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Vad som sägs eller vem som säger det 
och hur det påverkar åsiktsskapande 

 
Victoria Roos 

 
 

Grupptillhörighetens påverkan på uppfattningen av politiska 
uttalanden är något som inte tidigare studerats inom svensk 
forskning. I denna experimentella studie deltog 96 studenter, varav 
25 män. Genom en enkätundersökning testades avsändarens 
betydelse på hur politiska uttalanden värderas. Syftet var att se om 
ett politiskt uttalande uppfattades olika beroende på avsändare och 
huruvida deltagarens grupptillhörighet påverkade uppfattningen om 
uttalandet. Fyra olika enkäter delades ut, innehållandes samma 
uttalande men olika påstådda avsändare. Det antogs att deltagaren 
skulle uppfatta uttalandet mer positivt när det kom från det parti 
deltagaren sympatiserade med. Det antogs även att uttalandet från 
Sverigedemokraterna skulle uppfattas mer negativt än de andra 
uttalandena bland de deltagare som inte röstade på 
Sverigedemokraterna. Deltagarna skattade uttalandet med hjälp av 
tio värdeladdade ord. Resultatet visade att individer såg mer 
negativt på ett uttalande som påstås komma från 
Sverigedemokraterna än när uttalandet sades komma från övriga 
påstådda avsändarna. Resultaten diskuterades utifrån 
förutsättningarna vid materialinsamlingen.  

 
Keywords: ingroup, prejudice, political psychology, ingroup bias, 
stereotypes 
 

 
Inledning 

 
Tänk dig att en person du verkligen ogillar köper ett par nya skor. De är skrikiga och vågade. 
Det här är en sak som är väldigt lätt att störa sig på. Skorna blir fulare och fulare för varje 
gång du ser dem och du kan inte förstå vad personen ser hos de här skorna! Tänk dig nu att 
det är din bästa vän, eller varför inte din idol, en förebild som du ser upp till som har de här 
vågade skorna. Nu skulle de inte vara så fruktansvärda väl? Kanske ganska coola och framför 
allt är din förebild modig som vågar ha på sig ett par så utstickande skor! Precis så här 
resonerar vi om mängder av saker i vår vardag. Personer som vi tycker om, känner 
samhörighet med eller ser upp till, ser vi mycket mer positivt på än om en person vi inte alls 
gillar gör samma sak. Oavsett om vi känner personen eller bara har fördomar om individen 
utifrån stereotyper så är den här typen av dömande någonting vi gör upprepade gånger i 
mängder av situationer. Vi har ingen möjlighet att göra individuella bedömningar av alla 
personer vi möter och därför använder vi oss av fördomar i så gott som alla möten (Saenger & 
Flowerman, 1954). Flertalet studier har gjorts om fördomar, ingroup – outgroups och 
stereotyper, dock genomförs det flest studier med fokus på etnicitet eller sexualitet (Castelli, 
Tomelleri, & Zogmaister, 2008; Cunningham, Ferreira, & Fink, 2009; Parker Tapias, Glaser, 
Keltner, Vasquez, & Wickens, 2007). Avsaknaden av studier på dessa företeelsers påverkan 
på vår politiska uppfattning motiverar denna studie.  
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Ingroup 
 
Tendensen att stå bakom och hålla med personer man känner samhörighet med är känd sedan 
många år tillbaka och kallas ingroup bias. Termen går så lång tillbaka som 1906 då Sumner 
myntade begreppet etnocentrism som begrepp för positiva känslor mot den egna gruppen och 
hävdade att dessa positiva känslor var oskiljaktiga med negativa känslor mot utomstående 
grupper, så kallade outgroups (i Vanhoomissen & Van Overwalle, 2010). Redan från det att 
människor är små barn känner de denna samhörighet med andra människor och tenderar redan 
då att hålla med och stå bakom den grupp eller de individerna de känner samhörighet till 
(Abrams, Rutland, & Cameron, 2003). Forskning har visat att små barn som utsätts för våld i 
hemmet försvarar sina förövare och till och med kan känna sig avvisade när övergreppen 
upphör (Jülich, 2005). När individerna blir äldre känner de en tillhörighet med vänner och det 
är en vanlig syn att se grupper av individer i likadana klädstilar. Även i vuxen ålder håller 
människan sig till sina ingroups genom att exempelvis bilda egna familjer, uppträder lojalt 
mot arbetsplatsen och har nära vänner. För att se ingroups i ett vidare perspektiv kan vi lägga 
till de idrottslag som favoriseras, de organisationer de väljer att tillhöra och de partier som 
röstas på. Vi tillhör ett lands befolkning och är medlemmar i Europeiska unionen genom 
vilket tillhörighet kan ses ur ett mer globalt perspektiv.  

