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1. Inledning  
Trots att Sveriges allmänna val ligger nästan ett och ett halvt år bort så haglar 

opinionsmätningarna tätt. Man mäter förtroende för partier, politiker, sannolikheten 

att man skulle rösta på dem, hur väl deras förslag tas emot och framförallt vilka som 

ligger över fyra procentsspärren och vilket block som kan bilda regering.  

Traditionellt inom politiken pratas det om en höger-vänsterskala där 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna placeras till vänster om mitten 

och Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna till höger med 

Sverigedemokraterna långt ut på högerkanten. Såväl politiker själva som 

opinionsbildare och statsvetare placerar både partier, förslag och åsikter på höger-

vänsterskalan. Vänstern stämplar såklart ”högerförslag” som dåliga och 

sverigedemokratiska förslag ses som nationalistiska. Asylförslag från 

Socialdemokraterna är enligt egen utsago att ta ansvar för Sverige och Europa medan 

dito förslag från annat parti inte tas emot lika välvilligt från vänsterkanten. I 

regeringsställning belönas Socialdemokraterna medan väljarna straffar Miljöpartiet 

och i opinionsmätningarnas samlade Poll of polls ligger de stadigt under fyra 

procentsspärren. Miljöpartiets svängningar klassas som ett svek medan 

Socialdemokraterna ligger fortsatt strax under sitt valresultat. Att statsminister bara 

månader innan flyktingkrisen sa att ”mitt Europa bygger inte murar”1 har ingen större 

betydelse för deras väljare.  

Dåliga siffror brukar förklaras med att partiet har varit otydligt, att väljarna 

inte har förstått vad de vill, och att just de har den bästa lösningen för Sverige. Får 

man bara fortsatt komma fram med sina idéer så kommer det svänga i opinionen. Men 

är det så att väljarna går på det faktiska förslaget som läggs eller bryr de sig mest om 

vilket parti det kommer ifrån och därför gillar eller ogillar förslaget? 

 Utifrån detta kommer jag att undersöka hur ett förslag tas emot när det är 

olika avsändare bakom det. Får ett förslag från parti x samma betyg som om parti y 

skulle lägga fram exakt detsamma? Min utgångspunkt är att avsändaren har en viss 

betydelse för mottagaren och i sådant fall spelar politikernas otydlighet och frustration 

över att inte komma fram ingen roll. Är det så att mottagarna redan har bestämt sig 

vad de tycker om förslagen utifrån redan existerande sympatier för ett politiskt parti?  

 

																																																								
1	Löfven:	”Mitt	Europa	bygger	inte	murar”,	Dagens	Nyheter	2015-09-05			
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2. Disposition 
Jag kommer att börja med att presentera mitt syfte och min frågeställning i del tre. 

Därefter kommer jag i del fyra att presentera de teorier om väljarbeteende och 

avsändarens betydelse som jag använt mig av. Fortsatt i del fem redovisas min 

forskningsdesign och metod samt de enkäter och de urval jag har använt mig av. I del 

sex redovisar jag resultatet av min undersökning och i den sjunde och avslutande 

delen kommer jag att presentera mina slutsatser.  

 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om avsändaren bakom ett politiskt förslag 

har någon betydelse för mottagaren eller om det är förslaget som läggs som spelar 

roll. Min undersökning kommer ha en experimentell design med fokus på avsändaren 

för att ta reda på vilken betydelse denne kan ha.  

Min teoretiska utgångspunkt är teorin om att avsändaren har en betydelse för 

mottagarens inställning till förslag som presenteras för dem. Jag kommer utgå ifrån 

Crawford, Jussim, Madon, Cain och Stevens som lanserat en modell de kallar 

Political Person Perception model, hädanefter refererad till som P3-modellen, som 

syftar till att identifiera under vilka förhållanden en individ tenderar att förlita sig på 

stereotyper, individuell information eller båda delarna när denne ska bilda sig en 

uppfattning om en politisk ståndpunkt 2 . Stereotyper i det här fallet är 

partimedlemskap eller partisympatier.  

P3-modellen menar att i samhället möter individer en mängd olika information 

från olika avsändare med syfte att nå olika mål. På en politisk spelplan är det politiker 

med syfte att vinna ditt förtroende vilket sedermera leder till en röst i det 

nästkommande valet. När den som mottar informationen finner en brist i 

informationen den mottar, om exempelvis vem avsändaren är, så kommer de motta 

informationen på ett annat sätt än vad de hade gjort om avsändarens mål hade varit 

tydligt. Ett anonymt allmänt förslag, exempelvis en statlig utredning, tas alltså emot 

på ett annat sätt än vad en rapport från en politisk tankesmedja, eller för den delen ett 

förslag från ett parti skulle tas emot. 

 

																																																								
2	Crawford,	Jussim,		Madon,	Cain,	&	Stevens,	(2011)		s.530	
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För att ta reda på vilken roll avsändaren spelade i P3-modellen ställdes 

deltagarna inför val med olika avsändare där de kunde välja att lita på individuell 

information, information från partiet och ta ställning till vilken roll deras egen 

ideologiska övertygelse spelade och vilken roll partiets åsikt spelade.  

Genom en studie i tre olika delar så identifierade Crawford et al de faktorer 

som påverkar en individs inställning till olika förslag. Den första studien undersökte 

om man tar hänsyn till individuell information mer än stereotyper för bedömningar.  

Den andra studien undersökte modellens förutsägelser under vilka omständigheter 

individuell information används på bekostnad av den stereotypa uppfattningen om ett 

parti. Den andra studien undersökte även under vilka andra förutsättningar individer 

förlitar sig på både individuell information och stereotyper. 

Den tredje studien hade i syfte att testa hypotesen om att individer kommer att 

förlita sig på partitillhörighet och inte ta med individuella ståndpunkter i 

bedömningen när frågan har en tydlig ideologisk skiljelinje. Detta för att kunna 

utskilja att den individuella informationen som fanns att tillgå inte tyder på ideologi. 

För att de som var med i studien helt skulle kunna bortse från stereotypen 

partitillhörighet så var informationen i undersökningen tvungen att vara relevant för 

det som skulle bedömas. P3-modellen menar att när individen tillhandahåller 

information som inte är relevant för att kunna göra en bedömning så kommer man att 

använda sig av både individuell information och partitillhörighet för att göra sin 

bedömning. P3-modellen utgår även ifrån att helheten av informationen som 

mottagaren får antyder en sammanhängande ideologi. 

Utifrån vad P3-modellen undersöker och kommer fram till kommer jag att 

undersöka ifall det är applicerbart på statsvetarstudenter vid Uppsala Universitet, med 

syftet att ta reda på om avsändaren bakom ett politiskt förslag har någon betydelse för 

mottagaren eller om mottagarna tar hänsyn till annan information, så som det faktiska 

förslaget i sig. Crawford et al menar att när det saknas individuell information så 

kommer mottagaren att gå på stereotypen vilket i mitt fall blir partiet som står som 

avsändare. Är det så som P3-modellen landar i att individen förlitar sig på stereotypen 

så kommer mottagarna i min enkät i större utsträckning ställa sig mer positiva till ett 

förslag från det egna partiet och den egna sidan av vänster-högerskalan.  

Jag kommer att testa hypotesen genom en empirisk undersökning med hjälp av 

enkäter där de medverkande får ta ställning till samma politiska förslag men där 

hälften av de medverkande får ta del av en enkät med modifierade avsändare. Utifrån 
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det hoppas jag kunna mäta och se ifall ett förslag mottas på samma sätt oberoende av 

vem som står bakom det. Min hypotes är att P3-modellen är applicerbar i detta fall 

och att mottagaren har betydelse och att förslagen jag lägger fram inte kommer tas 

emot på samma sätt. Stämmer det så kommer jag kunna se en större positivitet till 

förslag vars avsändare mottagarna sympatiserar med än de förslag vars avsändare de 

inte sympatiserar med. P3-modellen kommer antagligen inte vara uttömmande för 

min undersökning. Detta då min egen undersökning är småskalig i jämförelse med p3-

modellens utgångspunkt. Jag kompletterar den dock med egna undersökningar och 

analyser så anser jag den vara tillräckligt komplett utifrån det jag vill undersöka.  

 

4. Teori 
4.1 Svenskt väljarbeteende idag 

I Sverige är val och väljarbeteende i många anseenden avvikande från beteenden i 

andra demokratier. Valdeltagandet i Sverige är bland det högsta i världen och 

åsiktsröstningen är tydligt vänster-högerpräglad, mer än vad det är i något jämförbart 

land. I Svenska väljare (2016) har Henrik Oscarsson och Sören Holmberg samlat data 

från valundersökningar samt intervjuer med närmare 80 000 väljare under sex 

decennier, 1956-2014. Svenska väljare och svenska val är internationellt sett långt 

ifrån den mellanmjölk vi gärna ser oss själva som. Man röstar tydligt efter sakfrågor 

som är höger-vänsterpräglade, klassröstning äger fortfarande rum i stor utsträckning 

även om den har minskat och vi påverkas i stor del av massmedier.  

