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Relationen mellan personlighet, känsla av sammanhang, politiskt 

intresse och politisk inriktning bland högskolestudenter 

 

Henning Hallin och Emil Stenman 

 

Personlighet påverkar många livsaspekter. Tidigare forskning har visat att 

politik är en av dessa aspekter. Forskning inom området har konstaterat ett 

samband mellan personlighet och riktningen av personers politiska 

orientering samt mellan personlighet och Känsla av sammanhang (KASAM). 

Däremot fanns en forskningslucka kring relationen mellan KASAM och 

politik. Syftet med denna studie var att undersöka relationen som de fem 

grundläggande personlighetsdimensionerna och KASAM har till Politiskt 

intresse samt Politisk inriktning, men även relationen mellan 

personlighetsdimensionerna och KASAM. Hundrafemtiofem studenter 

deltog varav 37 män. Datainsamling gjordes via enkät, som bestod av BFI-

44, SOC-13 samt självrapportering av Politiskt intresse och inriktning. 

Databearbetningen skedde via korrelationsanalys samt regressionsanalys. 

Studiens resultat visade att personlighet hade ett samband med politik samt 

KASAM och att KASAM hade ett samband med en högerorienterad politisk 

inriktning. Eftersom relationen mellan KASAM och politik var relativt 

outforskad kan resultatet av denna studie ses som ett intressant ämne för 

framtida forskning. 

 

Keywords: big-five personality factors, sense of coherence, political 

orientation, political interest, college students 

 

Inledning 

 

Definitioner av politiska begrepp 

 

På lärosäten runt om i Sverige finns studenter av alla åldrar, där majoriteten av dem är unga 

vuxna som är i starten av sina självständiga liv. För många är det här en tid av bildning och 

reflektion över sina värderingar. En aspekt som kan visa hur en individs värderingar ser ut är 

politik. När det kommer till politik varierar personer onekligen i deras Politiska intresse och 

deras Politiska inriktning. 

 

Politiskt intresse. Att personer är olika mycket intresserade av politik kan ha flera tänkbara 

anledningar. En individs nivå av Politiskt intresse kan visas genom olika handlingar, 

exempelvis att vara med i politiska ungdomsorganisationer, följa den politiska debatten, eller 

som Gallego och Oberski (2012) skrev, genom att delta i val eller att ha engagerade åsikter om 

politiska frågor. En studie av Russo och Stattin (2017) beskrev att ungefär varannan person 

anser att politik och politiska frågor är tråkigt, vilket de tog ifrån mätningen European Social 

Survey (2012) som visade att bara 44.6% av respondenterna runt om i Europa var intresserade 

av politik. Detta intresse har även visat sig stabiliseras i 20-årsåldern för att sedan vara av 

liknande grad in i resterande vuxenliv (Russo & Stattin, 2017). Politiskt intresse är alltså något 

som är stabilt under vuxenlivet samt något som visas genom både en individs handlingar och 

åsikter. Liksom Politiskt intresse varierar mellan individer varierar också Politisk inriktning. 
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Politisk inriktning. Politiska värderingar kan beskrivas ligga antingen på en vänster-höger 

skala eller på en liberal-konservativ skala, där den sistnämnda skalan varierar inom acceptans 

kontra motstånd till förändring (Jost, Glaser, Kruglanski & Solloway, 2003). Liberala personer 

ser i genomsnitt förändring som något positivt, som byter ut och förbättrar gamla system. Som 

Jost et al. (2003) skrev har konservativa personer en negativ syn på förändring, vilket grundas 

i en rädsla inför en oviss och därmed möjligen sämre framtid. I just svensk politik är liberal-

konservativskalan inte helt applicerbar då de svenska partierna främst är indelade i vänster och 

höger-block. Skillnaderna mellan den liberala-konservativa synen på politik och vänster-höger 

synen är att den förstnämnda berör synen på förändring och den andra berör synen på 

jämställdhet (Jost et al., 2003). Som Giddens (1998) och Bobbio (1996) beskrev handlar 

vänsterns synsätt om att minska ojämlikhet och att främja social rättvisa, medan högern ser 

samhället som oundvikligen hierarkiskt. Dock beskrivs denna skillnad inte som enväldig där 

det antingen måste vara totalt jämställt eller fullkomligt hierarkiskt (Giddens, 1998). Frågan 

uppkommer vad det är som gör att individer är vänsterorienterade för strävan efter jämställdhet 

eller högerorienterade för tryggheten av stabilitet. Enligt Jost, Nosek och Gosling (2008) var ett 

av svaren till denna fråga personlighet. 

 

 

Personlighet och dess relation till politik 

 

En väletablerad teori inom personlighetsforskningen är femfaktor-teorin även kallad ”the Big 

Five”, som hävdar att en stor del av variationen och vidden inom olika individers 

personlighetsdrag kan komprimeras ned till fem övergripande personlighetsdimensioner 

(McCrae & Costa, 1999). De fem dimensionerna beskrevs och översattes i Zakrisson (2010) 

som Extraversion, Vänlighet (Agreeableness), Samvetsgrannhet (Conscientiousness), 

Neuroticism samt Öppenhet (Openness).  

 

Extraversion. En person med en hög grad av Extraversion har både en stor bredd i 

interpersonella relationer samt är djupt investerad i dess relationer. Extroverta personer har en 

optimistisk livssyn, lägger stor vikt vid att vara sociala och aktiva samt kan ses som väldigt 

pratsamma och intresserade av människor. En person med en lägre grad av Extraversion är 

däremot tillbakadragen, snarare tystlåten än pratsam och tenderar att värdera egen tid högre än 

deltagandet i sociala händelser (McCrae & Costa, 1999; Zakrisson, 2010). 