En studie av Koval, Laham, Haslam, Bastian och Whelan (2012) visade att människor 
tenderar att se bristerna hos sin ingroup som mer beroende av naturliga mänskliga brister än 
brister hos outgroups. Där låg tendensen istället att se orsaken till bristerna hos gruppen som 
en följd av brister hos individerna i gruppen. Tidigare forskning har även visat att personer 
nedvärderar personer i sin ingroup som har mindre fördelaktiga egenskaper i större grad än 
outgroup-medlemmar som har samma ofördelaktigt värderade egenskaper (Marques, Abrams, 
Paez, & Martinez-Taboada, 1998). 

En studie av Castelli, Tomelleri och Zogmaister (2008) undersökte skillnaden mellan en 
ingroupmedlem och en outgroupmedlem i en anställningssituation där endast en av de kunde 
få den påstådda anställningen. Båda hade samma utbildning och meriter och var på pappret 
likvärdiga. Det blev tydligt i studien att ingroupmedlemmar som favoriserade sina egna 
gruppmedlemmar prefererades av deltagarna. Enligt Rudman, Feinberg och Fairchild (2002) 
tenderar dock minoritetsgrupper med låg status att nedvärdera sin ingroup och se mer positivt 
på outgroups med högre status. Studien gjordes på fyra minoritetsgrupper med varierande 
status. Dessa grupper jämfördes med majoritetsgrupper med jämförande status; judar mot 
kristna, asiater mot vita, smala mot överviktiga och rika mot fattiga. Det lades även in sju 
utfyllnadsgrupper och deltagarna fick sedan ange status på varje grupp. I alla 
jämförelsegrupper visade det sig att majoritetsgruppen klassades med högre status är 
minoritetsgruppen. De lägsta statusgrupperna, vilka i denna studie var överviktiga och fattiga, 
visade en automatisk nedvärdering mot sin ingroup. Detta, menar författarna, tenderar att ske 
när statusskillnaden mellan den dominerande gruppen och minoritetsgruppen är av en viss 
storlek. Minoritetsgruppen tenderar då att automatiskt värdera den dominerande gruppen mer 
fördelaktigt än sin egen grupp. 
 
 
Ingroup projection 

 
Ingroup projection är en process som leder till gruppens uppfattning om att den egna gruppen 
följer den allmänna standarden bättre än andra grupper. Att uppfatta sin grupp som mer typisk 
för en positivt värderad grupp i överläge, exempelvis det parti vars partiledare är 
stadsminister, medför en mer positiv värdering av sin ingroup (Berthold, Mummendey, 
Kessler, Luecke, & Schubert, 2012). Berthold et al. menar också att medlemmar i outgroups 
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uppfattas som mindre arketypiska och förtjänar på grund av det mindre positiva skattningar än 
medlemmarna i ens egen grupp. Ingruppsmedlemmar kan också uppfatta negativa värderingar 
och behandlingar av mindre arketypiska outgroups som legitima eftersom outgroup uppfattas 
som avvikande från den normativa standarden som innehas av den överordnade gruppen. I 
studien kan paralleller till detta dras mellan Sverigedemokraterna, som är ett hårt kritiserat 
parti, och Partierna i riksdagsmajoritet som har stöd från den största delen av den röstande 
delen av befolkningen. 
 
 
Fördomar och stereotyper 
 
Stereotyper har funnits med i psykologisk forskning sedan Walter Lippmann (1922) 
introducerade begreppet (i Edwards, 1940). Fördomsfulla attityder har två komponenter, en 
känslomässig och en kognitiv. Vi har antingen positiva eller negativa känslor om en grupp 
och vi dömer den efter stereotyper och fördomar om gruppens medlemmar. Dock kan ökad 
kontakt med gruppen, som det hyses stereotypa fördomar emot, minska dessa fördomar 
(Saenger & Flowerman, 1954). Vi människor använder oss av stereotyper när vi har 
otillräcklig information om den individen eller gruppen som stereotypiseras. När vi ser en 
individ gör vi en bedömning av denne på mindre än en sekund (Moskowitz & Stone, 2012).  

