internetlänk och kunde genomföras när som helst under dygnet. Testledare var inte 

fysiskt behjälpliga under dessa mätningar. Istället föregicks de båda mätningarna av ett brev som 

skickades hem till deltagarnas föräldrar innehållandes information om projektet samt en 

uppmaning om att fylla i enkäten. Även ungdomarna själva fick inför varje datainsamling 

information om hur mätningen skulle gå till till, samt en länk till enkäten som de uppmanades att 

gå in på. 
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För att öka svarsfrekvensen vid eftermätning och uppföljning tog projektets testledare, 

ungefär två veckor efter brevutskicket, kontakt med de deltagare som inte fyllt i enkäten för att 

påminna dem om detta. Deltagarna instruerades återigen om att deltagandet var frivilligt, att 

resultaten skulle redovisas på gruppnivå och att de får en biobiljett som tack för sitt deltagande. 

Interventionen 

Ramar och resurser. Toleransprojektet genomfördes under ett läsår med början under 

höstterminen. Interventionen var uppbyggd som en kurs omfattandes 160 timmar fördelat på 20 

lektioner, och genomfördes en heldag varannan vecka. Undervisningen genomfördes i en 

träningsanläggningslokal, och för att undvika störningsmoment under kursen fick deltagarna 

lämna in mobilerna vid varje undervisningstillfälle. Undervisningsteamet bestod av 

utbildningsledare samt lärare, kuratorer, socialsekreterare, fritidsledare, specialpedagoger. 

Utbildningsledaren leder lektionen och en lärare är alltid delaktig i undervisningen. 

Lektionsmoment. Toleransprojektets undervisning var uppbyggd kring fyra moment; (1) 

narration, (2) diskussionsövning, (3) samarbetsövning och (4) hemuppgift. Narrationen var 

grunden för lektionerna och innebar att läraren berättade en autentisk historia från Förintelsen och 

varvade dessa med diskussioner och skrivuppgifter kring begrepp som var kopplade till 

berättelsen. Under diskussionsövningarna fördjupades frågeställningar rörande narrationen, 

exempelvis frågor om det historiska sammanhanget kring berättelsen, moraliska dilemman 

kopplade till den eller frågor där eleverna reflekterade över människornas handlande i 

skildringen. 

Under varje lektion byggdes samarbetsövningar in för att stärka gemenskapen i gruppen 

och vid varje lektionsavslut behandlades föregående lektions hemuppgift samt genomgång av ny 

hemuppgift. Samtliga hemuppgifter bestod av en skrivuppgift kring ett pågående tema som hade 

vidrörts under lektionstid, exempelvis “vad innebär det att ta moraliskt ansvar?” 
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Avslutning. Kursen avslutades med en veckolång resa till Polen där man besökte platser 

kopplade till förintelsen, exempelvis judiska barnhem och koncentrationsläger. Eleverna fick 

under resan i uppgift att leta reda på specifika platser som de berört under undervisningen. Efter 

resan till Polen hölls ytterligare cirka fem tillfällen där möjlighet gavs för eleverna att diskutera 

och bearbeta upplevelserna från resan. Vidare gjordes ett avslutande projekt, i form av en 

konstutställning, där eleverna uttryckte lärdomar och upplevelser från kursen.  

Den aktuella studien genomfördes på den intervention som startade den första veckan i 

september 2013 och pågick en heldag varannan vecka under läsåret 2013-2014. Samma vecka 

som interventionsgruppens arbete startade, delgavs kontrollgruppen informationsmaterial om 

Toleransprojektet. 

Mätinstrument.  

För datainsamlingen användes en databaserad enkät (se bilaga 1). Enkäten bestod av en 

sammanställning av nitton delformulär. Samtliga delformulär i enkäten kommer inte att beskrivas 

utan endast de som är relevanta utifrån syftet med denna utvärdering. 

Primära utfallsmått 

Intoleranta attityder. För att mäta nivå av intoleranta attityder användes en skala med fem 

påståenden kring invandrares rättigheter i relation till svenskar (se bilaga 1, sid. 56). Svaren 

skattades på en femgradig likertskala från (1)“Stämmer mycket bra” till (5) “Stämmer inte alls”. 

Främlingsfientliga fördomar. För mätning av främlingfientliga attityder, värderingar och 

fördomar användes Classical and modern racial prejudice scale (Akrami, Ekehammar, & Araya, 

2000). Skalan består av sjutton frågor och svaren skattades på en femgradig likertskala från (1) 

“Håller inte med” till (5) “Håller verkligen med” (se bilaga 1, sid. 68). 

Intolerant beteende. Nivå av intolerant beteende mättes utifrån en egenkonstruerad skala 

och bestod av tre frågor som behandlar hur ofta man mobbat, hotat eller trakasserat någon på 

grund av deras etnicitet, sexualitet eller vikt (se bilaga 1, sid. 65). Skalan har inspirerats av 
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Poteat, Mereish, DiGiovanni & Koenig (2011) utifrån en fråga om utsatthet på grund av homo- 

eller bisexualitet. Frågorna i den aktuella studien berör förövarperspektivet och skattas på en 

femgradig likertskala från (1) “Aldrig” till (5) “Väldigt ofta”. 

Sekundära utfallsmått 

Homonegativitet. Modern Homonegativity Scale (Morrison, & Morrison, 2002) mäter 

attityder och känslor gentemot homosexuella utifrån sjutton påståenden om homosexuella män 

och kvinnor. Svaren skattades på en likertskala mellan (1) “Håller verkligen inte med” till (5) 

“Håller verkligen med” (se bilaga 1, Sid. 67). Skalan finns i två versioner, där de identiska 

påståendena antingen avser homosexuella män (Modern Homonegativity Scale - Gay Men) eller 

homosexuella kvinnor (Modern Homonegativity Scale - Lesbian Women). I den aktuella studiens 

version byttes begreppet “homosexuella män”/”homosexuella kvinnor” ut till “homosexuella 

människor”. 

Empati. Självskattningsinstrumentet The Empathy Assessment Index (EAI) av Lietz et al 

(2011) består av femtio påståenden och mäter nivå av interpersonell empati. Av dessa har 14 

stycken valts ut till den aktuella studien (se bilaga 1, sid. 66). Påståendena behandlar deltagarens 

empatiska perspektivtagande och skattas på en likertskala mellan 1 och 6, där 1 betydde 

“Stämmer inte alls” och 6 betydde “Stämmer alltid”. 

Normbrytande beteende. Nivå av normbrytande beteende mättes genom en skala med elva 

frågor som behandlar olika normbrytande beteenden, så som våld och stöld under det senaste 

året. Fråga 1-10 återfinns i Skoog (2008). Svaren skattades på en likertskala mellan (1) “Nej, det 

har inte hänt” och (5) “Fler än 10 gånger” (se bilaga 1, sid. 57).  

Deduktiv slutledningsförmåga. En egenkonstruerad skala bestående av fem frågor 

användes för att mäta nivå av deduktiv slutledningsförmåga. De två första frågorna rör logisk 

slutledning och har två svarsalternativ (1=logiskt, 2=ej logiskt). Övriga tre frågor mäter 

benägenhet att ta beslut oberoende av fördomar (se bilaga 1, sid. 71). En sexgradig likertskala 



ATT MOTARBETA INTOLERANS I SKOLAN 
 

26 

från (1) “Ja, definitivt” till (6) “Nej, definitivt inte” användes. Dessa items omkodades till 1 (för 

svar mellan 1-3) och 2 (för svar mellan 4-6). 

Tolerant vänskapskommunikation. En skala konstruerad för den aktuella studien användes 

för att mäta grad av tolerant vänskapskommunikation (Ekström & Östman, 2013). Skalan 

innehåller sex frågor, där de tre första avser mäta samt frekvens av samtal om tolerans gentemot 

invandrare  och de tre senare avser mäta stöttande vänskapsbeteende.  En femgradig likertskala 

från (1) ”Aldrig” till (5) ”Mycket ofta” användes (se bilaga 1, sid. 69).  

Etiska överväganden 

Studiens enkät innehöll potentiellt känsliga frågor för deltagarna, exempelvis frågor om 

normbrytande beteende och fördomar mot invandrare. Dessa frågor kan upplevas som känsliga 

men är nödvändiga för att fånga de begrepp som mättes. Dessutom uppmanades deltagarna att, i 

enkäten, namnge tre till tio vänner. Detta kräver ett etiskt övervägande då dessa vänner inte 

lämnat samtycke till att nämnas eller vara delaktiga i studien. Denna information inhämtades 

dock endast för att underlätta en kartläggning av vänskapssamband. Vidare inhämtades 

personuppgifter för samtliga deltagare med syfte att kunna länka samman svar från de tre 

mätningarna. Därefter kodades svaren anonymt. 

Dessa aspekter övervägdes etiskt i överensstämmelse med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002), som innefattar konfidentialitetskravet, 

informationskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. Detta visades exempelvis genom att 

informationen om ungdomarna enbart hanterades av de som arbetade inom studien samt att 

resultaten redovisades på gruppnivå och därmed inte är utpekande för enskild individ. Den 

aktuella studien har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden (EPN) i Uppsala. 

Fullständig objektivitet under informationsinsamlandet kring Toleransprojektet kunde inte 

garanteras, då majoriteten av informationskanalerna var positiva till Toleransprojektets insats. 
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Författarna till denna uppsats har en medvetenhet kring detta och ämnar i möjligaste mån förhålla 

sig objektivt till inhämtad information.  

Statistiska analyser 

Outliers existerade för samtliga variabler. Dessa bedömdes vara genuint ovanliga värden 

och berodde således inte på mätfel eller inmatningsfel. Samtliga analyser genomfördes både med 

och utan outliers. Slutsatsen utifrån en jämförelse av dessa analyser var att outliers inte 

signifikant påverkade resultatet av analyserna och därför gjordes bedömningen att inte ta bort 

några outliers. 

Normalitetstestning för samtliga skalor genomfördes med Shapiro-Wilk's test (p < ,05), 

uppdelat på grupptillhörighet. Utfallsmåttet normbrytande beteende var inte normalfördelat vid 

förmätning och det fanns en tydlig golveffekt för samtliga undergrupper. För kontrollgruppen 

fanns en positiv skewness på 2,416 (standardfel=,131) och en kurtosis på 7,323 

(standardfel=,262) och för interventionsgruppen fanns en positiv skewness på 1,145 

(standardfel=,441) och en kurtosis på ,625 (standardfel=,858). Försök att korrigera för denna 

snedfördelning med hjälp av transformering av studiens data gav ingen effekt. Emellertid är 

mixad ANOVA relativt robust mot överträdelse av normalitetsprincipen, i synnerhet när 

snedfördelningen är likadan i alla grupper (Leard Statistics, n.d.). Därför har denna 

snedfördelning bortsetts ifrån vid analysen av studiens data. 

För bortfallsanalys och för analys av förmätningsskillnader användes oberoende t-test samt 

tvåvägs univariate ANOVA för de numeriska utfallsmåtten och för variablerna kön och etnicitet 

användes Pearson chi-square test. För de variabler där förmätningsskillnader kunde påvisas 

användes dessa som kovariat för samtliga analyser. 