 Min studie syftar inte till att vara generaliserbar på resten av befolkningen. 

Detta då det är en homogen grupp som inte är representativ på befolkningen i stort 

och därför behöver det svenska väljarbeteende inte avspegla sig bland de 

statsvetarstudenter jag har undersökt. För att göra en mer generaliserbar studie hade 

det varit önskvärt att undersöka exempelvis flera olika studentgrupper från olika 

institutioner för att se om resultatet skiljer sig åt. Då jag var begränsad av tid och 

upplägg är det dock ingenting som har gjort i denna undersökning. Det är däremot 

intressant för min studie att undersöka närmre hur partiets väljargrupper ser ut och 

fungerar. Alla partier strävar efter att behålla de väljare man redan vunnit, inte tappa 

mer än vad man redan har gjort samt vinna förtroende hos nya grupper. Alla partier 

har olika sorters väljare sett till ålder, kön, yrke, utbildning etc. och varje parti är väl 

medveten om just vilka grupper av väljare som är deras svagaste respektive starkaste. 
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Varje enskilt parti har en tydlig socioekonomisk profil och sammansättningen av 

partiernas väljare är otroligt särpräglad. Feministisk Initiativ som är otroligt populärt 

bland yngre i Uppsala har även en ung väljarkår och därför är det inte förvånande att 

många av Uppsalas studenter sympatiserar med dem. Enligt Holmberg och Oscarsson 

spelar väljarnas ställning på arbetsmarknad, yrkestillhörighet, sektorstillhörighet, 

bostadsort, inkomst, utbildningsnivå och utbildningsinriktning roll för vilka politiska 

budskap som gillas och inte 3 .  Det går att se likheter mellan vissa partiers 

väljargrupper, som att Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas väljare ligger 

under snittet vad gäller politisk kunskap medan Centerpartiet och Kristdemokraternas 

väljare ligger klart över4. Att det finns likheter mellan väljargrupper trots olika partier 

kan såklart ha påverkan för hur man ställer sig till politiska förslag, oavsett om de 

kommer från ”rätt” parti eller ej. Är det ett förslag från det egna partiet ligger man 

redan i väljargruppen men väljarna kan ha tendenser som sträcker sig över till andra 

partier och därmed gilla andra partiers förslag. Man kan dela värderingar och vad man 

anser vara viktiga politiska frågor vilket också gör att man sträcker sig över 

partigränserna och i vissa frågor även över blockgränser även om det är mer sällsynt. 

Är det så att den stereotypiske avsändaren har betydelse för mottagaren så är det inte 

orimligt att tänka sig att man kommer sympatisera med ett förslag som kommer från 

den egna politiska sidan, exempelvis att vänsterpartister sympatiserar med de flesta 

förslag från vänstersidan men inte med förslag från högersidan.  

 Sverige är ett land med högt valdeltagande där många väljer att delta i de 

demokratiska valen. Trots att sannolikheten att den enskilda väljarens röst ska spela 

roll är ungefär noll väljer man att organisera sig och gå och rösta. Det handlar inte om 

att väljare tror att de har någon påverkan utan det handlar om en delaktighet i 

demokratin, att uppfylla den medborgerliga plikten och en liten övertygelse om att 

man på något vis har gjort sitt för förändra det man vill förändra i politiken5. Den 

känslan gör att många vet vilket parti de sympatiserar allra mest med och bryr sig om 

politiken. Detta tror jag är särskilt närvarande bland statsvetarstudenter då politiska 

beslut är en stor del av deras utbildning.  

 Den grupp jag har använt mig av i min studie särskiljer sig från den svenska 

väljarkåren då det är en grupp som i hög utsträckning röstar rött, grönt, eller rosa. Då 

																																																								
3	Holmberg,	Oscarsson	(2016),	131-132	
4	Holmberg,	Oscarsson	(2016),	131-132	
5	Holmberg,	Oscarsson	(2016),	47	
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jag inte ämnar generalisera min studie på resten av befolkningen så har det ingen 

större betydelse för studien att det är en så pass avvikande grupp. Det som är viktigt 

och relevant i min studie är om den enskilda individen i gruppen håller med om sina 

partisympatier. Det som däremot går att se på svenska väljarbeteenden är att de flesta 

väljare tycker det är lätt att välja ett parti att rösta på. Men samtidigt som huvuddelen 

av väljarna tycker det är lätt att välja ett parti så tycker också en allt större del att det 

är svårare att se skillnader mellan partiernas politik. Endast 8 % av väljarna tyckte att 

det varit ”mycket lätt” att se skillnader mellan partierna efter 2014 års valrörelse. 

Detta kan såklart spela in i hur man uppfattar politikernas förslag där ens egna 

partisympatier kan vara det som avgör och inte den faktiska skillnaden mellan partier 
6.   

 

4.2 Vilken roll kan en avsändare spela? 

Politik genomförs i riksdagen men för det krävs majoritet och majoritet får man om 

väljarna väljer att ge partier eller block det förtroendet i valen. Lyckas man inte 

övertyga störst antal väljare om att just ens eget partis politik är den bästa blir det fyra 

tråkiga knapptryckarår innan nästa valrörelse om man inte lyckas hitta 

överenskommelser vilket blivit än viktigare sedan Sverigedemokraterna tagit sig in i 

kommuner, landsting och riksdag. Hur man når ut till sina väljare är otroligt viktigt i 

politiken. 

Enligt Crawford et al och P3-modellen har såväl informationen mottagaren får 

som avsändaren bakom informationen betydelse. Syftet med studien var att undersöka 

individers förutfattade meningar när det gäller politik och politiker. Får man som 

mottagare inte tillräckligt med information om förslaget så kommer man att gå på de 

stereotyper man har vilket i politiken blir det man redan vet om partiet, dess politik 

och vad man uppskattar med det. Man kan alltid gå på den information man själv vet 

om och har mottagaren möjlighet att luta sig tillbaka mot en stereotyp, alltså ett parti 

eller en politiker man håller med om, så kommer den nästan alltid att göra det. Ett 

politiskt förslag, särskilt de som läggs ut på partiets egen hemsida eller används i 

valrörelsen, innehåller sällan särskilt skarpa lösningsförslag med uträknade kostnader 

för att genomföra det och hur det skulle vara möjligt i praktiken. Två gånger om året 

har man chans att se alla kostnadsberäkningar när budgeterna släpps men man 

																																																								
6	Holmberg,	Oscarsson	(2016),	135	
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redovisar inte vanligtvis krona för krona i partiprogrammen. De som ställs inför ett 

politiskt förslag och som snabbt ska fatta beslut har alltså inte mycket mer att gå på än 

om det enligt egen uppfattning är bra eller dåligt och ta ställning till om man håller 

med avsändaren bakom förslaget. Då mottagaren enligt Crawford et al kommer ställa 

sig mer positiv till ett förslag från en avsändare den redan sympatiserar med så verkar 

det inte spela någon roll vilka förslag och lösningar partierna pumpar ut på sina 

hemsidor. Har inte mottagarna redan förtroende för dem och sympatiserar med dem så 

kommer de inte ställa sig särskilt positiva till deras politik. P3-modellens teori är 

därför av relevans för det jag ämnar undersöka då de medverkande i min 

undersökning endast ges knapphändig information samtidigt som de ska snabbt ska ta 

ställning. Då de får redovisa vilket parti de sympatiserar med så får jag även med ifall 

faktorn partisympati, eller enligt P3-modellen stereotyper, spelar roll. 

 Det mottagaren behöver för att kunna ta ställning till ett förslag är information. 