Crawford, Jussim, Madon, Cain och Stevens (2011) har introducerat en ny modell som de 
kallar P3 modellen, eller political person perception model. Modellen syftar till att identifiera 
de förhållanden under vilka individer tenderar att förlita sig på stereotyper, individuell 
information eller båda delar när individer bildar sig en uppfattning om en politikers 
ståndpunkt. Modellen förutsätter att individer föredrar att göra gångbara bedömningar och 
inte tvärtom för frågor gällande politiska syften. Författarna till den nämnda studien menar att 
människor kommer att förlita sig på den mest tillgängliga informationen vilken ibland 
kommer att vara stereotyp och ibland kommer det att vara individuell. Studien innefattade tre 
delar där studie ett undersökte förutsägelsen att människor tar hänsyn till någon typ av 
individuell information mer än stereotyper för vissa bedömningar och motsatt för andra typer 
av bedömningar. Studie två testade modellens förutsägelser vad gäller de omständigheter 
under vilka individuell information används på bekostnad av stereotyp uppfattning om ett 
parti. Studie två testade även under vilka andra omständigheter som individer förlitar sig på 
både individuell information och stereotyper.	   Studie tre syftade till att testa hypotesen att 
individer kommer att förlita sig på bara partitillhörighet och inte ta med information om 
individuella ståndpunktstaganden i bedömningen, när frågan har en tydlig ideologisk 
skiljelinje, och att den tillgängliga individualiserade informationen inte tyder på en ideologi. 
För att individer helt skulle kunna bortse från stereotyper, i detta fall partitillhörighet, var 
informationen tvungen att vara helt relevant för det som skulle bedömas.	  Modellen framhåller 
att när individuell information inte är relevant för att individen ska kunna göra en bedömning 
så kommer bedömaren att använda sig av både individuell information och stereotyper för att 
göra sin bedömning. Att det är en ideologisk klyfta i det som ska bedömas samt att helheten 
av informationen antyder en sammanhängande ideologi, är en förutsättning för ett användande 
av modellen.	  För detta visades ett stort stöd i både studie två och studie tre. Att förutsäga vad 
som krävs för att en bedömning ska innefatta både individuell information och 
stereotypisering är P3 modellen först ut med att göra. P3 modellen fokuserar, till skillnad från 
den nuvarande studien, på att deltagarna skulle använda information eller stereotyper för att 
förutspå en politikers ståndpunkt. I den nuvarande studien finns ståndpunkten redan 
tillgänglig.  
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Kognitiv dissonans 
 
Enligt den kognitiva dissonansteorin upplever individer ett psykologiskt obehag när de agerar 
oförenligt med sina egentliga övertygelser och de gör därmed det bästa de kan för att reducera 
denna obehagskänsla (Festinger, 1957). Själva reduktionen av obehagskänslan sker ofta med 
att individer justerar sina åsikter och övertygelse så att de är förenliga med agerandet. 
Festinger menar att människor hanterar dissonansen genom att antingen ändra sitt beteende 
eller ändra sin kognition om beteendet. Med en rökare som exempel, så skulle denne antingen 
sluta röka eller hävda att rökning egentligen inte alls är så farligt för hälsan som påstås, vilket 
skulle kunna leda till en fullständig eliminering av dissonansen, eller i varje fall en påtaglig 
reducering. Van Lange, Kruglanski och Higgins (2012) menar att, precis som Festinger säger, 
är dissonans ett stadie där individer upplever obehag vilket motiverar till en förändring. 
Däremot är det inte bara själva upplevelsen av ett inkonsekvent beteende som leder till 
kognitiv dissonans utan även uppfattningen att individen själv är ansvarig för att ha föranlett 
en oönskad händelse. Van Lange et al. (2012) beskriver en modell som kallas The new look 
model of dissonance. Enligt modellen delas de processer som leder till kognitiv dissonans in i 
två stadier: dissonance arousal och dissonance motivation. Med dissonance arousal menas 
obehagskänslan som en individ känner när denne har agerat oförenligt med sin övertygelse. 
För att dissonance arousal ska uppstå måste individen acceptera dennes personliga ansvar för 
det oförenliga agerandet vilket förklarar dissonance motivation. Dessa processer är 
nödvändiga för att möjliggöra kognitiv förändring eller attitydförändring i samband med det 
beteende som skapat dissonans. När det handlar om politik kan dissonans uppstå på grund av 
ingroup och outgroup bias. Om den politiker, som är frontfigur för det parti vi sympatiserar 
med, säger något vi inte kan identifiera oss med uppstår kognitiv dissonans och detta behöver 
justeras. 
 