Tvåvägs mixad ANOVA med upprepade mätningar användes för att jämföra skillnader 

över tid mellan interventions- och kontrollgrupp för samtliga utfallsmått. För signifikanta resultat 

med mer än två mättillfällen gjordes efteranalyser med tvåvägs univariate ANOVA för samtliga 
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tidpunkter. Vid tillägg av faktorerna könstillhörighet, etnicitet och deduktiv slutledningsförmåga 

vid förmätning användes trevägs mixad ANOVA med upprepade mätningar. För att möjliggöra 

en jämförelse mellan de med hög och låg nivå av deduktiv slutledningsförmåga vid förmätning 

delades frekvensfördelningen av resultatet upp i de 50% lägsta och 50% högsta värdena.  

Skalorna i den aktuella studiens enkät reliabilitetstestades och visade en intern korrelation 

på medel- hög nivå för samtliga skalor. Samtliga signifikansanalyser genomfördes med en 

alfanivå på ,05. I det fall där analyserna brutit mot antagandet om sfäricitet kontrollerades detta 

för med hjälp av Greenhouse-Geissner. 

Resultat 

Resultatet består av tre delar. I resultatets första del beskrivs först skillnader mellan grupper vid 

förmätning och sedan effekter för primära och sekundära utfallsmått för för- och eftermätning. I 

resultatets andra del presenteras effekter på primära och sekundära utfallsmått för alla tre 

mättillfällen. Den tredje delen beskriver effekter vid för- och eftermätning av undergrupper för 

samtliga utfallsmått. 

Skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp vid förmätning 

Vid förmätning skiljde sig inte grupperna åt på någon av variablerna förutom normbrytande 

beteende, där interventionsgruppen (n=28) hade signifikant högre nivå av normbrytande beteende 

än kontrollgruppen (n=344), (t (370)=-2,35, p = ,026 ). För att kontrollera för detta genomfördes 

samtliga analyser därför med normbrytande beteende som kovariat. 

Finns det skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp efter ett år? 

Primära utfallsmått. Tabell 2 redovisar data för primära och sekundära utfallsmått 

gällande för- och eftermätning. Inga signifikanta interaktionseffekter av grupptillhörighet och 

tidpunkt fanns för något av de primära utfallsmåtten. Detta innebär att det inte är någon 

signifikant skillnad i förändring över tid mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen för 

intoleranta attityder, främlingsfientliga fördomar och intoleranta beteenden. Signifikanta 
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Tabell 2. Data för primära och sekundära utfallsmått gällande för- och eftermätning 

Utfallsmått (Primära, 
Sekundära) 
Grupp (n) 

Förmätning 
  M (s) 

Eftermätning 
  M (s) 

Interaktionseffekt 
Grupptillhörighet*tidpunkt 

Huvudeffekt 
Tidpunkt Grupptillhörighet 

F (fg) p F (fg*) p F (fg*) p 
Intoleranta attityder 1 

Intervention (28) 
Kontroll (344) 

 
1,57 (,49) 
1,77 (,68) 

 
1,56 (,61) 
1,83 (,74) 

,468 (1, 366) ,494 ,021 ,885 6,503 ,011* 

Fördomar 2 

Intervention (25) 
Kontroll (303) 

 
2,31 (,51) 
2,49 (,61) 

 
2,19 (,60) 
2,43 (,69) 

,292 (1, 325) ,589 2,133 ,145 5,384 ,021* 

Intolerant beteende 3 

Intervention (25) 
Kontroll (301) 

 
1,08 (,22) 
1,06 (,21) 

 
1,25 (,45) 
1,11 (,43) 

,257 (1, 323) ,613 ,034 ,854 ,102 ,750 

Homonegativitet 4 

Intervention (25) 
Kontroll (311) 

 
2,56 (,56) 
2,67 (,62) 

 
2,44 (,75) 
2,57 (,71) 

,005 (1, 333) ,942 2,288 ,131 2,145 ,144 

Empati 5 

Intervention (26) 
Kontroll (319) 

 
4,18 (,47) 
4,29 (,69) 

 
4,38 (,77) 
4,32 (,81 

,375 (1, 342) ,541 ,003 ,959 ,073 ,787 

Normbrytande beteende 6 

Intervention (28) 
Kontroll (339) 

 
1,24 (,30) 
1,10 (,20 

 
1,42 (,57) 
1,19 (,32) 

2,942 (1, 364) ,087 23,15 <,001* 2,491 ,115 

Tolerant 
vänskapskommunikation 7 

Intervention (27) 
Kontroll (308) 

 
1,77 (,63) 
1,69 (,69) 

 
2,04 (,70) 
1,88 (,69) 

,433 (1, 332) ,511 10,244 ,002* ,010 ,922 

Deduktiv 
slutledningsförmåga 8 

Intervention (28) 
Kontroll (310) 

 

1,32 (,33) 
1,25 (,27) 

 

1,23 (,28) 
1,25 (,29) 

2,717 (1, 335) ,100 1,479 ,225 ,867 ,353 

Not. 1 Skattas mellan 1 (”stämmer mycket bra”) och 5 (”stämmer inte alls”); 2 Skattas mellan 1 (”håller inte med”) och 5 (”håller verkligen med”); 3 Skattas mellan 1 (”aldrig”) 
och 5 (”väldigt ofta”); 4 Modern Homonegativity scale skattas mellan 1 (”håller verkligen inte med”) och 5 (”håller verkligen med”); 5  Empathy Assessment Index skattas 
mellan 1 (”stämmer inte alls”) och 6 (”stämmer alltid”); 6 skattas mellan 1 (”nej det har inte hänt”) och 5 (”fler än 10 gånger”) ; 7 skattas mellan 1 (”aldrig”) och 5 (”mycket 
ofta”); 8 skattas mellan 1 (”ja”) och 2 (”nej”);  n = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse; fg = frihetsgrader; fg* = frihetsgraderna är samma som vid 
föregående interaktionseffekt; * = signifikant resultat <,05 
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huvudeffekter av grupptillhörighet påvisades för utfallsmåtten intoleranta attityder och 

främlingsfientliga fördomar. Detta innebär att kontrollgruppen har signifikant högre nivå av 

intoleranta attityder och främlingsfientliga fördomar än interventionsgruppen, oberoende av tid. 

Dock är effektstorleken liten (partiell η2 =,01 respektive partiell η2 =,016) för båda effekterna.  

Sekundära utfallsmått. För samtliga sekundära utfallsmått visades inga 

interaktionseffekter av grupptillhörighet och tidpunkt. Signifikant huvudeffekt av tid gällande 

normbrytande beteende (partiell η2 =,060) och tolerant vänskapskommunikation (partiell η2 

=,030) fanns, men med liten effektstorlek. Dessa resultat innebär att båda grupperna signifikant 

ökar i nivå av normbrytande beteende och tolerant vänskapskommunikation över tid, oberoende 

av grupptillhörighet. 

Finns det en skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp vid uppföljning? 

Tabell 3. Demografisk beskrivning av deltagare vid uppföljningsmätning  
    Interventionsgrupp 

(n=17) 
Kontrollgrupp 
(n=155) 

Total 
(n=172) 

Kön 
Antal (%) 

Kvinna 
Man 

11 (64,7) 
6 (35,3) 

80 (51,6) 
75 (48,4) 

91 (52,9) 
81 (47,1) 

Åder, M (s)    16.47 (,51)  16.44 (,54)  16.44 (,53) 

 
Etnicitet 
Antal (%) 

Svensk 
Utländsk 
Svensk/utländsk 

14 (82,4) 
3 (17,6) 
0 (0) 

131 (84,5) 
19 (12,3) 
5 (3,2) 

145 (45,3) 
22 (12,8) 
5 (2,9) 

Not. n = antal, M = medelvärde, s = standardavvikelse 

 

Internt bortfall. Resultat där uppföljningsmätning inkluderades, baserades enbart på de 

deltagare som fyllt i studiens enkät vid alla tre mättillfällen. Se Tabell 3 för demografisk 

beskrivning av dessa deltagare. Då svarsfrekvensen vid uppföljningen var 46% innebär detta ett 

betydande bortfall. Av de 376 personer som fyllde i för- och eftermätning fyllde 172 personer i 

uppföljningsmätningen. Ingen information angående anledningen till bortfallet fanns att tillgå. 

Bortfallsanalys visade att de deltagare som föll bort mellan eftermätning och 

uppföljningsmätning inte skiljde sig signifikant från övriga deltagare, vad gäller kön (χ2(1) = ,39, 

p = ,844) eller etnicitet (χ2(2) = 3,642, p = ,162). De som föll bort hade däremot en signifikant 

högre nivå av normbrytande beteende (t (369)=2,910, p=,004) än de deltagare som fyllde i alla tre 
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mätningar. När grupptillhörighet inkluderades visades en statistisk signifikant interaktionseffekt 

av grupptillhörighet och bortfall vad gäller nivå av intolerant beteende (F (1, 346) = 5,960,  

p=,015, partiell η2 =,017) och empati (F (1, 355) = 4,005, p=,046, partiell η2 =,011) vid 

eftermätning, men med mycket liten effektstorlek för båda variablerna. Detta betyder att de som 

föll bort i interventionsgruppen hade mindre intolerant beteende men var mer empatiska än de 

som föll bort i kontrollgruppen. 

Primära utfallsmått. Tabell 4 redovisar data för primära och sekundära utfallsmått 

gällande för-, efter- och uppföljningsmätning. Inga signifikanta interaktionseffekter av tid, 

grupptillhörighet och respektive utfallsmått påvisades. En huvudeffekt av grupptillhörighet fanns 

dock hos samtliga primära utfallsmått. Detta innebär att interventionsgruppen hade signifikant 

högre nivå av intolerant beteende men lägre nivå av intoleranta attityder och främlingsfientliga 

fördomar än kontrollgruppen. Samtliga effekter hade liten effektstorlek (partiell η2 =,025, partiell 

η2 =,043 respektive partiell η2 =,034). Ingen huvudeffekt av tid fanns för något av utfallsmåtten. 

