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Uppfattar vi samma budskap olika beroende på vilken yrkesgrupp 

avsändaren tillhör? 
 

Agnes Sandoval 

 

              Forskning visar att budskap uppfattas olika beroende på perifera egenskaper. 

Syftet var att undersöka om man uppfattar personer från olika yrkesgrupper 

olika kopplade till samma budskap. En enkät inleddes med ett citat från en 

tidningsartikel. Deltagarna (N = 84) bedömde personen bakom uttalandet i 

fråga om grad av främlingsfientlighet respektive omsorg; i hälften angavs att 

en åklagare uttalat sig, i andra hälften en familjepedagog. Resultatet visade 

att det fanns en tendens till huvudeffekt att åklagaren skattades som 

fientligare än familjepedagogen samt en tendens att de med annan etnicitet 

skattade budskapet mer fientligt än etniskt svenska. Studien stödjer delvis 

antagandet att yrkesgrupp har betydelse för hur budskap uppfattas.  

 

 

Key words: Heuristic systematic model, elaboration likelihood model, prejudice, stereotypes, 

attitudes.  

 

 

Inledning 

 

Dagens samhälle brukar ofta beskrivas som ett informationssamhälle. Ett drag hos 

informationssamhället är att det finns ett överflöd av information som strömmar emot 

individen i en takt som gör det nödvändigt att prioritera på individnivå, och göra information 

lättillgänglig om man har rollen som informationsspridare. Konkurrensen om människors 

uppmärksamhet är så hård så det ofta krävs att uppmärksamhet påkallas på ett dramatiskt sätt 

för att information ska uppmärksammas. Det finns en risk att om media påannonserar nyheter 

på ett uppseendeväckande sätt skulle det kunna vilseleda publik, lyssnare och läsare att dra 

förhastade slutsatser om de inte ger sig tid att informera sig om det rapporterade i sin helhet. 

Media är tänkt att vara en resurs för att orientera oss i vår omvärld. Människor riskerar att inte 

vara medvetna om i vilken grad de oreflekterat grundar sig på media när de tolkar omvärlden 

och drar slutsatser kring dess natur. Forskning kring vilka faktorer som har inflytande på hur 

våra uppfattningar och vårt beteende formas, och i vilken utsträckning dessa faktorer har 

inflytande, är värdefull för att förstå bland annat medias roll och ansvar gentemot individer 

och grupper. Ett par av dessa faktorer, avsändaregenskaper och mottagarens grupptillhörighet 

fokuseras i den föreliggande studien.  

 

 

Påverkansmodeller 

 
     Det är långtifrån en självklarhet att ett budskap bedöms utifrån det faktiska innehållet. 

Forskning har slagit fast att såväl kontexten som formen och sändaregenskaperna har 

betydelse för hur individen uppfattar själva innehållet i ett budskap. Elaboration Likelihood 

Model (ELM; Petty & Cacioppo beskriven i Kowalski & Westen, 2005) är en teori inom 

kognitionspsykologi som går ut på att den energi som lägges ner på att bearbeta ett budskap är 

kopplad till hur relevant budskapet upplevs vara för individen. Modellen utgår från att det 
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finns en central väg respektive en perifer väg till påverkan. Den centrala vägen karakteriseras 

av att mottagaren av budskapet bearbetar faktiska argument och resonemang vilka mottagaren 

uppfattar som relevanta, och känner sig motiverad att göra den ansträngning som krävs för att 

bearbeta informationen. Mottagaren bearbetar därför information mer omsorgsfullt, vilket 

kräver mer ansträngning, men även leder till mer bestående attitydförändringar. Den så 

kallade perifera vägen kännetecknas av egenskaper som inte kan kopplas till budskapets 

egentliga innehåll, såsom budskapets form, kontexten eller avsändaregenskaper. Den perifera 

vägen till påverkan är aktuell då relevanta argument saknas, då intresset är begränsat och/eller 

då mottagaren inte har tillräckliga förmågor för att göra en mer genomtänkt bedömning. Då 

mottagaren inte upplever budskapet som särskilt viktigt, eller saknar tillräckliga förmågor att 

kvalitetsgranska budskapet blir den också mer mottaglig för perifera egenskaper hos 

budskapet. Om nottagaren till exempel tycker det ”hör till” att man ska rösta, men inte är 

särskilt intresserad av politik, kan det alltså vara avgörande om mottagaren tycker att en 

politiker verkar sympatisk, oavsett vilken linje personen driver politiskt, enligt den här 

modellen. 