 
Politisk psykologi 
 
Politisk psykologi fokuserar i flertalet studier på hur det kommer sig att individer röstar på det 
de gör eller hur individer bildar sig en åsikt och en uppfattning (Gardikiotis, 2008; Serek, 
Lacinova, & Macek, 2012). Serek et al. (2012) identifierade två vägar som länkar individens 
uppfattning om konflikter mellan föräldrarna med en upplevelse av att de kan påverka 
politiken i samhället. I studien mättes ett antal olika variabler, bland andra individens 
upplevda förmåga att kunna påverka politik, personlighetsdrag och nedstämdhet. Resultatet 
visade att individer upplever sig ha en chans att påverka sina föräldrars osämja också upplever 
en större chans att kunna påverka sin politiska omgivning. Författarna förklarar denna effekt 
med de likheter som finns mellan familjer och ett politiskt samhälle, till exempel hierarkin, 
konflikter och den underordnade position som barn och ungdomar har i sina familjer, som 
författarna menar att samhällsmedborgarna också har. Genom dessa likheter hävdar 
författarna att när individen tänker på politik och dess egen roll i den kontexten så aktiveras 
individens familjeschema. Har individen upplevt att dennes åsikter inte tas på allvar av 
föräldrarna eller andra auktoriteter den har mött i sin uppväxt kommer detta spegla vilken 
uppfattning individen har på sin egen chans att påverka i samhället.  
 Gardikiotis (2008) ger en ny tanke till forskningen genom att vara den första att studera hur 
graden av identifikation, och i vilken grad individer besitter en känsla av tillhörighet eller en 
känsla av utanförskap, påverkar uppfattningen i en naturalistisk kontext i valkampanjer för 
tredje person. En hypotes var att deltagarna kommer ha uppfattningen att mediala kampanjer 
kommer ha större påverkan på hur andra individer kommer att rösta, än den påverkan samma 
mediala kampanjer kommer ha på dem själva. En annan hypotes var att man kommer bedöma 
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sin outgroup som mer mottaglig för mediernas påverkan än vad man bedömer sin ingroup att 
vara. Av de 163 användbara enkäterna (80 kvinnor och 83 män) kunde studien påvisa resultat 
för båda de ovan redovisade hypoteserna. Deltagarna i Gardikiotis studie svarade att de trodde 
att medias bevakning av valkampanjen påverkade medlemmar i den politiska utgruppen mer 
än vad den påverkade deras egna ingroupmedlemmar. De deltagare som hade svarat att de 
kände en hög grad av tillhörighet till partiet påvisade en större grad av ingrouptänkande än 
deltagare som upplevde en mindre grad av tillhörighet till partiet.  
 Inbar och Lammers (2012) tar studien om politisk psykologi ett steg längre och undersöker 
de individer som genomför studier om politisk psykologi, alltså social- och 
personlighetspsykologerna. De genomförde en stor enkätstudie (n=800) där de två studier 
kartlade bland annat psykologernas politiska ideologi med hjälp av tre frågeställningar; Hur 
vänsterpolitisk är social- och personlighetspsykologers politiska ideologi, Upplever social- 
och personlighetspsykologer sina kollegors ideologi korrekt, Finns det ett upplevd eller 
faktiskt fientlig inställning mot, eller en villighet att diskriminera, de konservativa social- och 
personlighetspsykologerna? För att svara på dessa frågor erbjöds alla 1939 individer på 
Society for Personality and Social Psychology´s mailinglista att svara på två stycken korta 
enkäter online. I den första enkäten skulle respondenterna svara på om de ansåg sig själva 
vara väldigt liberala, liberala, ganska liberala, mittemellan, ganska konservativa, konservativa 
eller väldigt konservativa vad gällde ämnen som sociala frågor, ekonomiska frågor och 
utrikespolitik (n=508). Respondenterna ombads även göra en uppskattning om den 
genomsnittlige social- och personlighetspsykologens attityder till samma frågor och med 
samma skala. Studien visade att respondenterna antog att den genomsnittlige social- och 
personlighetspsykologen var mer liberal, än vad de uppfattade sig själva, vad gällde 
ekonomiska frågor och utrikespolitiska frågor. Vad gällde sociala frågor var bedömningen 
överensstämmande med de svar som hade angetts i den självbedömande delen. En 
uppföljande studie genomfördes sex månader senare och samtliga individer på mailinglistan 
fick en förfrågan om att delta, varav 292 individer valde att medverka. I denna enkätstudie 
ville forskarna besvara den tredje frågeställningen vilket gjordes med följande frågor; I hur 
hög grad respondenterna upplever en fientlig inställning mot deras politiska övertygelse, om 
de är ovilliga att uttrycka sin politiska ståndpunkt inför sina kollegor av rädsla att det ska leda 
till negativa konsekvenser, samt om de tror att deras kollegor aktivt skulle diskriminera dem 
på grund av deras politiska övertygelse. Studien visade att ju mer konservativ respondenten 
var, desto större egen upplevelse av fientlig inställning. Ju mer liberal respondenten var, desto 
mindre trodde de att konservativa individer upplevde ett fientligt klimat på grund av sin 
politiska åsikt. Respondenterna fick även besvara frågor angående deras villighet att 
diskriminera konservativa. Resultatet visade att ju mer liberal respondenten var, desto mer 
villig att diskriminera konservativa kollegor. Detta resultat var signifikant för alla fyra frågor 
som handlade om respondenternas villighet att diskriminera. Denna studie visar att politik är 
en het fråga vilket gör det extra relevant att studera. Studien av Inbar och Lammers motiverar 
urvalet i den nuvarande studien där valet på deltagare föll på de individer som läser sin första 
kurs i psykologi. 
 