Information om förslaget och information om vem som står bakom det. I min 

undersökning har deltagarna fått veta två saker: vad förslaget handlar om och vem 

som står bakom det. Crawford et al menar att om mottagaren bara har minsta lilla 

information som är relevant så kommer den att använda den7. Minsta lilla information 

i den här undersökningen blir alltså vem som står bakom förslaget men då mitt urval 

består av vuxna personer som är insatta i politiken och hade möjlighet att rösta i 

senaste valet så utgår jag ifrån att de redan har viss förhandsinformation om partiet de 

sympatiserar med även om de inte läser alla deras förslag. Det kan vara både till 

avsändarens nackdel och fördel. Är det ett parti man inte sympatiserar med kan det 

komma att påverka negativt då mottagaren inte gillar den information den har även 

om man egentligen skulle kunna hålla med om förslaget. Är det ett parti man 

sympatiserar med kommer det mest troligt ha en positiv påverkan då mottagaren med 

större sannolikhet gillar informationen som tillhandahålls. Ideologiska skiljelinjer kan 

vara ett större problem för mottagaren, så som exempelvis fri abort eller inte. Om inte 

den egna individuella information räcker till kommer man att vända sig till de 

stereotyper i partier och ideologer som man känner till och sympatiserar med vilket 

kan vara tillräckligt för att bli övertygad. Problemen kan dock uppstå om man tycker 

partiet i stort har en ideologi man håller med om, men är dåliga i just en specifik 

fråga. Crawford et al menar då att mottagaren kommer gå på partiet i helhet och inte 

																																																								
7	Crawford	et	al	(2011),	531	
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den enskilda frågan vilket kan förklara varför vissa partier som anses svika sina 

ideologiska ideal ändå inte blir straffade av väljarna. Detsamma gäller om partiet i 

flera stora ideologiska frågor helt går emot vad individen tycker som då kommer 

förlita sig på både den individuella information (vad personen själv vet och tycker) 

och stereotypen (vad partiet man sympatiserar med tycker) Problemet är om 

mottagarna upplever att de ideologiska sveken väger över partiets ideologi som 

helhet, vilket kan förklara vad som har hänt i Miljöpartiets fall och varför de rent 

opinionsmässigt förlorat på att sitta i regeringsställning men inte Socialdemokraterna.  

 P3-modellen utgår ifrån antagandet att mottagarna generellt föredrar så snäv 

information som möjligt, men att information om den som står bakom informationen 

också spelar roll. De vill veta vad förslaget är eller vad partier tycker och vill gärna 

undvika sådant som är irrelevant. Politiken ska förvisso vara skarp men består i mångt 

och mycket även av floskler vilket gör att mottagarna inte får den relevanta 

information de enbart skulle vilja ha. Detta kan vara en förklaring till att så många 

väljare har svårt att se skillnader mellan partierna. Den knappa information de får ska 

kunna kopplas till de stereotyper de känner till och sympatiserar med men stereotyper 

kan också vara mindre relevanta vid vissa typer av beslut. P3-modellens koppling till 

min egna undersökning blir att se ifall den knapphändiga informationen deltagarna 

får, vilket är partiet bakom samt förslaget i fråga, är avgörande eller om de kommer 

gå på egen information och egna stereotyper. Är det så bör man kunna se en skillnad 

på om det är ett vänster- eller högerparti som står bakom förslaget.  

 I P3-modellens studie8 ställdes deltagarna inför stycken av information och 

fick välja vilket de fann mest hjälpsamt när de skulle ta ställning till en hypotetisk 

politiker. De skulle förutspå en politikers position i frågan om denne skulle sätta in en 

militär attack i Irak eller inte. Den information de hade att tillgå var partimedlemskap 

(veta om politikern är Demokrat eller Republikan) eller knapphändig relevant 

information (veta ifall politikern stödde kriget mot Irak). Utöver detta fick deltagarna 

även i ett annat scenario välja mellan att få reda på partimedlemskap eller annan 

knapphändig relevant information när de ombads förutspå en politikers position i 

frågor rörande stamcellsforskning, adoption för samkönade par samt avrättning av 

intellektuellt funktionsnedsatta individer dömda till mord. Den knapphändiga 

information de kunde få var politikerns position i abortfrågan, samkönade äktenskap 

																																																								
8	Crawford	et	al	(2011),	532	ff.		
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samt dödsstraff.  I den sista bedömningen skulle de förutspå en politikerns deltagande 

i DNC, Democratic National Committee, de amerikanska Demokraternas styrande 

organ. De fick välja mellan individuell information (ställning i abortfrågan) och 

knapphändig relevant information (partimedlemskap).  

 Det den första studien kom fram till var att deltagarna, precis som P3-

modellen förutspådde, föredrog knapphändig information över att få veta 

partimedlemskapet. Enda tillfället deltagarna valde att ta reda på politikerns 

partimedlemskap var när de skulle förutspå dennes deltagande i DNC.  

I en senare del av studien fick andra deltagare läsa en biografisk text skriven 

av ”politiker A”, en förmodad senator från USA. Politiker A blev stämplad som 

antingen Demokrat eller Republikan och deltagarna fick även information om att han 

stödde rättigheten till abort och var emot kriget i Irak (liberal position) eller att han 

var mot rättigheten till abort men stödde kriget i Irak (konservativ position). Det fanns 

då fyra alternativ: en liberal demokrat och en konservativ demokrat samt en liberal 

republikan och en konservativ republikan. Deltagarna fick sedan värdera hur liberal 

eller konservativ politikern var på en sjugradig skala och ta ställning till vad de trodde 

om hans stöd i olika politiska frågor.  Här blev politikerns effekt ännu större än vad 

det var i den föregående studien. De politiker som, oavsett parti, var konservativa 

gällande abort och kriget mot Irak blev även stämplade som konservativa i övriga 

frågor, medan den liberala politikern blev stämplad som mer liberal då deltagarna 

redan hade mottagit information om politikern. Här förutspådde P3-modellen en 

effekt i att de som är stämplade som konservativa kommer antas inta en mer 

konservativ position än de som är liberala utifrån den information man redan har fått. 

P3-modellen menar att det här mönstret är tydligare när politikernas position på en 

höger-vänsterskala eller annan ideologisk skala är av relevans men har mindre 

betydelse när politikernas position spelar mindre roll. Vi kan tänka oss att det spelar 

roll i stora ideologiska frågor som migration men inte lika stor roll i små frågor så 

som att Riksdagens försvarsutskott beslutar om åldersgräns på solarium.    

Det som spelar roll i P3-modellens analys är dock relevansen av information. 

Knapphändig information kan vara till stor hjälp när man ska förutspå utfall medan att 

veta vilket parti politikern hör till kan vara till nytta när det kommer till politiken i 

stort. Studien utgår även från att människor känner en stark tendens att ställa sig 

bakom den grupp de känner tillhörighet till. Har deltagarna i min grupp ett politiskt 

parti som de sympatiserar med kommer de känna större tillhörighet med den gruppen 
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och således vara mer benägna att hålla med om vad den gruppen säger. Är det så som 

P3-modellen förutspår och som jag tror så kommer det skilja sig åt mellan 

kontrollgruppen och experimentgruppen då de kommer få förslag från olika 

avsändare. Får förslagen ungefärligt likadan respons förkastas min hypotes men 

skiljer sig responsen åt kommer vi kunna se vilken effekt informationen om 

avsändaren har. Min undersökning är inte lika uttömmande som P3-modellens 

undersökning då de undersöker flera olika områden där deltagarna får ta ställning på 

flera olika sätt. I min undersökning får deltagarna endast ta ställning till fyra 

partipolitiska förslag. Jag ser ändå att P3-modellens upptäckt är av relevans för mig 

då jag utgår från vad de har kommit fram till gällande stereotyper.  

Ett problem jag stötte på under min uppsats var att området är relativt 

oupptäckt ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Det är förvisso ett argument för att det 

borde forskas mer på området men gör också att den litteratur och forskning jag har 

använt mig inte är komplett för det statsvetenskapliga området utan snarare passar sig 

i psykologiska undersökningar där man varit mer framstående med att undersöka hur 

stereotyper påverkar individer. Jag ser ändock att P3-modellen kan komplettera min 

undersökning och har därför valt att använda mig av den även om den inte är helt 

komplett för det jag ämnar undersöka.  

 

 

 

5. Forskningsdesign och metod 
För att besvara min frågeställning kommer jag göra en enkätundersökning med 

studenter vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Undersökningen kommer ha 

en experimentell design.  

Det jag vill fånga med enkäten och mitt experiment är ifall avsändaren har 

någon betydelse för vad mottagarna tycker om politiska förslag. Är det så att de ser 

till det faktiskt förslaget i sig eller är det vem som står bakom förslaget som har störst 

betydelse? Enligt P3-modellen så är individen sannolikt mer mottaglig för ett förslag 

om det är ett parti man sympatiserar med som står bakom det. Min studie utgår från 

svenska studenter där merparten har röstat i det senaste valet. Den 

bakgrundsinformation de redan har om partier de sympatiserar med och den politik de 

står för kan ses som den knapphändiga informationen som deltagarna i P3-modellen 
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fick ta del av under testets gång. Jag utgår alltså från att mitt urval har en viss 

förkunskap som kan räknas som information. För att komplettera informationen jag 

får fram kommer jag även presentera den med en logistisk regression där 

partisympatierna kommer att redovisas i förhållanden till frågan de svarar på.  