     Chaiken, Liberman och Eagly (1989) har förklarat en annan modell för att förstå hur 

påverkan går till. Heuristic Systematic Model (HSM) kan sammanfattas i att den heuristiska 

bearbetningen kännetecknas av att den är mindre kognitivt resurskrävande. Mottagaren av ett 

budskap använder sig då av scheman eller tumregler som bildats av tidigare erfarenheter, för 

att nå en slutsats. Den står i kontrast till den systematiska bearbetningen, även om de båda kan 

förekomma samtigt. Den systematiska bearbetningen är mer analytisk, och väger in all 

användbar information, vilket kräver en mer omfattande kognitiv ansträngning. I likhet med 

ELM så menar Chaiken et.al. att en individ måste vara motiverad för att ägna sig åt en 

systematisk bearbetning av fakta. Graden av insikt i hur en individ har nått fram till ett beslut 

antas också i viss mån kunna kopplas till i vilken utsträckning denna har gjort en systematisk 

och/eller en heuristisk bearbetning av fakta, på så vis att det är mer sannolikt att en individ då 

den analyserar något mer ingående också blir mer medveten om hur det som individen tar 

ställning till påverkar denna. En skillnad mellan ELM och HSM är att Chaiken et.al. hävdar 

att mottagare av budskap alltid har för avsikt att bedöma validiteten hos ett budskap och att 

både systematisk och heuristisk bearbetning sida vid sida tjänar det syftet. 

 

 

Avsändaregenskapernas samt tumreglers  roll vid påverkan 

 
      ELM fick vetenskapligt stöd i en experimentell studie genomförd av Stafford, Stafford, 

och Day (2002) där forskarna undersökte effekten av avsändaregenskaper. Studien var 

designad för att undersöka vilken typ av talesman som var mest trovärdig som förespråkare 

för å ena sidan en nyttoinriktad verksamhet och å andra sidan en nöjesinriktad verksamhet. I 

designen utformades fyra olika slag av talesmän: en känd person (i det här fallet Harrison 

Ford), en serviceanställd, en kund och en animerad figur. Dessa antogs vara talesmän för i 

hälften av fallen en service benämnd ”Southwest Bank” och i andra hälften en service kallad 

”Southwest Grill”. Annonser utformades som skilde sig åt endast beträffande vilken 

verksamhet den representerade och bild på talesmannen. Attityden mot budskapet mättes, 

inräknat kognition, affekt samt beteendemässig intention som uppstod vid exponering för 

reklamen samt trovärdigheten hos talesmännen, på dimensionerna upplevd expertis, 

tillförlitlighet samt attraktivitet. Resultatet befäste betydelsen av vem som sänder ett budskap i 

en situation där en individ ska bedöma ett budskap. Störst betydelse hade avsändaren i fallet 

med den nöjesbetonade tjänsten, där den animerade figuren var mest effektiv. Kändisen var 

den näst mest effektiva.  
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     Inom kognitionspsykologin har i det här sammanhanget beskrivits grunderna för hur det 

kan gå till när information bearbetas. Det har konstaterats att vi har ett behov av att sortera 

information och dela in dem i enheter som vi i förlängningen ger en mening eller betydelse. 