 
Syfte och hypoteser 
 
Syftet med studien var att undersöka individers fördomar och förutfattade meningar när det 
gäller politik. Studien syftar även till att undersöka grupptillhörighetens påverkan på 
individers uppfattning om ett uttalande. Uppfattas ett uttalande olika beroende på vem som 
påstås ha sagt det eller spelar grupptillhörigheten den största rollen? P3 modellen är en 
teoretisk modell som förutspår att mottagare kommer att förlita sig på knapphändig 
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information när det är vad som erbjuds vilket är likvärdigt med denna studie (Crawford et. al., 
2011). Denna studie utgår från att människor har en stark tendens att ställa sig bakom den 
gruppen de känner samhörighet till – i detta fall det riksdagsparti respondenten röstar på. I 
studien undersöks inte specifika individer utan uppfattningen utifrån de tre block som sitter i 
Sveriges riksdag. Som kontrollvariabel finns även en fjärde grupp med där ingen information 
om vem som uttalat påståendet anges. Inga tidigare studier har hittats där det har gjort 
experiment på individers tendens att hålla med det parti de röstar på. Studien utgår ifrån 
följande hypoteser. 
 
1. Då tidigare studier har visat att individer tenderar att hålla med sin ingroup, så kallad 
ingroup bias, har detta motiverat att studera om detta även gäller i fråga om det parti man 
röstar på. Hypotes: Respondenterna kommer att se mer positivt på uttalandet när det påstås 
komma från ett parti de sympatiserar med. 
 
2. Tidigare studier har visat att individer dömer grupper man inte sympatiserar med hårdare 
än vad de dömer en grupp de känner samhörighet till. Detta motiverar att undersöka om 
respondenterna värderar uttalandet mer negativt när det påstås komma från ett parti de inte 
känner samhörighet till. Hypotes: Respondenterna kommer se mer negativt på uttalandet när 
det påstås komma från ett parti de inte sympatiserar med. 
 
3. Med bakgrund i studien av Berthold et al. (2012) har formulerats en frågeställning kring 
om det finns någon skillnad i hur uttalandet uppfattas oberoende vad respondenten själv har 
röstat på, utan enbart baserat på vilken avsändare uttalandet påstås ha. Hypotes: Uttalandet 
från Sverigedemokraterna kommer att uppfattas mer negativt än när uttalandet påstås komma 
från de övriga påstådda avsändarna. 
 
  

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Totalt delades 113 enkäter ut till studenter på det beteendevetenskapliga programmets första 
termin på en högskola i Sverige. Endast de enkäter som var fullständigt ifyllda togs med i 
databearbetningen vilket gav ett internt bortfall på 17 deltagare. Deltagarna i studien bestod 
av 96 studenter, varav 25 män (26%) och 71 kvinnor (74%). Deltagarnas ålder varierade från 
18 till 42 år vilket gav en medelålder på 22.98 år och en standardavvikelse på 5.11. Urvalet 
begränsades till utbildningens första termin med tanke på deltagarnas kunskap inom det 
psykologiska ämnesområdet. Bedömningen gjordes att det för svarens tillförlitlighet var mest 
lämpligt att deltagarna inte hade kommit längre än till A-nivå. Studier har visat att människor 
kan kontrollera stereotypisering med vilja. Är människor medvetna om fördomar och 
stereotyper och har en stark vilja att undvika dessa går det lika fort att bortse från stereotypen 
som att anamma den (Moskowitz & Stone, 2012). Vid ett insamlingstillfälle var det studenter 
som ännu inte hunnit påbörja sin första delkurs i psykologi. Vid de två andra 
materialinsamlingarna var deltagarna under pågående utbildning i sin första psykologikurs på 
programmet. Deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter av det psykologiska 
ämnesområdet kontrollerades inte. Ingen ersättning för deltagandet utgick. 
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Material 
 
Undersökningen genomfördes med enkäter som bestod av ett skrivet uttalande vilket påstods 
komma från antingen Sverigedemokraterna (SD), Moderaterna (M), Socialdemokraterna (S) 
eller en anonym politisk avsändare. På en fjärdedel av enkäterna angavs ingen information om 
vem uttalandet skulle komma ifrån. Efter uttalandet kom tio påståenden som deltagaren skulle 
ta ställning till hur väl de stämde in på uttalandet på en skala från 1 (instämmer inte alls) till 7 
(instämmer i allra högsta grad). Fyra påståenden uppfattades som positivt laddade, fyra som 
negativt laddade och två som neutralt laddade. Enkäten konstruerades av författaren till 
studien och värderingen hos påståendena testades genom en mindre studie på 13 deltagare, 
vilka alla var kvinnor, som fick värdera påståendena positivt, negativt eller neutralt var och en 
för sig. Påståendet ”Verklighetsförankrat” tenderade att värderas som både positivt och 
neutralt men då majoriteten (8 av 13) värderat påståendet som neutralt bedömdes värderingen 
i studien efter den bedömningen. Inför databearbetningen skalvändes värdena på de negativt 
laddade orden i enkäten och ett medelvärde togs fram baserat på de positivt laddade värdena 
och de skalvända negativt laddade värdena. Det är detta medelvärde som använts som index i 
databearbetningen.  
 