 

5.1 Utformande av enkäter 

För att kunna ta reda på om avsändaren bakom förslaget har någon betydelse för 

mottagarens inställning till det så formulerade jag två olika enkäter (se bilaga 1 och 

2). I dessa presenterade jag fyra politiska lösningsförslag där deltagarna fick ta 

ställning till om de höll med eller inte höll med om att förslaget var bra. I enkät 1 som 

är kontrollgruppen så är avsändaren sanningsenlig men i enkät 2 som är 

experimentgruppen fick de läsa samma förslag men avsändarna var utbytta mot andra 

politiska partier. 

Först fick deltagarna ta ställning till allmänpolitiska påståenden. Detta för att 

inte ha en enkät som enbart innehåller partipolitiska förslag utan för att få dem att tro 

att det är en mer allmänpolitisk undersökning. Deltagarna fick exempelvis besvara 

påståenden om de tycker regeringen gör ett bra jobb, om de har förtroende för 

politiker i allmänhet och förtroende för politiker från det parti de sympatiserar med i 

synnerhet. De fick uppge om de röstade i senaste valet, för att jag skulle kunna se hur 

många som hade någon form av information från tidigare val. För att kunna koppla 

min undersökning till avsändarens effekt och betydelse så fick deltagarna redogöra för 

vilket av riksdagspartierna eller Feministiskt Initiativ som de sympatiserar med.  

Anledningen till att jag valde att ta med Feministiskt Initiativ är att det är ett 

parti som är stort i Uppsala där de i riksdagsvalet fick 5,57 % 9 jämförelse med 3,12 

% i hela riket i och speciellt stora bland studenter vilket är den grupp som ingår i mitt 

urval. 2014 fick Feministiskt Initiativ 22,78 % i området Rackarberget i10. Feministisk 

Initiativ sitter även i Uppsalas kommunfullmäktige. Jag kommer i min 

sammanställning räkna Feministisk Initiativ som ett vänsterparti, detta då de i utspel 

de har gjort samt i kommunala samarbeten de har håller sig till vänsterpartierna 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  

Då syftet med min undersökning är att se avsändarens betydelse så delade jag 

ut två olika enkäter, en kontrollenkät med de politiska förslag där partiet jag plockat 
																																																								
9	Valmyndigheten,	valresultat	Uppsala	stad	2014-09-18	
10	Valmyndigheten,	valresultat	Rackarberget	2014-09-16	
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dem ifrån stod som sann avsändare, och en experimentenkät där jag hade samma 

politiska förslag men bytte ut avsändarna. I experimentenkäten ville jag ha avsändare 

från motsatt politiskt block för att kunna se om det fanns en skillnad utifrån vilket 

parti deltagarna sympatiserar med, men det fick inte heller vara en avsändare som 

uppenbart aldrig hade lagt ett sådant förslag. Många politiska partier vill gärna prägla 

förslagen med egna ord och uttryck, Centerpartiet använder exempelvis ”hela landet” 

och Liberalerna nämner såväl liberalism som Adam Smith i många av sina politiska 

förslag vilket gjorde att dessa gick bort. Det jag försökte fånga i min undersökning var 

om avsändaren har någon betydelse för mottagaren och för att kunna avgöra 

avsändarens betydelse så var jag tvungen att välja ut relativt allmänpolitiska förslag. 

Detta då det helst inte skulle gå att utläsa direkt i texten vilket parti som stod bakom 

förslaget. Jag kortade även till viss del ned förslagen för att kunna ta bort uppenbara 

partiord så det inte skulle bli tydligt för experimentgruppen att något inte stämmer. 

Förslagen kortades även ned för att deltagarna snabbt skulle kunna ta ställning till 

förslaget. Är förslaget för långt finns det risk att de inte orkar tänka och 

slentrianmässigt sätter en siffra, eller tvärtom tänker för mycket på vad förslaget 

innebär och därmed genomskådar avsändaren.  

Enligt P3-modellen så kommer mottagaren att motta informationen den får på 

ett annat sätt om den känner till avsändaren. Därför fick deltagarna uppge vilket parti 

de sympatiserar med, på så vis kunde jag i min undersökning se om de som 

sympatiserade med ett visst parti även höll med om deras förslag. Är det så som P3-

modellen menar så borde avsändaren ha en viss betydelse för mottagaren och inte 

bara förslaget som de får ta ställning till och de borde alltså ställa sig mer positiva till 

ett förslag från ett parti de sympatiserar med.  Är det så att avsändaren inte spelar 

någon roll utan mottagarna enbart går på förslaget som läggs fram så borde det finnas 

en viss likhet mellan kontrollgruppen och experimentgruppen. 

En svårighet med användandet av enkätundersökningar är validiteten, om jag 

mäter det jag faktiskt vill mäta. Ett problem jag stötte på i min utformning av 

enkäterna var att de politiska förslag som står att finna på partiers hemsidor oftast är 

väldigt allmänt utformade. De går inte in för detaljerat då vem som helst ska kunna 

besöka deras sida och sympatisera med vad de säger vilket också gör att det är väldigt 

lätt att vara för förslagen oavsett vem som står bakom dem. Är det så att deltagarna 

enbart tar ställning till det faktiska förslaget och inte vem som står bakom det så har 
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min teori om P3-modellens effekt fallit och avsändaren och stereotyper har ingen 

effekt för mottagaren.  

En annan svårighet med enkätundersökningar ligger i att mäta attityden, vilket 

i mitt fall blir ifall de håller med om förslaget på en femgradig skala där 1 är ”håller 

inte alls med” och 5 är ”håller helt med”. Det finns en risk i att deltagarna har 

uppskattat skalan olika och vad som är en fyra för en person behöver inte vara en fyra 

för en annan. Det finns en risk att förslagen jag presenterar får ett medelmåttigt betyg 

där mitt urval varken är särskilt positiva eller negativ och jag därav inte kan se någon 

större effekt på avsändaren. Eftersom jag ville att deltagarna skulle ta ställning till 

samma förslag så står det och faller på min manipulation av avsändarna. I en 

enkätundersökning har jag inte heller möjlighet att utveckla mina tankar med 

följdfrågor beroende på hur de svarar. Då jag främst ville se vad de tyckte om 

förslagen och om de var bra eller dåliga såg jag dock inte heller något behov av 

följdfrågor, varken genom djupintervjuer eller ytterligare påståenden efter varje 

presenterat förslag. Då jag inte hade ytterligare intervjuer och följdfrågor så minskar 

även risken att jag påverkar deltagarna. Fördelen i mitt fall var att jag snabbt fick in 

många svar vilket jag behövde till min undersökning. Enkäten gick snabbt att svara på 

och var anonym vilket gör att jag hoppas att deltagarna var ärliga i vad de tyckte om 

de olika politiska förslagen.  

En etisk aspekt i min undersökning är det faktum att jag lurar mina deltagare 

att ta ställning till ett förslag med en avsändare som inte stämmer. Valet av 

statsvetarstudenter är strategiskt, de läser politiska ämnen och jag vill tro att det är en 

grupp studenter som har politiskt intresse och därför snabbt kan ta ställning till 

politiska förslag. På så vis kan jag även eliminera risken med att få in slentrianmässigt 

satta enkäter. Studenterna visste inte på förhand att jag hade falska avsändare på 

hälften av enkäterna som delades ut, och inte heller att alla inte besvarade samma 

enkät. Det kan diskuteras hur etiskt korrekt det är att lura sina deltagare i ett 

experiment men då jag ville undersöka vilken betydelse avsändaren har var det av 

yttersta vikt att behålla samma förslag men byta avsändare så alla deltagare fick ta 

ställning till samma förslag. För att lättare kunna arbeta med mitt resultat så fick de 

enbart ta ställning till huruvida de tyckte förslaget var bra eller ej på en femgradig 

skala. Med ytterligare frågor så hade jag kanske kunnat få ett utvecklat resonemang 

om varför förslaget anses vara bra eller dåligt men jag valde att enbart låta dem 

gradera förslagen. I de förslag och ställningstagande jag la fram i enkäterna valde jag 
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att utelämna ”vet ej” som alternativ. Detta för att de medverkande skulle tvingas ta 

ställning till varje fråga och därigenom tänka istället för att bara svara ”vet ej” och gå 

vidare med enkäten. Alla svarande valde att gradera alternativen de fick vilket gjorde 

att alla enkäter som jag fick in var helt ifyllda. 

 

 

5.2 Undersökningens experimentella design 

Avsändarens betydelse när det kommer till politiska förslag hålls sällan hemligt då 

partier gärna vill komma ut med sitt förslag och berätta varför just de har den bästa 

lösningen. Vid stora undersökningar mäter man inte heller specifika förslag utan man 

mäter förtroende för partiet inom områden som exempelvis jobb, miljö och 

utbildning. Det behöver inte betyda att partiet har bra förslag utan att man positivt 

förknippar det partiet med just den frågan, exempelvis Miljöpartiet och miljö. För att 

kunna undersöka vilken betydelse avsändaren har när det kommer till politiska förslag 

valde jag att göra en undersökning med experimentell design.  

