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Berömmelse ingen faktor som övertygar

Peter Illi

Ikoniska auktoriteter är personer som tillskrivs sådan betydelse att de kommit att 
symbolisera delar eller aspekter av samhällslivet eller epoker i historien och som kan 
sägas ha haft ett betydande inflytande på samhället och kulturen. I studien under-
söktes om ikoniska auktoriter påverkar oss mer eller annorlunda än andra källor. 
I ett experiment fick högskolestudenter uppdelade i fyra grupper läsa en text under 
hög elaboration om en psykologisk teori där variablerna ikonisk auktoritet och per-
sonlig relevans manipulerades. Deltagarna ombads sedan skatta vilken trovärdighet 
de ansåg att teorin hade. Studien ställde upp två hypoteser: att hög ikonisk aukto-
ritet skulle öka den skattade trovärdigheten och personlig relevans minska den. 
Resultatet gav inte stöd åt någon av hypoteserna men en interaktionseffekt visade 
att texten vid låg personlig relevans uppfattades som mer trovärdig av de deltagare 
som exponerades för låg ikonisk auktoritet än de deltagare som exponerades för hög 
ikonisk auktoritet. Det föreslås att interaktionen beror på en backlash-effekt.

Keywords: elaboration likelihood model, personal relevance, source credibility, 
high elaboration 

   

Sedan antikens Grekland har filosofer och tänkare fascinerats av frågan om hur vi förhåller oss till 
auktoriteter. I modern tid har auktoritet varit en av de variabler som kontinuerligt intresserat de psyko-
logiska forskare som sedan början av 1900-talet studerat hur våra attityder och beteenden påverkas och 
förändras (Petty & Briñol, 2008). Några av socialpsykologins mest banbrytande studier har undersökt 
vad vi är beredda att göra mot våra medmänniskor om vi upplever att ansvaret för våra handlingar vilar 
hos auktoriteter (Milgram, 1974/2004) eller när vi själva får auktoritet och handlingsfrihet i en isolerad 
miljö (Zimbardo, Haney, Banks, & Jaffe, 1973). Det förefaller som om auktoritet är en självklar aspekt 
av det mänskliga livet och det är rimligt att anta att vetenskapens intresse kommer att bestå.
 I en historisk översikt noterar Petty och Biñol (2008) att den tidiga forskningen på attitydföränd-
ring utgick från att auktoritet eller andra variabler, till exempel sinnesstämning, hade en enda effekt 
på påverkan — de antingen minskade eller ökade den. Det antogs att endast en process var ansvarig 
för resultat av påverkan. Yale-teorin stipulerade att allt som stimulerade förståelse för eller inlärning av 
ett övertalande budskap gynnade acceptans och allt som störde förståelse eller inlärning hämmade ac-
ceptans. Auktoritet ansågs i det perspektivet gynna acceptans eftersom en trovärdig källa förmodades 
intressera människor att lära sig.  
 Petty och Biñol menar att stödet för dessa tidiga teorier var svagt och forskningsresultaten direkt 
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motstridiga. En variabel kunde gynna övertalning i en studie men motverka den i en annan. Forskarna 
började i ökad utsträckning tänka sig åtminstone två grundläggande övertalningsprocesser. Yale-teorins 
försvarare menade att både inlärning av ett budskap och faktorer som inte hade med budskapets inne-
håll att göra (”cues”) oberoende av varandra kunde inverka på hur man påverkas av ett budskap. Andra 
forskare gjorde skillnad mellan påverkan genom internalisering (ett budskap accepteras på grund av 
dess argument) och identifikation (ett budskap accepteras på grund av vem som framför det). En varia-
bel kunde således påverka genom två processer oberoende av varandra; en expertkälla kunde förstärka 
ett budskaps argument (internalisering) men också få människor att acceptera budskapet därför att de 
litar på källan (identifikation).  
 Perioden från 1950- till 1980-talet präglades av konkurrerande teorier, tvetydiga forskningsresultat 
och förvirring enligt Petty och Binol. Eftersom så många variabler kunde ha både en gynnande och en 
hämmande effekt på övertalning beroende på vilken tankemöda man ägnade ett budskap, så lämnade 
forskningen tanken på att en enskild variabel kunde ha antingen en gynnande eller hämmande effekt. 
I stället uppstod i slutet av perioden teorier som menade att olika variabler kunde verka genom flera 
olika processer under olika omständigheter och situationer.

