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Sammanfattning 

 

Syftet med denna explorativa studie var att utforska om det finns några samband mellan 

personlighetsdrag, moralisk uppfattning och färg i det svenska politiska spektrumet hos 

riksdagsledamöter (N=44). Ledamöterna fick ta ställning till ett internetbaserat frågeformulär 

innehållandes både personlighets- och moralpåståenden samt indikera var i det politiska 

spektrumet ledamoten befinner sig. Frågeformuläret baseras på de två självskattningstesten 

Ethics Position Questionnaire (EPQ) (Forsyth, 1980) och en svensk version av Big Five (IPIP) 

(Bäckström, 2007). 

Studien är explorativ på grund av att forskningsområdet är outforskat. Resultatet visar 

signifikanta korrelationer mellan extraversion och öppenhet (rho=.50), extraversion och 

sympatiskhet (rho=.55), sympatiskhet och öppenhet (rho=.46) samt en tendens mellan relativism 

och extraversion (rho=.29). Resultatet visar också en signifikant korrelation mellan politisk färg 

och extraversion (rho=-.51). Förslag till fortsatt forskning är en longitudinell och förbättrad 

version där HEXACO instrumentet istället för IPIP används för bl.a. att se hur ärliga 

ledamöterna är (Ashton, Lee & Son, 2000). 
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En studie i rött och blått 

 

Genom världshistorien har det funnits makthavare med extrema personligheter, somliga 

med en aning storhetsvansinne som t.ex. kejsarna Caligula och Napoleon I. En del av historiens 

makthavare har försökt följa högre moraliska ideal medan andra har sett mer relativt på 

moraliska frågor. Någon kejsare kanske såg sig själv som guds/ gudarnas representant på jorden 

och följde en högre moral, en annan handlade istället enligt sina egna värderingar och en tredje 

följde Machiavellis råd och var hänsynslös i sitt styrande. Det är därför intressant att undersöka 

om dåtidens personlighet och moral hos makthavarna hade någon inverkan på varandra och 

jämföra med nutidens makthavare. På grund av svårigheten att finna information om moral och 

personlighet hos en avliden makthavare är en sådan undersökning komplicerad att utföra i 

praktiken. 

Det har funnits en mängd förklaringar till vad personlighet är för något. Från att 

personligheten är individens förnuft, själ och lust - till att personligheten är individens bestående 

tankar, beteende och känslor. Från dåtidens kvalificerade gissningar har det skett stora 

förändringar till nutidens personlighetspsykologis empiriskt grundade teorier.  

Traditionellt brukar moralfilosofi delas upp i två generella skolor, den ena menar att det 

finns moralisk sanning - en handling kan vara rätt eller fel. Den andra skolan menar att moralisk 

sanning är overklig eller omöjlig att uppnå - en handling kan inte vara rätt eller fel.  

Med hjälp av dessa två vetenskapsfält och några av dess teorier samt det politiska 

spektrumet försöker studien få en bild av hur politiker förhåller sig till moraliska frågor och vilka 

karaktärsdrag de besitter, eller tvärtom, hur personligheten och moralen kan säga något om var 

politikern befinner sig i spektrumet.  

Närmarebestämt är det de svenska riksdagsledamöternas moral, personlighet och deras 

position i Sveriges nuvarande politiska spektrum som kommer att undersökas. 

Eftersom det inte finns liknande forskning kring politiker används information från 

moralfilosofin, experimentell filosofi och personlighetspsykologin på ett generöst sätt. Därför 

skall studien betraktas som ytterst explorativ. 
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Teori 

Personlighet och uppkomsten till Big Five. I årtusenden har människan försökt kartlägga 

människans personlighet, bland dem första var den grekiska filosofen Platon som delade upp 

personligheten i tre delar: förnuft, själ och lust. Dessa tre kan ha olika grader av styrka i en 

individ vilka påverkar personligheten. En individ som är t.ex. rationell och själsligt stark kan 

kontrollera sina begär vilket gör individen ärlig, lojal och pålitlig. 

På motsvarande sätt kunde Platon konstatera när han träffade en opålitlig person att denna inte 

har sitt begär i schack (Brunas-Wagstaff, 1998). 