Sekundära utfallsmått.  Det fanns en signifikant interaktionseffekt av tid och 

grupptillhörighet för utfallsmåttet normbrytande beteende. Figur 3 tydliggör skillnaden av 

normbrytande beteende mellan interventions- och kontrollgruppen vid alla tre mätningar. I båda 

grupperna fanns en signifikant ökning över tid (partiell η2 =,122) men post hoc-analys visade att 

interventionsgruppen  (M = 1,49, SE = 0,83) hade signifikant högre nivå av normbrytande 

beteende än kontrollgruppen  (M = 1,24, SE = 0,27) vid uppföljningsmätningen (F (1, 169) = 

7,875, p=,006), men inte vid eftermätning. Det var en liten effektstorlek (partiell η2 =,034). 
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Tabell 4.  Data för primära och sekundära utfallsmått för för-, efter- och uppföljningsmätning 

Utfallsmått (Primära, 
Sekundära) 
Grupp (n) 

Förmätning 
  M (s) 

Eftermätning  
M (s) 

Uppföljning 
     M (s) 

Interaktion 
Grupptillhörighet*tidpunkt 

Huvudeffekt 
Tidpunkt Grupptillhörighet 

F (fg) p F (fg) p F (fg) p 
Intoleranta attityder 1 

Intervention (17) 
Kontroll (155) 

 
1,49 (,50) 
1,75 (,75) 

 
1,58 (,63) 
1,76 (,76) 

 
1,54 (,68) 
1,86 (,82) 

,224 (2, 338) ,788 1,347 (2, 338) ,261 4,339 (1, 169) ,039* 

Främlingsfientliga 
fördomar 2 

Intervention (15) 
Kontroll (140) 

 
2,11 (,46) 
2,42 (,67) 

 
2,11 (,63) 
2,38 (,75) 

 
1,94 (,65) 
2,27 (,74) 

,153 (2, 304) ,858 2,519 (2, 304) ,082 6,850 (1, 152) ,010* 

Intolerant beteende 3 

Intervention (14) 
Kontroll (139) 

 
3,29 (,83) 
3,17 (,64) 

 
4,00 (2,15) 
3,14 (,43) 

 
3,71 (1,73) 
3,20 (,79) 

2,113 (2, 300) ,126 ,810 (2, 300) ,439      5,247 (1, 150) ,023* 

Homonegativitet 4  
Intervention (15) 
Kontroll (144) 

 
2,46 (,57) 
2,62 (,69) 

 
2,22 (,70) 
2,54 (,77) 

 
2,20 (,74) 
2,48 (,80) 

,395 (2, 312) ,660 2,395 (2, 312) ,097 4,853 (1, 156) ,029* 

Empati 5 

Intervention (16) 
Kontroll (144) 

 
4,19 (,54) 
4,33 (,71) 

 
4,10 (,69) 
4,37 (,79) 

 
4,21 (,63) 
4,35 (,72) 

,206 (2, 314) ,814 ,048 (2, 314) ,954 ,500 (1, 157) ,481 

Normbrytande beteende 6 

Intervention (17) 
Kontroll (155) 

 
1,21 (,34) 
1,07 (,14) 

 
1,47 (,57) 
1,12 (,21) 

 
1,61 (,72) 
1,23 (,32) 

5,864 (2, 338) ,007* 23,483 (2, 338) <,001* 14,758 (1, 169) <,001* 

Tolerant 

vänskapskommunikation 7 

Intervention (14) 
Kontroll (144) 

 
1,69 (,65) 
1,70 (,74) 

 
2,32 (,68) 
1,91 (,73) 

 
2,58 (,71) 
2,05 (,78) 

2,968 (2, 310) ,060 13,098 (2, 310) <,001* ,952 (1, 155) ,331 

Deduktiv 
slutledningsförmåga 8 

Intervention (14) 
Kontroll (144) 

 

1,30 (,28) 
1,30 (,25) 

 

1,21 (,24) 
1,28 (,25) 

 

1,23 (,25) 
1,22 (,24) 

,622 (2, 310) ,538 1,013 (2, 310) ,364 ,065 (1, 155) ,798 

Not. 1 Skattas mellan 1 (”stämmer mycket bra”) och 5 (”stämmer inte alls”); 2 Skattas mellan 1 (”håller inte med”) och 5 (”håller verkligen med”); 3 Skattas mellan 1 (”aldrig”) 
och 5 (”väldigt ofta”); 4 Modern Homonegativity Scale skattas mellan 1 (”håller verkligen inte med”) och 5 (”håller verkligen med”); 5 Empathy Assessment Index skattas 
mellan 1 (”stämmer inte alls”) och 6 (”stämmer alltid”); 6 skattas mellan 1 (”nej det har inte hänt”) och 5 (”fler än 10 gånger”) ; 7 skattas mellan 1 (”aldrig”) och 5 (”mycket 
ofta”); 8 skattas mellan 1 (”ja”) och 2 (”nej”); n = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse; fg = frihetsgrader; * = signifikant resultat <,05
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Figur 3. Förändring i normbrytande beteende över tid för kontroll- och interventionsgrupp. 

 

För övriga sekundära utfallsmått fanns inga signifikanta interaktionseffekter. Dock fanns en 

tendens till signifikant interaktionseffekt (p=,060) av tidpunkt och grupptillhörighet gällande 

tolerant vänskapskommunikation. Båda grupperna ökade signifikant (partiell η2 =,078) men 

interventionsgruppen tenderade att ha en större ökning i nivå av tolerant vänskapskommunikation 

än kontrollgruppen över tid. En visuell analys av förändringarna pekar på att skillnaden var som 

störst vid uppföljningsmätning (se figur 4).   

Figur 4. Förändring i tolerant vänskapskommunikation över tid för kontroll- och 
interventionsgrupp 
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Vidare visades en signifikant huvudeffekt, med liten effektstorlek (partiell η2 =,030), av 

grupptillhörighet för homonegativitet. Detta betyder att kontrollgruppen visade mer 

homonegativitet än interventionsgruppen, oberoende av förändring över tid. 

Sammanfattning av resultat för samtliga utfallsmått 

Primära utfallsmått. Förändring på de primära utfallsmåtten efter ett år, och vid 

uppföljningsmätning skiljde sig inte åt mellan interventions- och kontrollgruppen. Dock hade 

kontrollgruppen signifikant högre nivå av intoleranta attityder och främlingsfientliga fördomar än 

interventionsgruppen, oberoende av tid, både vid ett år och två år efter studiens start. För 

utfallsmåttet intolerant beteende fanns ingen signifikant förändring vid ett år, men när 

uppföljningsmätningen inkluderades i analysen visade sig interventionsgruppen ha högre nivå av 

intolerant beteende, oberoende av tidpunkt. Bortfallsanalys visade att de med låg nivå av 

intolerant beteende i interventionsgruppen föll bort mellan efter- och uppföljningsmätning. 

Samtliga effektstorlekar för utfallsmåtten var små. 

Sekundära utfallsmått. Båda grupperna ökade signifikant i nivå av normbrytande 

beteende över tid. Denna effekt höll i sig vid uppföljningsmätning, då man även kunde se att nivå 

av normbrytande beteende ökat mer interventionsgruppen än i kontrollgruppen. Vidare ökade 

deltagarna signifikant i nivå av tolerant vänskapskommunikation över tid vid både ett års mätning 

och två års mätning, med en tendens till större ökning i interventionsgruppen. För utfallsmåttet 

homonegativitet fanns inga signifikanta effekter vid ett år. Däremot visades kontrollgruppen ha 

signifikant högre nivå av homonegativitet än interventionsgruppen, oberoende av tidpunkt. 

Samtliga effektstorlekar för utfallsmåtten var små. 
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Hur ser eventuella effekter ut på undergruppsnivå vad gäller kön, etnisk tillhörighet och 

deduktiv slutledningsförmåga? 

Modereras effekten av könstillhörighet?  

Primära utfallsmått.  Tabell 5 visar effekter av könstillhörighet för primära och sekundära 

utfallsmått gällande för- och eftermätning. Ingen interaktionseffekt eller huvudeffekt av kön, 

grupptillhörighet och tidpunkt påvisades för de primära utfallsmåtten. Detta betyder att 

könstillhörighet inte påverkar förändring av nivå av intoleranta attityder, främlingsfientliga 

fördomar eller intoleranta beteenden i någon av grupperna över tid. 

Sekundära utfallsmått. En signifikant tvåvägsinteraktion, med liten effektstorlek (partiell 

η2 =,018), fanns för kön och tidpunkt för homonegativitet. Detta innebär att flickors nivå av 

homonegativitet minskade över tid medan pojkar ökade i nivå av homonegativitet, oberoende av 

grupptillhörighet. Inga övriga interaktionseffekter påvisades för könstillhörighet. 

Tabell 5. Effekter av könstillhörighet på primära- och sekundära utfallsmått vid för- och 
eftermätning. 

Not. 1 Modern Homonegativity scale; 2  Empathy Assessment index; fg = frihetsgrader; fg* = frihetsgraderna är 
samma som vid föregående interaktionseffekt; * = signifikant resultat <,05 

 

Modereras effekten av etnisk tillhörighet?   

Primära utfallsmått. En statistiskt signifikant trevägsinteraktion av etnicitet, 

grupptillhörighet och tidpunkt fanns för utfallsmåttet intolerant beteende (se figur 5). Samtliga 

etniska undergrupper i kontroll- och interventionsgruppen ökade i nivå av intolerant beteende 

förutom svenskar i interventionsgruppen som minskade i intolerant beteende över tid. Personer 

Utfallsmått  
(Primära, Sekundära) 

Interaktionseffekt 
kön*grupp*tidpunkt 

Tvåvägsinteraktion 
kön*grupp 

Tvåvägsinteraktion 
kön*tidpunkt 

Huvudeffekt  
kön 

 F (fg) p F (fg*) p F (fg*) p F (fg*) p 
Intoleranta attityder ,018 (1, 364) ,894 3,549 ,060 1,186 ,277 ,459 ,499 
Främlingsfientliga 
fördomar 

,651 (1, 323) ,420 1,764 ,185 1,895 ,170 ,000 ,986 

Intolerant beteende ,662 (1, 321) ,417 ,501 ,480 ,221 ,639 ,445 ,500 
Homonegativitet 1 2,329 (1, 331) ,128 ,072 ,788 5,991 ,015* 13,198 <,001* 
Normbrytande beteende 1,112 (1, 362) ,292 ,555 ,457 ,168 ,682 ,009 ,925 
Empati 2 ,019 (1, 340) ,890 ,092 ,762 ,369 ,544 ,015 ,902 
Deduktiv 
slutledningsförmåga 

,836 (1, 333) ,361 ,886 ,347 ,267 ,606 18,104 <,001* 

Tolerant 
vänskapskommunikation 

,478 (1, 330) ,490 1,310 ,253 ,010 ,920 5,619 ,018* 
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med utländsk bakgrund i interventionsgruppen ökade mest i nivå av intolerant beteende. 

Effektstorleken var liten (partiell η2 =,016). 

Figur 5. Förändring över tid i intolerant beteende, för kontroll- och interventionsgrupp 

 

Sekundära utfallsmått. En statistiskt signifikant tvåvägsinteraktion, med liten effektstorlek 

(partiell η2 =,026), av etnisk tillhörighet och tidpunkt påvisades för utfallsmåttet tolerant 

vänskapskommunikation. Samtliga deltagare i interventionsgruppen ökade i nivå av tolerant 

vänskapskommunikation medan deltagarna i kontrollgruppen både ökade och minskade i nivå av 

tolerant vänskapskommunikation. Vidare fanns signifikanta huvudeffekter av etnisk tillhörighet 

för utfallsmåtten homonegativitet samt deduktiv slutledningsförmåga. Personer med svensk 

etnicitet hade lägre nivå av homonegativitet samt högre nivå av deduktiv slutledningsförmåga än 

personer med utländsk bakgrund, oberoende av tidpunkt eller grupptillhörighet. Samtliga effekter 

hade liten effektstorlek (partiell η2 =,019 respektive partiell η2 =,027). Tabell 6 visar effekter av 

etnicitet för primära och sekundära utfallsmått gällande för- och eftermätning. 
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Tabell 6. Effekter av etnisk tillhörighet på primära- och sekundära utfallsmått vid för- och 
eftermätning. 