Elaboration likelihood model
En modell som kommit att dominera forskningen om attitydförändring de senaste tre decennierna är 
Elaboration Likelihood Model (elm). Någon riktigt bra svensk översättning finns inte men ”modell för 
sannolik elaboration” beskriver modellens innebörd och med elaboration förstås i vilken utsträckning 
människor begrundar de relevanta argumenten för ett budskap (Petty & Cacioppo, 1986). När 
omständigheterna stimulerar motivationen och förmågan att tänka på ett budskaps innehåll sägs 
sannolikheten för elaboration vara relativt hög. Då granskas och reflekteras över budskapets argument, 
slutsatser dras om dem och en övergripande uppfattning om budskapet formas baserat på dess egent-
liga innehåll. Oftast medför detta att argumenten för budskapet blir en del av den egna uppfattningen 
eller också klär man argumenten i egna ord eller tolkningar. När man inte är motiverad eller har möj-
lighet att begrunda ett budskaps innehåll säger man att sannolikheten för elaboration låg.
 Enligt elm sker attitydförändring som ett resultat av påverkan via två olika vägar: den centrala eller 
den perifera. Påverkan via den centrala vägen avser då individen ändrar attityd som ett resultat av hög 
elaboration, det vill säga omsorgsfull bedömning av den information ett budskap innehåller. Påverkan 
via den perifera vägen sker inte efter en sådan bedömning av budskapet, utan efter vad man associerar 
budskapet med eller efter faktorer i budskapets kontext som inte har någon egentlig relevans för bud-
skapet i sig — elaborationen är relativt låg. En individ kan till exempel acceptera ett budskap på grund 
av den omgivning budskapet förs fram i eller därför att en expert förmedlar det. Budskap kan också 
tas emot negativt på grund av att det upplevs som extremt eller att avsändaren är oattraktiv (Petty & 
Cacioppo, 1984). 
 Med elm kunde olika variabler och processer inordnas under en sammanhållen teori. Modellen 
definierar en uppsättning om fem olika processer genom vilka en given variabel kan orsaka attityd-
förändring: den kan (1) fungera som perifer ledtråd, (2) fungera som ämnesrelevant argument, (3) på-
verka förmågan eller viljan att fundera över ett budskap, (4) förvränga karaktären på de tankar man får 
eller (5) påverka strukturella egenskaper hos tankarna. Teorin  definierar också vilka villkor som avgör 
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vilken av dessa roller variabeln spelar (Briñol & Petty, 2009). Huruvida en variabel till exempel påver-
kar attityder genom argumentativ styrka eller som perifär ledtråd avgörs av individens motivation eller 
förmåga att tänka igenom ett budskaps budskap och argument. När motivationen eller förmågan att 
tänka över och värdera ett budskap är låg kan en avsändare användas som ledtråd till hur mottagaren 
ska förhålla sig till budskapet. Men när motivationen och förmågan är hög räknas avsändarens attrakti-
vitet som ett av budskapets argument och kan påverka hur mottagaren bedömer budskapet i sig (Petty 
& Briñol, 2008).

