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Kognitiv belastning och fördomar 

Bidrar mobiltelefonanvändande till ökad rasism? 
 

Anna Uhlin 

 

 

Forskning har visat att kognitiv belastning påverkar stereotyper och fördomar 

och hur människan agerar på dem. Då mobiltelefoni är en variant av kognitiv 

belastning som ökar undersöktes huruvida kognitiv belastning i form av 

mobiltelefonliknande input påverkar implicita fördomar samt om effekten 

skiljer sig beroende på kön och ålder. Deltagare var 162 studenter (94 

kvinnor) i åldrarna 19–59 år (Md = 24) från en medelstor mellansvensk stad. 

Under studiens första del läste deltagarna, med eller utan 

mobiltelefonliknande störning, en vinjettext om en arbetslös man från 

antingen Västmanland eller Somalia och skattade därefter sin uppfattning om 

mannen i syfte att exponera implicita fördomar. Studiens andra del mätte 

explicita fördomar genom Modern Racial Prejudice scale. Resultatet 

bekräftade inte hypotesen att mobilstörning medför ökade implicita fördomar. 

En tendens att uppfatta invandraren mindre och svensken mer som belastning 

vid mobilstörning erhölls. Resultatets indikationer för stereotypbilden av 

invandraren och förändrade fördomar i samhället diskuterades. 

 

Keywords: prejudice, stereotype, mobile phone, cognitive busyness 

 

 

Inledning 
 

En man kliver på en buss samtidigt som han skriver ett meddelande på sin mobiltelefon. Det är 

kö. Busschauffören säger något men mannen noterar det knappt. Det piper till i telefonen igen, 

ett nytt meddelande. Busschauffören säger något igen, mannen läser sitt meddelande, börjar 

skriva ett svar. Nu höjer chauffören rösten och mannen tar slutligen ögonen från telefonen 

och…  

I västvärlden äger nästan varje individ en mobiltelefon i dag. I Sverige hade exempelvis 81% 

av invånarna en smartphone år 2016. Motsvarande siffra för åttaåringarna var 55% 

(Internetstiftelsen i Sverige, 2016). I ett historiskt perspektiv har utvecklingen varit snabb från 

telegraf till fast telefon till tunga men likväl bärbara mobiltelefoner till dagens smartphones. 

Hur det ser ut om tio eller 50 år kan vi bara gissa men utvecklingen är fortsatt snabb inom 

området. Människan har varit tillsynes anpassningsbar och tagit till sig den nya tekniken 

allteftersom den lanserats men forskningen inom interaktionsområdet med avseende på 

mobiltelefonanvändande är inte särskilt omfattande. I grunden handlar det om ett nytt sätt att 

vara kognitivt belastad. Att kognitiv belastning påverkar vårt agerande med avseende på 

fördomar och attribution är väl beforskat, se exempelvis Devine (1989) och Gilbert, Pelham 

och Krull (1988). Hur den i dag ständiga kompanjonen mobiltelefonen med dess 

pushmeddelanden, multipla meddelande- och mailfunktioner påverkar vårt samspel och våra 

attributioner vet vi emellertid inte. Situationen i ingressen är ett exempel på hur det typiskt kan 

gå till i vardagen i dag. På bussen, i fikarummet, på arbetsmöten; vad innebär den störning av 

uppmärksamhet som mobilanvändandet medför för vårt agerande med avseende på attribution, 

fördomsfullt agerande och i förlängningen diskriminering?  
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Diskriminering 
 

Enligt McGinnity och Lunn (2011) kan diskriminering förstås som en ojämlik behandling av 

en individ baserat på grupptillhörighet. Att diskriminera en individ på grund av ursprung är 

enligt lag förbjudet i Sverige (Svensk författningssamling, 2008) men likväl finns flertalet 

exempel på studier som visar på att denna typ av diskriminering förekommer såväl i Sverige 

som i övriga världen. Arai och Skogman Thoursie (2009) undersökte exempelvis sambandet 

mellan inkomst och invandrares namnbyte till mer svenskklingande eller neutralt namn. 

Resultatet visade på en markant inkomstökning efter ett namnbyte från ett asiatiskt, afrikanskt 

eller slaviskt namn till ett svenskt namn vilket var signifikant skilt från gruppen som inte 

genomfört namnbyte. I en amerikansk kontext undersökte Widner och Chicoine (2011) 

skillnaden mellan ett typiskt namn för en vit amerikansk man och ett typiskt namn för en arabisk 

man med avseende på sannolikheten att bli kallad på arbetsintervju. Den arabiske mannen 

behövde skicka två ansökningar för varje ansökan den vite amerikanske mannen skickade för 

att bli kallad på en intervju. Ett liknande resultat uppnåddes i den irländska studie av McGinnity 

och Lunn där irländska arbetssökanden hade dubbelt så stor sannolikhet att bli kallad på intervju 

som arbetssökanden med afrikanska, asiatiska eller tyska namn.  

Studierna som Arai och Skogman Thoursie (2009) och Widner och Chicoine (2011) 

genomförde ger exempel på situationer där diskriminering är resultatet men det innebär inte 

nödvändigtvis att det är ett medvetet agerande från individerna. Clark et al. (2013) skrev att 

övertygelser som bidrar till ett diskriminerande agerande ofta är biprodukter av beroendet av 

mentala genvägar. Med det avses de kognitiva kartor människan har tillgängliga och som byggts 

upp av egna erfarenheter, sekundära källor och den kultur hen är uppväxt i och lever i. Dessa 

kognitiva kartor och mentala genvägar innehåller stereotyper. Där diskriminering är den 

faktiska behandlingen är stereotyper, kategorier och fördomar besläktade fenomen som är mer 

subtila och som ibland tenderar att gå in i varandra men som är viktiga att differentiera. 

 

 

Stereotyper, fördomar och deras inbördes relation 
 

Stereotyper.  Stereotyper är normativt skapade social-kognitiva strukturer, som infattar 

människans förväntningar på en viss social grupp baserat på specifika cues (Hamilton & 

Sherman, 1996).  Devine (1989) hävdade att stereotyper är grundläggande kognitiva strukturer 

som byggs upp tidigt hos barn och som, i jämförelse med värderingar och personliga 

övertygelser, är äldre och därmed mer solida kognitiva kartor hos individen. Akrami, 

Ekehammar och Araya (2006) kopplade i sin forskning om invandrare samman stereotyper (lat, 

opålitlig, våldsam) och kategorier (afrikan, arab, polack) och hävdade att stereotyper inte enbart 