Utfallsmått  
(Primära, Sekundära) 

Interaktionseffekt 
etnicitet*grupp* 
tidpunkt 

Tvåvägsinteraktion 
etnicitet*grupp 

Tvåvägsinteraktion 
etnicitet*tidpunkt 

Huvudeffekt 
etnicitet 

 F (fg) p F (fg) p F (fg*) p F (fg*) p 
Intoleranta attityder 1,865 (1, 359) ,156 ,001 (2, 359) ,980 ,084 ,772 2,114 ,122 
Främlingsfientliga 
fördomar 

2,926 (1, 320) ,088 1,606 (2, 320) ,206 ,233 ,792 ,353 ,703 

Intolerant beteende 5,094 (1, 318) ,025* ,848 (2, 318) ,358 5,767 ,003* 2,621 ,074 
Homonegativitet 1 2,398 (1, 328) ,122 2,668 (2, 328) ,103 2,588 ,077 3,116 ,046* 
Normbrytande beteende ,015 (1, 357) ,900 ,025 (2, 357) ,875 2,044 ,131 1,900 ,151 
Empati 2 2,119 (1, 337) ,146 2,347 (2, 337) ,126 2,290 ,103 1,917 ,149 
Deduktiv 
slutledningsförmåga 

,021 (1, 328) ,885 1,912 (2, 328) ,168 ,729 ,483 4,561 ,011* 

Tolerant 
vänskapskommunikation 

2,519 (1, 327) ,113 1,058 (2, 327) ,304 4,338 ,014* 1,040 ,355 

Not. 1 Modern Homonegativity scale; 2  Empathy Assessment index;  fg = frihetsgrader; fg* = frihetsgraderna är 
samma som vid föregående tvåvägsinteraktion; * = signifikant resultat <,05 

 

Modereras effekten av deduktiv slutledningsförmåga?  

Primära utfallsmått. Tabell 7 redogör för effekter av deduktiv slutledningsförmåga vid 

förmätning. En signifikant interaktionseffekt fanns för deduktiv slutledningsförmåga, tidpunkt 

och grupptillhörighet för utfallsmåttet intolerant beteende. De med låg deduktiv förmåga i 

interventionsgruppen minskade i nivå av intolerant beteende över tid, medan övriga deltagare 

samt kontrollgruppen ökade i nivå av intolerant beteende. Detta innebär att nivå av deduktiv 

slutledningsförmåga, vid förmätning, hade påverkan på hur utfallsmåttet intolerant beteende 

förändras över tid i interventionsgruppen. Effekten hade liten effektstorlek (partiell η2 =,012). 

Inga ytterligare interaktionseffekter eller huvudeffekt fanns hos de primära utfallsmåtten. 

Sekundära utfallsmått. För utfallsmåtten normbrytande beteende och empati konstaterades 

en signifikant trevägsinteraktion av deduktiv slutledningsförmåga, grupptillhörighet och tidpunkt. 

Båda grupperna ökade i nivå av normbrytande beteende, men ökningen var större bland de med 

hög deduktiv slutledningsförmåga i interventionsgruppen. Nivå  av empati ökade över tid för 

individer med låg deduktiv slutledningsförmåga i båda grupperna, medan personer med hög 
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deduktiv slutledningsförmåga i interventionsgruppen fick lägre nivå av empati över tid. Samtliga 

effekter hade liten effektstorlek (partiell η2 =,021 respektive partiell η2 =,018). 

Tabell 7. Effekter av Deduktiv slutledningsförmåga på primära- och sekundära utfallsmått vid 
för- och eftermätning. 

Utfallsmått  
(Primära, Sekundära) 

Interaktionseffekt 
Deduktiv*grupp* 
tidpunkt 

Tvåvägsinteraktion 
Deduktiv*grupp 

Tvåvägsinteraktion 
Deduktiv*Tidpunkt 

Huvudeffekt 
Deduktiv 

 F (fg) p F (fg*) p F (fg*) p F (fg*) p 
Intoleranta attityder ,214 (1, 364) ,644 ,772 ,380 ,620 ,432 ,374 ,541 
Främlingsfientliga 
fördomar 

1,263 (1, 323) ,262 1,405 ,237 ,004 ,947 ,169 ,684 

Intolerant beteende 4,028 (1, 321) ,046* 3,567 ,060 3,574 ,060 ,603 ,438 
Homonegativitet 1 ,393 (1, 331) ,531 ,349 ,555 1,979 ,160 2,355 ,126 
Normbrytande beteende 7,725 (1, 362) ,006* 11,035 ,001* 3,946 ,048* 6,283 ,013* 
Empati 2 6,099 (1, 340) ,014* 3,758 ,053 6,844 ,009* ,854 ,356 
Deduktiv 
slutledningsförmåga 

1,649 (1, 333) ,200 ,014 ,905 36,588 <,001* 48,630 <,001* 

Tolerans 
vänskapskommunikation 

,414 (1, 330) ,520 ,038 ,845 ,018 ,894 1,004 ,317 

Not. 1 Modern Homonegativity scale; 2  Empathy Assessment index; fg = frihetsgrader; fg* = frihetsgraderna är 
samma som vid föregående interaktionseffekt; * = signifikant resultat <,05 

Sammanfattning av resultat på undergruppsnivå. 

Könstillhörighet. Könstillhörighet påverkade inte förändring av nivå av intoleranta 

attityder, främlingsfientliga fördomar eller intoleranta beteenden i någon av grupperna över tid. 

För utfallsmåttet homonegativitet minskade flickor, över tid, medan pojkar ökade. Detta var 

oberoende av grupptillhörighet. 

Etnisk tillhörighet. Interventionseffekten modererades av etnisk tillhörighet gällande 

intolerant beteende, där deltagare med svensk etnicitet minskade över tid och deltagare med 

utländsk etnicitet ökade. Vidare påverkade etnisk tillhörighet utfallmåttet tolerant 

vänskapskommunikation. Samtliga etniska tillhörigheter ökade, mellan för och eftermätning, 

förutom personer med svensk/utländsk etnicitet i kontrollgruppen som minskade signifikant i 

nivå av tolerant vänskapskommunikation. Effekter av etnisk tillhörighet för homonegativitet och 

deduktiv slutledningsförmåga visade att svenskar hade lägre nivå av homonegativitet och högre 

grad av deduktiv slutledningsförmåga än utländska. Detta var oberoende av grupptillhörighet och 

tidpunkt. 
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Deduktiv slutledningsförmåga. Effekten av interventionen påverkas av nivå av deduktiv 

slutledningsförmåga vid förmätning, för utfallsmåtten intoleranta beteenden, normbrytande 

beteende och empati. I interventionsgruppen ökade intoleranta beteenden hos deltagare med hög 

deduktiv slutledningsförmåga och minskade hos personer med låg deduktiv slutledningsförmåga. 

Normbrytande beteende ökade för samtliga grupper men mest för de med hög deduktiv 

slutledningsförmåga. Gällande empati så minskade nivån av empati hos de med hög nivå av 

deduktiv slutledningsförmåga. 

Diskussion 

Immigration, tillsammans med intolerans gentemot invandrare, är en realitet i många samhällen 

och uppmärksamhet inom forskning har därför riktats mot att minska fördomsfulla attityder och 

beteenden mot invandrare. Dock kan, enligt Paluck & Green (2009) majoriteten av 

fördomsreducerande interventioner inte klargöra varför och under vilka förutsättningar de 

fungerar, vilket belyser vikten av att vetenskapligt utvärdera interventioner. Syftet med den 

aktuella studien var att vetenskapligt utvärdera Toleransprojektet, ett skolbaserat 

interventionsprogram som ämnar att minska intolerans hos högstadieungdomar.  

Resultatet möjliggör inga entydiga slutsatser, men mycket pekar på att Toleransprojektet 

inte minskar deltagarnas nivå av intolerans. De ungdomar som genomgått Toleransprojektet 

skiljer sig inte från övriga ungdomar på nivå av intoleranta attityder, främlingsfientliga fördomar 

eller intolerant beteende. De skiljer sig inte heller, över tid, från andra ungdomar på övriga 

utfallsmått. Med andra ord finns, enligt dessa resultat, inga tydliga tecken på att Toleransprojektet 

bidrar till att förändra ungdomars fördomar eller intoleranta attityder och beteenden. 

Inte heller vid ett års uppföljning finns det någon skillnad i förändringen av intoleranta 

attityder och beteenden mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. En icke-signifikant 

tendens till större ökning bland de som genomgått Toleransprojektet fanns dock när det gäller 

tolerant vänskapskommunikation. Den tydligaste effekten av skillnader mellan grupperna från 
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förmätning till uppföljning är att de som genomgått projektet blev mer normbrytande i sitt 

beteende än övriga ungdomar över tid. Huruvida denna effekt beror på själva interventionen går 

att ifrågasätta och en diskussion kring anledningen till denna effekt återfinns senare i texten. 

Finns det någon effekt av Toleransprojektet beroende på undergrupperna kön, etnicitet eller 

deduktiv slutledningsförmåga vid förmätning? Resultaten visar att könstillhörighet inte påverkar 

intoleranta attityder eller beteenden samt främlingsfientliga fördomar över tid. Dock ökade pojkar 

i homonegativitet över tid och flickor minskade, vilket överensstämmer med tidigare forskning 

om att pojkar har mindre toleranta attityder än flickor (Forum för levande historia, 2014). Vid 

analys av undergruppen etnicitet visade det sig att svenskars nivå av intolerant beteende verkar ha 

minskat av interventionen, medan nivån ökat hos de med utländsk bakgrund. Vid inklusion av 

deduktiv slutledningsförmåga framstår ytterligare skillnader mellan grupperna. För de i 

interventionsgruppen som hade låg deduktiv slutledningsförmåga minskade nivån av intolerant 

beteende över tid, medan nivån ökade för övriga grupper, och för de med hög deduktiv 

slutledningsförmåga ökade nivån av normbrytande beteende mer än för övriga grupper. Detta är i 

stor kontrast till tidigare teorier om att hög deduktiv förmåga ökar förmågan att dra slutsatser 

oberoende av tidigare föreställningar (Stanovich & West, 1997), vilket antas minska risken för 

fördomar. Huruvida Toleransprojektet skulle vara orsak till dessa effekter är svårt att dra 

slutsatser kring och en vidare diskussion kring detta återfinns senare.   

Sammanfattningsvis finns inga tydliga tecken på att Toleransprojektet medför en förändring 

av deltagarnas fördomar eller intoleranta attityder och beteenden. Det verkar inte som att 

könstillhörighet påverkar Toleransprojektets effekter men att personer med svensk etnicitet och 

möjligen de med låg deduktiv slutledningsförmåga påverkas mer positivt av Toleransprojektet. 