Några sekler senare, runt 100-talet e. Kr, verkade läkaren Galenos vars idéer om 

människans psyke kom att vara betydande ända fram till 1700-talet (Cacioppo, Tassinary & 

Berntson, 2000). Galenos delande in människor i fyra kategorier eller personligheter: sangvinisk, 

flegmatisk, kolerisk och melankolisk. Varje personlighet hade en dominerande kroppsvätska – 

blod, slem, gul galla och svart galla. En individ med störst andel blod är bl.a. glad, utåtriktad och 

orädd. Någon med mest slem är kall, lugn, tillbakadragen. Någon med mest gul galla är lättretlig 

och hatisk och till sist någon med mest svart galla är nerstämd och olycklig (Brunas-Wagstaff, 

1998).  

Även om Platon och Galenos idéer hade uppenbara metodologiska och teoretiska problem så var 

de viktiga för utvecklingen till dagens personlighetspsykologi. Upptäckter inom människans 

anatomi samt införandet av empiri och experiment kunde med tiden ersätta Platon, Galenos och 

andras kvalificerade gissningar (Cacioppo et al., 2000). 

Långt senare lämnade personlighetspsykologin sitt förvetenskapliga stadium och blev en 

normalvetenskap med en mer gemensam teoretisk kärna och klara definitioner (Boyle, Matthews 

& Saklofske, 2008). 

Gordon Allport var en viktig bakgrundsfigur med sin definition av personlighet “... 

personlighet är en dynamisk organisation inuti individen. Den består av psykofysiska system som 

skapar individens karakteristiska beteendemönster, tankar och känslor” (Brunas-Wagstaff, 

1998) hjälpte till att bilda denna kärna i personlighetspsykologin. Allports forskning var 

ideografisk till sin natur i sökandet efter stabila personlighetsmönster hos enskilda individer, 

trots detta var hans idéer viktiga för den nomografiska personlighetspsykologin där kunskap om 

generella personligheter undersöks (Boyle et al., 2008). 
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Raymond Cattell var en av de första som ägnade sig åt den nomografiska 

personlighetspsykologin och kom fram till att personligheten kan delas in i sexton 

huvudegenskaper som t.ex. emotional stability och privateness. En annan psykolog som 

påverkade fältet var Hans Eysenck som utmanade Cattells sexton egenskaper med sina tre 

faktorer extraversion, neuroticsm och psychoticism. Eysenck menade att hans tre egenskaper var 

tillräckliga, men insåg senare att Cattells och hans egen modell mätte personligheten på två helt 

olika plan och att de istället kompletterade varandra (Boyle et al., 2008).  

Sexton eller tre egenskaper fångar personlighetsbegreppet till viss del, medan andra 

forskare ansåg att det var fem egenskaper som var det optimala antalet. Bland de första som 

teoretiserade dessa fem egenskaper var Tupes och Christal i början av 60-talet, men detta blev 

inte uppmärksammat förrän cirka tre decennier senare då forskarna Robert McCrae och Paul 

Costa (1992 ,1997) visade validiteten, reliabiliteten och dess språk/kulturöverskridande 

applicerbarhet. De kallade teorin Big Five efter de fem dominerande faktorerna neuroticism, 

extraversion, öppenhet, sympatiskhet och samvetsgrannhet (Costa & McCrae, 2008)  

Följande text beskriver faktorerna och dess fasetter kortfattat. En individ som är 

oharmonisk, aggressiv, känner sig utsatt och missnöjd med sig själv hamnar under faktorn 

neuroticism. Fasetterna i denna faktor utgörs av ångest, ilska, nerstämdhet, självmedvetenhet, 

sårbarhet och impulsivitet. En individ med hög grad av extraversion är ofta äventyrlig, positiv, 

framåtgående och pratglad. Fasetterna utgörs av tillgivenhet, sällskaplighet, självhävdelse, 

spänningssökande och positiva känslor. En individ med stor del öppenhet kan beskrivas som 

kreativa, intellektuellt intresserade och rebelliska. Fasetterna utgörs av fantasirikedom, estetiskt 

intresse, emotionell, aktiv, värderingar och tankar. Sympatiskhet är den faktor som representerar 

en individ med egenskaper som pålitlig, icke manipulativ och hjälpsam. Fasetterna utgörs av 

tillit, rättframhet, osjälviskhet, följsamhet, blygsamhet och ömsinthet. Den femte faktorn 

samvetsgrannhet beskriver en individ som är produktiv, ordningsam och följer sin plikt. Denna 

faktor grundar sig på fasetterna duglighet, ordningsamhet, plikttrogenhet, prestationssträvan, 

självdisciplin och eftertänksamhet (Costa & McCrae, 1995).  