är sociala förväntningar utan även ett sätt att erhålla nödvändig information om sociala 

kategorier. Människan använder således stereotyper för att förklara och förhålla sig till sina 

medmänniskor. Stereotypbegreppet förekommer frekvent i samhällsdebatten om invandring 

och invandrare där invandrare är ett spretigt begrepp som i svensk kontext generellt används 

för individer som inte är födda i Sverige. Stereotyper och fördomar är olika för olika grupper 

av invandrare då gruppen invandrare är heterogen på många sätt. Lindholm (2005) definierade 

begreppet med att en invandrare är en individ från ett sydligt land som differentieras från 

svenskar genom språklig brytning och fenotypiska karakteristika, vilket kan användas som en 

generaliserande definition. I lokaltidningarnas rapporteringar är två av de mest frekvent 

förekommande stereotypa bilderna av invandraren ”invandraren som hot” och ”invandraren 

som belastning” (Pettersson & Hellström, 2004; SOU, 2005) men även stereotypa bilder som 

invandraren som offer eller den duktiga invandraren förekommer. 
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Fördomar. Fördomar är fientliga eller negativa attityder gentemot människor i en urskiljbar 

grupp, vilka enbart baseras på just grupptillhörighet (Aronson, Wilson, & Akert, 2013). Allport 

skrev ”the net effect of prejudice […] is to place the object of prejudice at some disadvantage 

not merited by his own misconduct” (Allport, 1979, p. 9). Fördomar kan således medföra ett 

agerande som leder till att individer särbehandlas negativt utan att de som individer gett någon 

anledning till en sådan behandling. Flertalet amerikanska studier har undersökt fördomar och 

rasism gentemot afroamerikaner och på senare tid även gentemot individer med ursprung i 

Mellanöstern. Akrami, Ekehammar och Araya (2000) redogjorde för hur denna typ av rasism 

utvecklats från en mer direkt och öppen rasism till en mer subtil form av rasism. Lagstiftningen 

är numera tydligare avseende diskriminering och rasism och det anses även mindre politiskt 

korrekt att uttrycka fördomsfullhet gentemot andra grupper. Människor är därmed mindre 

benägna att redogöra för fördomsbaserade värderingar. Med syfte att kunna mäta dagens mer 

raffinerat uttryckta fördomar utvecklade författarna en Modern Racial Prejudice Scale för en 

svensk kontext och validerade den i sin studie. Skalan kan användas för att mäta de explicita 

invandringsbundna fördomar människor är beredda att uttrycka.  

Explicita fördomar är alltså de medvetna fördomar människan har som hon ger uttryck för. 

Forskning om stereotyper och fördomar inkluderar även implicita fördomar. Greenwald och 

Banaji (1995) identifierade begreppet implicit (omedveten) social kognition. Innebörden är att 

tidigare erfarenheter påverkar bedömningar eller beteenden utan att individen vid introspektion 

kan identifiera att denna påverkan skett eller vad den grundar sig i. Implicita fördomar kan visa 

sig genom att bedömning av individer görs olika enbart baserat på deras ursprung. Detta utan 

att människan är medveten om det. Ekehammar, Akrami och Araya (2003) använde exempelvis 

en vinjettstudie för att mäta deltagarnas implicita fördomar. Gällande invandring i en svensk 

kontext visade Ekehammar, Akrami och Araya att män har högre grad av explicita fördomar 

men att kvinnor har högre grad av implicita fördomar. I en amerikansk kontext undersökte 

Stewart, von Hippel och Radvansky (2009) sambandet mellan ålder och implicita fördomar. 

Deras deltagare var mellan 40 och 91 år och resultatet visade att, för de vita deltagarna, 

uppvisade de äldre deltagarna högre grad av implicita fördomar än de yngre.  

 

Relationen mellan stereotyper och fördomar. Med stereotyper och fördomar definierade 

framstår relationen dem emellan som komplex. Synen på hur stereotyper och fördomar är 

relaterade divergerar där exempelvis Allport (1979) hävdade att fördomar är en ofrånkomlig 

konsekvens av stereotypbaserade processer. Devine (1989) visade i sin första studie att 

stereotyper är allmänna och har samma konstitution oavsett om individen är låg- eller 

högfördomsfull. Gilbert och Hixon (1991) samt Kunda och Spencer (2003) vidareutvecklade 

och visade på skillnader mellan att en stereotyp aktiveras och att den faktiskt appliceras. Att 

den enbart aktiveras innebär således inte automatiskt ett fördomsfullt agerande. För att en 

aktiverad stereotyp ska medföra ett fördomsfullt agerande krävs enligt författarna även en aktiv 

applicering av stereotypen. Forskningsresultaten avseende stereotypaktivering och 

efterföljande stereotypapplicering är motsägelsefulla. Exempelvis skrev Devine att processen 

för att aktivera stereotyper är mer eller mindre automatisk medan Gilbert och Hixon visade att 

det finns variabler som medför ett motsatt resultat. De visade att kognitiv belastning kan 

innebära att en stereotyp hämmas från att aktiveras, vilket får till följd att den inte heller 

appliceras. Tillåts stereotypen däremot att först aktiveras innebär den kognitiva belastningen en 

ökad sannolikhet för att stereotypen även appliceras.  

Litteraturen ger en splittrad bild av kopplingen mellan en individs implicita och explicita 

fördomar och huruvida priming med stereotypord och kategoriord ger samma effekt på de 

implicita fördomarna. Med priming avses den ledning eller antydan individen får i syfte att 

aktivera en viss kognitiv struktur. Priming kan exempelvis ske genom att tillsynes 
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slumpmässiga ord eller texter visas för deltagarna före ett test som mäter implicita fördomar. 

Stereotyper kan, med utgångspunkt i fenomenet invandrare, utifrån Akrami, Ekehammar och 

Araya (2006) exemplifieras med lat, opålitlig eller våldsam medan exempel på kategorier är 

afrikan, arab och polack. Devine (1989) visade att vid priming med stereotypord är de implicita 

fördomarna samma hos de explicit låg- som högfördomsfulla. Lepore och Brown (1997) 

replikerade Devines forskning och påvisade att vid stereotypord uppvisar båda grupper samma 

nivå av stereotypaktivering men de påvisade även att vid kategoriord aktiveras de högexplicit 

fördomsfulla mer. Till skillnad från Lepore och Brown visade Akrami, Ekehammar och Araya 

(2006) att de som primas med kategoriord och de som primas med stereotypord uppvisar samma 

mönster för implicita fördomar och att de båda betingelserna i det avseendet skiljer sig från 

betingelsen ingen priming.  

Indikationer finns alltså på att såväl explicit låg- som högfördomsfulla uppvisar samma nivå 

av implicit fördomsfullhet. Detta har relevans för de interventioner som riktar sig mot att 

minska fördomsfullt agerande och i förlängningen diskriminerande agerande i samhället. Även 

när individer tror sig vara fördomsfria (låg explicit fördomsfullhet) agerar de likväl fördomsfullt 

när en stereotyp aktiveras och de automatiska processerna och de implicita fördomarna tar över. 

Att då arbeta med att minska explicita fördomar kan vara verkningslöst. 

 

 

Faktorer som påverkar bedömning 
 

Diskriminering, stereotyper och fördomar kan ses som en ökande grad av abstraktion och 

subtilitet. Vilka ytterligare strukturella och kanske än mer subtila fenomen påverkar 

bedömningen av andra människor? Teorierna kring hur attribution fungerar är många och de 

som är av intresse för den aktuella studien är i första hand teorierna om ingrupp-utgrupp, om 

typ av exponering, om antydan till risk för snedvriden bedömning och om kognitiv belastning.  