För studiens resultat finns möjliga teoretiska förklaringar. Tidigare studier har påvisat 

Kontakthypotesens relevans för fördomsreducering om den får verka under vissa villkor (Allport, 

1954). I Toleransprojektet kan villkoren om att kontakten bör vara en förlängd process och 
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innehålla samverkande aktiviteter samt verka inom ramar för institutionellt och officiellt 

stödjande av integration uppfyllas. Däremot kan inte villkoret om att kontakten ska vara mellan 

medlemmar/grupper av lika social status säkerställas, då Toleransprojektet innefattar en 

heterogen grupp avseende inställning till våld, skolprestationer och social stabilitet. Detta betyder 

att Toleransprojektets bristande effekt på fördomsreducering möjligen kan bero på att alla 

förutsättningar för Kontakthypotesen inte har tillgodosetts. 

Interventionen har inte gett effekt på intoleranta attityder och beteenden samt 

främlingsfientliga fördomar. Spekulativt skulle den uteblivna effekten på empati kunna bidra som 

förklaring till detta. Empati, speciellt subkomponenterna mentaliseringsförmåga och empatisk 

omtanke är en predicerande faktor för generella fördomar (Bäckström & Björklund, 2008), där ju 

högre grad av empati desto lägre nivå av generella fördomar (McFarland, 2010). Då ingen 

interventionseffekt finns gällande empati kan ett rimligt antagande vara att förändring heller inte 

sker i nivå av intolerans och fördomar. 

Vidare kan ökningen av normbrytande beteende, från för- till eftermätning, som finns 

oberoende grupptillhörighet tänkas härledas till normativ åldersutveckling. Normbrytande 

beteende, såsom stöld och våldsamma brott, ökar i frekvens mellan tidig och sen tonår (Steinberg, 

2011,). Att sedan interventionsgruppen, två år efter studiens start, ökar signifikant mer över tid än 

kontrollgruppen kan bero på att de möjligtvis befinner sig mer i miljöer där tydliga riskfaktorer 

för normbrytande beteende finns såsom bristande föräldramonitorering och antisociala vänner 

(Steinberg, 2011). Därtill kan så kallad “deviancy training” ha uppstått som en iatrogen effekt av 

Toleransprojektet och skapat förutsättningar för ökat normbrytande beteende hos deltagarna i 

interventionsgruppen. Dock fungerar möjligen gruppens heterogenitet, gällande exempelvis nivå 

av social stabilitet och skolprestationer, som motvikt till att deviancy training skulle ha uppstått. 

Den ökning av intolerant beteende som påvisades hos deltagarna, skulle kunna relateras till 

den samtidiga ökningen av normbrytande beteende. Detta då båda utfallsmått beskriver 
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utåtagerande beteenden och att det därmed kan vara rimligt att interventionsgruppens tydligare 

utslag av normbrytande beteende, vid eftermätning, då också visas i intolerant beteende. Det kan 

även vara så att bortfall av deltagare i interventionsgruppen från eftermätning till 

uppföljningsmätning kan förklara uppkomsten av interventionsgruppens högre nivå av intolerant 

beteende. Bortfallet bestod nämligen av deltagare med låg nivå av intolerant beteende, vilket 

kvarlämnar en interventionsgrupp bestående av en större andel deltagare med hög nivå av 

intolerant beteende än tidigare. 

Studiens resultat visar att deltagarna ökade i frekvens av tolerant vänskapskommunikation, 

där bland annat hur ofta individen samtalar om invandrares rättigheter berördes. 

Toleransprojektet kan ha skapat plattformar för samtal kring berörda ämnen mellan vänner och 

därmed bidragit till att frekvensen av tolerant vänskapskommunikation ökade. Det är dock svårt 

att med säkerhet tillskriva dessa resultat till Toleransprojektet, då händelseutvecklingen i världen 

vid studiens tidpunkt kan ha bidragit till allmänt ökat diskussionsklimat. Ett argument för detta är 

att en ökning även påvisades i kontrollgruppen. Dessutom kan tänkas att normativ utveckling hos 

ungdomarna, exempelvis mognad och ökad abstrakt förmåga kan främja denna typ av 

kommunikation. Det fanns dock en tendens till större ökning av tolerant vänskapskommunikation 

i interventionsgruppen, som möjligen kunde ha blivit signifikant vid ett större deltagarantal hos 

studien. Spekulativt kunde kanske en signifikant effekt av interventionen gällande tolerant 

vänskapskommunikation ha haft inverkan på de primära utfallsmåtten, då Ekström & Östman 

(2013) belyser ett positivt samband mellan politiska och samhälleliga samtal och demokratiska 

värderingar rörande tolerans mot invandrare. 

Att kontrollgruppen, oberoende av tid, hade signifikant mer intoleranta attityder och 

främlingsfientliga fördomar kan möjligtvis härledas till social önskvärdhet. Det råder en 

konsensus bland många att Toleransprojektet har positiva effekter (SOU 2012:74; A. Forsman, 

personlig kommunikation, 10 Mars, 2016), något som interventionsgruppen med största 
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sannolikhet är medvetna om. Denna medvetenhet kan bidra till ökad känsla av förväntningar från 

omgivningen på att deras enkätsvar borde återspegla mer socialt önskvärda svar än deltagare i 

kontrollgruppen. Detta faktum gör det svårt att avgöra om de eventuella positiva förändringar 

som skett i interventionsgruppen redovisar verkliga förändringar eller mer eller mindre medvetna 

försök att motsvara omgivningens förväntningar. 

Resultatet för hur nivå av deduktiv slutledningsförmåga vid förmätning påverkar utfallet 

skiljer sig stort från den teoretiska förklaringsmodellen. Förmåga till deduktiv slutledning tros 

vara en viktig komponent av abstrakt resonemang (Klaczynski, 1997) och bör därmed öka 

tolerans av utgrupper, men enligt den operationalisering av deduktiv slutledningsförmåga som 

används i denna studie tycks detta inte vara fallet. Skalan som mäter deduktiv 

slutledningsförmåga är möjligen bristfällig som mått på abstrakt resonemang, eller så har 

svarsalternativen kombinerats på ett sätt som gjort instrumentet alldeles för trubbigt. Ett argument 

för att måttet på abstrakt resonemang i denna studie haltar något, kan vara det faktum att den är 

konstruerad för den aktuella enkäten och aldrig blivit vetenskapligt validerad.  

Vid analys av etnicitets påverkan på interventionen framkommer en effekt för nivå av 

intolerant beteende. Svenskar som deltagit i Toleransprojektet fick en minskad nivå av intolerant 

beteende medan personer med utländsk etnicitet fick högre nivå av intolerant beteende över tid. 

Detta innebär en möjlig iatrogen effekt av interventionen för dessa ungdomar, vilket bör tas i 

beaktande vid fortsatt arbete med Toleransprojektet. En möjlig förklaring till den positiva 

effekten för svenskar kan vara Toleransprojektets fokus på den “vita” intoleransen, förintelsen 

och intolerans mot invandring till Sverige. Detta skulle kunna göra att personer med utländsk 

etnicitet inte upplever sig vara den primära målgruppen för interventionen och därför inte tar åt 

sig av undervisningen lika mycket som svenska deltagare. 

Toleransprojektets bristande effekter skulle möjligen också kunna förklaras med 

tillkortakommanden i projektet. Projektet har inte ett tydligt syfte och detta är, enligt Kazdin 
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(2014), grundläggande för en lyckad intervention. Ett otydligt syfte kan medföra en oklarhet i en 

interventions förfarande, något som återspeglas i Toleransprojektet. Det synliggörs påtagligt i 

projektets rekryteringsprocess, där vaga inklusionskriterier för deltagarna används. Dessutom 

rekryteras deltagarna främst genom frivillighet. Dessa aspekter kan inverka på möjligheten att nå 

den optimala målgruppen, vilket kan ha bidragit till bristande effekter av Toleransprojektet.  

Vidare finns oklarhet kring till vilken grad Toleransprojektets metod är förankrat i 

forskning om fördomsreducering. Deras ambition att främja tolerans genom att exempelvis skapa 

kunskap och förståelse för utsatta grupper via sammankoppling av då- och nutid, med fokus på 

Förintelsen, är möjligen frånkopplad från hur dagens samhälle ser ut samt från 

fördomsreducerande forskning. Istället bör större fokus läggas på att arbeta med in- och 

utgrupper och främja mellangruppslig vänskapskontakt i enlighet med exempelvis 

Kontakthypotesens principer. Därtill har Toleransprojektet en begränsning i sig själv, nämligen 

att det är en specifik intervention som endast påverkar deltagarna i en kontext. Deltagarna verkar 

i flera miljöer i vardagen, får influenser från flera håll, och för att optimera förändring av attityder 

och beteenden behövs kontinuerligt arbete över kontextgränser.  

Begränsningar och styrkor med den aktuella studien 

Den aktuella studien är betydande då den, genom att utvärdera ett väletablerat 

preventionsprogram bidrar till forskningen genom kunskap om vad som behövs för att en 

interventionsinsats inom detta område ska fungera. 

Studiens enkät är stor i sin omfattning och detta kan ses som både en styrka och en svaghet. 

Svagheten ligger i att enkäten tar lång tid att genomföra, vilket kan orsaka en uttröttningseffekt. 

Detta riskerar leda till både internt bortfall och mindre reliabla svar. Ett tecken på 

uttröttningseffekt är att ifyllnadsantal för varje skala i enkäten visar att det finns ett internt 

bortfall mot slutet av enkäten. Styrkan med enkätens omfattning är att den innefattar många olika 

skalor och därmed ökar chansen att fånga begreppet tolerans, som är ett mångfacetterat begrepp. 
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Detta styrker studiens validitet och speciellt då Toleransprojektet inte har ett tydligt syfte, något 

som försvårar en utvärdering av projektet. Däremot består enkäten i majoritet av skalor som är 

konstruerade för den aktuella studien och inte är vetenskapligt validerade. Dock visar frågorna 

inom varje skala en medelhög till hög korrelation. Den sammanvägda bedömningen är ändå att 

samtliga skalor för mätning av de primära utfallsmåtten är tillförlitliga mått på nivå av 

främlingsfientliga fördomar respektive intoleranta attityder och beteende. 

Studiens resultat baseras på självskattningar och en ständig risk med dessa är att social 

önskvärdhet påverkar svaren. Ett sätt reducera social önskvärdhets inverkan på resultatets 

tillförlitlighet är att också mäta implicita attityder som tillägg till de explicita attityder som mäts 

via självskattning. Ett vedertaget instrument som används vid testning av implicita attityder är 

Brief Implicit Association test (BIAT) (Sriram & Greenwald, 2009), vilket kan användas för att 

undersöka implicita attityder gentemot personer med utländsk etnicitet. Tyvärr fanns inte 

möjligheten att ta hänsyn till implicita attityder inom ramen för denna studie. Framtida forskning 

bör inkludera testning av implicita attityder för att bättre fånga en verklig nivå av intolerans och 

fördomar. 