Auktoritet som källa till ett budskap
Med auktoritet förstås en person eller institution som har inflytande genom antingen lagstadgad 
myndighet (”de jure-auktoritet”) eller anseende på grund av tradition eller prestation (”de facto-
auktoritet”), det vill säga faktiska omständigheter (Egidius, 2005). Det förekommer också indelningar 
i offentlig (till exempel polis, regering, domstol) och personlig (till exempel föräldrar, chef, lärare) 
auktoritet (se Johnson, Hogan, Zonderman, Callens, & Rogolsky, 1981), samt formell och informell 
auktoritet (se Michener & Burt, 1975). En auktoritet har, enligt alla definitioner, förmåga att utöva 
social kontroll över eller påverkan på människor.
 Elm ordnar in auktoritet under variabeln källa (”source”), det vill säga den som framför eller för-
medlar information eller ett budskap. En av källans viktigaste egenskaper är huruvida den är trovärdig 
eller inte. Med en källas trovärdighet avses huruvida mottagaren upplever att ett budskaps källa har 
förmåga eller motivation att förmedla riktig och sanningsenlig information (Tormala & Petty, 2004). 
Auktoritet är således en typ av källa och kan men behöver inte vara trovärdig. Enligt elm är källa en 
variabel som kan ha olika roller beroende på grad av elaboration:
 Hög elaboration. När motivationen eller förmågan att begrunda ett budskaps innehåll och argument 
är hög kan källan ha olika roller för övertalning. Experter förmodas ha mer kunskap än lekmän och en 
expertkälla kan därför göra att mottagaren betraktar ett budskaps argument som starkare än vad an-
nars hade varit fallet. Detta gäller emellertid endast när argumentens styrka är tvetydig; vid uppenbart 
starka eller svaga argument spelar expertkällan ingen roll. Beroende på om källan är trovärdig eller inte 
kan också förtroendet för de egna tankar mottagaren har om budskapet påverkas — en expertkälla 
stärker förtroendet för de egna tankarna medan en mindre trovärdig källa kan göra att mottagaren litar 
mindre på sina egna omdömen om budskapet. (Tormala, Briñol, & Petty, 2007)
 Måttlig elaboration. När elaborationen varken är hög eller låg kan källan påverka hur mycket tanke-
möda mottagaren lägger ned på budskapet; en expertkälla kan motivera mottagaren att tänka över ett 
budskap mer än hon eller han annars hade gjort. Tänker mottagaren mer på informationen ökar också 
chansen att påverkas av den; att tänka mer på starka argument gynnar övertalning medan att tänka 
mer på svaga argument hämmar (Briñol & Petty, 2009).   
 Låg elaboration. Vid låg elaboration kan källan leda till att mottagaren ändå formar en uppfattning 
om budskapet. Istället för att bedöma budskapet på dess egna meriter, vilket kräver kognitiv ansträng-
ning, bedömer mottagaren budskapet efter i vilken grad källan anses vara trovärdig (Petty & Briñol, 
2008). Det blir en genväg till att forma en uppfattning om budskapet utan att egentligen beakta det.
 Petty och Wegener (1999) poängterar att nivåerna inte markerar stegvisa skillnader, utan elabo-
ration ska förstås som ett kontinuum från ingen motivation eller förmåga att begrunda ett budskaps 
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innehåll till hög motivation eller förmåga. Källan kan således ha betydelse längs hela detta kontinuum 
men på olika sätt.  