 

Ingrupp-utgrupp. En individs upplevda grupptillhörighet har visats vara av vikt för hur 

dennes beteende bedöms. Allport (1979) definierade ingrupp som en gruppering där 

medlemmarna använder termen vi med samma väsentliga innebörd. Forskning visar att 

människan är bättre på att exempelvis bedöma andras känslor eller bedöma ett videoinspelat 

vittnes säkerhet på sitt vittnesmål för individer i sin ingrupp än för andra (Elfenbein & Ambady, 

2002; Lindholm, 2005). Lindholm (2008) undersökte trovärdigheten hos videoinspelade 

vittnesmål där vittnesmålen antingen var väl överensstämmande eller inte väl 

överensstämmande och vittnena var antingen ingrupp eller utgrupp i förhållande till deltagarna 

med avseende på etnicitet. Resultatet visade att deltagarna såg mer trovärdigt på ett väl 

överensstämmande vittnesmål från sin ingrupp än ett inte väl överensstämmande vittnesmål 

från sin ingrupp. Denna skillnad återfinns emellertid inte för utgruppen där samtliga vittnesmål 

fick låg trovärdighetsbedömning. En identifiering med en ingrupp behöver inte automatiskt 

innebära negativa attityder mot utgrupper. Brewer (1999) redogjorde för samlad forskning som 

visade att en stor del av den ingrupp-partiskhet och den diskriminering mot andra grupper som 

uppstår grundar sig mer i ett föredragande av ingruppmedlemmar än direkt antagonism 

gentemot utgruppmedlemmar. Således kan den faktiska diskriminering som uppstår tolkas mer 

som en konsekvens av ett aktivt inkluderande av ingruppen än ett aktivt exkluderande av 

utgruppen. 

 

Typ av exponering. Lindholm (2005) fann att när vittnesmål presenterades via 

videoupptagning ansågs vittnena mer trovärdiga än när samma vittnesmål presenterades som 

en skriftlig utsaga. I studien undersöktes skillnader mellan ett vittne med utländsk bakgrund 

och ett svenskt vittne och resultatet visade att vid videoupptagning ansågs båda grupperna mer 
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trovärdiga än vid skriftlig utsaga. Detta resultat visar på svårigheten att generalisera exempelvis 

en vinjettstudie till en verklig situation då ett ord (exempelvis ett namn) inte kan likställas med 

en person. Flera studier (Brewer & Harasty Feinstein, 1999; Macrae & Bodenhausen, 2000) 

visar att en verbal beskrivning (mörkhyad) tvingar fram en enkel kategorisering medan en 

verklig person ger betydligt fler ledtrådar som förfinar kategoriseringen (kvinna, lärare, 

mamma) vilket har påverkan på de sociala bedömningar som görs.  

 

Antydan till risk för bias. En önskan att inte vara eller inte framstå som fördomsfull kan 

orsaka en positiv snedvridning gentemot stigmatiserade grupper eller medlemmar i en utgrupp. 

Jørgensen, Bäckström och Björklund (2013) undersökte hur antydningar om en risk för 

snedvridning kan medföra en mer fördelaktig bedömning av vissa grupper. Resultatet visade att 

vita män bedömdes mindre fördelaktigt medan andra grupper såsom män från Mellanöstern och 

vita kvinnor bedömdes mer fördelaktigt när försökspersonerna påmindes om risk för 

snedvridning i bedömningarna. Denna effekt kan emellertid vara bräcklig och hävas genom 

kognitiv belastning av försökspersonerna. Berry Mendes och Koslov (2013) visade att den 

överkompensation som de vita deltagarna visade när de parades ihop med en afroamerikansk 

deltagare var lätt att rasera. Författarna hävdade att den överkompensation som deltagarna 

visade innebar en kognitiv belastning och att om de utsätts för annan kognitiv belastning räcker 

inte resurserna till för att även överkompensera. Således medför en ökad kognitiv belastning en 

förlust av överkompensationen. 

 

Kognitiv belastning. Att vara kognitivt belastad kan påverka människans bedömningar. 

Gilbert, Pelham och Krull (1988) visade att kognitivt upptagna individer var oförmögna att 

använda den information de fått om situationsberoende begränsningar i sin bedömning av en 

individ. Där kontrollgruppen tog hänsyn till de situationsbetingade begränsningarna i studien, 

drog i stället experimentgruppen dispositionella slutsatser om individen. Flertalet studier visar 

att när försökspersonerna är kognitivt upptagna så drar de slutsatsen att individen gör som den 

gör för att den är som den är och inte för att det finns situationsfaktorer som inverkar. Vidare är 

det problematiskt för försökspersonerna att korrigera sina initiala dispositionella bedömningar 

även om individen beter sig såsom de förväntar sig i en dylik situation (Gilbert & Osborne, 

1989; Gilbert, Pelham, & Krull, 1988). Devines (1989) andra studie visade att när 

försökspersonerna var kognitivt upptagna under primingen svarade både explicit hög- och 

lågfördomsfulla stereotypöverensstämmande på den efterföljande vinjettstudien. Att begränsa 

möjligheten att använda sig av kontrollerade processer genom att belasta individen kognitivt 

ökar sannolikheten för att automatiska processer med stereotypiska bedömningar får fritt 

spelrum. 

 Som framgår är det flera faktorer som medvetet och omedvetet påverkar hur människan 

bedömer och agerar gentemot andra människor. Kategoriseringar och andra mentala genvägar 

används bland annat för att spara på kognitiva resurser. Som beskrivits påverkar kognitiv 

belastning användandet av heuristiker och denna kognitiva belastning kan förekomma i flertalet 

skepnader. Mobiltelefonen är en av dem. 

 

 

Mobiltelefonen som kognitiv belastning 
 

Flertalet studier har visat på den effekt användandet av mobiltelefon vid bilkörning har 

avseende kognitiv belastning. Exempelvis visade Strayer och Johnston (2001) att det var 

ovidkommande om deltagaren fysiskt höll telefonen i handen eller om denne nyttjade 

handsfree. Den kognitiva belastning det innebar att vara engagerad i ett samtal i mobiltelefonen 

hade samma negativa effekt på bilkörningen oavsett om handsfree nyttjades eller ej.  
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Utöver bilkörning har mobilanvändandet även påvisade effekter på sociala interaktioner. 

Przybylski och Weinstein (2013) visade att blotta förekomsten av en mobiltelefon, även om den 

inte användes, medförde att deltagarna upplevde mindre närhet gentemot sin samtalspartner och 

en lägre tillfredsställelse med samtalskvaliteten. Vidare visade Brown, Manago och Trimble 

(2016) i sin undersökning av tillfredsställelse av vänskapsinteraktioner att upplevelsen av låg 

kvalitet i interaktionen ökade med tiden som användes till mobiltelefonanvändande. 

Att mobilen attraherar och tillåts störa i den omfattning den gör har således en effekt på 

subtila processer såsom upplevelsen av vänskap och tillfredsställelsen med mötet med en annan 

människa. Hur attribution sker och vilka genvägar som tas i bedömningen av andra är alltså inte 

enbart kopplat till den kognitiva belastning mobiltelefonen kan medföra när den används utan 

även till dess blotta närvaro i rummet. 