Fördelen med en experimentell design är att det går att isolera den förklarande 

faktorn samt kontrollera för eventuella bakomliggande faktorer. Om ett förslag får ett 

visst betyg i kontrollgruppen men ett helt annat i experimentgruppen går det i det här 

fallet att dra slutsatsen att förslagets avsändare har betydelse och inte någon annan 

faktor som kön eller antal terminer vid universitet. I min undersökning säkerställdes 

detta genom att det var slumpen som avgjorde vem som fick svara på vilken enkät. 

Slumpen ser till att det inte finns några systematiska skillnader mellan grupperna som 

skulle kunna komma att påverka resultatet, men som alltid så finns det en viss 

osäkerhetsmarginal. Trots att individerna i grupperna är olika så är grupperna i stort 

desamma eftersom de består av samma urval där hälften i gruppen är A-studenter och 

hälften är B-studenter. Den enda skillnaden i detta torde vara att den ena gruppen fått 

besvara kontrollenkäten (enkät 1) och den andra gruppen experimentenkäten (enkät 

2). Skulle det finnas en skillnad i svaren så borde jag kunna dra slutsatsen att det är 

avsändaren som har skapat den skillnaden och därmed bekräfta min hypotes.  

 

5.3 Urval 

Mitt urval bestod av studenter vid Uppsala Universitets statsvetenskapliga institution 

som läser A- och B-kursen. Varför jag valt det urval jag har gjort är delvis för att det 

var det lättaste och smidigaste sättet för mig att få in många svar till min 
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undersökning, men också för att jag ville ha en homogen grupp med så lika deltagare 

som möjligt för att vara säker på att resultatet inte beror på något annat som jag inte 

tagit upp i min enkät. Statsvetarstudenter läser politiska ämnen, får ta del av 

dagsaktuell politik under sina kurser och jag vill tro att de har ett politiskt intresse 

som i allmänhet kanske är större än hos en grupp som läser andra kurser där politik 

inte är inblandat. Med hänsyn till den tid och de resurser jag hade så är det svårt att 

göra ett experiment som är representativt för populationen i stort och därför valde jag 

att fokusera på den här homogena gruppen. Även om jag har tagit slumpen till hjälp 

gällande exempelvis ålder, kön och politiskt åsikt så finns det såklart faktorer som 

skulle kunna påverka resultatet även jag inte vet vilka dessa är då enkäterna är 

anonyma.  

Min urvalsgrupp består alltså av studenter vid en specifik institution vid ett 

specifikt lärosäte. Jag visste sedan innan att det skulle vara en homogen grupp vilket 

också visade sig på antal terminer de läst, utbildningsnivå hos föräldrarna och vilka 

politiska partier de sympatiserar med. Då min avsikt inte är att göra en 

generaliserande studie så anser jag dock att det inte spelar någon större roll att 

gruppen är så pass homogen men stämmer dåligt överens med befolkningen och den 

svenska väljarkåren i stort. Att jag undersökt enbart statsvetarstudenter spelar ingen 

större roll i min studie så länge sammansättningen i mina två grupper är densamma.  

 Ett större urval som är mindre homogent kanske hade gett ett mer tillförlitligt 

resultat som är mer representativt för befolkningen i stort men var av praktiska skäl 

inte möjligt i denna undersökning.  

 

 

5.4 Experimentets utförande  

Mina enkäter delades ut vid två olika föreläsningstillfällen för A- och B-studenter. Jag 

upplyste studenterna om att det var frivilligt att delta och att undersökningen var helt 

anonym. Alla jag delade ut enkäten till valde att svara och de svarade på samtliga 

frågor. För att inte göra det tydligt att det var två olika enkäter som delades ut såg jag 

till att alla som satt i grupp eller i närheten av varandra i föreläsningssalen fick samma 

enkät. Naturligtvis hade det varit mer önskvärt att kunna dela ut samma enkät till alla 

för att minimera risken för att någon uppfattar att bänkgrannen har en annan enkät. Ur 

den aspekten hade det varit bättre att uppsöka seminarier istället för föreläsningar. Då 

jag ville att såväl A- som B-studenter skulle besvara både kontrollenkäten och 
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experimentenkäten så var det inte ett alternativ att enbart dela ut den ena enkäten 

under en föreläsning. Enkätens design var dock densamma (se bilaga 1 och 2) och det 

enda som var ändrat var just avsändaren vid förslagen. När jag delade ut enkäten så 

berättade jag ingenting om dess innehåll eller mitt egentliga syfte med enkäten utan 

valde att beskriva det som att jag ville mäta studenters inställning till politiska förslag 

vilket i sig inte är en lögn.  

Enbart vetskapen om att man kan delta i ett experiment kan komma att 

påverka hur de deltagande svarar vilket jag inte ville riskera. Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud (2012) menar dock att högt utbildade studenter har en hög 

förmåga att genomskåda avsikten med ett experiment och att tendensen att lämna 

socialt önskvärda svar förmodligen är som störst i den gruppen11. De som svarade på 

enkäten från kontrollgruppen hade i snitt läst 4.2 terminer och de i experimentgruppen 

hade i snitt läst 3.2 vilket får ses som någorlunda högt utbildade studenter. Jag 

bedömde inte mitt experiment vara av känslig eller kränkande natur vilket gör att jag 

inte bedömer att den strider mot forskningsetiska principer trots att deltagarna lurades. 

Även om de fick ta ställning till olika avsändare så var de politiska förslagen 

desamma.   

  Enkäten delades ut på papper. På så vis hade jag full kontroll över vilka som 

svarade vilket jag inte hade haft över en nätbaserad enkät exempelvis. Då jag delade 

ut olika enkäter var det dessutom extra viktigt att jag hade kontroll över vilka som 

svarade på vilka enkäter. När jag delade ut den på papper hade jag dessutom 

möjlighet att svara på frågor om enkätens utformande, så länge svaren inte röjde dess 

sanna syfte.  

 

 

 

 

 

6. Resultat 
Sammantaget svarade 102 personer på min enkät. 52 stycken hamnade i 

kontrollgruppen och svarade på den första enkäten med sanningsenliga avsändare. 50 

																																																								
11	Esaisson	et	al	(2012),	343-344	
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stycken hamnade i experimentgruppen där jag hade samma politiska förslag men 

manipulerat avsändarna. Enligt Esaiasson et al så är ju fler medverkande desto bättre 

men en rimlig nedre gräns är 30-40 personer för att överhuvudtaget kunna använda 

sig av resultatet på ett förtjänstfullt sätt12. Eftersom min studie inte syftar till att kunna 

representera befolkningen i stort får 102 medverkande ses som godkänt. 

Undersökningen visade stora likheter i gruppen men också stora skillnader i 

betygen till de olika förslagen. Jag kommer redovisa dem var och en för sig 

procentuellt och hur stor andel som ställde sig positiva respektive negativa till varje 

förslag. En fullständig redovisning av enkätens frågor och förslag ligger i bilaga ett 

respektive bilaga två.  

 Det som går att se stora likheter i är gruppen. De allra flesta har föräldrar med 

högskoleutbildning, 61,5 % i den första enkäten respektive 76 % i den andra. 

Majoriteten av de som svarat sympatiserar med ett rött, grönt eller rosa parti. I 

kontrollgruppen är det 19 % som sympatiserar med Socialdemokraterna, 23,1 % med 

Vänsterpartiet och hela 25 % som sympatiserar med Feministiskt Initiativ. I 

experimentgruppen är det 24 % som sympatiserar med Socialdemokraterna, 18 % 

som sympatiserar med Vänsterpartiet samt 18 % som sympatiserar med Feministiskt 

Initiativ. En fullständig redovisning av vilka partier de deltagande sympatiserar med 

finner ni på sidan 19. Var ens partisympatier ligger ska enligt Crawford et al P3-

modell ha betydelse för ens inställning till förslag. Är det så att detta stämmer bör 

alltså de förslag från exempelvis Socialdemokraterna eller något annat parti från 

vänsterblocket få ett högre betyg än när det är en avsändare från ett parti eller ett 

block man inte sympatiserar med. Jag kommer att återkomma till det senare. 

 

																																																								
12	Esaisson	et	al	(2012),	332	
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6.1 En mer positiv inställning till den egna avsändaren  

I mina enkäter redovisade jag fyra politiska förslag från fyra områden, ett om 

jämställdhet, ett om asyl, ett kopplat till integration på internet och ett som handlade 

om unga i arbete. Tre av de fyra förslagen är rätt neutrala medan förslaget som berör 

asyl är något hårdare vilket var ett medvetet val.   