Kognitionspsykologisk forskning har gett upphov till teorier kring att människor bland annat 

använder tumregler för att snabbare kunna processa information. Ett hjälpmedel i processen är  

stereotyper som utgör modeller som ligger till grund för de slutsatser som dras i de lägen en 

individ inte vill eller kan lägga stora mentala resurser på den information den tar in (Smith & 

Kosslyn, 2009). De stereotyper individer bär på om exempelvis människor som tillhör en viss 

grupp, hjälper dessa att processa information snabbt och effektivt.  

     Hornsey och Imani (2004) har bedrivit forskning utifrån tendensen att lättare ta emot kritik 

från en ingrupp än från en utgrupp. I deras studie fick australiensiska studenter skatta en fiktiv 

persons egenskaper på en sjugradig skala, utifrån tre uttalanden som konstruerats om 

australiensarnas karaktär. Personen framställdes antingen som en australiensare med tre 

positiva uttalanden, en australiensare med tre negativa uttalanden, en icke-australiensare med 

tre positiva uttalanden eller en icke-australiensare med tre negativa uttalanden. Deras 

experiment visade att australiensare var mer mottagliga för kritik om de uppfattade att den 

kom från andra australiensare, än om de kom från personer utifrån. Detta var fallet oavsett hur 

omfattande erfarenhet det uppgavs att den fiktiva personen utifrån hade, en engelsman som 

bott hela sitt liv i Australien skattades likadant som en som alltid bott i sitt hemland. När det 

däremot gällde graden av erfarenhet landsmannen hade, så mottogs budskapet bättre då 

landsmannen uppfattats som mer erfaren. 

     Ziegler och Diehl (2003) testade HSM i sin studie av hur budskap från politiker 

uppfattades. Deras experiment utgjordes av tre varianter på ett budskap: Ett otvetydigt starkt 

budskap, ett otvetydigt svagt budskap och ett budskap som kunde tolkas olika. Det förutsades 

att det skulle visas signifikant större instämmande angående ett starkt än ett svagt budskap, 

vilket bekräftades. Det intressanta är att det fanns ett samband mellan hur mycket deltagare 

instämde i det budskap som kunde tolkas olika, utifrån vilken politiker man kopplat ihop 

budskapet med, och vilken inställning man hade till denna. De som kopplat det tvetydiga 

budskapet till en politiker de tyckte om instämde i högre grad, de som kopplat de till en 

politiker de ogillade instämde i lägre grad.  

     Ziegler, Schwischow och Diehl (2005) testade attityden till en hygienprodukt som 

marknadsförde med starka, svaga respektive tvetydiga argument. Produkten kopplades också 

till en talesman som i ena fallet både beskrevs på ett sätt som deltagarna kunde identifieras sig 

med och var socialt önskvärd och attraktiv samt med en bild som var till talesmannens fördel, 

och i det andra fallet beskrevs som en expert på området, med en bild som skulle föreställa 

experten. Detta var fallet oavsett graden av bearbetning som deltagaren lade ner på budskapet. 

De fann också att det rådde en skillnad mellan personer som är måna om att passa in i 

omgivningen och personer som istället styrs av sina personliga värderingar. När budskapet var 

tvetydigt så skattade de som vill passa in den attraktive talesmannen högre än experten, och 

de som i stället styrdes av egna värderingar skattade experten högre än den attraktive 

talesmannen. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om man uppfattar ett och samma budskap olika 

beroende på vilket slags yrke avsändaren har. Det var även av intresse att se om ingrupp-

utgruppeffekter kunde spåras utifrån etnicitet. Designen använde sig av en yrkesgrupp som är 

i kontakt med människor i rättsskipande sammanhang. Den andra yrkesgruppen har kontakt 

med människor i mer omsorgsgivande sammanhang. Budskapet var ett tvetydigt uttalande om 
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invandrare. Med stöd av tidigare forskning utformades två frågeställningar: i) Uppfattas ett 

budskap olika i termer av omsorg och främlingsfientlighet beroende på om det är kopplat  till 

en yrkesgrupp som förknippas med rättsskipning eller  med omsorg. ii) Uppfattar deltagare 

som är etniskt svenska budskapet annorlunda än de som har invandrarbakgrund? 