 

 

Syfte, frågeställning och hypoteser 
 

Studiens syfte var att undersöka om en situation med kognitiv belastning i form av 

mobiltelefonliknande input innebär ett mer fördomsfullt agerande än en situation utan denna 

typ av kognitiva belastning. Området är av intresse eftersom användandet av 

mobilapplikationer med pushmeddelanden och multipla meddelandefunktioner ökar. Om den 

kognitiva belastning som användandet innebär medför ett agerande hos individen som är 

(omedvetet) fördomsfullt är en möjlig konsekvens ett samhälle med större tendenser att 

favorisera sin grupp och stänga ute andra grupper. Det skulle exempelvis kunna innebära 

negativa konsekvenser vid rekrytering och ärendehantering vid myndigheter med 

segregationsproblem som följd. Ett samhälle där medborgarna ständigt får uppmärksamheten 

störd av mobiltelefoner kan innebära ett samhälle med (omedvetet) fördomsfullt agerande såväl 

i tjänsteutövning som civilt vilket kan medföra diskriminering och segregation. Studien syftade 

således till att undersöka om en fiktiv persons ursprung (svensk/invandrare) påverkar implicita 

fördomar och om en kognitiv belastning i form av störning från mobiltelefonen (störd/inte 

störd) påverkar de eventuella skillnaderna i implicit fördomsfullhet. De frågeställningar och 

hypoteser som undersöktes var: 

 

Frågeställning 1. Hur agerar explicit lågfördomsfulla individer med avseende på implicita 

fördomar under kognitiv belastning i form av mobiltelefonliknande input? 

Hypotes 1: Explicit lågfördomsfulla individer är mer implicit fördomsfulla under kognitiv 

belastning i form av mobiltelefonliknande input än utan dylik belastning. 

 

Frågeställning 2. Hur skiljer sig olika grupper åt med avseende på fördomsfullt agerande 

och påverkan av kognitiv belastning i form av mobiltelefonliknande input? 

Hypotes 2: Kvinnor är mer implicit fördomsfulla än män vilket förstärks under kognitiv 

belastning i form av mobiltelefonliknande input. 

Hypotes 3: Äldre är mer implicit fördomsfulla än yngre vilket förstärks under kognitiv 

belastning i form av mobiltelefonliknande input. 
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Metod 
 

Deltagare 
 

Deltagarurvalet var ett tillgänglighetsurval där 181 enkäter delades ut i sju olika studentgrupper. 

Det externa bortfallet var 19 enkäter vilket motsvarar en svarsprocent på 90%, till delar av eller 

hela analysen. Flera enkäter saknade svar på en eller flera ingående frågor och användes då 

endast i de delar av analysen där deras svar var komplett. Samtliga enkäter samlades in i en 

medelstor icke-västmanländsk stad i Mellansverige. De 162 deltagarna utgjordes av 94 (58.0%) 

kvinnliga studenter, 58 (35.8%) manliga studenter, 1 (0.6%) student som angav Annat/Vill inte 

uppge på frågan om könstillhörighet samt 9 (5.6%) studenter som inte svarade på frågan om 

könstillhörighet. Deltagarnas ålder varierade från 19 till 59 år (Md = 24, M = 25.95, SD = 6.77). 

Nio deltagare svarade inte på frågan om födelseår.  

Undersökningens första del bestod av två varianter av en vinjettext där huvudpersonens 

ursprung antingen var Västmanland eller Somalia. Vidare varierades betingelsen störning med 

de två varianterna inte störd respektive störd av mobiltelefonliknande input. Vinjettexten med 

Västmanland besvarades av 79 (48.8%) av deltagarna medan Somalia besvarades av 82 (50.6%) 

av deltagarna. Av de 162 deltagarna blev 84 (51.9%) inte störda under tiden de besvarade 

vinjettexten medan 78 (48.1%) blev störda av mobiltelefonliknande input. Ingen ersättning 

utgick men samtliga tillfrågade deltagare fick möjlighet att delta i en utlottning av ett 

presentkort hos en nationell cafékedja (värde: 200 kronor).  

 

 

Material 
 

Enkäten för datainsamlingen var tvådelad där den första delen avsåg mäta implicita fördomar 

och den andra delen avsåg mäta explicita fördomar. Den andra delen avslutades med frågor av 

demografisk bakgrundskaraktär där deltagarnas födelseår, kön, huvudsakliga sysselsättning, 

om minst en av föräldrarna var född utanför Sverige samt om deltagaren själv var född utanför 

Sverige efterfrågades.  

 

 Implicita fördomar. Den första delen var en vinjettstudie bestående av en text där den 

oberoende variabeln huvudpersonens ursprung fanns i de två varianterna Västmanland och 

Somalia. I övrigt var texterna identiska och löd:  
 

X kom till Stockholm från Västmanland [Somalia] för några år sedan. Han sa 

då att förhoppningen om jobb och ett annat liv för familjen var anledningen. 

Anpassningen till det nya tog tid. Något jobb hade det inte blivit. 

Arbetsförmedlingen hade skärpt tonen på slutet och menade att han skulle söka 

jobb på andra orter för att öka möjligheterna. Ett par års jobbsökande utan 

resultat krävde förändring av strategin sa de. Kraven verkade tuffare här än i 

Västmanland [Somalia]. Kvinnan som höll i mötet i går hade föreslagit ett par 

orter längre norrut, där fanns tydligen jobb. X hade ifrågasatt 

myndighetskravet under mötet och hade blivit upprörd och irriterad. Barnen 

hade kommit in i det här nu och han klarade sig OK på det de fick i dag. Han 

ville inte flytta mer, tyckte inte det var värt det. Han tänkte att det förr eller 

senare skulle lösa sig med jobb även i Stockholm.  

 

Mätinstrumentet i del 1 bestod av 22 påståenden om huvudpersonen i texten som deltagarna 

uppmanades ta ställning till. Påståendena utformades enligt formen Jag anser att X är 

[aggressiv, pålitlig, …] och hade fasta svarsalternativ på en Likertskala från 1 (instämmer i 

mycket liten grad) till 5 (instämmer i mycket hög grad). Påståendena i mätinstrumentet var dels 
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inspirerade av Akrami, Ekehammar och Araya (2006) och dels av den mediala bilden av 

Invandraren som hot och belastning. Två index konstruerades och användes i analysen: Hot 

(aggressiv, högljudd, kriminell, sexistisk, temperamentsfull, tjuvaktig, våldsam, hotfull, 

respektlös) och belastning (droganvändare, bidragsberoende, intelligent*, lat, pålitlig*, 

utbildad*, ärlig*, ordningsam*, besvärlig, engagerad*) där ord märkta med * vändes i analysen. 

Cronbachs alfa för respektive index var .82 för hot samt .70 för belastning vilket är acceptabla 

mätvärden för fortsatt analys.  