 

Vidareutveckling av Big Five instrumenten  

Big Five har många skepnader och utvecklas ständigt vilket gör att testet finns i många 

olika versioner. Ashton et al. (2000) visade i sin studie att det fanns en sjätte faktor, ärlighet 
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(honesty/ humililty) som korrelerade bättre med personlighetsdragen Machiavellism och 

psykopati än Big Five-faktorerna. Machiavellism och Psykopati är motpoler till ärlighet och kan 

relateras till lögnaktighet och tendens att utnyttja andra. Vidare visade Lee/Ashton (2005) att 

även Narcissism korrelerade starkt negativt med faktorn ärlighet/honesty. Narcissism är kopplat 

till dominans, ledarskap och sökande efter uppmärksamhet. Tillsammans utgör Machiavellism, 

Narcissism och Psykopati the Dark Triad of Personality.  

Efter denna säkerhetsställning av den sjätte faktorn fann forskarna det nödvändigt att 

faktorn neuroticism skulle döpas om till emotionality. Instrumentet kom att kallas HEXACO: H 

(honesty/ humility), E (emotionality) och i likhet med Big Five X (extraversion), A 

(agreeableness), C (conscientiousness) och O (openness).  

 På grund av den höga korrelationen mellan faktorerna i Big Five har det forskats om 

huruvida teorins faktorer i själva verket är undergrupper till någon/ några övergrupper. Digiman 

visade t.ex. i en studie att de fem faktorerna i Big Five tillhörde de två övergrupperna Alpha och 

Beta. Alpha innehåller neuroticism, samvetsgrannhet och sympatiskhet, och Beta innehåller 

öppenhet och extraversion (Digiman, 1997, refererat i Bäckman, 2007). Bäckman (2007) 

undersökte, utöver Digimans tes, om de fem faktorerna endast hade en gemensam högre faktor. 

Bäckströms resultat antyder att den potentiella högre faktorn kan vara relaterad till fenomenet 

social önskvärdhet, men det är ännu inte utrett om den är överordnad, en fristående eller en sjätte 

faktor till Big Five. Musek (2007) föreslog att personlighet skulle innehålla tre nivåer. På 

understa nivån finns de fem Big Five faktorerna. På nivån över finns de två faktorerna stabilitet 

(innehållandes neuroticism, samvetsgrannhet och sympatiskhet) och plasticitet (innehållandes 

öppenhet och extraversion). Den tredje, och högsta, nivån kallas General Factor of Personality 

eller the Big One och det verkar som att den kan relateras till social önskvärdhet. 

 

Kritik mot Big Five  

 Bortsett från vetenskapsfilosofiska problem, t.ex. om personlighet verkligen är något 

som kan mätas, kvarstår det empiriska frågor och andra svårigheter hos självskattningstest som 

Big Five (Boyle, 2008). 

En viktig grund för validiteten hos Big Five är att personlighet är stabilt över en längre tid. Enligt 

Costa, Yang och McCrae (1998) har individer efter 30 års ålder nått en relativt stabil 

personlighet, men denna grund har ifrågasatts bland annat av Soldz och Vaillant (1999). De fick i 
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sin studie resultat som pekade åt att sympatiskhet och samvetsgrannhet inte var stabila över en 

längre tid. En annan kritik är att Big Five inte täcker tillräckligt av det som kallas personlighet 

som t.ex. maskulinitet, femininitet, lögnaktighet, sensualitet eller sparsamhet (Paunonen & 

Jackson, 2000) 

Ett mer allmänt problem hos Big Five och andra självskattningstest är fenomenet social 

önskvärdhet. Fenomenet uppkommer då en svarsperson omedvetet beskriver sig själv på ett 

felaktigt sätt som inte stämmer överens med sin faktiska personlighet, eller att denna medvetet 

väljer de svar som de tror gillas av andra (Paulhus, 1984, refererat i Bäckström, 2007).  

Social önskvärdhets påverkan på den aktuella studien utreds inte. 

 

Moral och Ethics Position Questionnaire 

Tidigare i studien refererades det till idealism och relativism, dessa kan förvirras med två 

kunskapsteoretiska strömningar, men i studien refererar istället dessa två till moralfilosofins 

deontologi/ teleologi och moralisk skepticism som på ett ungefär åsyftar huruvida moraliskt rätt 

och fel finns eller inte. 