 

     Med etnisk svensk menas i den här studien en person vars båda föräldrar är födda i 

Sverige, och med en som är av annan etnicitet avses en som har en eller två föräldrar som är 

födda utomlands. De yrkestitlar som använts var åklagare samt familjepedagog på en flykting- 

mottagning. Fyra hypoteser ställdes i den här studien.  

 

1. Familjepedagogen uppfattas uttrycka en större omsorg än åklagaren. 

2. Åklagaren uppfattas uttrycka en mer främlingsfientlig attityd än familjepedagogen. 

3. Svenskar uppfattar att budskapet uttrycker mer omsorg än personer med 

invandrarbakgrund. 

4. Personer med invandrarbakgrund uppfattar budskapet som mer främlingsfientligt än 

svenskar. 

 

Metod 

 

Deltagare 
 

Deltagarna utgjordes av 84 studerande vid olika program och kurser vid Mälardalens 

högskola. En enkät uteslöts av analyser eftersom den var den ofullständigt ifylld. I de få fall 

där en enstaka fråga eller en av de demografiska frågorna ej besvarats har enkätdatan 

inkluderats i analyser. Fördelningen bland deltagarna var 22 män (26.5%), och 61 kvinnor 

(73.5%). Medianen för åldern var 22 år;  14 deltagare hade inte uppgivit sin ålder.  

 

 

Material 
 

Materialet utgjordes av en enkät som inleddes med ett uttalande från EskilstunaKuriren 2008-

10-28. Den del som återgavs i enkäten var titeln och ingressen. Titeln löd: ”Eskilstuna ska inte 

ta emot fler flyktingar”. Ingressen löd: ”- Eskilstuna ska inte ta emot fler flyktingar då vi inte 

kan ta hand om dem som redan finns. Att säga så är en stor risk för mig som eftersom jag 

lägger mig i politik. Men det är en åsikt jag tänker framföra på ett möte med politiker den 11 

november.”. Enkäten bestod av 16 påståenden som skattades på en sjugradig skala.  

     Beroendevariabler. Uttalandet tillskrevs i enkäten i hälften av fallen en åklagare, i andra 

hälften en familjepedagog. I den ena varianten av enkäten inleddes därför de första 8 

påståendena kring den som uttalat sig med ”Åkagaren…”. I den andra varianten inleddes 

uttalandet med ”Familjepedagogen på flyktingmottagningen...”. De första fyra påståendena 

omfattade skattning av beroendevariabeln ”omsorg” på en skala från 1 (inte alls) till 7 (i 

mycket hög grad). Den avsåg att belysa i vilken utsträckning personen bedömdes visa omsorg 

utifrån uttalandet. Cronbach’s alfa för denna grupp av påståenden var oaccepabelt låg varför 

ett  påstående uteslöts. Det nya alfa värdet var .68. De tre frågor som behölls i studien löd i 

ordningsföljd med inledningsordet ”Åklagaren” eller ”Familjepedagogen”; ”… saknar 

förmåga att se till flyktingarnas eget bästa (skalvänd), ”… kan leva sig in i andras situation”, 

samt ”… saknar medkänsla med flyktingar som blir utan det omhändertagande de behöver” 

(skalvänd).  
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  De efterföljande fyra påståendena täckte in variabeln ”främlingsfientlighet”. Dessa 

skattades på en likadan skala som de föregående 4 frågorna. Här blev värdet för Cronbach’s 

alfa .75. Dessa frågor inleddes också med ordet ”Åklagaren” eller ”Familjepedagogen” och 

löd därefter som följer i ordningsföljd; ”…har en positiv attityd till flyktingar” (skalvänd), 

”… tycker att flyktingmottagningen skapar sociala problem i Eskilstuna kommun”, ”… 

generaliserar flyktingar på ett negativt sätt” samt ”… anser att flyktingar utgör en ekonomisk 

belastning för Eskilstuna kommun”. 