På en femgradig skala har jag satt 1 som ”håller inte alls” och 5 ”håller helt 

med” om att förlaget är bra. 3 som ligger i mitten av skalan har jag tolkat som att de 

är neutrala och varken tycker att det är särskilt bra eller dåligt förslag. Jag har i alla 

förslag räknat på om skillnaden är statistisk signifikant och kommer även att redovisa 

det. Tre av fyra förslag är statistisk signifikanta på en 5 % nivå, alltså med 99 % 

säkerhet. 

 

 

Det första politiska förslag de fick ta ställning till var ett jämställdhetspolitiskt förslag 

som Liberalerna står bakom. I experimentenkäten satte jag Feministiskt Initiativ som 

avsändare.  

9,6	
1,9	

7,7	 3,8	
9,6	

19,2	 23,1	 25	

0	
10	

2	 6	 4	
16	

24	
18	 18	

2	
0	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	

Partisympatier	kontrollgrupp	
n=52	

Partisympatier	experimentgrupp	
n=50	



	 21	

 
Förslag 1: Liberalernas och Feministiskt Initiativs jämställdhetspolitiska förslag 13 

 

I stort var många positiva till förslaget som inte verkar röra upp några större känslor 

oavsett om det kommer från Liberalerna eller Feministiskt Initiativ. Det som går att se 

är att hela 74 % som ansåg Feministiskt Initiativs förslag vara bra, medan 44,3 % 

ställde sig positiva till Liberalernas förslag. Det intressanta här är att hela 36,5 % 

ställer sig negativa till Liberalernas förslag medan endast 8 % ställer sig negativa till 

Feministiskt Initiativs förslag.  Att fler ställer sig positiva till Feministiskt Initiativs 

förslag stämmer överens med att fler i gruppen sympatiserar med Feministiskt 

Initiativ.  

Min hypotes utifrån P3-modellen var att man är mer benägen att hålla med om 

ett förslag ifall man sympatiserar med avsändaren. Det vi kan se i modellen ovan är 

74 % ställer sig positiva till Feministiskt Initiativs förslag medan 44.3 % ställer sig 

positiva till Liberalernas förslag. Detta visar att de i experimentgruppen som fick se 

Feministiskt Initiativ som den falska avsändaren är mer benägna att hålla med om 

förslaget än de i kontrollgruppen som fick läsa förslaget med Liberalerna som 

avsändare. Skillnaden är statistiskt signifikant och vi kan statistiskt säkerställa att de i 

experimentgruppen är mer positiva till förslaget än de i kontrollgruppen vilket innebär 

att min hypotes stämmer i detta fall. 
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 Av de som ställt sig negativa till förslaget hamnade 36.5 % i kontrollgruppen 

och 8 % i experimentgruppen. Även den skillnaden är statistiskt signifikant och 

bekräftar min hypotes. Det går att säkerställa att det är en skillnad på enkät ett och två 

när det kommer till hur negativ man ställer sig till förslaget.  

 

 
Förslag 2: Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas asylpolitiska förslag14 

I asylförslaget möttes de deltagande i experiment av antingen Sverigedemokraterna 

som den sanna avsändaren eller av Socialdemokraterna som den falske avsändaren i 

experimentenkäten. Även här går det i enlighet med P3-modellen och min hypotes 

vilket går att se i den stora skillnaden mellan hur många som är positiva respektive 

negativa. I kontrollgruppen där Sverigedemokraterna stod som avsändaren är det 

endast 3.8 % som anser förslaget vara bra och ger det en fyra eller femma. I 

kontrollgruppen var hela 90.5 % som inte alls höll med om att förslaget var bra och 

gav det en etta eller tvåa.  

Ser vi till de som var positiva till förslaget så är det 56 % i experimentgruppen 

som är positiva till vad de tror är Socialdemokraternas förslag. Den förändringen är 

statistisk signifikant. Även här bekräftas min hypotes om att avsändaren har betydelse 

för vad mottagaren tycker. 

Ser vi till de som är negativa till förslaget så är det 90,5 % som är negativa till 

Sverigedemokraternas förslag men enbart 6 % som är negativa till 

																																																								
14	Sverigedemokraterna	Ansvarsfull	invandringspolitik		

3,8	 5,8	

90,5	

56	

38	

6	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

100	

Positiv	 Varken	
positiv	eller	
negativ	

Negativ	

Kontrollgrupp	enkät	1	
Sverigedemokraterna	n=52	

Experimentgrupp	enkät	2	
Socialdemokraterna	n=50	



	 23	

Socialdemokraternas förslag. Den förändringen är statistisk signifikant. Man kan 

tänka sig att asylförslaget som presenterades är en aningens hårdare än exempelvis det 

jämställdhetspolitiska förslaget som är lätt att vara positiv till, även om det gick att se 

en skillnad även där. Det är kanske inte därför så förvånande att så många ställer sig 

mer positiva till ett förslag från Socialdemokraterna och otroligt negativa till ett 

förslag från Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna ingår i gruppens stereotyper av 

partisympati vilket Sverigedemokraterna inte gör då det endast var en av totalt 102 

svarande som uppgav att hen sympatiserar med Sverigedemokraterna. Det som är 

anmärkningsvärt här att skillnaden är så stor. Har deltagarna tagit ställning till de 

faktiska förslaget borde de vara lika positiva oavsett avsändare men det är de inte. 

Utifrån P3-modellens teori om stereotyper så har de som har svarat på kontrollenkäten 

och experimentenkäten alltså redan ett förutbestämt tyckande för Socialdemokraterna 

men inte för Sverigedemokraterna vilket påverkar deras resultat. Det är ändock 

anmärkningsvärt att det skiljer sig åt så otroligt mycket och att avsändaren har så stor 

betydelse. Hade det varit en mindre skillnad hade vi kunnat se att de verkligen 

betygsatt förslaget men här blir det tydligt i utfallet att det är avsändaren som 

påverkar allra mest huruvida de ställer sig negativa eller positiva. I förslag 2 spelar 

avsändaren större roll än vad den gör i övriga förslag. 

 
Förslag 3: Miljöpartiets och Liberalernas integritetsskyddsförslag 15 
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Det tredje förslaget deltagarna fick ta ställning till var ett förslag från Miljöpartiet 

med en myndighet för integritetsskydd. I experimentenkäten stod istället Liberalerna 

som avsändare.  

 Det som går att se generellt på förslaget är att de flesta ställde sig positiva till 

förslaget och gav det en fyra eller femma, eller var varken positiva eller negativa och 

gav förslaget en trea. 51,9 % ställde sig positiva till Miljöpartiets förslag medan 34 % 

ställde sig positiva till Liberalernas förslag. Förändringen är statistisk signifikant och 

fler ställer sig positiva till förslaget när det kommer Miljöpartiet än när det kommer 

från Liberalerna.  

 I det här förslaget var de flesta positiva eller varken positiv eller negativ. 15,4 

respektive 10 % är negativa till förslaget men den skillnaden är inte statistisk 

signifikant och det går därför inte att dra några slutsatser utifrån det.  

  

 
Förslag 4: Moderaternas och Socialdemokraterna arbetspolitiska förslag16 

 

Det sista förslaget de fick ta ställning till var ett arbetspolitiskt förslag från 

Moderaterna. I experimentgruppen var avsändaren utbytt till Socialdemokraterna. I 

experimentgruppen var detta andra gången deltagarna ta ställning till ett förslag från 

Socialdemokraterna. Detta då jag ansåg Socialdemokraterna vara den enda rimliga 

avsändaren från vänsterblocket vid detta förslag. Då frågan var så pass olik det 
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tidigare förslaget om asyl gjorde jag avvägningen att det inte skulle spela någon roll. 

 Även här går det precis som tidigare se att det föreligger en skillnad mellan 

enkäterna. När Moderaterna står som avsändare är 19,3 % positiva men när 

Socialdemokraterna står som avsändare är 42 % positiva. Den skillnaden är statistisk 

signifikant och vi kan därmed statistiskt säkerställa att det finns en skillnad mellan 

förslagen.  

 När Moderaterna står som avsändare är desto fler negativa, hela 57,7 % i 

jämförelse med 24 % som är negativa till Socialdemokraternas förslag. Även den 

förändringen är statistisk signifikant. Det går alltså att se en skillnad både i de som är 

positiva och de som är negativa att avsändaren har betydelse och att man är betydligt 

mer positivt inställd till Socialdemokraterna och mer negativt inställd till 

Moderaternas arbetspolitiska förslag. Skillnaden här är dock inte lika stor som på 

förslaget från Sverigedemokraterna med Socialdemokraterna som falsk avsändare. 

Detta skulle kunna bero på att förslaget som berör jobb är mer lättsamt än ett förslag 

som berör asyl och det är därför inte lika många som är negativa till det.   