 

Vänlighet handlar om en persons grad av medkänsla och sympati för andra individer samt 

vilja att hjälpa andra människor. En person med en hög grad av Vänlighet är benägen att lita på 

sina medmänniskor samt att ha en förlåtande läggning och undviker helst att skapa konflikter, 

då personen i fråga gärna är andra till lags. Om en person däremot har en låg grad av Vänlighet 

tenderar personen att vara självinriktad, ha svårt för att lita på andra samt inte ha något problem 

med att skapa argument och konflikter (McCrae & Costa, 1999; Zakrisson, 2010). 

 

Samvetsgrannhet berör en persons nivå av målmedvetenhet och arbetsamhet. En person med 

en hög grad av Samvetsgrannhet är plikttrogen, flitig, disciplinerad, ambitiös och uthållig. En 

person som befinner sig på den lägre änden av denna dimension kan ses som lat, utan några 

direkta mål och skulle kunna beskrivas som opålitlig (McCrae & Costa, 1999; Zakrisson, 2010). 

 

Neuroticism handlar om stabiliteten hos en individs emotioner. En person med en hög grad 

av Neuroticism tenderar att oroa sig mycket över situationer och kan därmed vara nervös samt 

osäker. Personer på den högre änden av dimensionen är mer emotionellt ostabila och kan få 

oproportionerligt kraftiga emotionella reaktioner medan personer som befinner på den lägre 
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änden av dimensionen är mer stabila i sina känslor, kan ses som säkrare i sig själva samt mer 

avslappnade (McCrae & Costa, 1999; Zakrisson, 2010). 

 

Öppenhet. I denna dimension är öppenhet för erfarenheter samt behovet av intellektuell 

stimulans centrala delar. Öppna personer tenderar att vara kreativa, nyfikna samt ha en originell 

syn på livet. På den andra sidan av dimensionen är den slutna personen mer lagd åt det 

traditionella hållet och har ett fokus på det funktionella över det kreativa. En person med låg 

Öppenhet har inte heller ett starkt behov av att tänka analytiskt kring händelser och idéer 

(McCrae & Costa, 1999; Zakrisson, 2010). 

 

Personlighet och Politiskt Intresse. När personlighet nu definierats för denna studie blir nästa 

steg att undersöka hur en individs personlighet påverkar Politiskt intresse eller Politisk 

inriktning. Studien av Wagner, Lüdtke och Robitzsch (2019) undersökte vid vilken ålder en 

individs personlighet stabiliseras och beskrev att personligheten fortfarande är flytande vid 30 

års-åldern, även fast den har stabiliserats en hel del vid det livsskedet. Detta kopplat till att en 

individs Politiska intresse stabiliseras redan vid 20 års-åldern (Russo & Stattin, 2017) skulle 

kunna tala emot att personlighet är en stor faktor i hur intresserad någon är i politik. Dock finns 

det en studie av Gallego och Oberski (2012) som visade att personlighet kan ha ett indirekt 

samband med politiskt deltagande. Det kan exempelvis finnas ett samband mellan 

Samvetsgrannhet och hur troligt det är att en person röstar i val. Som Gallego och Oberski 

(2012) visade finns ett samband mellan Samvetsgrannhet och känslan av medborgerlig plikt 

som i sin tur har ett samband med politiskt deltagande, alltså att personlighet har ett indirekt 

samband med politiskt deltagande och därmed med Politiskt intresse. Studien av Gallego och 

Oberski (2012) visade även att det kan finnas ett direkt samband mellan dimensionen Öppenhet 

och Politiskt intresse.  

 

Personlighet och Politisk Inriktning. Inom området personlighet kopplat till Politisk 

inriktning finns det flera studier som pekar mot att personlighet har ett samband med vilken 

inriktning individer har inom politik. En tvillingstudie av Kandler, Bleidorn och Riemann 

(2012) som undersökte genetiska faktorers och personlighetens samband med personers 

Politiska inriktning visade att genetik hade ett samband med Politisk inriktning. Studien beskrev 

även att en stor del av genetikens samband med Politisk inriktning kan hänvisas till Femfaktor-

teorins personlighetsdimensioner. Resultatet av tvillingstudien (Kandler et al., 2012) visade att 

Samvetsgrannhet hade en positiv korrelation med avvisande av förändring, som tidigare 

etablerats är kopplat till en konservativ (eller höger) politisk orientering (Jost et al., 2003; 

Kandler et al., 2012). Både Öppenhet och Vänlighet hade en negativ korrelation med acceptans 

av ojämställdhet, Öppenhet hade även en negativ korrelation med avvisande av förändring 

(Kandler et al., 2012). Detta visar på att både Öppenhet och Vänlighet korrelerar med en liberal 

(eller vänster) politisk orientering (Giddens, 1998; Jost et al. 2003). Detta fynd stöds även av 

Xu, Plaks och Peterson (2016) som beskrev att Öppenhet och Samvetsgrannhet hade ett direkt 

samband med ideologi, där mer Öppna personer var mer liberala, medan personer med en högre 

grad av Samvetsgrannhet tenderade att vara mer konservativa (Xu et al., 2016). 