Vad är ikonisk auktoritet?
I denna studie föreslås att det finns en typ av auktoritet som forskningen ägnat mycket lite intresse: 
ikonisk auktoritet. Med ikonisk auktoritet avses en person som tillskrivs sådan betydelse att hon el-
ler han kommit att symbolisera delar eller aspekter av samhällslivet eller epoker i historien och som 
kan sägas ha haft ett betydande inflytande på samhället och kulturen. Time Magazine utsåg till exem-
pel Albert Einstein till 1900-talets viktigaste person eftersom man menade att han var den viktigaste 
vetenskapsmannen under ett sekel som präglades av just vetenskap (Rosenblatt, 1999). Einstein har 
kommit att symbolisera den geniale forskaren som ensam revolutionerade vårt sätt att tänka och leva. 
Några andra exempel på ikoniska auktoriteter är Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Adolf Hitler, 
Josef Stalin, Anne Frank, Simone de Beauvoir, John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Martin Luther King 
Jr., Moder Theresa, prinsessan Diana och i vår egen tid till exempel Dalai Lama, Bill Gates, Nelson 
Mandela och Oprah Winfrey.
 Gemensamt för ikoniska auktoriteter är att de åtnjuter beundran och respekt från stora delar av 
allmänheten. Det är också vanligt att den ikoniska auktoriteten bedöms vara mycket trovärdig; inom 
sitt specifika fält, då ett sådant finns, har den ikoniska auktoriteten en given och oomtvistad tyngd men 
hon eller han anses också besitta en allmän visdom. Dels kan det bero på att ikoniska auktoriteter, när 
de avlidit, tenderar att bli föremål för en mytbildning som förstärker personens förtjänster och i viss 
mån glorifierar dennes gärning. Dels kan det bero på att människor som under sin livstid uppnår den 
ikoniska auktoritetens status sällan lånar ut sitt namn till kommersiella eller politiska intressen men 
gärna ägnar sig åt filantropisk verksamhet på global nivå. Ikoniska auktoriteter i livet förefaller att 
vårda bilden av sig själva som goda och kloka människor som upphört att drivas av egenintresse.
 I forskningen på attitydförändring undersöker man i regel hur vi påverkas av mer anonyma aukto-
riteter. Eftersom många experiment görs på universitetsstudenter är det vanligt att forskare använder 
påhittade experter (se t ex Invernizzi, Falomir-Pichastor, Muños-Rojas, & Mugny, 2003; Priester & 
Petty, 2003; Tormala, Briñol, & Petty, 2006; Tormala & Petty, 2004) när man manipulerar variabeln 
källa. Det finns dock skäl att anta att vi påverkas annorlunda av ikoniska auktoriteter. För det första är 
de allmänt vedertagna och välkända i det att de håller framskjutna positioner i kulturen och det globala 
samhällslivet; de har blivit symboler vi förhåller oss till, pratar om och relaterar till när vi betraktar 
tillvaron och kanske också oss själva. För det andra är de ikoniska auktoriteterna föredömen många 
av oss framhåller som ideala och som vi kanske också justerar vårt beteende efter. För det tredje kan 
våra relationer till ikoniska auktoriteter vara mer känslomässiga än till myndighetspersoner eller sak-
kunniga professorer; vi beundrar och respekterar ofta våra ikoniska auktoriteter.
 Den personliga, om än enkelriktade, relationen vi har till ikoniska auktoriteter kan göra att vi är 
mindre skyddade från otillbörlig påverkan — Adolf Hitler och Josef Stalin var, och strävade medvetet 
efter att bli, ikoniska auktoriteter. När vi inte påverkas av den ikoniska auktoriteten direkt kan vi bli 
utsatta för att andra använder auktoriteten som verktyg för övertalning. Olika religiösa grupper har till 
exempel i argumentativt syfte tillskrivit Albert Einstein en religiös övertygelse han inte hade (The New 
York Times, 2008) i syfte att motivera folk att hysa en positivare attityd till gudstro. Det finns också en 
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risk att diskrepansen är stor mellan den ikoniske auktoritetens faktiska livsgärning och mytbildningen 
om den, vilket gör att auktoriteten tillskrivs mer beundran, respekt och trovärdighet än vad som är 
motiverat.
 Utövar dessa ikoniska auktoriteter en annan påverkan på oss än andra auktoriteter och källor? Gör 
den betydelse vi tillmäter den ikoniska auktoriteten att vi är mer känsliga för påverkan från källor som 
har den statusen än från andra källor? I den här studien föreslås att den beundran och respekt vi hyser 
för ikoniska auktoriteter gör att dessa åtnjuter en trovärdighet som överskrider de principer och pos-
tulat som beskrivs av elm. 
  Enligt elm kan expertkällan vid hög elaboration vara tungan på vågen för budskap vars argument 
är tvetydiga, det vill säga argumenten är inte övertygande nog att dra mot acceptans men inte heller 
svaga nog att dra mot avvisande. Expertkällan kan då vägas in som en del av budskapet och dra omdö-
met mot acceptans. I den här studiens experiment användes ett budskap som helt saknar argument; 
den text deltagarna ombads bedöma var en saklig redogörelse utan argumentativa inslag eller ansats 
att övertyga. När budskapet saknar argument spelar källan inte någon roll enligt elm — budskapet 
bedöms enbart på egna meriter vid hög elaboration (Tormala, Briñol, & Petty, 2007). Om budskapet 
är svagt och tankarna om budskapet negativa kan en tillförlitlig källa till och med orsaka mer motstånd 
än en mindre tillförlitlig källa. I en studie lät Tormala, Briñol och Petty (2006) experimentdeltagarna 
bedöma information som med antingen starka eller svaga argument marknadsförde en ny serie as-
pirinprodukter. Källan till informationen uppgavs vara antingen ett statligt forskningsinstitut (hög 
trovärdighet) eller en 14-årig skolelev (låg trovärdighet). Resultaten visade att bland de deltagare som 
upplevde att argumenten var svaga var de som trodde att informationen kom från det statliga forsk-
ningsinstitutet mer negativt inställda till aspirinprodukterna än de som trodde att informationen kom 
från en 14-årig skolelev. Denna så kallade backlash-effekt innebär således att en trovärdig källa kan leda 
påverkan i mer negativ riktning än en mindre trovärdig källa. Om mottagarens tankar om budskapet 
är negativa och budskapet saknar eller innehåller svaga argument litar mottagaren mer på sina egna 
tankar än den trovärdig källan som i stället förstärker påverkan i negativ riktning.
 Det förefaller ändå rimligt att anta att en källa som anses vara en av 1900-talets mest inflytelserika 
personer med en allmänt accepterad hög kulturell status har en annan tyngd än de påhittade experter 
och auktoriteter som hittills använts i forskningen. En ikonisk auktoritet borde förmå ge ett icke argu-
mentativt budskap högre trovärdighet än en sådan fiktiv källa. 