 Inom deontologi (av gr. deon, plikt) är individens plikter det väsentliga. Individen skall 

göra sin plikt eller det som rationellt föreskrivs oavsett konsekvenser. En handling är omoralisk 

om den inte stämmer överens med någon universell moralregel. Den tyska filosofen Immanuel 

Kants kategoriska imperativ är ett exempel på en sådan regel “Handla endast enligt den maxim, 

om vilken du samtidigt kan vilja, att den blir en allmän lag” och Bibelns “Allt vad ni vill att 

människor skall göra för er, det skall ni också göra dem” (Lübcke, Grøn, Bengtsson & Prawitz, 

1988). 

 Inom teleologi (av gr. telos, ändamål) värderas handlingar endast utifrån hur goda eller 

åtråvärda deras konsekvenser är. Det goda kan bl.a. definieras som lycka, nytta eller 

självförverkligande. Jeremy Bentham och något senare John Stuart Mill utvecklade en 

inflytelserik princip – nyttoprincipen. Den lyder “Största möjliga lycka för det största möjliga 

antal människor”. Detta är grunden till den teleologiska teorin utilitarism (Schlenker & Forsyth, 

1977). Gemensamt för både deontologi och teleologi är att de båda postulerar att det finns rätt 

och fel i handlingar. Det som skiljer teorierna åt utgörs av var det moraliska värdet i en handling 

ligger, i följandet av regeln eller i handlingens effekter. 
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Emot deontologi/ teleologi står moralisk skeptisicm. Denna filosofiska inriktning menar 

bl.a. att det finns olika sätt att se på moral och/eller att det inte är möjligt att grunda moralen på 

universalprinciper. Etisk egoism och idealistisk skepticism är exempel på inriktningar inom den 

moraliska skepticismen. Inom etisk egoism förnekas universella moralprinciper och det är bara 

ens egna värderingar som skall bedöma en handling. Inom idealistisk skepticism finns det inte 

goda eller onda handlingar men passande handlingar och dessa kommer individen själv fram till 

genom att analysera varje handlings kontext (Forsyth 1980).  

 

Moralisk position. Få människor vet vilken moralisk position de har, eller kan nämna den 

vid namn, men tillika har de ofta en/ flera omedvetna moraliska perspektiv. För att kategorisera 

de underliggande moralfilosofiska perspektiven utvecklade Forsyth (1980) ett frågeformulär. Det 

bestod av moralpåståenden som svarspersonen får ta ställning till och gradera huruvida den 

håller med eller inte. Beroende på hur individen svarat placeras den i en av två huvudgrupper: 

idealist eller relativist. Dessa kan i sin tur delas in i en taxonomi innehållande fyra undergrupper 

(se Tabell 1). En individ med hög grad av idealism och låg av relativism kallas en absolutist. För 

absolutisten finns inga undantag till en specifik morallag. De anammar antagligen en 

deontologisk moralfilosofi. Individen med låg grad av både idealism och relativism är en 

exceptionist som menar att moraliska principer är rättesnören som kan vara bra att följa men det 

får ske undantag, detta rimmar väl med den teleologiska teorin utilitarism. Absolutism och 

exceptionism är båda en del av idealism enligt Forsyth. 

 På samma sätt delar Forsyth upp relativism i två undergrupper: subjektivister och 

situationister. Subjektivister är de individer med hög grad relativism och låg av idealism. De tar 

endast sina personliga värderingar i beräkning, vilket gör de till etiska egoister. Situationister är 

de individer med hög grad av både idealism och relativism. De anser att individen självt skall 

analysera om en handling är passande för en specifik situation eller inte, detta gör de till 

idealistiska skepticister. Med hjälp av Forsyth’s Ethics Position Questionnaire (EPQ) får man 

fram dessa två huvudgrupper och fyra undergrupper. 
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Tabell 1. Taxonomi av etiska ideologier      

 

                                                                               Relativism 

 Idealism          Hög                      Låg 

                      Hög  

 

         Situationister                       Absolutister 

 Låg           Subjektivister                       Exceptionister  

 

Forsyth (1985) lät absolutister, situationister, exceptionister och subjektivister bedöma 

handlingar som bröt eller var i linje med moraliska principer som gav negativa eller positiva 

konsekvenser för någon annan. Resultatet stämde överens med de olika perspektivens innehåll. 