 

Kognitiv belastning. Under första delen av undersökningen manipulerades den oberoende 

variabeln Störning. Det fanns två olika betingelser för de deltagande grupperna: inte störda eller 

störda av mobiltelefonliknande input. De som blev störda av mobiltelefonliknande input fick 

ett extrablad till del 1 där de parallellt med att de svarade på vinjettundersökningen i del 1 skulle 

skriva svar på frågor som genererades av ett datorkört bildspel. Bildspelet i MS Powerpoint 

bestod av 15 frågor av karaktären ”Hur många träningspass har du gjort senaste sju dagarna?” 

och ”Vem var Sveriges statsminister före Stefan Löfvén?”. Bildbyte var programmerat att ske 

med 20-30 sekunders intervall och ackompanjerades av en meddelandesignal från en 

mobiltelefon. På några av bilderna i bildspelet fanns ett antal emojis (ideogram som används i 

elektroniska meddelanden) som deltagarna instruerades att räkna och att skriva upp det totala 

antalet emojis som förekommit under bildspelet i slutet av extrabladet till del 1. Första bilden i 

bildspelet var ett exempel på hur emojis såg ut samt gav exempel på hur det skulle låta vid 

bildbyte. Den kognitiva belastning som räkningen av emojis var avsåg att säkerställa att 

deltagarna var kognitivt belastade enligt samma princip som exempelvis vid kommersiella 

massutskickade mobilmeddelanden medan frågorna på bilderna syftade till att säkerställa det 

personliga engagemang som meddelanden i den egna mobiltelefonen medför. Tidsinställningen 

för den första bilden i presentationen var något längre än övriga i syfte att möjliggöra 

stereotypaktivering (Gilbert & Hixon, 1991). 

 

Explicita fördomar. Den andra delen inleddes med en del som mätte explicita fördomar och 

avslutades med en del med demografiska bakgrundsfrågor. Explicita fördomar mättes med den 

till svensk kontext anpassade Modern Racial Prejudice-skalan (MRP) som Akrami, Ekehammar 

och Araya (2000) sammanställt. Andra delen bestod av nio items för att mäta MRP, 14 

utfyllnadsitems samt fem bakgrundsfrågor. Den svenska översättningen av de nio items som 

ingår i MRP-skalan utfördes av författaren och jämfördes med tidigare uppsatser som använt 

samma instrument. Exempel på påståenden som ingår i skalan är ”Diskriminering av människor 

med utländsk härkomst är inte längre ett problem i Sverige” och ”Invandrare ges för lite 

uppmärksamhet i media”. Deltagarnas skattning gjordes på en femgradig Likertskala med fasta 

svarsalternativ från 1 (instämmer i mycket liten grad) till 5 (instämmer i mycket hög grad). 

Cronbachs alfa för skalan var .77 vilket är ett acceptabelt värde för fortsatt analys.  

 

 

Procedur 
 

Några testpersoner användes för att säkerställa att instruktionerna var tydliga, att vinjettext och 

påståenden var begripliga och att den kognitiva belastningsmanipulationen (bildspelet i 

betingelsen störd av mobiltelefonliknande input) fungerade som avsett. Lärarna för de sju 

deltagargrupperna kontaktades i förväg via mail för att tillfrågas om tillstånd att utföra 

undersökningen i gruppen. Till mailet bifogades ett missivbrev med information om studien. 

Tidpunkt för undersökningen bestämdes med respektive lärare. Då ungefärlig könsfördelning i 

respektive grupp var känt inför testtillfället delades grupperna in i två kategorier: grupper med 

majoritet män och grupper med majoritet kvinnor. Av de två grupperna med majoritet män 
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slumpades med hjälp av ett mynt vilken grupp som tilldelades respektive typ av kognitiv 

belastning och motsvarande för grupperna med majoritet kvinnor. Två grupper fick byta 

betingelse då deltagarantalet per betingelse annars blivit skevt. Vidare användes 

slumpgeneratorn på websidan Research randomizer för att genom blockrandomisering erhålla 

en slumpmässig fördelning för vilken av de två vinjettexterna som deltagarna tilldelades. 

Deltagarna informerades om att syftet med studien var att undersöka tankemönster under 

kognitiv belastning samt att undersökningen bestod av två separata delar. De informerades även 

om frivilligheten att delta, att ingen obehörig skulle få ta del av resultatet samt att resultatet 

endast skulle användas i forskningssyfte. Slutligen fick deltagarna även information om att alla 

hade möjlighet att delta i utlottningen av ett presentkort hos en nationell cafékedja värt 200 

kronor.  

För betingelsen störd av mobiltelefonliknande input delades del 1 ut först och deltagarna 

uppmanades att invänta undersökningsledarens instruktion att påbörja uppgiften. De fick sedan 

instruktionen att, utöver att svara på del 1, även fylla i det bifogade extrabladet med svaren på 

de frågor som visades i bildspelet samt att räkna det totala antalet emojis i bildspelet. När 

bildspelet startades fick de påbörja del 1. När alla i gruppen var färdiga med del 1 lades den åt 

sidan och del 2 delades ut, vilken fick påbörjas direkt när deltagaren fick enkäten. För 

betingelsen inte störd av mobiltelefonliknande input delades del 1 och del 2 ut samtidigt och 

deltagarna instruerades att först svara på del 1 för att sedan lägga den åt sidan och gå vidare 

med del 2. Samtliga deltagare blev instruerade att de, efter att de avslutat del 2, skulle sätta 

samman del 1 och del 2 med bifogat gem och lägga i anvisad hög alternativt samlade 

undersökningsledaren in dem. Deltagarna instruerades även att lägga extrabladet respektive det 

lösa bladet med ifylld epostadress för deltagande i utlottningen i avsedd påse och således 

separerad från enkätsvaren. När alla deltagare var färdiga informerades de om att 

kontaktuppgifter till författaren fanns på lappar hos läraren utifall de hade frågor kring studien 

eller dess resultat. De tackades då även för sin medverkan. 

 

 

Databearbetning 
 

I databearbetningen sattes gränsen för signifikans till p < .05 och för tendens till signifikans 

till .05 ≤ p < .10. För att svara på de två frågeställningarna skapades tre index: hot och belastning 

från första delen av enkäten för att mäta implicit fördomsfullhet samt MRP (Modern Racial 

Prejudice) från andra delen av enkäten för att mäta explicit fördomsfullhet. För att besvara den 

första frågeställningen utfördes två 2 x 2 faktoriella variansanalyser med Ursprung 

(Västmanland, Somalia) och Störning (inte störd, störd) som mellangruppsfaktorer med de 

beroende variablerna hot och belastning. För att besvara den andra frågeställningen utfördes 

två separata trevägs faktoriella mellangruppsvariansanalyser där Ursprung x Störning designen 

ovan kompletterades med en tredje oberoende variabel som var kön (kvinna, man) respektive 

ålderskategori (yngre, äldre). De beroende variablerna var de två indexen hot och belastning.  

 

 

Resultat 
 

I Tabell 1 redogörs för medelvärden och standardavvikelser samt Pearsonkorrelationer för 

beroende och oberoende variabler. Kön uppvisade signifikant positiv korrelation med de 

oberoende variablerna. Då korrelationerna var < .30 anses de emellertid svaga (Pallant, 2010). 
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Tabell 1       

Pearsonkorrelationer mellan variabler samt deskriptiv statistik  

Variabel M SD 1 2 3 4 

1. Köna iab ia -    

2. Ålder 25.95 6.77 -.04 -   

3. Hot 1.71 0.55 .28** -.15 -  

4. Belastning 2.71 0.52 .22* -.15 .44** - 

5. MRP 2.53 0.65 .21* -.10 .24** .31** 

Not. N = 162. *p < .05, **p < .01     
a Kvinnor kodades med 1 och män med 2.    
b ia: Icke applicerbart.      