Syfte och hypoteser
En av de starkaste motiverande faktorerna avseende elaboration är personlig relevans (Petty & Caci-
oppo, 1986). När ett budskap har personlig betydelse ökar vår benägenhet att ta oss an ett budskap den 
centrala vägen och begrunda dess innehåll. Petty och Cacioppo (1984) fann till exempel att studenter 
som berördes personligen av en höjning av terminsavgifter och införande av fler examinationer var mer 
benägna att begrunda argumenten för dessa förslag än studenter som fick information om att föränd-
ringarna skulle genomföras tio år senare. För att pröva styrkan hos den ikoniske auktoriteten förefaller 
personlig relevans vara en lämplig motvikt; eftersom det kontroversiella budskapet i denna studie är en 
teori som menar att innehållet i våra drömmar i hög grad är sexuella önskningar från barndomen är det 
rimligt att anta att budskapet kommer att avvisas vid hög personlig relevans och hög elaboration. När 
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ett budskap hotar vår positiva självbild är vi benägna att strunta i, misskreditera eller förringa betydel-
sen av det hotande budskapet (Munro & Stansbury, 2009).  
 Med en 2 × 2 faktoriell design prövades huvudeffekterna vid hög elaboration av ikonisk auktoritet 
som förmodas öka acceptansen av ett kontroversiellt budskap och personlig relevans som förmodas 
minska acceptansen:   

Hypotes 1: Vid hög ikonisk auktoritet kommer det kontroversiella budskapet att tillskrivas högre 
trovärdighet än vid låg ikonisk auktoritet.  
Hypotes 2: Vid hög personlig relevans kommer det kontroversiella budskapet att tillskrivas lägre 
trovärdighet än vid låg personlig relevans.    

Stöd för den primära hypotesen (ikonisk auktoritet) skulle innebära att elm behöver revideras avse-
ende principerna för källans betydelse för påverkan under hög elaboration; den ikoniska auktoritet 
har andra egenskaper än variabeln trovärdig källa så som den hittills studerats och behöver därmed 
undersökas ytterligare. Stöd för den sekundära hypotesen (personlig relevans) bekräftar elm och en 
eventuell interaktionseffekt kan, om primärhypotesen behålls, indikera hur den ikoniska auktoritetens 
styrka påverkas av en potent motivationsvariabel. 

Metod

Deltagare
Experimentdeltagarna rekryterades bland pedagogik-, psykologi- och sociologistudenter på en hög-
skola i Mellansverige. En kortare, muntlig presentation av studien gjordes under ordinarie före-läs-
ningar och intresserade ombads anmäla sitt deltagande genom att anteckna sin e-postadress på en lista 
som skickades runt. En motsvarande förfrågan gjordes också via högskolans intranät till pedagogikstu-
denterna som inte var fysiskt tillgängliga. Åttiofem personer anmälde sig. Av dessa deltog 72 personer 
i experimentet. Bortfallet förklaras delvis av att fem personer angett en e-postadress som inte var giltig 
och därför inte kunde erhålla länk till enkäten. Åtta personer valde att inte delta i experimentet.
 De 72 deltagarna bestod av 53 kvinnor och 19 män. Medelåldern var 27.12 (SD = 8.94). Deltagarna 
fördelades slumpmässigt på grupperna Hög ikonisk auktoritet (n =19), Hög personlig relevans 
(n = 17), Hög ikonisk auktoriet och personlig relevans (n = 18) och Låg ikonisk auktoritet och per-
sonlig relevans (n = 18). Experimentdeltagarna kompenserades inte för sin medverkan.

Material
För experimentet konstruerades en webbenkät som för respektive experimentgrupp presenterade en av 
fyra olika varianter av ett koncentrat av Sigmund Freuds teori om det symboliska innehållet i drömmar. 
Freud beskrivs som en av 1900-talets mest inflytelserika tänkare och lanserade enligt vissa ett helt nytt 
sätt att förstå personlighet (”Sigmund Freud”, nd), medan andra menar att Freuds förtjänster grovt 
överdrivits genom Freuds egen marknadsföring och postum mytbildning (se t ex Danielsen, 2005; 
Webster, 2005). Freuds teorier har marginaliserats inom den akademiska psykologin men han är fort-
farande ett stort namn inom humaniora (Redmond & Shulman, 2008) och den lyssnande terapeuten 
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sittande vid sidan av patientdivanen har blivit en vedertagen symbol för psykologi i allmänhet och 
terapeutiskt arbete i synnerhet. Sigmund Freud fyller därmed kriterierna för den ikoniske auktoriteten.
 Texten för gruppen Låg ikonisk auktoritet och personlig relevans formulerades med hjälp av Freuds 
originalarbete (1900/ 1979) och ett psykologiskt lexikon (Egidius, 2005). För gruppen Hög ikonisk 
auktoritet modifierades texten genom att Sigmund Freud nämndes som upphovsman. För gruppen 
Hög personlig relevans modifierades texten genom att neutrala lydelser ersattes med personliga pro-
nomen. För gruppen Hög ikonisk auktoritet och personlig relevans kombinerades manipulationerna 
genom att både personliga pronomen och Sigmund Freud lades till texten.