Tabell 1 
Värdeladdade ord 
Positiva 
α=,812 

Negativa 
α=,897 

 Neutrala 
α=,760 

Genomtänkt Trångsynt  Verklighetsförankrat 
Ansvarsfullt Fördomsfullt  Aktuellt 
Pålitligt Rasistiskt   
Förtroendeingivande Fientligt   
 
 
Procedur 
 
Deltagarna genomförde studien i en föreläsningssal på den aktuella högskolan. Insamling 
skedde vid tre separata tillfällen på två olika campus. Två lärare på det beteendevetenskapliga 
programmet erbjöd tid för information om studien och datainsamling i samband med 
föreläsningar. Inledningsvis presenterades studien och deltagarna informerades om de etiska 
aspekterna såsom att deltagandet var helt frivilligt och att de var fria att närhelst de önskade 
avbryta sitt deltagande i enlighet med de forskningsetiska principerna uppsatta av 
vetenskapsrådet (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Deltagarna informerade även om 
att de var anonyma i sitt deltagande och att inga enskilda svar skulle redovisas. Syftet med 
studien beskrevs som att undersöka hur man uppfattar ett politiskt uttalande. Deltagarna 
informerades inte om att det var olika påstådda uttalare på enkäterna. Eftersom fler 
insamlingar skulle behövas informerades inte deltagarna om studiens fulla syfte i samband 
med materialinsamlingen. Inte heller den sista deltagargruppen informerades eftersom det var 
ovisst hur många enkäter som var användbara i det insamlade materialet, samt för att alla 
deltagare skulle få ta del av så lika information som möjligt. Möjligheten att ta del av studien 
och att kontakta författaren i efterhand gavs de med det missivbrev som delades ut. Enkäten 
var fäst i missivbrevet där kontaktuppgifter och information om studien fanns. Enkäterna var 
sorterade så att de låg i bestämd ordning 1-4 för att få in en så jämnt antal enkäter, i varje 
grupp, som möjligt. Enkäterna samlades in på plats när deltagarna var klara.  
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Resultat 
 
 
Resultat för hypotes 1 och hypotes 2 
 
Det fanns en signifikant huvudeffekt för vilket parti respondenterna trodde att uttalandet kom 
ifrån F(3,57)=3.06, p<.05. Beräknat på höger och vänsterblocket kunde någon signifikant 
huvudeffekt för vilket block man röstade på i senaste valet inte ses F(1,57)=.03, p =.873. Det 
fanns heller inte fanns någon signifikant interaktionseffekt mellan blocket man röstade på och 
vad man ansåg om uttalandet beroende på vilket parti man trodde att uttalandet kom från 
F(3,57)=.03, p =.992. I ovanstående beräkningar har inte de deltagare som angett 
svarsalternativ utanför höger- och vänsterblocket tagits med. 
 
 
Resultat för hypotes 3 
 
En envägs ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad på 1% nivå (p=.009) beroende 
på vilken enkät deltagarna hade svarat på. För att testa hypoteserna användes ett post hoc test 
med LSD. Testet visade på att enkäten som påstods komma från Sverigedemokraterna skiljde 
sig åt från de tre övriga på en 5% signifikansnivå. Resultatet visade på att man tenderar att se 
på ett uttalande mer negativt när det kommer från Sverigedemokraterna är när det sägs 
komma från Socialdemokraterna (p=.002) eller Moderaterna (p=.015). Även när uttalandet 
sades komma från en anonym politisk avsändare (p=.014) uppfattades det som mer positivt än 
när det kom från Sverigedemokraterna.  
 Med en envägs oberoende ANOVA erhölls en signifikant skillnad i positiva värderingar 
mellan de 4 grupperna, F(3,95)=4.07, p<.01. Post-hoc testet (Games-Howell) visade att 
skillnaden endast var signifikant mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Med 
en envägs oberoende ANOVA erhölls en signifikant skillnad i positiva värderingar/uttalanden 
och vilket parti respondenterna trodde att uttalandet kom ifrån. 12% av variationen mellan 
grupperna förklaras av den oberoende variabeln. F(3, 81.78) = 4.07, p=.009, η2 = .12.1 Tabell 
2 och Tabell 4 redovisar siffrorna när variabeln positiva värderingar är den beroende 
variabeln. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor hade svarat. 

Ett post-hoc test (Games-Howell) genomfördes för att undersöka mellan vilka partier som 
skillnader i positiva värderingar upplevs av respondenterna. Games-Howell-testet visade att 
Sverigedemokraterna var förknippade med signifikant lägre positiva värderingar än 
Socialdemokraterna. Några andra skillnader kunde inte påvisas. 
 Tabell 2 redovisar beskrivande statistik för variabeln positiva värderingar, uppdelat efter 
det parti respondenten trodde var avsändare till uttalandet. Blankt står för att respondenten fått 
den enkät där avsändaren inte redovisas. 
 