 

 

Känsla av sammanhang och dess relation till politik 
 

När begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) diskuteras är det näst intill omöjligt att inte 

benämna verken av Antonovsky. Som Antonovsky (1991) beskrev kan KASAM delas upp i tre 

underliggande teman och där ett högt värde inom dessa tre teman innebär en hög nivå av 

KASAM. Dessa tre teman benämns som Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet 
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(Antonovsky, 1991). Det första temat Begriplighet innefattar hur en person uppfattar yttre och 

inre stimuli, där en person med ett högt värde på Begriplighet uppfattar världen som 

strukturerad, tydlig, förutsägbar och sammanhängande. En person som däremot befinner sig på 

den lägre änden av Begriplighetsskalan upplever att världen är oförutsägbar, kaotisk och 

oregelbunden. Om en person ställs inför en svår livssituation skulle den, om den hade en hög 

nivå på Begriplighet, kunna förstå händelsens bredare kontext och därmed inte bli lika negativt 

påverkad som en person med en låg nivå av Begriplighet skulle kunna bli. KASAMs andra tema 

(Antonovsky, 1991) Hanterbarhet handlar om huruvida individer ser på svåra omständigheter 

som överkomliga, inom dess kontroll och som naturliga delar av livet. En person med en låg 

nivå av Hanterbarhet ser sig själv som ett offer för dess omständigheter medan en person med 

en hög nivå av Hanterbarhet upplever sig ha de resurser som krävs för att hantera livets 

svårigheter. Det sista temat som togs upp i Antonovsky (1991) var Meningsfullhet, som 

beskriver till vilken grad en person har områden i livet som den upplever vara viktiga, 

betydelsefulla och värda av emotionellt engagemang. En person med en hög nivå av 

Meningsfullhet kan då sägas se på sitt liv som fyllt av mening och syfte medan en person med 

en låg nivå upplever att deras omständigheter (arbete, utbildning osv.) snarare känns som bördor 

än meningsfyllda utmaningar. De tre teman som Antonovsky (1991) beskrev bygger 

tillsammans upp begreppet KASAM och är något som skapas och formas av hur individer 

beroende på självbild under sitt liv lär sig att placera in erfarenheter samt livshändelser i ett 

större sammanhang.  

 

KASAM och politik. Sambandet mellan KASAM och politik är i stora drag ett outforskat 

område. Ett sätt att se en möjlig koppling börjar med en studie av Okulicz-Kozaryn, Holmes 

och Avery (2014) som beskrev ett paradoxalt förhållande mellan Subjektivt välmående och den 

politiska inriktningen hos individen samt staten. Studien (Okulicz-Kozaryn et al., 2014) visade 

att människor som bor i liberala länder i genomsnitt hade en högre grad av Subjektivt 

välmående än de som bor konservativa länder, dock hade konservativa personer på den 

individuella nivån en högre nivå av Subjektivt välmående än liberala personer. Den högsta 

genomsnittliga nivån av Subjektivt välmående kunde ses hos individer med en konservativ 

politisk orientering som bor i liberala länder (Okulicz-Kozaryn et al., 2014). Fyndet att 

konservativa personer hade en högre nivå av Subjektivt välmående stöds även av Napier och 

Jost (2008) samt Blixter (2015) som kom fram till att konservativa personer överlag hade en 

högre nivå av Subjektivt välmående än liberala personer. I Okulicz-Kozaryn et al. (2014) 

förklarades skillnaden i Subjektivt välmående mellan konservativa och liberala personer genom 

att de konservativa personerna kan rationalisera orättvisorna i landets struktur och därmed skapa 

en buffert för deras Subjektiva välmående från påverkan av negativa samhälleliga förhållanden. 

Denna rationalisering liknar Antonovskys (1991) begrepp Begriplighet, eftersom det handlar 

om att kunna sätta in omständigheter i ett strukturerat sammanhang. En annan liknelse mellan 

rationaliseringen och Begriplighet är att det även finns ett starkt samband mellan KASAM, 

vilket innefattar Begriplighet, och en ökad nivå av subjektivt välmående (Pallant & Lae, 2002). 

Detta skulle därmed kunna skapa en länk mellan KASAM och en konservativ (höger) Politisk 

inriktning, då konservativa personer samt personer med hög nivå av KASAM på liknande sätt 

rationaliserar omständigheter och sätter in dem i ett större sammanhang. 

 

Personlighetens koppling till KASAM. Även personlighet och KASAM kan ha ett samband 

till varandra. En studie av Hochwälder (2012) som undersökte just detta samband kom fram till 

att det fanns en korrelation mellan de fyra personlighetsdimensionerna Extraversion, Vänlighet, 

Samvetsgrannhet samt Neuroticism och KASAM. I studien benämndes begreppet Neuroticism 

som Emotionell stabilitet, vilket kan ses som Neuroticisms motsatts, där en hög grad av 

Emotionell stabilitet innebär en låg grad av Neuroticism. Samtliga fyra korrelationer mellan 
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personlighetsdimensionerna (om Neuroticism benämns som Emotionell Stabilitet) och 

KASAM var positiva, där den starkaste korrelationen hittades hos dimensionen Emotionell 

Stabilitet (Hochwälder, 2012). 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka relationen som de fem grundläggande 

personlighetsdimensionerna och KASAM har till Politiskt intresse samt Politisk inriktning, men 

även relationen mellan personlighetsdimensionerna och KASAM. Detta för att undersöka om 

tidigare forskning om relationen mellan personlighet och politik är applicerbar för 

högskolestudenter i Sverige. Relationen mellan KASAM och politik är ett ännu relativt 

outforskat ämne och därför kan denna studie fylla en kunskapslucka. Relationen mellan 

personlighet och KASAM undersöks för att jämföra med tidigare resultat och se om något nytt 

framkommer. Studien antog inga riktade hypoteser utan utgick ifrån följande sju 

frågeställningar:  

1. Hur ser korrelationen ut mellan personlighetsdimensionerna enligt Femfaktor-teorin 

och Politiskt intresse? 

2. Hur ser korrelationen ut mellan personlighetsdimensionerna enligt Femfaktor-teorin 

och Politiskt inriktning? 