En inflytelserik psykologisk teori [Sigmund Freud] menar att drömmar [dina drömmar] delvis bygger 
på omedvetna önskningar som härrör från barndomen [din barndom]. Dessa önskningar har trängts 
bort genom censur därför att de varit alltför ångestladdade och de kommer i stället fram i förklädd form 
i drömmen. Vanligt är att dröminnehållet framträder i form av symboler. 
  Långsträckta föremål man drömmer om, som till exempel käppar, trädstammar, paraplyer, långa och 
skarpa vapen, knivar, dolkar, pikar och nagelfilar, tenderar att symbolisera det manliga könsorganet. Det 
kvinnliga könsorganet kan i drömmen symboliseras av dosor, skrin, kistor, skåp, ugnar, grottor, skepp 
och alla slags kärl. 
   Om man drömmer om stegar eller trappor och gående på dem, antingen uppåt eller nedåt, är det en 
symbol för samlag. Sötsaker och karameller representerar i drömmen vanligtvis smekningar och sexuell 
tillfredsställelse. 
   På så sätt omvandlas ångestframkallande önskningar man [du] haft som barn till ofarliga symboler i 
drömmarna man [du] har som vuxen [vuxen, enligt Freud].

För att mäta effekterna av manipulationerna konstruerades sedan en lista av items som inleddes med 
en skattning av i vilken grad man förstått teorin (1 = Helt och hållet, 5 = Inte alls). Därefter mättes 
variablerna ”trovärdighet” och, för att kontrollera hur provokativ teorin var, ”provokativitet” med två 
index omfattande följande items:

Index trovärdighet
”Denna teori om drömmens betydelse är mycket trovärdig”, ”Det vore förvånande om denna teori har 
starkt stöd i vetenskapliga studier” (rev.), ”Den här teorin förklarar en del av innehållet i drömmar 
mycket bra”, ”Det vore förvånande om denna teori helt saknar stöd i vetenskapliga studier” och ”Det 
är helt orimligt att så vanliga saker i drömmar är symboler av sexuell natur” (rev.).

Index provokativitet
”Den här teorin är tilltalande” (rev.), ”Den här teorin är utmanande för min självbild” och ”Om teorin 
är riktig måste jag ändra uppfattning om mina drömmar”.

Deltagarna ombads att på femgradiga skalor uppge i vilken grad de höll med om dessa påståenden 
(1 = Håller inte alls med, 5 = Håller med helt och hållet). Den interna konsistensen för trovärdighets-
index var (α = .64). För provokativitetsindexet var den interna konsistensen  (α = .65) efter att item 3 
(”Om teorin är riktig måste jag ändra uppfattning om mina drömmar”) tagits bort. 
 För att kontrollera för statusen på den ikoniska auktoritet som använts i manipulationen, Sigmund 
Freud, ombads deltagarna på en femgradig skala (1 = Känner inte alls till, 5 = Känner till mycket väl) 
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skatta hur väl de kände till ett antal auktoriteter inom psykologin (Albert Bandura, Sigmund Freud, 
William James, Carl Jung, Abraham Maslow, Carl Rogers och BF Skinner). För att kontrollera för ma-
nipulationen låg/hög ikonisk auktoritet fick grupperna med låg ikonisk auktoritet också ange vilken 
av dessa auktoriteter de trodde varit upphovsman till drömteorin som presenterades i studien. 
 Det förutsattes att experimentets design för alla grupper innebar att budskapet mottogs under hög ela-
boration, det vill säga deltagarna begrundade budskapets innehåll och bedömde det efter dess egna meri-
ter oavsett vilken grupp deltagarna tillhörde. Elaborationen manipulerades således inte i något avseende.   