Absolutister och situationister var mer dömande än exceptionister och subjektivister mot 

individer som inte följde moraliska principer vars handlingar gav negativa effekter. 

 En viktig fråga att ställa är: kan ens moraliska perspektiv påverka hur man beter sig i 

moraliska situationer? Denna fråga har fått blandade svar. Forsyth och Berger utförde en studie 

(1982) med studenter från de fyra olika perspektiven där de under en tentamen liknande 

situation, men utan övervakning, fick chansen att fuska. Resultaten visade att alla fyra grupper 

var i lika hög grad benägna att fuska.  

I en annan studie visade Forsyth och Nye (1990) en förvånande relation mellan 

absolutister och hur benägna de var att ljuga. Individer från de fyra olika perspektiven 

medverkade i en situation där de hade möjligheten ljuga eller att ge negativ feedback till annan 

person. Lögnen kunde medföra psykologiskt negativa konsekvenser för studiens konfederat. Det 

förvånansvärda var att de med hög grad av idealism, absolutister och situationister, ljög mer än 

de två tillhörande de relativistiska perspektiven vare sig de trodde att det skulle ge dåliga 

konsekvenser för konfederaten eller inte. Absolutister och situationister är de som i större grad 

omfamnar att inte fysiskt eller psykologiskt skada andra. Situationister som ljuger är mer 

förståeligt än att absolutister gör det, vilket för tankarna till ordspråket “mycket prat och liten 

verkstad”. Enligt forskarna skall denna moralstudies resultat tolkas försiktigt. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka, med hjälp av de två självskattningstesten IPIP och 

EPQ, om det finns samvariation mellan personlighetsdrag, moraliska uppfattningar och vilken 

politisk färg Sveriges riksdagsledamöter har. Om det finns en betydande samvariation mellan 

några av variablerna så skall studien diskutera möjliga orsaker till denna. 

 

Metod  

 

Deltagare  

Totalt tillfrågades alla 349 riksdagsledamöter i Sverige om medverkan i studien. Studien 

delade in ledamöterna i grupper efter deras ålder 18 – 30 år, 31 – 40 år o.s.v. fram till den femte 

och sista åldersgruppen 61 – 70 år. I åldersgrupp ett befann sig 7 %, i grupp två 18 %, i grupp tre 

30 %, i grupp fyra 32 % och i grupp fem 10 %. Riksdagens nuvarande könsfördelning är 161 

kvinnor 46 % och 188 män 54 %. 

       

Instrument 

 International Personality Item Pool (IPIP). En förkortad version av Bäckströms (2007) 

svenska översättning av Goldberg (1999, refererat i Bäckström, 2007) IPIP användes för att mäta 

personlighet. Bäckströms instrument innehåller 100 item, varav 50 användes i studien. Detta gav 

varje personlighetsfaktor i Big Five 10 item var. Av totalt 50 item hade 23 omvänd 

poängsättning, för att de svarande skulle tänka efter och inte svara mekaniskt. Alla item var i 

randomiserad ordning och bedömdes på en skala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). 

För de fem faktorerna i formuläret var minimum poäng 10 och maximum poäng 50. Nedan följer 

typexempel på item från varje personlighetsfaktor. Item från samvetsgrannhet “är grundlig i mitt 

arbete“, öppenhet “har en vild fantasi“, sympatiskhet “känner andra människors känslor”, 

extraversion “är den som håller igång på en festlig tillställning” och neuroticism “blir lätt 

upprörd”.  

Tillförlitligheten för Bäckströms (2007) faktorer är mätt med hjälp av reliabilitetstestet 

Cronbach’s Alpha. Värdena var: samvetsgrannhet (.92), öppenhet (.86), sympatiskhet (.88), 

extraversion (.92) och neurotisicm (.93). 
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Validiteten för den svenska versionen kan antas på grund av likheten med den engelska 

versionen, men behöver samtidigt prövas ytterligare. Cronbach’s Alpha värdena ansågs 

tillräckligt lika och en faktoranalys visade att den största skillnaden mellan de två versionernas 

faktorer endast var (.12). En jämförelse av principalkomponentanalyser (PCA) mellan det 

engelska och svenska formuläret utfördes och resulterade i (r=.93) (Bäckström 2007). 