     Oberoendevariabler. Den ena oberoende variabeln i studien utgjordes av yrkestiteln hos 

talesmannen. Enkäten upprättades i två varianter, där personens yrke var manipulerat. I den 

ena varianten framställdes den som gjort uttalandet som åklagare, som kan antas ha kontakt 

med personer med annan etnicitet i övervägande juridiska sammanhang, och i den andra 

varianten presenterades personen som familjepedagog på flyktingmottagning, som kan antas 

ha kontakt med personer med annan etnicitet än etniskt svenska i omsorgsgivande 

sammanhang. Den andra oberoendevariabeln benämns detagarens etnicitet, med två grupper 

benämnda svensk och personer med invandrarbakgrund      

     Kontrollvariabler. Andra delen av enkäten utgjordes av 8 ytterligare påståenden. De första 

avsåg att ge en bild av var deltagarna befann sig på en skala där man i nedre delen är mer 

negativ till en generös flyktingpolitik, och i den övre delen är mer positiv till en 

flyktingpoliktik. Fyra påståenden med variabelnamnet ”flyktingpolitisk position” avsåg att 

mäta deltagarnas inställning i flyktingpolitiska frågor, Cronbach’s alfa var .79. Dessa löd i 

ordningsföljd; ”Sverige kan öka sin flyktingmottagning de kommande åren”, ”Sveriges 

flyktingpolitik är för generös” (skalvänd), ”Det vore oetiskt att begränsa resurser för 

flyktingar” samt ”Statens medel ska i första hand användas för de som bor i landet 

(skalvänd). Slutligen besvarades i enkäten fyra påståenden för variabeln ”inställning till 

invandrare” med ett Cronbach’s alfa på .72, där man i nedre delen på skalan är mer negativ till 

invandrare och i den övre delen är mer positiv till invandrare. Frågorna skattades på en 

sjugradig skala där ”1” motsvarade ”instämmer inte alls” och ”7” motsvarade ”instämmer 

fullständigt”. Frågorna löd i ordningsföljd: ”Invandrare missbrukar samhällets resurser mer 

än svenskar” (skalvänd), ”Infödda svenskar kan lära sig mycket positivt av invandrare”, 

”Invandrare har bidragit till mycket gott för Sverige”, samt ”Många invandrare vägrar att 

anpassa sig till den svenska kulturen” (skalvänd). 

 

 

Procedur 
 

En experimentell studie genomfördes där ett autentiskt uttalande i dagspressen fick skattas av 

deltagarna. Uttalandet valdes med anledning av att det var tvetydigt, det gick att tolka på olika 

sätt, och kunde därför uppfattas som både främlingsfientligt och omtänksamt gentemot 

flyktingar. Ett antal lärare på Mälardalens högskola gav medgivande till att dela ut en enkät i 

samband med föreläsningstillfällen. Vid distribution gavs en kort information om studiens 

syfte samt att deltagandet var frivilligt, att man hade rätt att avbryta, att materialet endast 

skulle användas i samband med ett uppsatsarbete, att ifyllandet skulle ske enskilt och under 

tystnad, att det fanns information om studien som skulle tillhandahållas efteråt, samt att krav 

på konfidentialitet skulle uppfyllas, delades enkäten ut. Enkäten inleddes med ett missivbrev 

där det generella syftet angavs, var man kunde få information om studiens resultat, vem som 

var ansvarig handledare, att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas, samt att resultatet 

endast skulle användas i samband med studier på Mälardalens högskola. Detta för att 

tillfredsställa forskningsetiska krav som vetenskapsrådet ställer på forskning inom 

humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen (Vetenskapsrådet, 2002). Efter återlämnandet 
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av enkäten utdelades en skriftlig information som förklarade studiens bakgrund och syfte. Den 

korrekta källan till yttrandet delgavs.  

 

Resultat 

 

Medelvärden, standardavvikelser samt Pearson korrelationer för studiens variabler  redovisas i 

Tabell 1. 