 

Frågeställning 1 innehöll frågan huruvida explicit lågfördomsfulla individer agerar mer 

fördomsfullt under kognitiv belastning i form av mobiltelefonliknande input än utan dylik 

belastning. För att besvara frågeställningen delades deltagarna in i explicit låg- eller 

högfördomsfulla baserat på index MRP. Medianen för MRP var 2.44 så de 72 (53.1%) deltagare 

som hade MRP < 2.45 ansågs explicit lågfördomsfulla. De explicit lågfördomsfulla deltagarna 

utgjorde sedan basen för att testa hypotes 1. Tvåvägs variansanalysen för den första beroende 

variabeln hot visade på signifikant huvudeffekt för den oberoende variabeln ursprung 

(Västmanland/Somalia) där vinjettpersonen från Västmanland, tvärtemot det förväntade, 

uppfattades mer som ett hot (M = 1.78, SD = 0.58) än vinjettpersonen från Somalia (M = 1.42, 

SD = 0.41), F(1, 68) = 9.00, p = .004, ηp
2 = .12.  Variansanalysen för den andra beroende 

variabeln belastning visade även den på signifikant huvudeffekt för ursprung där 

vinjettpersonen från Västmanland uppfattades mer som en belastning (M = 2.74, SD = 0.47) än 

vinjettpersonen från Somalia (M = 2.39, SD = 0.36), F(1, 62) = 11.88, p = .001, ηp
2 = .16. Inga 

andra signifikanta effekter för de beroende variablerna hot och belastning erhölls och då inga 

effekter av störning framkom saknar därmed hypotes 1 stöd i studien.  

För att besvara frågeställning 2 testades hypotes 2 och 3. I dessa tester ingick samtliga 

deltagare. Hypotes 2 testades med två stycken 2 Ursprung (Västmanland, Somalia) x 2 Störning 

(inte störd, störd) x 2 Kön (kvinna, man) trevägs mellangruppsANOVOR med hot och 

belastning som respektive beroende variabel. I analysen för hot framkom en signifikant 

huvudeffekt för kön som visade att män uppfattade vinjettpersonen mer som ett hot (M = 1.88, 

SD = 0.54) än vad kvinnor gjorde (M = 1.57, SD = 0.49), F(1, 129) = 11.73, p = .001, ηp
2 = .08. 

I analysen för belastning framkom en liknande signifikant huvudeffekt för kön som visade att 

män uppfattade vinjettpersonen mer som en belastning (M = 2.85, SD = 0.53) än vad kvinnor 

gjorde (M = 2.61, SD = 0.50), F(1, 123) = 5.04, p = .027, ηp
2 = .04. En signifikant huvudeffekt 

framkom även för ursprung där vinjettpersonen från Västmanland uppfattades mer som en 

belastning (M = 2.82, SD = 0.52) än vinjettpersonen från Somalia (M = 2.60, SD = 0.50), F(1, 

123) = 8.00, p = .005, ηp
2 = .06. En tendens till signifikant resultat erhölls för 

interaktionseffekten mellan Störning och Ursprung, F(1, 123) = 2.78, p = .098, ηp
2 = .02 där det 

framgick att vid ursprung Västmanland ökade uppfattningen av vinjettpersonen som en 

belastning vid störning medan vid ursprung Somalia minskade densamma vid störning (se Figur 

1). Inga ytterligare signifikanta effekter erhölls och hypotes 2 kunde därmed inte bekräftas. 
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Figur 1. Diagram över den marginellt signifikanta Ursprung (vinjettpersonen) x Störning-

interaktionen för belastning. Not. Skalans variationsvidd 1-5. 

 

Hypotes 3 testades med två stycken 2 Ursprung (Västmanland, Somalia) x 2 Störning (inte 

störd, störd) x 2 Ålderskategori (yngre, äldre) trevägs mellangruppsANOVOR med hot och 

belastning som respektive beroende variabel. Då medianen för ålder var 24 år fördelades 

deltagarna så att deltagare som var 24 år eller yngre kategoriserades yngre medan deltagare 

äldre än 24 år kategoriserades äldre. I analysen för hot framkom en tendens till signifikant 

huvudeffekt för ålderskategori som visade att yngre uppfattade vinjettpersonen mer som ett hot 

(M = 1.77, SD = 0.57) än vad äldre gjorde (M = 1.61, SD = 0.47), F(1, 129) = 3.59, p = .061 ηp
2 

= .03. I analysen för belastning framkom en liknande tendens till signifikant huvudeffekt för 

ålderskategori där yngre även för belastning uppfattade vinjettpersonen mer som en belastning 

(M = 2.78, SD = 0.52) än vad äldre gjorde (M = 2.62, SD = 0.52), F(1, 123) = 3.17, p = .077 ηp
2 

= .03. För belastning framkom även en signifikant huvudeffekt för ursprung som visade att 

vinjettpersonen från Västmanland uppfattades som en större belastning (M = 2.82, SD = 0.52) 

än vinjettpersonen från Somalia (M = 2.60, SD = 0.50), F(1, 123) = 7.39, p = .007 ηp
2 = .06. 

Sammanfattningsvis kunde hypotes 3 inte bekräftas av studien. 

Utöver hypoteserna testades även MRP (explicit fördomsfullhet) som beroende variabel för 

de oberoende variablerna kön och ålder. I analysen för kön framkom en signifikant huvudeffekt 

för kön där kvinnor uppvisade en lägre explicit fördomsfullhet (M = 2.43, SD = 0.62) än män 

(M = 2.70, SD = 0.69), F(1, 132) = 5.31, p = .023, ηp
2 = .04. I analysen för ålder erhölls inga 

signifikanta resultat med avseende på MRP som beroende variabel. 

 

 

Diskussion 
 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka om en situation med kognitiv belastning 

i form av mobiltelefonliknande input innebär ett mer fördomsfullt agerande än en situation utan 

denna typ av kognitiva belastning. Studien syftade även till att identifiera eventuella skillnader 

mellan olika grupper med avseende på implicita fördomar och den effekt mobilstörning kan ha 

på dessa fördomar. För att besvara den första frågeställningen analyserades de deltagare som 

identifierats som lågfördomsfulla utifrån hur de såg på vinjettextens huvudperson under och 

utan kognitiv belastning i form av mobiltelefonliknande input. Resultatet visade ingen effekt 

av störningen. Däremot framkom att vinjettpersonen från Västmanland ansågs mer som ett hot 

och som en belastning än vinjettpersonen från Somalia. 
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För att besvara den andra frågeställningen testades två hypoteser för att undersöka om kön 

eller ålder gör skillnad för implicit fördomsfullhet och om det finns skillnader med avseende på 

kognitiv belastning. För båda variablerna (kön, ålder) påvisades en signifikant effekt av 

vinjettpersonens ursprung på den beroende variabeln belastning. Vinjettpersonen från 

Västmanland uppfattades mer som en belastning än vinjettpersonen från Somalia. Analys av 

variabeln kön gav även att män generellt uppfattade vinjettpersonen (oavsett ursprung) mer som 

ett hot och en belastning än kvinnor. En liknande tendens erhölls för variabeln ålder där yngre 

såg vinjettpersonen mer som hot och belastning än äldre. Den påverkan som variabeln störning 

av mobiltelefonliknande input har framkom i analysen som inkluderade kön som en tendens till 

interaktionseffekt mellan typ av störning och ursprung för den beroende variabeln belastning. 