 Den aktuella studien gör, genom sin longitudinella design, det möjligt att mäta attityd- 

och beteendeförändring över tid. Detta är en stor styrka då attityd- och beteendeförändringar ofta 

kan utgöra en lång process. Dock är det inte omöjligt att händelser utanför studien påverkade 

resultaten då den pågick under två års tid. Förändrat medialt diskussionsklimat och ytterligare 

influenser från andra kontexter, såsom skolbetyg (Forum för levande historia, 2014), arbetslöshet 

inom familjen (Bevelender & Otterbeck, 2010) och inte minst påverkan av vänner (van Zalk, 

Kerr, van Zalk, & Stattin, 2013; van Zalk, & Kerr, 2014) är exempel på faktorer som troligtvis 

bidrar till förändring hos deltagarna. Dessutom bör normativ utveckling hos deltagarna beaktas 

vid studier över längre tid, speciellt vid tolkning av uppföljningsmätning (Kazdin, 2014), något 

som har hörsammats i den aktuella studien. Även om studiens design, i enlighet med Kazdins 
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(2014) rekommendationer, använde sig av passiv kontrollgrupp i försök att kontrollera för dessa 

utomstående påverkansfaktorer kan de inte helt uteslutas. Vidare kan det, med tanke på att 

grupperna inte randomiserades, ha funnits systematiska skillnader mellan interventions- och 

kontrollgruppen utöver den skillnad i normbrytande beteende som kontrollerades för i de 

statistiska analyserna. Detta är något som påverkar tillförlitligheten av resultaten och för att öka 

chansen till större likvärdighet mellan grupperna, och därmed också resultatens tillförlitlighet, 

kan framtida forskning använda sig av ett matchningsförfarande vid analys av data.  

Därtill påverkar studiens bortfall också resultatens tillförlitlighet. Totalt hade studien mer 

än 50% bortfall och analyser visade dessutom att de som föll bort skiljde sig från de som 

stannade kvar. Studiens slutgiltiga data representerar därför inte till fullo de som från början 

rekryterades till studien och bortfallet av deltagare kan därför ha haft en direkt påverkan på 

studiens resultat. En yttre förklaring till bortfallet, som inte står i relation till studiens deltagare, 

är att under administreringen av tredje mättillfället skedde en ombyggnation av Örebro 

Universitets hemsida. Detta kan, till viss del, ha bidragit till det stora bortfall som uppstod inför 

uppföljningsmätningen. En konsekvens av bortfallet är lågt deltagarantal i studien. Detta kan, 

enligt Kazdin (2014), resultera i låg power och därmed försvåra upptäckten av potentiella 

skillnader. En ökning av deltagarantalet kunde möjligtvis ha ökat studiens power. Ökat 

deltagarantal skulle dock vara svårt att genomföra i praktiken för den aktuella studien eftersom 

Toleransprojektet i Kungälv har ett fast deltagarantal och begränsade resurser. 

Av allt att döma finns flera andra möjliga faktorer, än just Toleransprojektet, som kan 

förklara studiens resultat. Utöver detta så har resultaten i denna studie en begränsad 

generaliserbarhet till andra tidpunkter och andra kommuner. Den politiska situationen är i ständig 

förändring och mellan 2010 och 2014 mer än fördubblades Sverigedemokraternas väljarstöd i 

Kungälv (SCB statistikdatabasen, 2016a) samtidigt som det mellan 2013-2014 också skedde en 

stor ökning av invandring till kommunen (SCB statistikdatabasen, 2016b). Dessa aspekter har 
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troligtvis påverkan på människors attityder.  Kontroll av dessa externa faktorer var inte möjligt 

inom ramen för denna effectiveness-studie. Dessutom är Toleransprojektet i ständig förändring, 

vilket också försvårar att kunna generalisera studiens resultat till andra tidpunkter än det aktuella 

året utvärderingen vilar på.  

Är då den aktuella studiens tillvägagångssätt rimligt utifrån frågeställningen huruvida 

Toleransprojektet hade effekt det specifika året det genomfördes? Denna studie tillför ett nytt 

perspektiv till forskning kring attitydförändring genom sin teori kring abstrakt förmågas koppling 

till toleranta attityder. Men med bakgrund i studiens begränsningar gällande exempelvis 

självskattning och icke randomsiering är svaret på om Toleransprojektet “fungerade” det aktuella 

året fortfarande ovisst. En inkludering av mätning av implicita attityder hade troligen gett mer 

tydlighet till svaret. Detta eftersom det kan finnas diskrepans mellan implicita och explicita 

attityder och en mätning av båda två antagligen hade gett en bättre bild av Toleransprojektets 

effekter. 

Slutsatser 

Toleransprojektet har fått mycket gott rykte och stor spridning och trots att det inte har 

utvärderats vetenskapligt finns många källor som vittnar om effekter på samhällsklimatet i 

Kungälv. De nazistiska grupperingar som fanns i Kungälv vid Toleransprojektets start existerar 

inte längre, det finns utvärderingar som räknat ut de ekonomiska vinsterna av projektet och de 

som jobbar med projektet berättar att ungdomar som skolkar från vanliga skolan kommer till 

Toleransprojektets lektioner. Dessutom är insatsen är skolbaserad och riktar sig mot rätt 

åldersgrupp, två faktorer som kan tänkas öka chansen att insatsen har effekt. 

Trots lovande förutsättningar har några tydliga effekter av Toleransprojektet, enligt denna 

studie, inte påvisats. Ungdomars attityder påverkas av en mängd faktorer och det krävs troligtvis 

gedigna insatser, som genomförs under en lång tid, för att förändra djupt rotade negativa attityder 

om andra människor. De ungdomar som genomgår Toleransprojektet får en stor insats i 
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jämförelse med den vanliga undervisningen men ungdomarnas övriga kontext förblir densamma. 

Att projektet inte fått effekt kan få sin förklaring i att insatsen är alldeles för begränsad och att 

ungdomarna är alldeles för påverkade av den omgivning som inte innefattar Toleransprojektet. 

Slutsatsen av detta är att projektet troligtvis inte skulle få mycket större effekt även om de brister 

som framhållits i diskussionen justerades. För att få till en förändring behövs insatser på 

strukturell nivå och gränsöverskridande kontextuell nivå och detta är inget Toleransprojektet 

tillhandahåller. 
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Bilaga 1: Enkäten 

 
Berätta om dig själv  
 
Skriv ditt förnamn: * 
Skriv ditt svar här: 
  
Skriv ditt efternamn: *  
Skriv ditt svar här: 
  
Kön: * 
Välj bara en av följande: 

 Kvinna 
 Man 

 
När är du född? Skriv ner ÅrMånadDag * 
 
Skriv ditt svar här: t.ex. 19991231 
 
Är du född i Sverige? 
 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
  JA NEJ 
    

 
I vilket land är du född? * 
Svara bara på denna fråga om följande villkor är uppfyllda: 
 
Skriv ditt svar här: 
  
Var är din mamma född? Om din mamma inte är född i Sverige, skriv ner i vilket land hon är född i 
"kommentar" som finns till höger. 
 
Välj bara en av följande: 

 Sverige 
 I ett annat nordiskt land 
 I ett annat land 

Kommentera dina val här:  
  
Var är din pappa född? Om din pappa inte är född i Sverige, skriv ner i vilket land han är född i 
"kommentar" som finns till höger. 
 
Välj bara en av följande: 

 Sverige 
 I ett annat nordiskt land 
 I ett annat land 

Kommentera dina val här  
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Vad tycker du? 

Vad känner du när du tänker på följande personer och grupper? Du kan välja mellan 1 och 10. 
1 betyder att du har väldigt negativa känslor, 5 betyder neutrala känslor, 10 betyder väldigt positiva 
känslor. Om du inte känner till en grupp, välj 5.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Personer som är födda i Sverige och som har två 
föräldrar som är inte är födda i Sverige?            

personer som är födda i Sverige och som har en 
förälder som inte är födda i Sverige            

personer som är inte är födda i Sverige            

Muslimer            

Irakier            

Homosexuella            

Iranier            

Somalier           

Judar           

Assyrier/syrianer           

Norrmän            

Bosnier           

Albaner           

Finländare           

Danska           

Kristna           

Svenskar           

Tyska           

Serber           

Turkar            
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Vad tycker du? Svara ärligt om din åsikt kring dessa påståenden. * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

 

 

  
Stämmer 
mycket 

bra 
Stämm
er bra 

Stämm
er så 
där 

Stämmer 
inte så 

bra 

Stämme
r inte 
alls 

Invandrare bör ha samma 
möjligheter till boende som icke-
invandrare. 
 

     

Den svenska kulturen berikas av att 
invandrare kommer till Sverige. 
 

     

Invandrare bör tillåtas ha sina egna 
kulturella traditioner. 
  

     

Invandrare bör ha samma chans att 
hitta jobb som icke-invandrare.       
Invandrare bör ha samma juridiska 
rättigheter som icke-invandrare.       
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Om regler 
 
Under det senaste året, har något av detta hänt? *  
 

  Nej det har 
inte hänt En gång 

2-3 
gånger 

4-10 
gånger 

Fler än 10 
gånger 

Har du med flit gjort någon illa med kniv, stilett, 
knogjärn eller något liknande?       

Har du varit med om att hota eller tvinga någon till 
att göra något som hon/han inte ville?       

Har du med avsikt förstört eller varit med om att 
förstöra saker som t.ex. fönsterrutor, gatulampor, 
telefonkiosker, bänkar, trädgårdar osv.?  

     

Har du hotat eller tvingat någon att ge dig pengar, 
cigaretter, eller något annat?      

Har du deltagit i slagsmål ute på stan?       

Har du burit vapen (t.ex. knogjärn, slagträ, kniv, 
stilett eller något annat liknande) i skolan eller på 
stan?  

     

Har du varit med om att slå någon så att du tror 
eller vet att han/hon behövde sjukvård?       

Har du rökt hasch (marijuana, cannabis)?       

Har du använt annan knark än hasch (marijuana, 
cannabis)?       

Har du druckit alkohol?       

Har du rökt cigaretter?       
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Andra Ungdomar 
Här ska du skriva ner namn av andra personer som du hänger med / umgås med. 
Personerna kan vara kompisar, vänner eller andra personer du umgås med. Du kan träffa 
dem i skolan, när du sportar, eller enbart online. 

               Personerna får INTE vara familj (t ex pappa, mamma, syskon) eller pojkvän/flickvän. 
Det är VÄLDIGT VIKTIGT att du skriver både för- och efternamn (INGA smeknamn!). 