3. Hur ser korrelationen ut mellan KASAM och Politiskt intresse? 

4. Hur ser korrelationen ut mellan KASAM och Politiskt inriktning? 

5. Hur ser korrelationen ut mellan personlighetsdimensionerna enligt Femfaktor-teorin 

och KASAM? 

6. Hur mycket av variationen i Politiskt intresse kan förklaras av bakgrundsvariablerna 

(kön, ålder), Femfaktor-teorins personlighetsdimensioner (Extraversion, Vänlighet, 

Samvetsgrannhet, Neuroticism, Öppenhet) samt KASAM? 

7. Hur mycket av variationen i Politisk inriktning kan förklaras av bakgrundsvariablerna 

(kön, ålder), Femfaktor-teorins personlighetsdimensioner (Extraversion, Vänlighet, 

Samvetsgrannhet, Neuroticism, Öppenhet) samt KASAM? 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Totalt utdelades 155 enkäter till studenter på en svensk högskola, av dessa besvarades 155 vilket 

gav en svarsprocent på 100%. En av enkäterna borträknades på grund av stort partiellt bortfall, 

vilket gav en slutsumma på 154 enkätsvar. Av deltagarna i studien var 37 (24%) manliga 

studenter och 117 (76%) kvinnliga studenter. Åldern på deltagarna varierade, där den lägsta 

åldern var 19 och den högsta åldern var 52, medelvärdet på deltagarnas ålder var 24.88 och 

standardavvikelsen var 5.45. Den termin deltagarna läste vid undersökningstillfället varierade 

från termin 1 till termin 8 med ett medelvärde på 3.11 och en standardavvikelse på 1.63. De 

olika program som de undersökta studenterna läste var beteendevetenskap (n = 63, 40%), 

ekonomi (n = 46, 30%), innovation (n = 35, 23%) och sjuksköterskeprogrammet (n = 11, 7%).  
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Material 
 

En enkät användes för att samla in data. Enkäten som delades ut bestod av fyra delar som totalt 

hade 62 frågor. Den första delen innehöll bakgrundsfrågor om respondenten och bestod av tre 

frågor. Bakgrundsvariablerna som efterfrågades här var kön, ålder samt vilken termin 

respondenten läste vid svarstillfället. Från denna del var det enbart variablerna kön och ålder 

som användes vid analysen. I analysen kodades män med 0 och kvinnor med 1. 

 

Politiskt intresse och politisk inriktning. Del två av enkäten bestod av två frågor, där 

respondenterna fick placera ut sig på en skala som representerade vart de stod beträffande 

Politiskt intresse samt Politisk inriktning. Skalan för Politiskt intresse var en femgradig Likert 

skala som varierade från 1 (inte alls intresserad) till 5 (väldigt intresserad). Skalan som 

användes hämtades ifrån Russo och Stattin (2017) och översattes från engelska till svenska för 

användning i denna studie. För Politisk inriktning användes en sjugradig Likert skala hämtad 

från Jost et al. (2008) som varierade från 1 (extremt vänster) till 7 (extremt höger). Denna skala 

översattes för studiens syfte från ”strongly liberal” till extremt vänster samt från ”strongly 

conservative” till extremt höger. Ändringen i översättningen gjordes då en vänster-höger skala 

ansågs vara mer applicerbar i Sveriges politiska klimat än en liberal-konservativ skala. 

 

Sense of coherence scale (SOC-13). Enkätens tredje del bestod av Antonovskys (1993) 

instrument för mätning av variabeln KASAM. Denna del bestod av 13 frågor av typen ”Känner 

du dig orättvist behandlad?”, där respondenterna fick besvara genom att placera ut sig på en 

sjugradig Likert skala, där 1 samt 7 representerade två motsatta svarsalternativ på frågan. En 

högre siffra representerar en högre nivå av KASAM. Totalt var det fem spegelvända frågor 

(som benämndes exempelvis 1R istället för 1). I denna studie beräknades respondenternas nivå 

av KASAM som ett medelvärdesindex av frågorna 1R, 2R, 3R, 4, 5, 6, 7R, 8, 9, 10R, 11, 12 

och 13. Cronbach’s alpha beräknades i detta fall till .77. 

 

Big five inventory (BFI-44). Den fjärde delen av enkäten bestod av mätinstrument från John 

och Srivastava (1999) översatt från engelska till svenska i Zakrisson (2010). Skalan bestod av 

44 påståenden av typen ”Jag ser mig själv som någon som oroar mig mycket”. Påståendena 

besvarades genom att respondenterna på en femgradig skala fick svara på hur väl de ansåg att 

påståendet stämde in på dem. Skalan varierade från 1 (stämmer absolut inte) till 5 (stämmer 

absolut). BFI-44 mätte individernas nivå av Extraversion, Vänlighet, Samvetsgrannhet, 

Neuroticism och Öppenhet, där varje dimension mättes med 8 till 10 påståenden. Ett 

medelvärdesindex beräknades för varje enskild dimension, där det maximala värdet var fem 

och det minimala värdet var ett. Ett högre värde på medelvärdesindexet representerade en högre 

nivå av den specifika personlighetsdimensionen. Vid beräkning av medelvärdesindex 

spegelvändes 16 av påståendena (benämndes exempelvis som 1R istället för 1). Extraversion 

mättes av påståendena 1, 6R, 11, 16, 21R, 26, 31R och 36, där Cronbach’s alpha beräknades 

till .86. För att mäta Vänlighet användes påståendena 2R, 7, 12R, 17, 22, 27R, 32, 37R och 42, 

där Cronbach’s alpha blev .77. Påståendena 3, 8R, 13, 18R, 23R, 28, 33, 38 och 43R mätte 

studenternas nivå av Samvetsgrannhet och fick ett värde av .73 på Cronbach’s alpha. När 

Neuroticism mättes var det påståendena 4, 9R, 14, 19, 24R, 29, 34R och 39 som användes. 