  

Tabell 1 

Medelvärden, standardavvikelser samt korrelationsmatris_____________________________ 

Variabel                                        M          SD           1              2              3              4_________                  
1. Ålder                              24.84        6.99         - 

2. Flyktingpolitisk position
 a        4.12        1.35        .05           -               -               - 

3. Inställning till invandrare b      5.12        1.00        .10          -.17           -               - 

4. Omsorg c                                4.61        1.27        .13          .00            -.59**      -  

5. Främlingsfientlighet 
 d

             3.60        1.17      -.12         -.59**        .00        .36**_______                                        
a 
1 =  Negativ till flyktinghjälp, 5 = Positiv till flyktinghjälp

 b 
1 = Negativ mot invandrare, 5 = Positiv mot 

invandrare 
c
 1 = Lågt skattad omsorg, 5 = Högt skattad omsorg 

d
 1 = Lågt skattad fientlighet, 5 = Högt skattad 

fientlighet * p < .05, ** p < .01.     
 

 

     Variablerna Omsorg och Främlingsfientlighet korrelerade negativt. Variablerna 

Flyktingpolitisk position och Inställning till invandrare korrelerar positivt. För att testa 

hypotes 1 och 3 genomfördes en 2 (Yrke: åklagare/familjepedagog) x 2 (Deltagarens etnicitet: 

svensk/invandrare) ANOVA med Omsorg som beroendevariabel. Det fanns ingen signifikant 

huvudeffekt av yrke. Det fanns inte heller någon huvudeffekt av etnicitet. Inga 

interaktionseffekter fanns mellan variablerna yrke och etnicitet. 

     För att testa hypotes 2 och 4 genomfördes en 2 (Yrke: åklagare/familjepedagog) x 2 

(Deltagarens etnicitet: svensk/invandrare) ANOVA med Främlingsfientlighet som 

beroendevariabel. Denna gav en tendens till huvudeffekt för yrke F (1, 78) = 3, 85; p = .053 

där man kunde se att åklagaren (M = 3.84, SD = 1.14) uppfattades som mer främlingsfientlig 

än familjepedagogen (M = 3.25, SD = 1.13) Analysen gav också en tendens till huvudeffekt 

för etnicitet F (1, 78) = 2.69; p = .105 där man kunde se att de med invandrarbakgrund (M = 

4.01, SD = 1.23) generellt skattade budskapet som mer främlingsfientligt än svenskarna (M = 

3.45, SD = 1.13). Ingen interaktion fanns mellan yrke och etnicitet. När analysen utfördes 

med flyktingpolitisk position som kovariat (dessa variabler korrelerade signifikant som 

framgår av Tabell 1) så påverkades inte resultatet. Kön var inte relaterad till någon av 

beroende variablerna.  
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Figur 1. Grad av omsorg samt grad av främlingsfientlighet som en funktion av yrke och 

etnicitet. Låg skattning innebär låg grad av omsorg respektive främlingsfientlighet, hög 

skattning innebär hög grad av omsorg respektive främlingsfientlighet.  

 

 

Diskussion 

 
Syftet med den här studien var att se om det fanns några skillnader i hur deltagarna uppfattade 

budskapet utifrån vilken yrkesgrupp budskapet var kopplat till, samt om det fanns skillnader i 

hur budskapet uppfattades utifrån deltagarens etnicitet. Studien byggde på ett antagande att ett 

budskap kopplat till en yrkesgrupp som sysslar med rättsskipning skulle bedömas annorlunda 

än samma budskap kopplat till en omsorgsgivande yrkesgrupp på variablerna ”omsorg” och 

”främlingsfientlighet”. Hypotesen (1) angående att familjepedagogen skulle uppfattas uttrycka 

en större omsorg än åklagaren fick inte signifikant stöd. Hypotesen (3) att etniskt svenska 

skulle uppfatta avsändarna som mer omsorgsorienterade än de med invandrarbakgrund fick 

inte heller signifikant stöd.  Hypotesen (2)  beträffande att åklagaren skulle uppfattas uttrycka 

en mer främlingsfientlig attityd än familjepedagogen fick endast ett resultat nära 

signifikansnivån. Hypotesen (4) att de med invandrarbakgrund skulle uppfatta avsändarna 

som mer fientliga än etniskt svenska fick inte stöd men en viss tendens kunde urskiljas. 