Procedur
De deltagare som anmält intresse att delta fördelades slumpmässigt över de fyra grupperna och kon-
taktades därefter via ett e-postmeddelande i vilket ingick en länk till respektive grupps enkät.  Efter 
genomförd enkät genererades ett automatiskt tackbrev. I de fall deltagarna inte genomförde enkäten 
inom fyra dagar skickades automatiskt en påminnelse. De deltagare som dröjde längst med att genom-
föra enkäten fick totalt tre påminnelser. 
 Information om studiens egentliga syfte undanhölls för deltagarna. Studien presenterades endast 
i allmänna ordalag som en undersökning om hur vi förhåller oss till psykologiska teorier. Därvidlag 
utsattes deltagarna för ett mått av vilseledning. Det finns dock ingen aspekt av studien som rimligen 
kan medföra men för deltagaren, förutom just vetskapen om att man blivit vilseledd. Men också 
eventuella konsekvenser av denna visshet måste rimligen bedömas som försumbara då deltagarna var 
studenter med åtminstone någon kännedom om undersökningsmetodik. Ett brev som förklarade 
studiens egentliga syfte skickades ut till alla deltagare efter det att datainsamlingen avslutats.  
 Drömteoritexten som presenterades för deltagarna i enkäten hade ett innehåll som eventuellt skulle 
kunna uppfattas som stötande, varför deltagarna både vid den första presentationen och på enkätens 
välkomstsida informerades om detta. Vid samma tillfällen informerades deltagarna om att medverkan 
var frivillig och när som helst kunde avbrytas, samt att insamlad data inte i något avseende skulle över-
låtas för ändamål andra än den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2002). 
 Deltagandet i experimentet var anonymt, vilket också meddelades deltagarna. Det administrations-
verktyg som användes för enkäten, LimeSurvey, garanterade att de e-postadresser som registrerats inte 
kan kopplas till de svar som gavs.  

Resultat
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan psykologi-, pedagogik- och sociologistudenter, eller 
mellan kvinnor och män, i skattningen av drömteorins trovärdighet (index) eller drömteorins provo-
kativitet (index). 
 En 2 (ikonisk auktoritet: låg/hög) × 2 (personlig relevans: låg/hög) variansanalys med trovärdig-
het som beroendevariabel visade att det inte fanns någon signifikant huvudeffekt för ikonisk auktoritet 
(F1,68 = 2.73, p = .10, η2 = .04) eller personlig relevans (F1,68 = 2.01, p = .16, η2 = .03).  Experiment-
deltagarna som fick veta att budskapets källa var en ikonisk auktoritet tillskrev alltså inte budskapet 
högre trovärdighet än de deltagare som inte fick veta budskapets källa och deltagare som fick läsa ett 
budskap med personlig relevans tillskrev inte budskapet lägre trovärdighet än de deltagare som läste 
ett budskap utan personlig relevans (se Tabell 1).
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Tabell 1
Skattning av drömteorins trovärdighet

                               Ikonisk auktoritet

                Låg               Hög

Låg personlig relevans M = 3.10, SD = 0.67 M = 2.43, SD = 0.56

Hög personlig relevans M = 2.47, SD = 0.90 M = 2.59, SD = 0.67

Det fanns emellertid en signifikant interaktionseffekt (F1,68 = 5.59, p = .02, η2 = .08). De deltagare 
som vid låg personlig relevans exponerades för låg ikonisk auktoritet skattade budskapets trovärdighet 
högre (t35 = 3.29, p = .002) än de som exponerades för hög ikonisk auktoritet, en skillnad som inte 
fanns vid hög personlig relevans (Figur 1).  

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

Låg Hög
Personlig relevans

Tr
ov

är
d

ig
he

t

Låg ikonisk auktoritet
Hög ikonisk auktoritet

Figur 1. Interaktionseffekt mellan låg och hög ikonisk auktoritet. 

Det totala medelvärdet för provokativitetsindex var M = 2.33 (SD = 1.04), på en skala från 1 till 5. Det 
fanns inga signifikanta skillnader i skattning av provokativitet mellan några av grupperna.   
 Sigmund Freud var den psykologiska auktoritet deltagarna ansåg sig känna till mest (M = 4.43, SD 
= 0.76) och William James den man ansåg sig känna till minst (M = 1.43, SD = 0.82). Av de deltagare 
som ombads ange vem som givit upphov till drömteorin (n = 35) uppgav 30 personer Sigmund Freud, 
en uppgav Carl Rogers och en uppgav BF Skinner, medan tre deltagare inte visste.