Neuroticisms Cronbach’s alpha beräknades till .79. Slutligen för att mäta Öppenhet användes 

påståendena 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35R, 40, 41R och 44, där Cronbach’s alpha beräknades till 

.78. 
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Procedur 

 

Studiedeltagarna tillfrågades i samband med sex olika undervisningstillfällen. För att minska 

möjliga störningsmoment för respektive föreläsares undervisning kontaktades de i förväg för 

att kunna planera in en passande tid för enkätutdelningen. Vid utlämningstillfället av enkäterna 

fick respondenterna ta del av verbal samt skriftlig information om studien. De fick veta att 

deltagandet var frivilligt, vad enkätsvaren skulle användas till, att deras enkätsvar behandlas 

anonymt och slutligen hur deras svar kommer att publiceras. Fyra av utlämningstillfällena 

skedde vid starten av föreläsningen, då föreläsaren hade tilldelat den tiden av 

föreläsningstillfället till besvarandet av enkäterna. Vid ett utlämningstillfälle besvarades 

enkäterna under en 15 minuters rast vid mitten av föreläsningen. Slutligen gjordes en 

enkätutlämning vid slutet av en föreläsning där de studenter som ville delta i studien stannade 

kvar efter föreläsningens slut för att besvara enkäterna. Efter varje enkätsutlämning samlades 

enkäterna in i samband med ett muntligt tack för deras deltagande.  

 

 

Databearbetning 

 

Vid bearbetningen av det insamlade materialet användes det statistiska dataprogrammet SPSS. 

De enstaka frågor som deltagare antingen missat, inte förstått eller avstått ifrån att svara på 

ersattes med den specifika frågans medelvärde. Gränsen för tendens till signifikans sattes i 

denna studie till p < .10. För att besvara frågeställningarna 1 till 5 beräknades korrelationer av 

typen Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. För att besvara frågeställningarna 6 och 

7 utfördes två hierarkiska linjära regressionsanalyser, en med Politiskt intresse som 

kriterievariabel samt en med Politisk inriktning som kriterievariabel. De båda linjära 

regressionsanalyserna utfördes med samma steg. Först lades bakgrundsvariabeln kön in i steg 

1. I steg 2 lades bakgrundsvariabeln ålder in för att undersöka om den förklarar ytterligare 

variation än den som förklarats i steg 1. De fem personlighetsdimensionerna lades i steg 3 in 

för att undersöka ännu ej förklarad variation i kriterievariabeln. Slutligen lades i steg 4 

prediktorvariabeln KASAM in. 

 

 

Resultat 
 

I Tabell 1 redovisas resultaten för de första fem frågeställningarna. Beträffande frågeställning 

1 kunde en signifikant negativ korrelation fastställas mellan Vänlighet och studenternas 

Politiska intresse (p = .024). Detta antydde att studenter med en högre grad av Vänlighet visade 

en lägre grad av intresse för politik. Ingen korrelation gick att fastställa mellan någon av de 

resterande fyra personlighetsdimensionerna och Politiskt intresse.  

Beträffande frågeställning 2 kunde en signifikant korrelation fastställas mellan Neuroticism 

och studenternas Politiska inriktning (p = .035). Denna korrelation antydde att studenter med 

en högre grad av Neuroticism tenderade att vara mer vänsterorienterade i sin Politiska 

inriktning. En tendens till signifikant korrelation fanns mellan Samvetsgrannhet (p = .090) samt 

Öppenhet (p = .069) i relation till Politisk inriktning. Det denna korrelation antydde är att 

studenter med en högre nivå av Samvetsgrannhet var mer högerorienterade i sin Politiska 

inriktning samt att studenter med en högre nivå av Öppenhet var mer vänsterorienterade. Ingen 

korrelation gick att fastställa mellan de två resterande personlighetsdimensionerna och Politisk 

inriktning. 

Beträffande frågeställning 3 kunde ingen signifikant korrelation fastställas mellan 

studenternas KASAM och deras Politiska intresse. 
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Beträffande frågeställning 4 fanns en korrelation med tendens till signifikans (p = .087) 

mellan studenternas KASAM och Politiska inriktning. Detta indikerade att studenter med en 

högre grad av KASAM var mer högerorienterade i sin Politiska inriktning.  

Beträffande frågeställning 5 kunde en signifikant korrelation konstateras mellan 

Extraversion (p = .003), Vänlighet (p = .033), Samvetsgrannhet (p = .027), Neuroticism (p = 

.000) och studenternas KASAM. Denna korrelation visade på att studenter med en högre grad 

inom någon av personlighetsdimensionerna Extraversion, Vänlighet eller Samvetsgrannhet 

upplevde en högre nivå av KASAM. Studenter med högre grad av Neuroticism upplevde 

däremot en lägre grad av KASAM. Ingen korrelation gick att fastställa mellan Öppenhet och 

KASAM. 

Beträffande frågeställning 6 var modellen för Politiskt intresse statistiskt signifikant (F8,143 

= 2.18, p = .033). Totalt förklarades 11% av variationen i kriterievariabeln (se Tabell 2). I steg 

2 (p = .993) kunde tillägget av Ålder inte förklara någon ytterligare variation än de 4% som 

förklarades i steg 1 (p = .009). Tillägget av personlighetsdimensionerna i steg 3 (p = .172) 

kunde förklara ytterligare 5% av variationen, dock var ökningen inte signifikant. I steg 4 (p = 

.122) lades KASAM in och förklarade ytterligare 2% av variationen, denna ökning var inte 

signifikant. 