     Det är rimligt att tänka att det föreliggande resultatet i någon mån speglar att 

avsändaregenskaper har haft betydelse för hur deltagarna bedömer budskapet. Resultaten är i 

enlighet med det som påstås i ELM, det vill säga att om en person inte känner tillräcklig 

motivation på grund av att ett budskap inte känns tillräckligt relevant för att lägga ner 

omfattande kognitiva resurser på att bearbeta, så blir i huvudsak perifera variabler 

vägledande, i det här fallet stereotyper i form av yrkesgrupper. Även modellen HSM 

överensstämmer med detta, att tumregler och scheman har större betydelse i en situation där 

en person inte känner motivation att bearbeta konkret information närmare. Det verkar 

sannolikt att en grupp studenter som ska fylla i en enkät i slutet av en lektion har tankarna på 

hur de ska tillbringa lunchen eller kvällen, eller kanske reflekterar över något de har hört på 

föreläsningen. Utifrån att de inte själva har anmält sitt intesse att delta i undersökningen kan 

det förmodas att motivationen i det här fallet var låg. Att en perifer variabel har haft betydelse 

för resultatet i undersökningen är i det här fallet väntat ur en annan synvinkel, nämligen med 

anledning av att det inte är förvånande att deltagarna har vissa föreställningar kring 

yrkesgrupper, eftersom de sannolikt har scheman för vad man förväntar sig av dessa två 

yrkesgrupper. Det vore däremot märkligt om en perifer variabel såsom om avsändaren har 

mjölk i kaffet eller inte, istället för om avsändaren är åklagare eller familjepedagog, skulle ge 
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effekt. Även om båda dessa varianter går in under benämningen perifer variabel, så har den 

ena ingen relevans alls i sammanhanget, men i det andra fallet kan man förvänta sig att 

avsändarens roll i förhållande till flyktingar kan ha betydelse. 

     Vår förmåga att skapa scheman och använda tumregler då vi ska ta ställning till ett 

budskap är nödvändig för att vi ska kunna vara effektiva när vi bearbetar information, och 

oftast leder en sådan bearbetning fram till relativt korrekta bedömningar (Smith & Kosslyn, 

2009). Ändå illustrerar resultatet i den föreliggande undersökningen hur detta faktum ibland 

leder till att vi fäller omdömen på lösa grunder och därmed oförtjänt tillskriver individer 

egenskaper som inte överensstämmer med verkligheten. Man kan inte objektivt anta att en 

åklagare nödvändigtvis är mer fientlig än en pedagog. Man kan också se hur den effekten 

uppkommer i den här studien, där det ju fanns en tendens till större känslighet för själva 

budskapets innehåll och karaktär hos deltagare som inte var etniskt svenska, jämfört med de 

som var etniskt svenska. Det överensstämmer med den australiensiska studien (Hornsey & 

Imani, 2004) där det hade avgörande betydelse vilken nationalitet avsändaren av budskapet 

hade för hur det skulle tas emot.  

     Tendensen till effekt gällande att de med invandrarbakgrund generellt skattade avsändarna 

högre på variabeln främlingsfientlighet stöder studien med Ziegler och Diehl (2003) 

beträffande att man inför ett tvetydigt budskap tenderar att instämma mindre med en person 

som man ogillar. Om man identifierar sig med den grupp som omnämns av avsändaren så kan 

det ge upphov till misstänksamhet då avsändaren uttrycker både att flyktingtillströmning bör 

förhindras samtidigt som avsändaren förklarar det med att det är en åtgärd som borde göras 

för flyktingarnas skull. Det skulle kunna även göra att en som har invandrarbakgrund känner 

ett större engagemang för frågan än en etniskt svensk, utifrån ELM: s och HSM:s modeller 

där en högre grad av kognition är mer sannolik då motivationen är högre, vilket kan vara fallet 

om man kan identifiera sig med den grupp som är aktuell i studien. 