Tabell 2 
Medelvärde och standardavvikelse för positiva värderingar 
 M SD n 
Sverigedemokraterna 4.13 1.26 27 
Moderaterna 4.89 0.99 23 
Socialdemokraterna 5.10 0.78 24 
Blankt 4.91 1.26 22 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Antagandet om homogena populationsvarianser uppfylldes inte. Därför skattades F-kvoten med Brown-
Forsythes test. Av samma anledning användes Games-Howell som post-hoc test. 
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Tabell 3 
Sammanfattningstabell för ANOVA, beroende variabel “positiva värderingar/uttalanden” 
Variationskälla SS df MS F η2 

Mellan grupper 14.59 3 4.86 4.07** .12 
Inom grupper 109.95  92 1.20   
Totalt 124.54  95    
** p < .01 
 
Ett post-hoc test (Bonferroni) genomfördes för att undersöka mellan vilka partier som 
skillnader i positiva värderingar upplevs av respondenterna. Bonferroni-testet visade att 
Sverigedemokraterna var förknippade med signifikant lägre positiva värderingar (M=3.90, 
SD=1.26) än Socialdemokraterna (M=5.13, SD=0.69). Några andra skillnader kunde inte 
påvisas.  
  
 

Diskussion 
 
 

Metod och material 
 
För en högre reliabilitet i den gjorda studien hade det varit att föredra att den grupp studenter 
som deltog vid samma tillfälle hade fått samma enkät. Detta hade minskat risken att 
deltagarna sett varandras enkäter och förstått att det fanns ett bakomliggande syfte med 
studien som de inte hade informerats om. Dessa aspekter vägdes noggrant innan beslutet 
fattades om att det var viktigare för studiens syfte att få en så jämn spridning som möjligt vad 
gällde antal respondenter på varje enkät. Det hade även varit önskvärt att kunna dela ut alla 
enkäter under en kortare tidsperiod för att möjliggöra för deltagarna att efter deltagandet få ta 
del av studiens fullständiga syfte. För att minska den sociala önskvärdheten hade det varit 
fördelaktigt med internetbaserade enkäter via deltagarnas studentmail. Då tiden för 
insamlingen var knapp ansågs den aktuella insamlingsformen med ett utdelande och ett 
insamlande under samma period mer fördelaktigt då det omgående skulle kunna göras en 
uppskattning om det aktuella deltagarantalet och behovet av komplettering. 
 Av misstag fanns inte Kristdemokraterna med som ett alternativ i enkäten när frågan gällde 
vad deltagaren hade röstat på i riksdagsvalet 2010 samt frågan som gällde vad deltagaren 
tänkte rösta på i kommande riksdagsval. Detta tros inte ha haft någon större påverkan på 
resultatet då alternativet ”annat/blankt” kan anses täcka den gruppen som eventuellt hade 
svarat att det röstat/tänkte rösta på Kristdemokraterna. Alternativet ”annat/blankt” valde en 
förhållandevis liten del av respondenterna när det gällde frågan om vilket parti de röstade på i 
senaste valet. En ännu mindre del av deltagarna valde alternativet när frågan gällde vad de 
tänkte rösta på i kommande riksdagsval. Kristdemokraterna har dessutom en väldigt liten del 
yngre väljare. Enligt Statistiska centralbyråns undersökning om partiernas sympatisörer är det 
knappt tio procent av kristdemokraternas väljare som är under 30 år (www.scb.se), varför man 
kan anta att en ytterst liten del av de deltagare som angett ”annat/blankt” som svarsalternativ, 
hör till Kristdemokraternas sympatisörer.  
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Resultatdiskussion 
 