   

 Ethics Position Questionnaire (EPQ). Ett formulär om relativism och idealism (Forsyth 

1980) översattes från engelska till svenska för denna studie. Formuläret innehåller 20 stycken 

item varav tio relativistiska påståenden och tio idealistiska. Påståendena graderas från 1 (håller 

inte alls med) till 5 (håller helt med). För varje moralskala var minimum poäng 10 och maximum 

poäng 50. Nedan följer exempel på item från de två moralskalorna: idealism och relativism. Item 

från idealism “personer bör se till att deras handlingar aldrig avsiktligt skadar en annan inte ens 

till en liten grad” och “att balansera negativa och positiva konsekvenser mot varandra när det 

gäller att utföra en handling eller ej, är i sig omoraliskt”. Item från relativism “vad som är etiskt 

varierar från en situation och samhälle till ett annat “ och “huruvida en lögn kan bedömas som 

moralisk eller omoralisk beror på omständigheterna kring handlingen”.  

Reliabiliteten har testats för idealism och relativism (Forsyth 1980). Cronbach’s Alpha 

värden för idealism (.80) och relativism (.67). Värden på test-retest reliabiliteten för idealism 

(.73) och relativism (.66) stödjer ytterligare instrumentets reliabilitet.  Konstruktvaliditeten för 

EPQ baseras på en jämförelse mellan Hogan’s Survey of Ethical Attitudes (SEA) och EPQ. 

Höga poäng på SEA testet medför likheter med absolutister. När relativismskalan jämfördes med 

SEA gav det en signifikant negativ korrelation (r=-.31) med (p<.05) som väntat.  

 

Politiskt spektrum samt demografiska uppgifter. Deltagarna i studien ombads i enkäten 

att fylla i en politisk gradskala som skulle indikera var någonstans i det politiska spektrumet 

ledamöterna befinner sig. Graderingen på skalan var från 1 till 9, där 1 representerar extremt 

vänster, 5 neutral/ vet ej och 9 extremt höger. Skalan kan ses som ett politiskt färgspektrum från 

rött till blått. Deltagarna ombads också fylla i uppgifter om kön och vilken åldergrupp de tillhör.  
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Procedur 

 Ett introduktionsmail skickades ut till ledamöternas e-poster som informerade om 

kommande enkät. Tre dagar senare skickades enkäten ut tillsammans med en del information om 

studiens syfte och garanti om anonymitet. Svaren registrerades på studiens internetsida utformad 

med hjälp av Google Docs E-formulär.  

 

Resultat 

 

Deskriptiv data 

Deltagare. I studien deltog 44 av 349 riksdagsledamöter varav 23 män, 20 kvinnor och en 

utan uppgift om kön. Detta gav en total svarsfrekvens på 12 % och en könsfördelning på 53 % 

män och 47 % kvinnor. Av de totalt 44 svarande befann sig 7 % i åldersgrupp ett, grupp två  

21 %, grupp tre och grupp fyra vardera 30 % och grupp fem 11 %. 

International Personality Item Pool (IPIP). Medelvärdet (M) och standardavvikelsen 

(SD) var följande: öppenhet (M=3.9, SD .45), sympatiskhet (M=4.2, SD .50), neuroticism 

(M=3.7, SD .64), samvetsgrannhet (M=3.7, SD .49) och för extraversion (M=3.7, SD .68). 

Chronbach’s Alpha värden för faktorerna: öppenhet (.73), sympatiskhet (.84), neuroticism (.84), 

samvetsgrannhet (.73) och extraversion (.90 ). Variationsområdet var (1) och (5) i alla faktorer. 

Ethics Position Questionnaire (EPQ). Medelvärdet (M) och standardavvikelsen (SD) för 

idealism (M = 2.8, SD .60) och relativism (M = 3.7, SD .75). Chronbach’s Alpha värden för 

idealism (.86) och relativism (.85). Variationsområdet var (1) och (5) i båda dimensionerna. 

Politiskt spektrum. Medelvärdet (M) och standardavvikelsen (SD) för spektrumet  

(M =5.3, SD 1.7). Variationsområdet var (2) och (8). 

 

Korrelationsanalys 

Vid undersökning av normalfördelningen visade det sig att skalorna för idealism och 

sympatiskhet var snedfördelade. Kolmogorov-Smirnov värden på (p=.02) och (p=.00). Därför 

användes den icke-parametriska beräkningsmetoden Spearman Rank Order Correlation (rho). 