 

6.2 Kontroll av partisympatier genom en logistisk regression 

Då undersökningen enligt P3-modellen ämnade se ifall det finns avsändaren har en 

påverkan hos mottagaren så vill jag även undersöka om det finns ett samband mellan 

partisympati och de svarandes inställning till de politiska förslagen. För att mäta 

partisympatier så använder jag mig av en logistisk regression. Denna metod passar sig 

då de deltagande i undersökningen fick betygsätta förslaget på en femgradig skala. 

Genom en omvandling där 1-2 blev negativ, tre varken negativ eller positiv eller 

negativ och 4-5 positiv så har jag fått fram ett resultat där de deltagande förenklat 

säger ja eller nej till förslaget.   

 

Logistisk regression av kontrollgruppen:  
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I den logistiska regressionen har jag mätt variabeln ”partitillhörighet” mot förslaget. 

Partitillhörighet har delats in i höger och vänster. 

I kolumnen ”sig” mäter den logistiska regressionen huruvida det finns en 

signifikans eller ej. För att det ska kunna ses som signifikant ska resultatet hamna 

under 0,05. Exempelvis ”,081” ska här tolkas som 0,081. Detta betyder att det går att 

se ett visst samband mellan partitillhörighet och inställning till förslaget men det går 

inte säkert säga att alla är statistiskt signifikanta. Det går däremot att säga att 

Moderaternas förslag är statistiskt signifikant på 0,035. Detta betyder att variabeln 

”partitillhörighet” har en betydelse och att den påverkar.  I moderaternas förslag går 

det att se att den som anser Moderaternas förslag vara bra med högre sannolikhet 

kommer vara höger. Detta då värdet i betakolumnen B landar på -3,484. Hade 

betakolumnen istället varit mer positiv, noll eller högre, så hade det betytt att den som 

anser Moderaternas förslag vara bra med högre sannolikhet kommer vara vänster.  

I de andra förslagen kan vi se att det finns ett samband mellan partitillhörighet 

och vad man tycker om förslaget men det går inte säkert att säga då det inte är 

statistiskt signifikant.  

Logistisk regression av experimentgruppen:  

 
Då experimentgruppen hade två förslag av Socialdemokraterna är de här kodade som 

S1 och S2. Även här går det att säga att det finns antydningar till att ens 

partitillhörighet har viss påverkar för ens inställning till de politiska förslagen. Det går 

att se i betakolumnen att partitillhörighet har ännu större påverkan här då 1 eller 

över=vänster. Men då inget av förslagen är statistiskt signifikanta så går det inte att 

säkert säga att partitillhörigheten spelar roll även om vi kan se att det finns ett 

samband.  

 Den logistiska regressionen kan påvisa ett samband och säga att det 

finnsantydningar till att hur man röstar har en viss påverkan för inställningen till de 

politiska förslagen. Resultatet av den logistiska regressionen är inte lika statistisk 
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signifikant som den första uträkningen men det går ändock att se att det finns ett 

samband. Detta stämmer överens med Crawford et als P3-modellen även om den 

logistiska regressionen inte är lika uttömmande. För att tydligare kunna se vilka 

eventuella samband finns så hade det varit önskvärt med ett mer uttömmande och 

storskaligt experiment.  

 

7. Slutsatser 
Jag har i denna uppsats undersökt avsändarens påverkan hos mottagaren och vilken 

betydelse mottagaren har. Min hypotes med utgång i Crawford et al Political Person 

Perception model var att avsändaren har en betydelse för mottagaren när det kommer 

till politiska förslag från politiska partier och att man kommer vara mer benägen att 

hålla med ett förslag från ett parti som man redan sympatiserar med.  

 Min undersökning visar att min hypotes stämmer då jag i alla påståenden har 

kunnat se att de partier som de flesta i gruppen sympatiserar med har fått ett högre 

betyg på sina förslag än de förslag där partier de flesta inte håller med om står som 

avsändare.  

I den första uträkningen var alla förändringar utom en mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen statistiskt signifikanta vilket gör att vi med 

statistisk säkerhet kan säga att det finns en skillnad mellan grupperna trots att de har 

fått ta ställning till samma politiska förslag. I den andra uträkningen där jag 

kontrollerade en extra gång för variabeln ”partitillhörighet” kunde vi se att det fanns 

att samband mellan partitillhörighet och inställning till förslag men det gick bara 

säkert att säga i ett av fallen. Det hade naturligtvis varit önskvärt om det hade varit 

statistiskt signifikant mot alla förslag då vi med säkerhet hade kunnat säga att 

partitillhörigheten har betydelse.  

Då den experimentella designen tillsammans med mitt homogena urval bör ha 

isolerat för alla bakomliggande faktorer så kan jag konstatera att avsändaren bakom 

förslagen har haft betydelse och inte de politiska förslagen i sig. Denna betydelse blir 

extra tydlig i den första uträkningen. När jag använder mig av en logistisk regression 

för att mäta partisympati mot inställning till förslaget är sambandet inte lika 

signifikant längre. Det går dock att se att det finns ett samband även om vi inte säkert 

kan säga att det är signifikant. Utifrån mina resultat och uträkningar så stämmer det 

överens med P3-modellen om att avsändaren har betydelse för mottagaren och att 
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man kommer att gå på den information man får för att fatta sitt beslut. I min 

undersökning fick deltagarna tillgång till två sorters information: ett färdigt politiskt 

förslag och ett politiskt parti som står bakom det. Då alla läste samma förslag men 

graderade dessa olika högt så drar jag slutsatsen att det som har spelat allra störst roll i 

min undersökning är avsändaren bakom förslaget och inte vad förslaget i sig 

innehåller. Den kopplingen är delvis ännu starkare än vad Crawford et al förutspådde 

i P3-modellen där de även lyfte informationens betydelse även om jag ska vara 

försiktig med att dra för starka slutsatser där jag kopplar partitillhörighet till 

inställningen till förslag då allt inte var statistiskt signifikant. För att se om det med en 

logistisk regression hade funnits ett signifikant samband hade det dock varit önskvärt 

med en större undersökning med andra typer av frågor. Då det delvis skiljer så mycket 

åt mellan kontrollgruppen och experimentgruppens uppfattning av de olika förslagen 

så verkar de i dessa fall inte spela någon roll vilken information de får i förslaget när 

de ska ta ställning till huruvida de tycker det är bra eller ej utan det som har allra 

störst påverkan i denna undersökning var det politiska partiet som stod bakom. 

  Som tidigare nämnt så är det en majoritet av de medverkande som 

sympatiserar med ett rött, grönt eller rosa parti vilket hade stor effekt på 

undersökningen. Det var färre som ställde sig positiva till de borgerliga partiernas 

förslag men när det kom från Socialdemokraterna eller Feministiskt Initiativ så var 

det en betydligt större andel som var positiva. Den allra största skillnaden gick att se i 

asylförslaget som från början är ett förslag från Sverigedemokraterna. När 

Sverigedemokraterna stod som avsändare så var det hela 90,5 % som ställde sig 

negativa till förslaget medan endast 6 % ställde sig negativa till förslaget när 

Socialdemokraterna stod som avsändare. Det extrema resultatet i 

Sverigedemokraternas förslag kan dock bero på faktorer jag inte har mätt, exempelvis 

att det är en princip att man inte röstar på Sverigedemokraterna och därmed inte vill 

hålla med om förslag från dem trots att man egentligen håller med om det som sägs, 

så som det visade sig i min undersökning att många faktiskt gjorde.  

 Precis som jag trodde i min hypotes och som P3-modellen lyfter fram så har 

avsändaren betydelse, vilket blir väldigt tydligt i vissa fall beroende på vad och vem 

som säger det. Mitt resultat överensstämmer också med vad Holmberg och Oscarsson 

landade i efter valen 2014, att en majoritet av väljarna hade svårt att se skillnad på 

partiernas förslag. I denna undersökning gör man skillnad på partierna och vem som 

säger det snarare än vad de säger. Min undersökning hade inte för syfte att vara 
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generaliserande och det är osäkert om den är generaliserbar på hela befolkningen då 

gruppen inte stämmer överens med väljarkåren i stort. Hade mitt urval varit mer 

representativt med väljarkåren hade jag antagligen fått ett annat resultat eftersom jag 

hade fått fler som sympatiserar med övriga partier och en mindre andel rödgrönrosa 

sympatisörer. Jag har dock reserverat mig för att mitt urval inte är ett kritiskt urval 

även om skillnaden mellan mina grupper är statistisk säkerställda.  

 Det som är viktigt att komma ihåg är att jag enbart har mätt känslor, det vill 

säga om förslaget uppfattas som bra eller ej. Jag gav inte deltagarna någon chans att 

utveckla varför de tyckte det var bra eller dåligt, hade jag gjort det hade jag kanske 

fått fram förklaringar till varför de tycker ett visst förslag är bra eller dåligt. Däremot 

visar min undersökning vilken verklig betydelse avsändaren har då denne har 

påverkat deltagarna allra mest.  