 

Förnamn: Efternamn: Ålder: Kön 

Träffar du 
personen i skolan? 
svara ja ELLER nej 

Träffar du 
personen på 

din fritid? svara 
ja ELLER nej 

Träffar du personen 
online? svara ja 

ELLER nej 

När du har problem, 
känns det som att 

denna person stöttar 
dig? 1 = Mycket ofta 2 
= Ganska ofta 3 = Då 
och då 4 = Sällan 5 = 

Nästan aldrig 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
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Om dig  
Var vänlig och uppge vilken etnisk grupp du anser att du tillhör, som t.ex. svensk, bosnier, somalier, 
osv.  
Skriv ditt svar här: 
 
  
Jag har försökt få reda på mer om min etniska grupp, som t.ex. dess historia, traditioner och seder. *  
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
 

  Stämmer mycket 
bra 

Stämmer 
bra 

Stämmer så 
där 

Stämmer inte så 
bra Stämmer inte alls 

       
 
Jag har en stark känsla av anknytning till min etniska grupp. *  
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  Stämmer mycket 
bra 

Stämmer 
bra 

Stämmer så 
där 

Stämmer inte så 
bra Stämmer inte alls 

       
 
Jag förstår vad min tillhörighet till min etniska grupp betyder för mig.  
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  Stämmer mycket 
bra 

Stämmer 
bra 

Stämmer så 
där 

Stämmer inte så 
bra 

Stämmer inte 
alls 

       
 
Jag har ofta gjort saker som hjälpt mig att bättre förstå min etniska bakgrund.  
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
 

  Stämmer mycket 
bra 

Stämmer 
bra 

Stämmer så 
där 

Stämmer inte så 
bra Stämmer inte alls 

       
 
Jag har ofta talat med andra människor för att få reda på mer om min etniska grupp. *  
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
 

  Stämmer mycket bra Stämmer bra Stämmer så där 
Stämmer inte så 

bra Stämmer inte alls 
       

 
Jag känner en stark tillhörighet till min etniska grupp. * 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
 

  Stämmer mycket 
bra 

Stämmer 
bra 

Stämmer så 
där 

Stämmer inte så 
bra Stämmer inte alls 
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Vad tycker du?  
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  
Håller 
inte 
alls 
med 

Håller 
med 
lite 

grann 

Håller 
med 
till 
viss 
del 

Håller 
till 

stor 
del 
med 

Håller 
med 
helt 

Vårt land behöver en stark ledare för att förstöra de 
extrema och omoraliska tendenser som råder i 
dagens samhälle. 
 

     

Vårt land behöver fria tänkare som vågar leva på ett 
sätt som inte är traditionellt, även om det upprör 
många. 
 

     

Om vi inte förstör de omoraliska tendenser som hotar 
våra traditionella värderingar kommer vårt land att 
gå under.  
 

     

Det bästa sättet att leva är fortfarande enligt de 
gamla värderingarna  
 

     

Vårt land behöver en riktigt stark och driftig ledare 
som kan slå ner all ondska och föra oss tillbaka på 
rätt väg.  
 
 

     

Några av de bästa människor är de som vågar 
utmana de som har makten, kritiserar kyrkan och 
struntar i det ”normala” sättet att leva.  
 

     

Guds lagar om abort, pornografi och äktenskap 
måste strikt följas innan det är för sent. De som 
ignorerar dessa borde straffas. 
 

     

Det vore bäst om tidningar kunde censureras så att 
människor inte får tag på felaktigt och motbjudande 
material. 
 

     

Våra förfäder borde hyllas mer för att de byggt upp 
vårt land, samtidigt som samhället borde sätta stopp 
för krafter som förstör det. 
 

     

Det finns många extrema, omoraliska människor som 
försöker förstöra för andra. Samhället borde sätta 
stopp för dessa. 
 
 

     

Människor borde lägga mindre tonvikt på bibeln och 
andra typer av religiös vägledning, i stället borde de 
utveckla sitt egna sätt att leva. 
  
 

     

Det är bättre att acceptera dålig litteratur än att 
censurera den.  
 

     

Fakta visar att vi måste slå hårdare mot brottslighet 
och sexuell omoral för att upprätthålla lag och 
samhällsmoral. 
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Situationen i dagens samhälle är så allvarlig att det 
behövs kraftiga metoder för att slå ner mot 
upprorsmakare och för att föra oss tillbaka på rätt 
väg.  
 

     

Om samhället tillåter det så borde varje patriotisk 
medborgare hjälpa till att utrota det onda som 
förgiftar vårt land inifrån.  
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Hur mår du?  
Svara så ärligt som möjligt. 
Under den senaste veckan har jag… * 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  Inte 
alls 

Väldigt 
sällan Då och då Ofta 

Oroat mig för sånt som jag inte brukar oroa 
mig för.      
 
Inte kunnat koncentrera mig på det jag håller 
på med.  

    

 
Känt mig ”nere” och olycklig.  
 

    

 
Känt mig för trött för att orka göra något.  
 

    

 
Känt mig rädd.  
 

    

 
Inte sovit så bra som jag brukar. 
 

    

 
Känt mig ensam.  
 

    

 
Känt mig ledsen. 
 

    

 
Haft svårt att komma igång med det jag ska 
göra.  

    

 
Känt som att det kommer bli bra för mig.  
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Hur andra behandlar dig  
Svara så ärligt som möjligt. Om du tycker att frågorna inte stämmer överens med dig och vart du 
kommer ifrån så svara "aldrig".  
 
1. Har någon sagt något nedsättande om ditt ursprung, till exempel neger, jävla invandrare, Ching-
Chong, eller något annat? *  

 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
  Aldrig Ibland 

Varje 
månad Varje vecka Dagligen 

       
 
2. Har någon tittat på dig på ett sätt som får dig att känna att de har en negativ inställning till dig, 
bara för att du eller dina föräldrar kommer från ett annat land? * 
 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
  Aldrig Ibland Varje månad Varje vecka Dagligen 
       

 
3.Har någon sagt att du gör något fel eftersom du inte gör det på ett ”svenskt” sätt? *  
 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
  Aldrig Ibland Varje månad Varje vecka Dagligen 
       

 
4.Har någon behandlat dig mycket annorlunda jämfört med svenskar, eftersom du kommer från ett 
annat land? *  
 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
  Aldrig Ibland Varje månad Varje vecka Dagligen 
       

 
5.Har du blivit utsatt för saker som gjorde att du önskade att du inte kom från ett annat land, eller 
som fick dig skämmas över att du kom från ett annat land? * 
 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
  Aldrig Ibland Varje månad Varje vecka Dagligen 
       
      

6.Har någon gjort narr av dig på ett nedsättande sätt på grund av att du kommer från ett annat 
land? * 
  Aldrig Ibland Varje månad Varje vecka Dagligen 
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Hur du behandlar andra  
 
Har du sagt något nedsättande om någons ursprung, till exempel neger, jävla invandrare, Ching-
Chong, eller något annat?  
 
  Aldrig Ibland Varje månad Varje vecka Dagligen 
       

 
Har du tittat på någon på ett sätt som får den personen att känna att du har en negativ inställning till 
dem, bara för att den personen eller hans/hennes föräldrar kommer från ett annat land? *  
 
  Aldrig Ibland Varje månad Varje vecka Dagligen 
       

 
Har du sagt att någon gör något fel eftersom han/hon inte gör det på ett ”svenskt” sätt? *  
 
  Aldrig Ibland Varje månad Varje vecka Dagligen 
       

 
Har du behandlat någon mycket annorlunda jämfört med svenskar, eftersom han/hon kommer från ett 
annat land? *  
 
  Aldrig Ibland Varje månad 

Varje 
vecka Dagligen 

       
 
Har du utsatt någon för saker som gjorde att han/hon önskade att han/hon inte kom från ett annat 
land, eller som fick honom/henne skämmas över att han/hon kom från ett annat land? 
 
  Aldrig Ibland Varje månad Varje vecka Dagligen 
       

 
Har du gjort narr av någon på ett nedsättande sätt på grund av att han/hon kommer från ett annat 
land? *  
 
  Aldrig Ibland Varje månad Varje vecka Dagligen 
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Utsatthet  
Svara på frågorna nedan: * 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  Aldri
g 

Sälla
n 

 
Iblan

d 
Oft
a 

 
Väldigt 

ofta 
Hur ofta har du blivit mobbad, hotad eller 
trakasserad för att andra uppfattat dig som 
homo- eller bisexuell?  
 

     

Hur ofta har du blivit mobbad, hotad eller 
trakasserad för att du ELLER dina föräldrar 
kommer från ett annat land?  
 

     

Hur ofta har du blivit mobbad, hotad eller 
trakasserad för att andra uppfattat dig som 
överviktig?  
 

     

 

Utsatthet 

Hur ofta har du själv gjort det följande? 
 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  Aldrig Sällan 
Iblan

d Ofta 
Väldigt 

ofta 
Hur ofta har du mobbat, hotat eller 
trakasserat någon för att han/hon är 
homo- eller bisexuell? 
 

     

Hur ofta har du mobbat, hotat eller 
trakasserat någon för att han/hon 
ELLER sina föräldrar kommer från 
ett annat land? 

     

 
Hur ofta har du mobbat, hotat eller 
trakasserat någon för att han/hon 
har blivit uppfattat som överviktig? 
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Känslor och förståelse  
Svara på hur väl dessa påståenden stämmer in på dina känslor. 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

 Stämmer 
inte alls         

Stämmer 
alltid 

Jag kan föreställa mig hur det är att vara i någon 
annans situation.        

Jag är medveten om mina tankar.        

När jag ser på en rolig film så blir jag glad.        

Jag kan skilja på mina egna och andras känslor.        

När jag umgås med en glad person blir jag också 
glad.        

När jag är ledsen eller känner mig olycklig så kommer 
jag över det fort.        

Jag kan förklara för andra hur jag mår.       

Jag kan förstå att alla inte tycker likadant.        

Stabilt humör är en bra beskrivning av mig.        

Mina vänner tycker att jag är en känslosam person.        

När jag läser en bra bok så kan jag tänka mig in i vad 
huvudpersonen känner        

När jag hör skratt får det mig att le.        

Jag kan se hur andra personer mår utan att det 
påverkar mig mycket.        

Jag kan se saker ur mitt perspektiv samtidigt som jag 
kan se saker ur andra personers perspektiv.        
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Sexualitet  
Hur väl tycker du att dessa påståenden stämmer? 
 

  Håller 
verkligen 
inte med 

Hålle
r inte 
med 

Neutra
lt 

Hålle
r 

med 

Håller 
verklige
n med 

Många homosexuella människor använder sin 
sexuella läggning för att få särskilda privilegier       

Homosexuella människor verkar fokusera på de 
sätt de skiljer sig från heterosexuella, och ignorera 
de sätt som de är lika heterosexuella.  

     

Homosexuella människor har inte alla rättigheter 
de behöver.       

Idén om att universitet ska kunna ge studenter 
utbildning i homosexualitetsstudier är löjligt      

Festligheter som Pridefestivalen är löjliga för att 
de förutsätter att en persons sexuella läggning 
borde vara något att vara stolt över.  

     

Homosexuella människor behöver fortfarande 
protestera för lika rättigheter.       

Homosexuella människor borde sluta tvinga på 
andra sin livsstil.       

Om homosexuella människor vill bli behandlade 
som alla andra, måste de sluta göra sin 
sexualitet/kultur till en så stor grej.  

     

Homosexuella människor som har “kommit ut ur 
garderoben” borde beundras för sitt mod.       