Signifikansnivån sattes på (p<.05).  

 IPIP.  Studien fann en positiv korrelation mellan extraversion och öppenhet (rho=.50), 

extraversion och sympatiskhet (rho=.55) och även mellan sympatiskhet och öppenhet (rho=.46).  
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  EPQ. Relationen mellan idealism och relativism var (rho=-.13).  

IPIP och EPQ. Extraversion och relativism visade en tendens på (rho=.29) och (p=.06). 

 Politiskt spektrum och IPIP. Politisk färg korrelerade signifikant med extraversion 

(rho=.51) dvs. att individer, med hög extraversion, anger sig längre åt höger i det politiska 

spektrumet.  

 

Tabell 2. Korrelationer mellan EPQ, personlighetsfaktorerna och det politiska spektrumet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Rel   - -.130 .085 .007 -.062 .047 .290~ .207 

2.Ide    - -.237 .182 .012 -.031 .106 -.036 

3.Öpp     - .464
**

 -.073 -.171 .506
**

 .189 

4.Sym      - .182 -.044 .553
**

 .219 

5.Neu       - .103 .200 .172 

6.Sam        - .036 .169 

7.Ext         - .516
**

 

8.Pol          - 

(** p≤.01)     (~ tendens) 
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Diskussion 

   

Tolkning av resultat och ev. felkällor 

 Syftet med undersökningen var att se om det fanns någon samvariation mellan 

personlighetsdrag, moraliska uppfattningar och politisk position hos svenska riksdagsledamöter. 

Resultaten visar intressanta korrelationer inom och mellan de olika variablerna. Mellan vissa 

personlighetsdimensioner fann studien höga positiva korrelationer. Extra nämnvärt är de höga 

korrelationerna mellan extraversion och både öppenhet och sympatiskhet.  

Detta verkar ge stöd åt vad bl.a. Musek skriver, att Big Five kan delas in två övergrupper: 

stabilitet och plasticitet. Att extraversion korrelerar med öppenhet kan förklaras med att de båda 

tillhör den högre faktorn plasticitet. Extraversionens nollkorrelation med samvetsgrannhet talar 

också till viss del för uppdelning av Big Five i två övergrupper (Musek, 2007). Andra uppgifter i 

studiens resultat talar dock emot uppdelningen t.ex. att extraversion korrelerar positivt (.20) med 

neuroticism, och att extraversion i hög rad korrelerar med sympatiskhet som egentligen tillhör 

den högre faktorn stabilitet.  

Som väntat korrelerade idealism och relativism negativt, men en så låg korrelation på (-.13) 

kanske däremot förvånar. De två variablerna kan enkelt ses som varandras motpoler och skulle 

därmed ha en högre negativ korrelation. Den låga korrelationen kan förklaras med att EPQ 

formuläret var utformat så att svarspersoner kunde få höga poäng på både idealism och 

relativism respektive låga. Dessa två grupper överlappade varandra för mycket i formuläret för 

att kunna nå några klara samband mellan dem och de andra variablerna. Tydligare samband hade 

kanske kunnat nås om idealism och relativism istället hade delats in i deras fyra undergrupper. 

Det skall också påpekas att personlighetsformuläret som användes är en förkortad version (50 

item) av det svenska instrumentet (Bäckström 2007) som innehåller 100 item och därför bara 

delvis validerat. Studiens resultat bör därför tolkas med försiktighet.  

Att variationsområdet var mellan 2 och 8 för det politiska spektrumet kan betyda att 

ingen av de 44 riksdagsledamöterna såg sig som extremt vänster (1) eller höger (9). Det är 

möjligt att studien avskräckte deltagarna genom att använda ordet extremt. Politikerna kanske 

inte ser sig som extremt åt ett håll även om de egentligen skulle placeras längst åt vänster eller 

höger.  
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     Ett annat intressant resultat är den höga korrelationen mellan det politiska spektrumet och 

extraversion (.516). Detta indikerar att ju mer åt höger i spektrumet en individ befinner sig desto 

mer extrovert är han eller hon. 