Tendensen var att för en vinjettperson från Västmanland ökade uppfattningen att personen är 

en belastning vid störning medan en vinjettperson från Somalia uppfattades mindre som en 

belastning vid störning än utan störning. Avseende explicita fördomar visade studien att i 

analysen av kön och explicit fördomsfullhet uppvisade män signifikant högre explicit 

fördomsfullhet än kvinnor.  

Att det fundamentala attributionsfelet (Gilbert & Malone, 1995) i viss mån kan anses 

framforcerat i denna typ av undersökning är troligtvis ingen överdrift. Deltagarna förväntas 

uttala sig om en fiktiv individ enbart utifrån en kortare situationsbeskrivning. Att de gör det är 

inte det intressanta utan det är skillnaderna i svaren som är av intresse. Att de fyra hypoteserna 

saknar stöd i studien kan kopplas till flertalet attributionsteorier. Att vinjettpersonen från 

Västmanland anses mer som ett hot och en belastning än vinjettpersonen från Somalia motsäger 

några av de teorier som ligger till grund för studien. Flera av studierna (Devine, 1989; Gilbert 

& Hixon, 1991) är utförda i en amerikansk kontext vilket kan vara en anledning till resultatet. 

Rasismen har en annan politisk och social historia än den svenska motsvarigheten vilket gör att 

mätinstrument och experimentstrategi kan vara svårapplicerade i en svensk kontext. Intressant 

är då att jämföra med Akrami, Ekehammar och Arayas (2006) resultat som visade på en 

liknande effekt i en svensk studie. Att den studien genomfördes för drygt tio år sedan kan vara 

en anledning till de divergerande resultaten i jämförelse med den aktuella studien. Antalet 

beviljade uppehållstillstånd i Sverige var 75% högre år 2015 än år 2005 med en relativt konstant 

ökning över de tio åren (Migrationsverket, 2017). Den relativt unga deltagargruppen i studien 

har därmed haft en annan grad av exponering för utgruppen invandrare under sin uppväxt vilket 

kan ha bidragit till en upplevelse mindre präglad av ingrupp/utgrupp-dikotomi än generationen 

före som ingick i Akrami, Ekehammar och Arayas studie. En större exponering kan ha medfört 

ett bredare spektrum för kategorisering av medmänniskor där en möjlig följd är en bredare syn 

på ingruppen än tidigare. Det är ett resultat som emellertid bör ses i ljuset av att deltagargruppen 

består av högskolestudenter vilket försvårar en generalisering till samhället i helhet.  

Av intresse för resultatet är teorin om överkompensation vid antydan till risk för partiskhet. 

Det återkommande resultatet avseende skillnaden mellan mannen från Västmanland och 

mannen från Somalia kan vara ett resultat av tendensen att överkompensera när en antydan att 

det finns risk för partiskhet uppfattats. Likt Jørgensen, Bäckström och Björklund (2013) 

förklaras resultatet med att när människor fått en antydan till att det finns risk för snedvriden 

bedömning blir det viktigt att inte övervärdera vita män och att inte undervärdera 

minoritetsgrupper. Således tenderar människan att undervärdera de vita männen och 

övervärdera individer från minoritetsgrupper i en strävan att inte framstå som partisk eller i det 

här fallet rasistisk. Den information som gavs deltagarna i introduktionen kan ha varit 

tillräckligt för att framkalla denna tendens. Det förklarar emellertid inte tendensen att mannen 

från Västmanland anses mer som en belastning vid mobilstörning än utan medan den somaliske 

mannen ses mindre som en belastning vid störning. Kognitiv belastning borde inte förstärka 

effekten av överkompensation utan snarare minska den (Berry Mendes & Koslov, 2013). En 

möjlig förklaring är att experimentsituationen skiljde sig åt för betingelserna störd/inte störd i 
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den mening att de som blev störda fick fler instruktioner i introduktionen. En följd av det kan 

vara att de upplevde fler antydningar till risk för partiskhet alternativt hann bli mer 

misstänksamma gentemot experimentsituationen och därmed överkompenserade ytterligare.  

Att hypotes 2 och 3 inte fick stöd i studien är intressant givet tidigare studier med kön 

(hypotes 2) och ålder (hypotes 3) som variabler (Ekehammar, Akrami, & Araya, 2003; Stewart, 

von Hippel, & Radvansky, 2009). Tidigare resultat att kvinnor har lägre explicit fördomsfullhet 

än män bekräftades men inte att de skulle ha högre implicit fördomsfullhet. Intressant är 

resultatet att män och yngre bedömer personen i situationen (när ursprung exkluderas) mer som 

ett hot och en belastning än kvinnor respektive äldre. En möjlig förklaring är det något skeva 

urvalet där gränsen för äldre sattes till 25 år. Det faktum att deltagargruppen hade en låg 

medianålder kan ha påverkat resultatet för samtliga oberoende variabler. En anledning till att 

yngre män generellt upplever personen i en ambivalent situation mer som ett hot kan vara att 

de tillhör en grupp som är överrepresenterade i exempelvis brottsofferstatistiken för misshandel 

(Brottsförebyggande rådet, 2017) och att de därmed i större utsträckning uppfattar en okänd 

yngre man (oavsett ursprung) som ett hot. Resultatet tyder i detta fall på ett evolutionärt 

fördelaktigt beteende för den specifika gruppen yngre män. 

Frågan om, och i så fall hur, deltagarna identifierar sig i fråga om ingrupp eller utgrupp är 

av intresse vid analys av resultatet. Om mannen i texten uppfattas ingå i den egna ingruppen 

eller ej påverkar hur bedömning och attribution av vinjettextens person (Lindholm, 2008). 

Studiens resultat kan i detta avseende dels förklaras med att gruppen invandrare är heterogen, 

där identifieringen av invandrare som en ingrupp kan vara problematisk då skillnaderna mellan 

etniciteter och individer är stora. Dels kan det förklaras med det föredragande av ingruppen 

snarare än antagonismen gentemot utgruppen som Brewer (1999) beskriver. Deltagarna läste 

en vinjettext (antingen Västmanland eller Somalia) och kan i de fall de identifierat sig med 

vinjettpersonen bedömt utifrån ingrupp men i de fall de inte identifierat sig med denne uteblir 

de eventuella effekter en utgruppsidentifiering skulle haft då det inte upplevs relevant. Det är 

ingruppen som föredras, inte utgruppen som aktivt ställs utanför. Att deltagarna var studenter 

kan ha medfört en identifiering med vinjettpersonen (oavsett ursprung) som en person som 

söker arbete. Detta kan tolkas som en ingrupp vilket därmed skulle förklara att skillnaderna 

mellan Västmanland och Somalia är tvetydiga.  

Att stereotypaktivering och -applicering hämmats kan förklara det uteblivna resultatet av 

mobilstörningsbetingelsen. Gilbert och Hixons (1991) resultat kan tillämpas på den aktuella 

studiens resultat då en stereotypaktivering kan ha uteblivit på grund av den kognitiva belastning 

deltagarna utsattes för. Utan aktivering kan stereotypen naturligt inte heller appliceras. Att 

effekten av mobilstörning uteblir kan diskuteras med hänvisning till ålderssammansättningen 

på deltagarna. Om deltagargruppen varit äldre hade gruppen inkluderat fler deltagare som inte 

varit uppvuxna med mobiltelefoner vilket eventuellt hade påverkat resultatet. För yngre 

människor är det möjligen mer en naturlig del av vardagen och upptar kanske inte så stor 

kognitiv belastning som för äldre användare.  