Beträffande frågeställning 7 var modellen för Politisk inriktning statistiskt signifikant (F8,143 

= 2.51, p = .014). Totalt förklarade modellen 12% av variationen i kriterievariabeln (se Tabell 

3). Tillägget av Ålder i steg 2 (p = .185) förklarade ytterligare 1% av variationen utöver de 2% 

som förklarades av Kön i steg 1 (p = .104), ökningen var dock ej signifikant. I steg 3 (p = .014) 

tillades de fem personlighetsdimensionerna och förklarade ytterligare 9% av variationen, denna 

ökning var statistiskt signifikant. När KASAM lades in i steg 4 (p = .461) kunde ingen 

ytterligare variation förklaras. 
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Tabell 1  

Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik 

Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Köna iab ia –          

2. Ålder 24.88 5.45 .06 –         

3. Politiskt intresse 2.96 0.93 -.21*** -.02 –        

4. Politisk inriktning 3.88 1.11 -.13 -.12 .10 –       

5. Extraversion 3.46 0.72 -.04 .02 .00 .02 –      

6. Vänlighet 3.90 0.54 .07 .00 -.18** -.12 .14* –     

7. Samvetsgrannhet 3.76 0.52 .06 .04 .02 .14* .12 .33*** –    

8. Neuroticism 2.79 0.66 .20** -.02 .08 -.17** -.42*** -.33*** -.29*** –   

9. Öppenhet 3.34 0.66 -.14* .05 .05 -.15* .30*** .09 -.12 .03 –  

10. KASAM 4.40 0.57 -.20** .11 .08 .14* .24*** .17** .18** -.54*** -.01 – 
Not. N = 154. *p < .10, **p < .05, ***p < .01. Tvåsidigt test. 
a     Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 
b     ia: Icke applicerbart. 
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Tabell 2 

Regressionsanalys för politiskt intresse 

  Politiskt  intresse  

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Variabel βa β β β 

Steg 1:     

   Könb -.21*** -.21*** -.22*** -.20** 

Steg 2:     

   Ålder  -.00 -.00 -.02 

Steg 3:     

   Extraversion   .04 .03 

   Vänlighet   -.19** -.19** 

   Samvetsgrannhet   .13 .12 

   Neuroticism   .11 .18* 

   Öppenhet   .04 .04 

Steg 4:     

   KASAM    .15 

Modellsammanfattning     

F-värde 6.92*** 3.44** 2.12** 2.18** 

(df) (1, 150) (2, 149) (7, 144) (8, 143) 

R2 .04 .04 .09 .11 

ΔR2  .00 .05 .02 
Not. N = 154. *p < .10, **p <  .05, ***p < .01 
a     β anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b    Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 

 

Tabell 3 

Regressionsanalys för politisk inriktning 

  Politisk  inriktning  

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Variabel βa β β β 

Steg 1:     

   Könb -.13 -.13 -.10 -.09 

Steg 2:     

   Ålder  -.11 -.11 -.12 

Steg 3:     

   Extraversion   -.02 -.02 

   Vänlighet   -.21** -.21** 

   Samvetsgrannhet   .16* .15* 

   Neuroticism   -.18* -.15 

   Öppenhet   -.11 -.11 

Steg 4:     

   KASAM    .07 

Modellsammanfattning     

F-värde 2.68 2.23 2.80*** 2.51** 

(df) (1, 150) (2, 149) (7, 144) (8, 143) 

R2 .02 .03 .12 .12 

ΔR2  .01 .09** .00 
Not. N = 154. *p < .10, **p <  .05, ***p < .01 
a     β anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b    Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 
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Diskussion 

 

Resultatsammanfattning 
 

Studiens resultat visade att Vänlighet hade en negativ korrelation med Politiskt intresse. 

Angående Politiskt inriktning fanns det positiva korrelationer (höger) med både 

Samvetsgrannhet och KASAM samt negativa korrelationer (vänster) med Neuroticism och 

Öppenhet. Resultatet visade på positiva korrelationer mellan Extraversion, Vänlighet samt 

Samvetsgrannhet och KASAM. Det fanns även en kraftig negativ korrelation mellan 

Neuroticism och KASAM. Regressionsanalysen berörande Politiskt intresse visade att totalt 

11% av variationen kunde förklaras genom kön, ålder, personlighet och KASAM, modellen var 

i sin helhet signifikant. Regressionsanalysen av Politisk inriktning gav resultatet att totalt 12% 

av variationen kunde förklaras genom kön, ålder, personlighet och KASAM men modellen var 

endast signifikant efter tillägget av personlighet i steg 3. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Den första frågeställningen var hur korrelationen ser ut mellan personlighetsdimensionerna 

enligt Femfaktor-teorin och Politiskt intresse. Studien hittade endast en signifikant korrelation 

mellan personlighetsdimensionen Vänlighet och Politiskt intresse. Denna korrelation var 

negativ vilket innebär att personer med en högre grad av Vänlighet hade en lägre grad av 

Politiskt intresse. Detta skulle kunna förklaras genom att personer med en högre grad av 

Vänlighet gärna undviker att skapa konflikter (McCrae & Costa, 1999; Zakrisson, 2010) och 

eftersom politik genomsyras av debatter mellan olika läger av åsikter kan det därmed ses som 

naturligt att en person med en högre grad av Vänlighet skulle vilja undvika det konfliktladdade 

området som är politik. Att det inte fanns någon korrelation mellan Öppenhet och Politiskt 

intresse var ett resultat som går emot tidigare studier (Gallego & Oberski, 2012). Att personer 

med en hög nivå av Öppenhet har ett behov av intellektuell stimulans (McCrae & Costa, 1999; 

Zakrisson, 2010) skulle kunna tala för att de även borde vara mer intresserade av politik, då 

politik grundar sig i tänkande, men detta var inte något som visade sig i studiens resultat. 