Homosexuella människor borde sluta klaga på hur 
de behandlas i samhället, och bara gå vidare med 
sina liv.  

     

I dagens tuffa ekonomiska tider borde inte 
svenska skattepengar läggas på att stötta 
föreningar och organisationer för homosexuella 
människor.  

     

Homosexuella människor har blivit alldeles för 
påstridiga i sina krav för lika rättigheter.       
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Dina åsikter  
 Håller inte 

med 
      Håller verkligen 

med 
Flyktingläger borde placeras långt ut på 
landsbygden.       

Invandrare håller inte sina hem rena.       

Invandrare sköter inte sin personliga hygien.       

Generellt sett är invandrare ärliga människor.       

Generellt sett har invandrare goda moraliska 
principer.       

Generellt sett är invandrare inte särskilt 
intelligenta.       

Jag är för att svenskar och invandrare blandas.       

Invandrare har en negativ attityd mot kvinnor.       

Diskriminering av invandrare är inte längre ett 
problem i Sverige.       

Det har gjorts tillräckligt med insatser för 
arbetslösa invandrare.       

Rasistiska grupper utgör inte längre ett hot mot 
invandrare.       

Det är lätt att förstå invandrares krav på lika 
rättigheter.      

Invandrare får för liten plats i media.       

Invandrare börjar bli för krävande i sina anspråk 
på lika rättigheter.       

Det är viktigt att satsa pengar på 
hemspråksundervisning för invandrare.       

Särskilda åtgärder bör vidtagas för att få in fler 
invandrare på arbetsmarknaden.      

Det är bra med ett mångkulturellt Sverige.      

 

 

 

 



ATT MOTARBETA INTOLERANS I SKOLAN 
 

69 

 

Andra ungdomar   
 
Tänk nu på  {IDFR1} *  

  Aldri
g 

Säll
an 

Ibla
nd 

Oft
a 

Mycket 
ofta 

När du och {IDFR1} pratar, hur ofta diskuterar ni 
lika rättigheter för invandrare och icke-
invandrare? 
 

     

Hur ofta pratar ni om invandrare har samma 
möjligheter som icke-invandrare?  
 

     

Hur ofta skämtar ni om invandrare och använder 
fula ord för dem? 
 

     

{IDFR1} stöttar mig när jag bråkat med mina 
föräldrar/lärare. 
 

     

{IDFR1} bryr sig om mina känslor.  
      
{IDFR1} ställer upp för mig när andra talar 
bakom min rygg. 
 

     

 
Tänk nu på {IDFR2} * 

  Aldri
g 

Sälla
n 

Iblan
d Ofta 

Mycket 
ofta 

När du och {IDFR2} pratar, hur ofta 
diskuterar ni lika rättigheter för invandrare 
och icke-invandrare? 
 

     

 
Hur ofta pratar ni om invandrare har samma 
möjligheter som icke-invandrare? 
 

     

Hur ofta skämtar ni om invandrare och 
använder fula ord för dem? 
 

 
     

{IDFR2} stöttar mig när jag bråkat med 
mina föräldrar/lärare. 
 

     

{IDFR2} bryr sig om mina känslor. 
      
{IDFR2} ställer upp för mig när andra talar 
bakom min rygg.  
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Tänk nu på {IDFR3} *   
 

  Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 
När du och {IDFR3} pratar, hur ofta 
diskuterar ni lika rättigheter för invandrare 
och icke-invandrare? 
 

     

Hur ofta pratar ni om invandrare har samma 
möjligheter som icke-invandrare? 
 

     

Hur ofta skämtar ni om invandrare och 
använder fula ord för dem? 
 

     

{IDFR3} stöttar mig när jag bråkat med mina 
föräldrar/lärare. 
 

     

{IDFR3} bryr sig om mina känslor. 
      
{IDFR3} ställer upp för mig när andra talar 
bakom min rygg. 
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Hur tänker du?  
Bestäm om slutsatserna som du ser nedan är LOGISKA med tanke på två antaganden. 
Det spelar ingen roll om du håller med slutsatsen/antagandena. Det spelar heller ingen roll 
om du tror att de är sanna eller inte. Det enda som är viktigt är att slutsatsen är logisk 
baserat de två antagandena. 
  
 
UPPGIFT 1  
Antaganden: 
1.  Allt som går att röka är bra för din hälsa. 
2.  Cigaretter går att röka. 
 
Slutsats: 
Cigaretter är bra för din hälsa. 
 
Välj nu A eller B * 
 

  A. Slutsatsen är logisk med tanke på 
antagande 1 och 2. 

B. Slutsatsen är INTE logisk med 
tanke på antagande 1 och 2. 

    
 
 
UPPGIFT 2  
Antaganden: 
1. Att flyga är det bästa sättet att resa. 
2.Att resa är bra för ekonomin. 
 
Slutsats: 
Att flyga är absolut INTE bra för ekonomin. 
  
Välj nu A eller B. * 
 

  A. Slutsatsen är logisk med tanke på 
antagande 1 och 2. 

B. Slutsatsen är INTE logisk med 
tanke på antagande 1 och 2. 

    
 
 
UPPGIFT 3:  
Svenska regeringen har undersökt hur farliga vissa utländska bilar är. Undersökningen visar att en viss 
tysk bil löper 8 gånger större risk än en vanlig familjebil att vid en krock döda passagerarna i en annan 
bil. 
Den svenska regeringen överväger att införa ett förbud mot försäljning av denna tyska bil. 
 

  Ja, 
definitivt 

J
a 

Förmo
dligen
, ja 

Förmod
ligen 
inte 

Ne
j 

Nej, 
definiti
vt inte 

Tycker du att den Svenska 
regeringen ska stoppa 
försäljningen av denna bil?  

      

 
Tycker du att denna bil borde 
vara tillåten på svenska 
gator, precis som andra bilar?  
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UPPGIFT 4:  
Enligt samma stora undersökning som svenska regeringen gjort, så finns det en svensk bil som löper 8 
gånger större risk än en vanlig familjebil att vid en krock döda passagerarna i en annan bil. Den tyska 
regeringen överväger att införa ett förbud mot försäljning av denna svenska bil i Tyskland. 
Anser du att Tyskland ska förbjuda försäljningen av denna svenska bil? 

  Ja, 
definitivt Ja 

Förmodligen
, ja 

Förmodligen 
inte Nej 

Nej, 
definitivt 

inte 
        

 
 
UPPGIFT 5:  
När man spelar så kallade enarmade banditer (jack vegas-maskiner, spelautomater) så är chansen att 
få en vinst ungefär 1 på 10 varje försök. 
När Julia spelar på en spelautomat så har hon fått vinst tre gånger i rad på tre försök. Hur stor är 
chansen att hon får vinst på nästa försök? 
Svara på det här sättet: "chansen är __ på__. 
T.ex.: Chansen är 1 på 5. * 
Skriv ditt svar här: 
  
 
 
UPPGIFT 6:  
Ta ställning till följande påståenden. * 

  Håller inte 
alls med         

Håller 
helt med 

Det är fler män än kvinnor som antas till 
läkarutbildningar, juristutbildningar och 
forskarutbildningar 
 

      

 
Elever som dricker alkohol när de går på 
gymnasiet löper större risk att  utveckla 
alkoholism senare i livet 
 

      

 
Passiv rökning är en hälsofara för icke-rökare  
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Vem är du?  
Hur väl stämmer detta in på Dig?     
 

 
Stämme

r inte 
alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämme
r ganska 

bra 
Stämmer 

precis 
Jag har förmågan att lura andra genom att 
använda min charm och mitt leende 
 

    

Det är lätt för mig att få vad jag vill ha av 
andra människor genom att charma dem 
 

    

Jag har talanger som ligger långt över vad 
andra människor har 
 

    

Det är lätt för mig att manipulera folk 
     
När jag behöver så använder jag mitt leende 
och min charm för att utnyttja andra 
 

    

Mitt öde är att bli en känd, viktig och 
inflytelserik person 
 

    

Att gråta, även när ingen ser på, tycker jag 
är ett tecken på svaghet 
 

    

När andra har problem är det oftast deras 
eget fel, därför ska man inte hjälpa dem 
 

    

Att var nervös och orolig är ett tecken på 
svaghet 
 

    

Jag förstår inte hur människor kan bli så 
ledsna att de gråter av att se sorgliga saker 
på TV eller film 
 

    

Att känna skuld eller ånger över saker som 
man gjort som sårat andra människor är ett 
tecken på svaghet 
 

    

Jag låter inte mina känslor påverka mig lika 
mycket som andra människor verkar 
påverkas av sina 
 

    

Jag har nog skolkat mer än de flesta andra 
från skola eller jobb 
 

    

Jag ser mig som en ganska impulsiv person 
     
Det händer ofta att jag talar först och tänker 
sedan 
 

    

Jag blir snabbt uttråkad av göra samma 
saker om och om igen 
 

    

Det händer ofta att jag gör saker utan att 
tänka mig för 
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Det har hänt flera gånger att jag tappat bort 
saker som jag har lånat 
 

    

 
Hur väl passar det in på {IDFR1} 

  Stämmer 
inte alls 

Stämm
er 

ganska 
dåligt 

Stäm
mer 

gansk
a bra 

Stämme
r precis 

{IDFR1} har förmågan att lura andra genom 
att använda sin charm och sitt leende 
 

    

Det är lätt för {IDFR1} att få vad han/hon vill 
ha av andra människor genom att charma dem 
 

    

{IDFR1} har talanger som ligger långt över vad 
andra människor har 
 

    

Det är lätt för {IDFR1} att manipulera folk 
     
När {IDFR1} behöver så använder {IDFR1} sitt 
leende och sin charm för att utnyttja andra 
 

    

{IDFR1} öde är att bli en känd, viktig och 
inflytelserik person 
 

    

Att gråta, även när ingen ser på, 
tycker {IDFR1} är ett tecken på svaghet 
 

    

{IDFR1} tycker att när andra har problem är 
det oftast deras eget fel, därför ska man inte 
hjälpa dem 
 

    

{IDFR1} tycker att vara nervös och orolig är 
ett tecken på svaghet 
 

    

{IDFR1} förstår inte hur människor kan bli så 
ledsna att de gråter av att se sorgliga saker på 
TV eller film 
 

    

{IDFR1} tycker att känna skuld eller ånger 
över saker som man gjort som sårat andra 
människor är ett tecken på svaghet 
 

    

{IDFR1} låter inte sina känslor påverka 
han/hon lika mycket som andra människor 
verkar påverkas av sina 
 

    

{IDFR1} har nog skolkat mer än de flesta 
andra från skola eller jobb 
 

    

{IDFR1} ser sig som en ganska impulsiv 
person 
 

    

Det händer ofta att {IDFR1} talar först och 
tänker sedan     
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{IDFR1} blir snabbt uttråkad av göra samma 
saker om och om igen 
 

    

Det händer ofta att {IDFR1} gör saker utan att 
tänka sig för 
 

    

Det har hänt flera gånger att {IDFR1} tappat 
bort saker som {IDFR1} har lånat 
 

    

 

 

 

 

 

 