Resultatet som helhet visar i huvudsak på två fenomen som ger en fingervisning till ett nytt 

sätt att se på fördomar, stereotyper och kognitiv belastning en bit in på 2000-talet. Den första 

delen avser möjligheten att yngre människors fördomar och/eller stereotyper ser annorlunda ut 

i dag än vad de gjorde generellt för 15 år sedan. Den exponering för utgrupper som yngre erfar 

kan innebära en förändring avseende de stereotyper som låg till grund för tidigare forsknings 

resultat. Denna exponering kan även ha effekt på de implicita fördomar yngre uppvisar, vilket 

ur ett samhällsperspektiv är av intresse med tanke på den invandringsdebatt som varit ständigt 

aktuell under 2000-talet. Om stereotyper och fördomar bleknar eller förändras bör debatter och 

samhällsåtgärder riktas mot mer relevanta områden. Den andra delen är kopplad till den 

kognitiva belastning mobiltelefonen innebär. En tolkning är att de meddelanden och liknande 

som erhålls via mobiltelefonen inte upplevs som en kognitiv belastning för yngre människor. 
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Kanske har människan som art större förmåga att stänga ute input än tidigare anats och kanske 

står hon därmed bättre rustad att hantera den ökning av potentiell kognitiv belastning som 

mobiltelefonen innebär? Denna tolkning ger ett nytt perspektiv åt diskussionen kring 

mobiltelefonens inverkan och bidrar med en pusselbit till hur mobiltelefonanvändande påverkar 

människor och deras interaktioner. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Att använda en vinjettstudie för att mäta implicita fördomar är kontroversiellt. Att erhålla god 

validitet med denna metod kan vara problematiskt då det är svårt att säkerställa att texten 

uppfattas som avsett. Den egenkonstruerade vinjettexten och de båda ursprungsmarkeringarna 

på huvudpersonen i texten kan ses som en svaghet i studien. Några testpersoner användes för 

att kontrollera manipulationen men trots det finns risk att texten inte uppfattades ambivalent 

nog för att ge utslag i mätinstrumentet för implicit fördomsfullhet. Avseende 

ursprungsmarkeringarna var de valda för att ge en tydlig åtskillnad mellan invandrare och 

svensk utan att riskera de individuella associationer som personnamn i stället för ursprungsland 

kan innebära. Det är emellertid möjligt att de markeringar som valdes (Västmanland och 

Somalia) inte medförde de associationer till svensk respektive invandrare som var avsett. Såväl 

Lindholm (2005) som Macrae och Bodenhausen (2000) och Brewer och Harasty Feinstein 

(1999) redogjorde för den problematik som vinjettstudier och användandet av ett kategoriord 

som priming kan innebära för en studie. Att ursprungsmarkeringen endast ger en enkel 

kategorisering av personen i texten kan ha påverkat resultatet. Kopplat till detta är även det 

något skeva urvalet i fråga om ålder och sysselsättning. Åttio procent av deltagarna var 30 år 

eller yngre vilket gör det svårt att uttala sig om skillnader mellan äldre och yngre. Tidigare 

studier (Stewart, von Hippel, & Radvansky, 2009) hade äldre deltagare vilket påverkar 

resultatet. Åldersfördelningen samt att urvalet enbart bestod av studenter är en risk för studiens 

externa validitet. 

En av studiens styrkor är dess reliabilitet med avseende på explicit fördomsfullhet. MRP är 

en etablerad skala som dessutom är validerad för en svensk kontext. Cronbachs alfa för MRP 

var .77 vilket överstiger gränsvärdet på .70. För de icke-etablerade skalorna Hot och Belastning 

var Cronbachs alfa .82 respektive .70 och således även de över gränsvärdet. Ytterligare styrkor 

i studien är det stora deltagarantalet och det relativt lilla externa bortfallet.  

Störningsmanipulationen konstruerades i syfte att likna en mobiltelefonliknande störning. 

De meddelanden som erhålls i mobilen medför personligt engagemang då de är riktade till 

individen och en kognitiv belastning i form av exempelvis beslutsfattande. Studiens 

manipulation eftersträvade att uppnå detta men i valet mellan en mindre deltagargrupp med 

individuella sessioner och riktig mobiltelefonstörning och en större grupp med gruppsessioner 

och artificiell mobiltelefonstörning beslutades för det senare i syfte att erhålla ett större 

deltagarantal. Att det inte var en riktig mobiltelefon som störde innebär en risk för den externa 

validiteten. Kopplat till störningsmanipulationen finns en risk att den avsedda stereotypen inte 

hann aktiveras och att det därmed hämmades för applicering i enlighet med Gilbert och Hixon 

(1991). Denna risk föreligger trots att åtgärder i form av ett förlängt tidsspann för första bilden 

i störningsmanipulationen vidtagits.  

Vidare finns i dylika studier alltid en risk för svar styrda av social önskvärdhet vilket kan 

kopplas till Jørgensen, Bäckström och Björklunds (2013) resultat avseende risk för partiskhet. 

Deltagarnas önskan att inte framstå som rasistiska kan ha påverkat deras svar och därmed 

resultatet i studien. Experimentsituationen kan i sig innebära en ökad vaksamhet med ett 

missvisande resultat som följd.  
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Slutsats 
 

Människor i västvärlden tenderar att frekvent exponeras för multipel kognitiv belastning där de 

så kallade smarta telefonerna bidrar med input som slåss för att erhålla deras uppmärksamhet. 

Men bidrar de till ett mer fördomsfullt agerande? För de yngre studerande som ingick i studien 

blir svaret nekande. De agerade inte mer fördomsfullt när de blev störda av 

mobiltelefonliknande input än när de inte blev det. Däremot uppfattade de den svenske mannen 

mer som ett hot och som en belastning än den somaliske mannen vilket kan tolkas som att 

stereotypaktivering med efterföljande applicering inte inträffade. Det kan även tolkas som ett 

tecken i tiden att stereotypen för invandraren håller på att blekna eller att unga akademiker inte 

innehar de implicita fördomar som förväntades. En annan tolkning är att förväntningarna är 

större på en västmanländsk man än på en somalisk man och att den västmanländske mannen 

därmed blir den av de två som döms hårdast. Ytterligare en möjlig slutsats är att yngre inte 

upplever mobiltelefonstörning som en kognitiv belastning och att de därmed, även när telefonen 

kräver uppmärksamhet, har tillgång till sina explicita värderingar vid bedömning av andra 

människor. Det vore av intresse att i framtida forskning vända tillbaka till Devine (1989) och 

Akrami, Ekehammar och Araya (2006) för att undersöka hur ungas stereotypa bild av 

invandraren ser ut i dag och om de upplever ingrupp/utgrupp-dikotomin i förhållandet 

svensk/invandrare i de fall grupperna definieras som homogena grupper. Det vore även 

intressant att utföra den aktuella studiens experiment i en individuell experimentsituation där 

deltagarnas mobiltelefoner kunde användas för manipulation i syfte att erhålla en mer 

verklighetstrogen situation.  
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