Studiens andra frågeställning var hur korrelationen ser ut mellan 

personlighetsdimensionerna enligt Femfaktor-teorin och Politisk inriktning. Gällande denna 

frågeställning visade studiens resultat att Neuroticism hade en signifikant negativ korrelation 

med Politisk inriktning, vilket innebär att personer med en högre grad av Neuroticism tenderade 

att vara vänsterorienterade i sin Politiska inriktning. Detta resultat kan ses som intressant då det 

inte är något som framkommit i tidigare forskning och därför skulle kunna ses som nytt vetande 

och något att forska vidare på. Detta samband skulle kunna förklaras genom att personer med 

en högre grad av Neuroticism känner sig mer sårbara (McCrae & Costa, 1999; Zakrisson, 2010). 

Denna sårbarhet skulle möjligen kunna göra att de lättare identifierar sig med andra sårbara 

individer och därför är mer vänsterorienterade, på grund av viljan att hjälpa dessa individer. 

Studien visade även att Öppenhet hade en negativ korrelation med tendens till signifikans till 

Politisk inriktning samt att Samvetsgrannhet hade en positiv korrelation med tendens till 

signifikans med Politisk inriktning. Detta resultat stämde överens med tidigare studier (Jost et 

al., 2003; Jost et al., 2008; Kandler et al., 2012; Xu et al., 2016) och visade att personer med en 

högre grad av Öppenhet tenderade att ha en mer vänsterorienterad Politisk inriktning samt att 

en högre grad av Samvetsgrannhet hos personer korrelerade med en mer högerorienterad syn 

på politik. Vänlighet hade i studien inte någon signifikant korrelation med Politisk inriktning, 

men hade en liknande riktning som resultatet hos tidigare studier (Kandler et al., 2012) där 

Vänlighet hade ett samband med en vänsterorienterad syn på politik. 
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Den tredje frågeställningen i studien var hur korrelationen ser ut mellan KASAM och 

Politiskt intresse. På denna punkt hittades ingen signifikant korrelation vilket talar för att det 

inte finns någon korrelation mellan en persons KASAM och dess intresse för politik. Ingen 

tidigare forskning hittades heller kring detta ämne, vilket kan innebära att det antingen krävs 

mer forskning inom området eller att det helt enkelt inte finns något samband mellan de två 

ämnesområdena.  

Den fjärde frågeställningen var hur korrelationen ser ut mellan KASAM och Politiskt 

inriktning. Här hittades en positiv korrelation med tendens till signifikans, som visade att 

personer med högre KASAM i genomsnitt var mer högerorienterade i sin Politiska inriktning. 

Som det togs upp i inledningen finns det möjliga liknelser mellan KASAMs undertema 

Begriplighet (Antonovsky, 1991) och konservativa personers förmåga att i genomsnitt bättre 

kunna rationalisera ojämställdheter i samhället än liberala personer (Okulicz-Kozaryn et al., 

2014). Det finns även en liknelse i att både personer med en högerorienterad Politisk inriktning 

och personer med en högre KASAM har en högre nivå av subjektivt välmående (Okulicz-

Kozaryn et al., 2014; Pallant & Lae, 2002).    Resultatet att det fanns ett samband mellan en 

högerorienterad Politisk inriktning och KASAM skulle därmed möjligtvis kunna ha sin grund 

i dessa liknelser. Underlag för detta hittas dock inte konkret i tidigare forskning, men att en 

korrelation hittades mellan KASAM och en högerorienterad Politisk inriktning talar för att 

vidare forskning skulle kunna göras inom denna ännu outforskade relation. Förslagsvis med ett 

större stickprov, SOC-29 istället för SOC-13 samt att självrapporteringen av Politisk inriktning 

komplimenteras av frågor kring de värderingar som kopplas till de olika politiska polerna. 

Studiens femte frågeställning var hur korrelationen ser ut mellan 

personlighetsdimensionerna enligt Femfaktor-teorin och KASAM. Resultatet visade här att det 

fanns en signifikant positiv korrelation mellan personlighetsdimensionerna Extraversion, 

Vänlighet samt Samvetsgrannhet och KASAM. Utöver detta hittades även en signifikant 

negativ korrelation mellan Neuroticism och KASAM, vilket även var den starkaste 

korrelationen. Detta resultat talar för att det finns ett samband mellan personlighet och 

KASAM. Att korrelationerna skulle se ut på detta sätt stärks av att riktningen på 

korrelationerna, samt vilken korrelation som var starkast, stämmer överens med tidigare 

forskning (Hochwälder, 2012), vilket talar väl för studiens validitet och generaliserbarhet kring 

denna frågeställning. 

Beträffande studiens sjätte frågeställning som handlade om hur mycket av variationen inom 

Politiskt intresse kan förklaras av variation inom variablerna kön, ålder, personlighet och 

KASAM var modellen totalt sett signifikant. Variationen i Politiskt intresse kunde till liknande 

grad förklaras av bakgrundsvariablerna kön och ålder som av personlighetsvariablerna, där det 

endast var dimensionen Vänlighet som var signifikant bland personlighetsdimensionerna. 

Tillägget av KASAM var inte signifikant och kan därmed inte sägas förklara någon ytterligare 

variation än det som redan förklarats. Att både regressionsanalysen och korrelationsanalysen 

var signifikanta gällande relationen mellan Vänlighet och Politiskt intresse stärker att det kan 

finnas ett samband mellan dessa variabler, där en högre grad av Vänlighet innebär ett minskat 

intresse för politik. 