I stort verkar alltså avsändaren ha stor betydelse och det viktigaste verkar inte 

vara vad förslaget är utan vem som står bakom det. Socialdemokraterna som har en 

större väljargrupp än Miljöpartiet har fått ta en mindre smäll i regering trots att de har 

genomfört samma politik, eftersom en större grupp redan ställer sig mer positiva till 

dem. Detta ger partier och andra som vill nå ut med sina förslag goda skäl att tänka 

över vem de sätter som avsändare. Har man en populär partiledare är det kanske mest 

rimligt att låta denne fronta kampanjen och stå för lösningarna men har man en mer 

anonym företrädare i en kommun, där partiet kanske är mindre populärt än på riksplan 

kan det löna sig att låta partiet som stort stå som avsändare. Spelar det någon roll att 

man lägger resurser på att ta fram stora valprogram eller räcker det med ett fåtal 

frågor som är de allra viktigaste för den grupp man önskar nå?  

Det min undersökning landar i är alltså att det inte är det som sägs som är 

viktigt, utan vem som säger det.  
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Obs enkäten är helt anonym och kommer endast att användas i 
uppsatssyfte!  
Tack för att du deltar! /Elin 
 
Ringa in ett svar 
 
Könstillhörighet: Kvinna  Man  Annat 
 
Antal terminer vid universitetet: _________ 
 
Dina föräldrar har:  Grundskoleutbildning  Gymnasial utbildning 
 
Högskoleutbildning   
 
Röstade du i senaste valet:  Ja  Nej 
 
Sympatiserar du med: Centerpartiet  Liberalerna 
 
Kristdemokraterna  Moderaterna  Miljöpartiet 
 
Socialdemokraterna  Vänsterpartiet  Sverigedemokraterna  F! 
 
Regeringen gör ett bra jobb:   
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 
Jag har ett stort förtroende för politiker i allmänhet 
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 
Jag har ett stort förtroende för politiker från det/de partier jag sympatiserar 
med i synnerhet 
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 
Jag röstar på parti snarare än vilka frågor de driver i valrörelsen  
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 
Det är viktigt för mig att partiet jag röstar på driver valfrågor jag håller med om 
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 
Du kommer nu att få läsa fyra olika politiska förslag från olika partier och berätta 
vad du tycker om dessa: 

Liberalerna 
”Förra året anmäldes 13 000 våldtäkter. På skyddade boenden sover varje år kvinnor 
och barn 80 000 nätter på flykt. Det här kan ingen acceptera. Vi vill ha resurser till 
mer förebyggande arbete, och att fler som förföljer sin expartner ska få elektronisk 
fotboja. Vi vill ha en samtyckesregel i sexualbrottslagen. Vi vill ge landets 
kvinnojourer långsiktiga och rimliga ekonomiska villkor.”   
Tycker du att förslaget är bra? Ringa in en siffra där 1=håller inte alls med och 
5=håller helt med 
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 

Bilaga 1. 
Kontrollgrupp enkät 1 

Enkäten fortsätter på nästa sida à   

9. Bilagor 
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Sverigedemokraterna 
”Vi värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är 
detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad 
till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och 
som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande 
konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. 
Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i 
krisområdenas närhet. 

Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte 
bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem” 

 
Tycker du att förslaget är bra? Ringa in en siffra där 1=håller inte alls med och 
5=håller helt med 
 
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 

Miljöpartiet 
”Internet ger nya möjligheter till kommunikation och åsiktsutbyte. Men de lagar som 
skyddar dina rättigheter och ger företag och myndigheter möjligheter att lagra 
känsliga uppgifter om dig är för svaga idag. Möjligheterna att ställa samman uppgifter 
ökar, samtidigt som våra möjligheter att skydda oss försämras. Miljöpartiet vill 
också att den som blir utsatt för hemliga tvångsmedel, exempelvis teleavlyssning, ska 
få reda på att den blivit avlyssnad i efterhand (om oskyldig). Oskyldigt avlyssnade ska 
ha rätt till skadestånd. Vi vill inrätta en myndighet för integritetsskydd som ska arbeta 
med att kontrollera hur personuppgifter används.”   

Tycker du att förslaget är bra? Ringa in en siffra där 1=håller inte alls med och 
5=håller helt med 
 
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 

Moderaterna 
”Det behövs nya vägar till jobb så att fler ges möjlighet att visa vad man går för. Detta 
då hindren in på arbetsmarknaden är för stora i dag, vilket stänger ute unga och 
utrikes födda. För att ta sig an det nya utanförskapet behövs ökad flexibilitet och 
enklare vägar in på arbetsmarknaden. Vi föreslår därför att en ny anställningsform för 
unga och nyanlända bör införas i lagen om anställningsskydd, LAS.” 

Tycker du att förslaget är bra? Ringa in en siffra där 1=håller inte alls med och 
5=håller helt med 
 
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
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Obs enkäten är helt anonym och kommer endast att användas i 
uppsatssyfte!  
Tack för att du deltar! /Elin 
 
Ringa in ett svar 
 
Könstillhörighet: Kvinna  Man  Annat 
 
Antal terminer vid universitetet: _________ 
 
Dina föräldrar har:  Grundskoleutbildning  Gymnasial utbildning 
 
Högskoleutbildning   
 
Röstade du i senaste valet:  Ja  Nej 
 
Sympatiserar du med: Centerpartiet  Liberalerna 
 
Kristdemokraterna  Moderaterna  Miljöpartiet 
 
Socialdemokraterna  Vänsterpartiet  Sverigedemokraterna  F! 
 
Regeringen gör ett bra jobb:   
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 
Jag har ett stort förtroende för politiker i allmänhet 
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 
Jag har ett stort förtroende för politiker från det/de partier jag sympatiserar 
med i synnerhet 
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 
Jag röstar på parti snarare än vilka frågor de driver i valrörelsen  
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 
Det är viktigt för mig att partiet jag röstar på driver valfrågor jag håller med om 
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 
Du kommer nu att få läsa fyra olika politiska förslag från olika partier och berätta 
vad du tycker om dessa: 

Feministiskt Initiativ 
”Förra året anmäldes 13 000 våldtäkter. På skyddade boenden sover varje år kvinnor 
och barn 80 000 nätter på flykt. Det här kan ingen acceptera. Vi vill ha resurser till 
mer förebyggande arbete, och att fler som förföljer sin expartner ska få elektronisk 
fotboja. Vi vill ha en samtyckesregel i sexualbrottslagen. Vi vill ge landets 
kvinnojourer långsiktiga och rimliga ekonomiska villkor.”  
Tycker du att förslaget är bra? Ringa in en siffra där 1=håller inte alls med och 
5=håller helt med  
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 

Bilaga 2. 
Experimentgrupp 
enkät 2 

Enkäten fortsätter på nästa sida à   
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Socialdemokraterna 
”Vi värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är 
detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad 
till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och 
som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande 
konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. 
Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i 
krisområdenas närhet. 

Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte 
bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem” 

 
Tycker du att förslaget är bra? Ringa in en siffra där 1=håller inte alls med och 
5=håller helt med 
 
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 

Liberalerna 
”Internet ger nya möjligheter till kommunikation och åsiktsutbyte. Men de lagar som 
skyddar dina rättigheter och ger företag och myndigheter möjligheter att lagra 
känsliga uppgifter om dig är för svaga idag. Möjligheterna att ställa samman uppgifter 
ökar, samtidigt som våra möjligheter att skydda oss försämras. Miljöpartiet vill 
också att den som blir utsatt för hemliga tvångsmedel, exempelvis teleavlyssning, ska 
få reda på att den blivit avlyssnad i efterhand (om oskyldig). Oskyldigt avlyssnade ska 
ha rätt till skadestånd. Vi vill inrätta en myndighet för integritetsskydd som ska arbeta 
med att kontrollera hur personuppgifter används.”   

Tycker du att förslaget är bra? Ringa in en siffra där 1=håller inte alls med och 
5=håller helt med 
 
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
 

Socialdemokraterna 
”Det behövs nya vägar till jobb så att fler ges möjlighet att visa vad man går för. Detta 
då hindren in på arbetsmarknaden är för stora i dag, vilket stänger ute unga och 
utrikes födda. För att ta sig an det nya utanförskapet behövs ökad flexibilitet och 
enklare vägar in på arbetsmarknaden. Vi föreslår därför att en ny anställningsform för 
unga och nyanlända bör införas i lagen om anställningsskydd, LAS.” 

Tycker du att förslaget är bra? Ringa in en siffra där 1=håller inte alls med och 
5=håller helt med 
 
Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med  