Att resultatet inte påvisade ett signifikant samband mellan vad individen själv röstade på och 
hur uttalandet uppfattades kan ha flera möjliga orsaker. En stor del tros vara att ett stort antal 
deltagare aldrig röstat i ett riksdagsval. En bidragande orsak till detta är att studenterna var 
unga (33 deltagare var mellan 18-20 år) och många av dem hade inte rösträtt vid det senaste 
valet. Att de påstådda avsändarna var just Socialdemokraterna och Moderaterna kan också ha 
påverkat resultatet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har en större andel unga väljare vilket 
eventuellt skulle kunna ha påverkat utfallet (Järnbert & Öhrvall, 2010). Av de deltagare som 
faktiskt hade röstat under det förra riksdagsvalet hade flest valt att lägga sin röst på 
Socialdemokraterna. Ingen av deltagarna hade lagt sin röst på Sverigedemokraterna men tre 
individer planerade att lägga sin röst på Sverigedemokraterna under nästa riksdagsval. Tre 
partier låg högre än de andra i frågan om vad deltagarna hade röstat på i förra valet, 
Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet. Att uttalandet från Sverigedemokraterna 
uppfattades mer negativt än övriga partier var inte förvånande, samtidigt måste det tas med i 
beräkningen att de var mer än vanligt negativt framställda i media under tiden för 
datainsamlingen. Även om det anses mindre troligt så skulle detta resultat kunna förklaras 
med outgroup bias, då ingen av deltagarna hade röstat på Sverigedemokraterna i det senaste 
riksdagsvalet. Att Sverigedemokraterna var mer än vanligt negativt framställda under 
perioden för datainsamlingen kan även ha påverkat i motsatt riktning, att deltagarna 
sympatiserade lite extra mycket med Sverigedemokraterna just under den här perioden. Trots 
att ingen hade röstat på Sverigedemokraterna tidigare och endast ett fåtal hade tänkt göra det i 
kommande riksdagsval så betyder det inte att deltagarna är negativt inställda till 
Sverigedemokraterna. Deltagarna kan mycket väl vara neutralt inställda till 
Sverigedemokraterna precis som de skulle kunna vara till övriga partier i riksdagen. 
 Att samla in data i grupp kan ha påverkat den sociala önskvärdheten på så sätt att 
deltagarna kan ha känt sig iakttagna och därmed tvungna att svara mer negativt eller mer 
positivt på sina enkäter. Om detta skulle ha inträffat, vilket det inte finns indikationer på, 
skulle det kunna ha resulterat i ett hot mot den interna validiteten. Då författarens uppfattning 
är att Sverigedemokraterna är ett hårdare kritiserat och mindre socialt accepterat parti än 
övriga partier i Sveriges riksdag går resonemanget mot att deltagarna som möjligen hade velat 
ge Sverigedemokraterna ett högre betyg avstod från detta i och med risken att deras kamrater 
hade sett detta. I studien av Castelli et al. (2008) kunde ses att ingroupmedlemmar som 
föredrog sina egna medlemmar ansågs bättre av deltagarna i studien, vilket skulle kunna ses i 
den nuvarande undersökningen som en förklaring till resultatet om deltagarna upplevde det 
som att övriga deltagare kunde se vad de svarade på enkäten.  
 Sverigedemokraterna hade ett lägre medelvärde än de andra alternativa avsändarna men 
det var egnast ett signifikant avvikande värde i förhållande till Socialdemokraterna som 
värderades högst. Resultatet kan ses i samband med att Socialdemokraterna är Sveriges 
största parti och ett till synes legitimt parti att rösta på och ingenting som torde ifrågasättas, 
till skillnad från exempelvis både Moderaterna och Sverigedemokraterna som båda tenderar 
att ifrågasättas och diskuteras vad gäller både metoder och politik. Paralleller kan dras mellan 
denna studies resultat och studien gjord av Crawford et al. (2011). Den nuvarande studien 
stödjer vissa av de resultaten från studien av Crawford et al. vilken visade att individer 
använder sig av antingen stereotyper eller individuell information när de ska göra en politisk 
bedömning. Den nuvarande studiens signifikanta resultat påvisade en skillnad mellan hur man 
värderade uttalandet mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vilket tyder på en 
stereotypisering i bedömningen. 
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Slutsats samt framtida forskning 
 
De tidigare studierna i ämnet har berört närområden till det aktuella ämnet men inte upplevts 
som fullt angelägna för de frågeställningar som ämnades besvaras. Studierna har dock känts 
nutida och moderna och flertalet av dessa är publicerade under 2000-talet. En förklaring till 
bristen på liknande studier kan vara att de flesta studier görs i USA där det endast finns två 
presidentkandidater som strider om makten. Det som skulle kunna studeras under de 
omständigheterna är ingroup och outgroup bias eftersom det är mindre troligt att en kandidat 
skulle uppfattas mycket mer negativt av allmänheten, vilket upplevelsen är att 
Sverigedemokraterna görs.  

Studiens resultat tyder på att individer i stor utsträckning ser till avsändaren mer än vad 
som faktiskt sägs när de gör en bedömning och en värdering av ett uttalande, vilket är 
intressant framför allt när det handlar om de uttalanden som görs av våra makthavare. För 
vidare studier skulle det vara intressant att undersöka om studenter med en högre 
beteendevetenskaplig eller psykologisk utbildning skulle bedöma uttalanden annorlunda. Har 
de blivit mer medvetna om sina fördomar än vad de är under sitt första år på utbildningen? En 
hypotes kan vara att studenter under sista året på utbildningen är mer medvetna om hur 
individer skapar stereotypa fördomar och kan låta detta hindra den första stereotypa impulsen 
och istället göra ett neutralare val. En sådan studie skulle kunna göras med ett jämförande 
syfte mellan termin 1 och 6. Med fördel skulle en sådan studie ha gjorts precis före eller efter 
ett riksdagsval när politik diskuteras mer i samhället och myndiga individer i större 
utsträckning fattar ett beslut om vilket parti de ska rösta på. 
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