Studiens sjunde frågeställning kretsade kring hur mycket av variationen i Politisk inriktning 

som kan förklaras genom kön, ålder, personlighet och KASAM. Modellen var inte signifikant 

beträffande kön samt ålder och kunde därför, enligt studiens resultat, inte användas för att 

förklara variation i Politisk inriktning. Modellen blev signifikant och kunde förklara variation 

vid introduktionen av personlighet som prediktorvariabel, efter det var den även signifikant vid 

tillägget av KASAM. Dock kunde tillägget av KASAM inte förklara någon ytterligare variation 

än den som förklarats i tidigare steg. Resultatet visade att en högre grad av Vänlighet och 

Neuroticism hörde ihop med en mer vänsterorienterad Politisk inriktning samt att 

Samvetsgrannhet hörde ihop med en högerorienterad Politisk inriktning. Att resultatet av 
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regressionsanalysen var signifikant på dimensionerna Neuroticism och Samvetsgrannhet samt 

att resultatet av korrelationsanalysen också var signifikant på dessa punkter styrker att det finns 

en relation mellan dessa variabler. Sambandet mellan Samvetsgrannhet och en högerorienterad 

Politisk inriktning stämde även överens med tidigare forskning (Jost et al., 2003; Jost et al., 

2008; Kandler et al., 2012; Xu et al., 2016). Fyndet att Vänlighet kunde förklara variation i 

Politisk inriktning stöddes dock inte av korrelationsanalysen, där det inte hittades någon 

signifikant korrelation mellan dessa variabler. Detta skulle kunna tala emot styrkan av resultatet 

i regressionsanalysen gällande relationen mellan Vänlighet och Politisk inriktning. 

 

 

Styrkor och svagheter med studien 

 

Studiens första styrka är användandet av väletablerade mätinstrument för både Femfaktor-

teorins personlighetsdimensioner samt för KASAM. Mätinstrumenten som användes var BFI-

44 för mätning av personlighet samt SOC-13 för mätning av KASAM. Att etablerade 

mätinstrument användes och att samtliga värden på Cronbach’s alpha var över den generella 

gränsen för ett dugligt värde på .70 talar för att studiens resultat i dessa delar har en god 

reliabilitet. En ytterligare styrka är att det inte fanns något externt bortfall i studien samt att det 

endast var en enkät som på grund av stort partiellt bortfall inte kunde användas i analysen.  

En svaghet hos studien är stickprovsstorleken. Ett större stickprov skulle möjligen kunna 

leda till att fler resultat blev signifikanta, dock gjordes valet av stickprovsstorlek utifrån studiens 

begränsade tidsram. En annan svaghet är att de skalor som användes vid mätningen av Politiskt 

intresse och Politisk inriktning båda bestod av endast en fråga. På grund av detta kunde 

Cronbach’s alpha koefficienten inte beräknas för de politiska skalorna, vilket leder till att 

reliabiliteten för dessa skalor inom denna studie är okänd. Trots detta användes dessa skalor 

eftersom att de förekommer inom tidigare forskning kring politik (Jost et al., 2008; Russo & 

Stattin, 2017), att de är enkla att använda och för att enkätens längd samt svarstid inte skulle bli 

för stor tillsammans med frågorna kring personlighet och KASAM. När det kommer till skalan 

för Politisk inriktning finns även en stark korrelation mellan självrapporterad Politisk inriktning 

och riktning av röstning vid val (Jost et al., 2008). Slutligen var en svaghet hos studien 

översättningen av skalan för Politisk inriktning, där ”strongly liberal” samt ”strongly 

conservative” översattes till ”extremt vänster” och ”extremt höger”. Vid utformningen av 

enkäten användes denna översättning för att ge rum för individer med kraftiga politiska åsikter 

att kunna uttrycka dem.  

Dock var det ingen respondent som placerade sig längst ut på någon ände av skalan för Politisk 

inriktning. Detta skulle kunna bero på att ordet ”extremt” användes, vilket skulle kunna 

associeras med politisk extremism. I efterhand öppnar det upp för frågan om utifall ordet 

”starkt” hade använts istället för ”extremt” skulle ha lett till att respondenterna hade känt sig 

mer benägna att använda de yttersta ändarna av skalan. Avsaknaden av extremvärden på denna 

skala skulle dock även kunna bero på att det helt enkelt inte var någon av respondenterna som 

hade så pass starka politiska åsikter.  

 

 

Slutsatser 

 

Det denna studie kom fram till är att de studenter som har en högre grad av Vänlighet i 

genomsnitt har ett lägre intresse för politik. När det kommer till Politisk inriktning är studenter 

med en högre grad av Samvetsgrannhet och KASAM mer högerorienterade, medan studenter 

med en högre grad av Neuroticism och Öppenhet är mer vänsterorienterade. I relationen mellan 

personlighet och KASAM har studenter med högre nivåer av Extraversion, Vänlighet samt 
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Samvetsgrannhet även en högre nivå av KASAM. Studien visade även att desto högre grad av 

Neuroticism studenter har desto lägre är deras grad av KASAM. Något nytt som framkommit 

av studien är att KASAM och Politisk inriktning har ett samband. Dock är något som bör tas i 

beaktning vid läsandet av denna studie att en majoritet av de signifikanta samband som 

framkommit är av relativt svag karaktär. Detta innebär att även om denna studies resultat pekar 

mot att dessa samband finns behövs möjligtvis vidare forskning med större stickprov samt 

preciserade hypoteser som bygger på denna studies resultat för att säkerställa styrkan hos dessa 

samband.  
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