      

Validitet och reliabilitet 
 

     HSM utgår från påståendet att individer i varje enskild situation har för avsikt att bedöma 

validiteten i ett budskap, vilket i studien speglades av att flera deltagare uttryckte att 

informationen var för knapp för att kunna göra en korrekt bedömning av den person som hade 

uttalat budskapet, och det fanns deltagare som avbröt sitt deltagande av dessa skäl. Eftersom 

syftet med studien var att jämföra skillnader i bedömningen av ett budskap så bedömdes det 

vara möjligt att uppnå syftet utan att presentera en utförlig bakgrund för de två 

yrkeskategorierna. Det kan dock tänkas att resultatet påverkas om man presenterar de två 

yrkesgrupper i ett sammanhang där det tydligare framgår att den ena yrkesgruppen är i 

kontakt med flyktingar i sammanhang där de är inblandade i disciplinära åtgärder, och den 

andra yrkesgruppen i vårdande sammanhang. En brist i enkätkonstruktionen i den 

föreliggande studien var just detta att åklagaren inte sätts i något vidare yrkesmässigt 

sammanhang, men familjepedagogen presenteras som verksam på just flyktingmottagningen. 

Det finns också en risk i att det ligger en rent språklig laddning (semantisk association) i 

själva yrkestitlarna som kan förleda deltagare att associera titeln åklagare med anklagelser och 

mer negativa associationer och titeln familjepedagog med begreppet familj som kan ge varma 

och i den bemärkelsen positiva associationer. Allt detta är ändå en del av människors sätt att 

undermedvetet bearbeta information och manipuleras i olika riktningar som leder fram till en 

viss slutsats. 

     När det gäller enkätkonstruktionen så var ett sätt att säkra validiteten att kontrollera 

samstämmigheten i hur påståendena besvarat genom Cronbach’s alfa. Eftersom det item som 

inte överensstämde i tillräckligt hög grad med de övriga frågorna på variabeln omsorg 

uteslöts, och de övriga överensstämde så anses enkäten hålla en tillfredsställande nivå av 
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reliabilitet. De resultat som ligger nära signifikansnivån skulle dock kräva vidare forskning 

med studier som använder fler deltagare mer jämt fördelade beträffande kön och etnicitet för 

att kunna bekräftas eller förkastas.  

      

Slutsats och uppslag till vidare forskning. 
 

Studiens resultat belyser att media kan uppnå olika effekter hos läsarna genom sättet de 

presenterar information på. Den effekt som avsändaregenskaper har kan både brukas och 

missbrukas av media, beroende på vad syftet med exempelvis en artikel är. I det här fallet 

uttalar sig en person som sannolikt uppfattas som en auktoritet av läsarna eftersom 

maktutövning är en naturlig del av personens arbete. Det sätt som personen citeras på väcker 

känslor och reaktioner av något slag hos läsaren, vilket gör att etik kommer in i bilden. En 

publikation som vill få ett rykte om sig att hålla en hög etisk nivå gör väl i att i möjligaste 

mån sätta sig in i vilka konsekvenser sättet att presentera nyheter på får för läsaren, och i 

förlängningen för samhället. Det är av samma skäl motiverat att forska vidare i dessa frågor.  

    Ett tänkbart scenario är att det blir för förenklat att göra en indelning i två grupper 

beträffande etnicitet. Man kan till exempel tänka sig att erfarenheten av att själv vara flykting 

eller barn till en flykting inte kan jämföras med att befinna sig i Sverige av andra skäl än det 

att man kommit som flykting. I framtida studier är det lämpligt att överväga om hänsyn måste 

tas till detta. 
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