Diskussion 
Varken primärhypotesen (ikonisk auktoritet) eller sekundärhypotesen (personlig relevans) fick stöd i 
studien. En rimlig slutsats är att ikonisk auktoritet inte har annan påverkan än andra trovärdiga källor 
vid hög elaboration och följer därmed de principer för påverkan som beskrivs av elm. När ett budskap 
har starka eller, som i den här studien, inga argument spelar källan ingen roll — det är budskapets 
innehåll som avgör om acceptans eller avvisande sker. 
 Hög personlig relevans fick inte deltagarna att skatta trovärdigheten lägre, det fanns ingen signifi-
kant huvudeffekt för personlig relevans. Detta kan förklaras av att deltagarna inte upplevde budskapet 
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så hotande för självbilden som antagits. Dels kan det bero på den lågt skattade trovärdigheten; om del-
tagarna inte fann teorin trovärdig fanns det ingen anledning att uppröras över budskapet, oavsett om 
det var personligt relevant eller ej. Dels kan den provokativa aspekten i budskapet — att människor 
har sexuella önskningar som barn — ha varit otydlig och kanske skulle ha betonats mer. 
 En tolkning av den signifikanta interaktionseffekten är att tankarna om budskapet är negativa, även 
om budskapet inte upplevs som särskilt provokativt. Eftersom budskapet inte har någon argumentativ 
ansats är argumenten svaga och den ikoniska auktoriteten ger upphov till en backlash-effekt (Tormala, 
Briñol, & Petty, 2006), det vill säga deltagarna litar mer på sina egna tankar om budskapet än på käl-
lan som i stället förstärker påverkan i negativ riktning (mindre trovärdighet). I praktiken skulle det 
innebära att när människor har tid och förmåga att ta till sig ett informativt snarare än argumentativt 
budskap bör man undvika att nämna en auktoritet som källa om det kan antas att mottagaren hyser 
negativa tankar om budskapet.    
 Den genomförda studien har validitetsbrister. För gruppen Låg ikonisk auktoritet formulerades 
(den neutrala) texten ”En inflytelserik psykologisk teori menar...” och för gruppen Hög ikonisk aukto-
ritet ”Sigmund Freud menar...”. Användandet av ordet ”inflytelserik” kan ha minskat skillnaden mellan 
hur texterna uppfattades eftersom ”inflytelserik” kan hävdas implicera en betydelse som den ikoniske 
auktoriteten besitter. Vidare kan valet av Freuds drömteori ha påverkat den interna validiteten nega-
tivt. Resultatet visar att 30 av 35 deltagare som inte informerades om teorins upphovsman trodde sig 
veta att det var Freuds teori. Det verkar rimligt att anta att den ikoniske auktoriteten i experimentet 
varit närvarande åtminstone i tankarna hos de deltagare som inte skulle exponeras för den påverkan 
och att detta haft inverkan på studiens resultat. Eftersom datainsamlingen gjordes online på egen vald 
plats var det i princip möjligt för deltagarna att göra en internetsökning under tiden man genomförde 
enkäten och på så sätt få information om drömteorins upphovsman. Trots att internetundersökningar 
är smidiga och relativt billiga bör informationsinhämtning kontrolleras för genom användning av pap-
persenkäter i framtida studier. 
 Studien genomfördes på psykologi-, pedagogik- och sociologistudenter. Som nämnts har Freud 
marginaliserats inom den vetenskapliga psykologin men är fortfarande ett stort namn inom humanio-
ria. Det är således rimligt att anta att resultatet kan ha blivit ett annat om deltagarna rekryterats bland 
till exempel litteraturstudenter. Därmed kan det också finnas brister i den externa validiteten i det att 
generaliserbarheten begränsar sig till just den kategori studenter som deltog i experimentet.
 Risken för att studiens resultat är ett typ II-fel är överhängande. Eftersom studien hade få deltagare 
och därmed låg power är det möjligt att den statistiska validiteten är hotad och studien behåller noll-
hypoteserna när en eller båda mothypoteserna är sanna.
 Framtida studier på ikonisk auktoritet bör beakta dessa validitetsfrågor vid utformningen av expe-
riment. Så länge vi beundrar och respekterar ikoniska auktoriteter kommer vi att kunna påverkas av 
dem och det är viktigt att forskningen förstår hur denna påverkan går till och eventuellt skiljer sig från 
annan påverkan.          
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