 Om Soldz och Vaillants (1999) kritik är riktig, att Big Five faktorerna inte är stabila över 

tid, så kanske korrelationen beror på att de som befinner sig åt höger i spektrumet har mer 

framgång i det nuvarande politiska läget och upplever fler positiva känslor. Denna framgång och 

dessa positiva känslor kanske för med sig en lite överdriven självbild eller ökad självhävdelse 

som bidrar till att de svarande överskattar sina egna personligheter. Detta kanske i sin tur kan 

förklara varför extraversion korrelerar så högt med sympatiskhet och öppenhet. En annan 

förklaring till de höga korrelationerna kan vara att politiker överdriver de egenskaper som de tror 

att allmänheten ser som positiva. Vid första anblick verkar detta som en rimlig 

förklaring eftersom politikerna antagligen inte blir omvalda om de inte är omtyckta av väljarna. 

Det kan alltså vara felkällan social önskvärdhet som spelar in.  

En annan felkälla som kan ha påverkat studiens resultat är den låga svarsfrekvensen på 12 

%. Valet av ett kort personlighetstest, anonymitetsgaranti och lätt tillgängligt E-formulär gjordes 

för att många skulle svara Svarsfrekvensen hos tidigare forskning med politiker eller annan elit 

var betydligt högre, i ett fall upp till 87 % (Gulbrandsen & Engelstad, 2005). Studiens låga 

deltagande kan bero på att enkäten skickades ut under en period då politikerna var väldigt 

upptagna med sina åtaganden. En annan orsak kan vara att de såg kandidatstudien som något de 

inte behöver prioritera. De som faktiskt svarade kan också bidragit till en felkälla. Studiens 

resultat visar att de som svarande hade i snitt högre sympatiskhet än de andra 

personlighetsfaktorerna, vilket kan betyda att oproportionerligt fler ”sympatiska” 

riksdagsledarmöter har svarat. En förklaring till det kan vara att dessa personer är mer 

hjälpsamma än t.ex. ”neurotiska” eller ”samvetsgranna” ledarmöter. Följden blir att de svarande 

kanske inte representerar hela riksdagen. En positiv aspekt av resultatet var att 

åldersfördelningen mellan de svarande var procentuellt sett slående lik den mellan riksdagens 

ledamöter.  
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Framtida studier 

Förslag till en framtida studie kan vara en longitudinell och förbättrad version av denna 

studie där man undersöker om framgång och motgång över tid påverkar ledamöternas moraliska 

värderingar och personligheter. Förslag på forskningsfrågor skulle kunna vara: är ledarmöter som 

känner motgång mer eller mindre flexibla med sina moraliska värderingar? Offrar de några 

värderingar för att nå ett högre mål eller håller de hårdare fast vid sina ideal? Överger 

ledamöterna som känner framgång sina moraliska värderingar för att hålla sin framgång vid liv 

eller får de en sorts moralisk inspiration, en moralisk positiv feedback som cementerar deras 

värderingar?  

För att en sådan studie skall få pålitliga svar och ge klarare samband bör framtida studier 

använda sig av de fyra undergrupperna: absolutism, exceptionism, subjektivism och situationism. 

Det skulle också vara intressant att undersöka hur ärlighet eller brist på ärlighet korrelerar med 

EPQs olika kategorier som t.ex. att absolutister anammar moralregler som ”du skall inte ljuga”. 

Någon version av HEXACO skalan skulle då vara passande att använda istället för den 

nuvarande studiens instrument. Med detta instrument skulle framtida studier kunna mäta graden 

av ärlighet eller brist på ärlighet hos ledarmötena. Vidare skulle även graden av Machiavellism, 

Narcissism och Psykopati kunna mätas och relateras till HEXACO likt Lee/Ashton i sin 

undersökning (2005). 

Att studera politiker bör vara av samhällelig nytta (granska makten) eftersom förståelsen 

ökar för varför de röstar som de gör, beter sig och deras ”bra” respektive ”dåliga” sidor. För 

medborgarna är det viktigt att lära känna sina folkvalda representanters personligheter och 

uppgifter i moraliska spörsmål. Om det visar sig att politiker som grupp har vissa negativa 

egenskaper som kan vara en fara för samhället eller den demokratiska processen, vad gör man 

då? Skall det finnas olika personlighetskriterier som måste uppfyllas för att få bli politiker, som 

t.ex. hög sympatiskhet och ärlighet? Följden blir en slags motsägelse eftersom i försöket att 

skydda demokratin från antisociala personligheter så försvinner den demokratiska grundtanken 

om alla medborgares rätt att kunna vara med och bestämma. 
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