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SKILLNADER I UPPVISAT BIAS MELLAN UTMANARE 

OCH FÖRSVARARE AV STATUS QUO 

 

Sara Hedlund 

 

 

De som förespråkar en ändring av det rådande läget (status quo), 

inom exempelvis politik, har visat sig vara mer påverkade av 

naiv realism än de som vill behålla status quo. Ytterligare 

studier visar att den politiska tillhörigheten kan vara av 

betydelse för hur påverkade av naiv realism dessa utmanare är. I 

två studier har det testats om naiv realism påverkas av 

positionen till status quo (utmana eller försvara) eller av den 

politiska tillhörigheten. I båda studier har en tydlig favorisering 

av den egna gruppen påträffats, samt att personer i 

utmanarposition gentemot status quo gjorde signifikant större 

skillnad mellan ingrupp och utgrupp än vad försvarare av status 

quo gjorde. Den politiska tillhörigheten visade sig inte vara av 

betydelse. En omarbetad version av enkäten väntas stärka 

resultaten ytterligare. Fortsatta studier inom området föreslås. 

 

 

Att grupptillhörighet är viktigt för människor är en av grundpelarna inom modern 

socialpsykologi. Faktum är att många av våra värderingar, trosföreställningar och delar 

av vår identitet kan härledas till de grupper vi är och har varit en del av (Forsyth, 2006). 

Känslan av grupptillhörighet är alltså bra för oss, då denna tillhörighet innebär att vi 

både får tillgång till, och kan dela, information, hjälp och resurser med mera. Detta utan 

att riskera några kostnader då vi inom gruppen har ett ömsesidigt förtroende (Brewer, 

1999), vilket  medför att vi gärna favoriserar den grupp vi själva tillhör, helt enkelt 

därför att det gynnar oss. Tillhörighet till en grupp medför förstås differentiering från 

andra grupper. Inom socialpsykologin är det ett välkänt fenomen att människor tenderar 

att klassificera varandra i sociala kategorier. Närmast instinktivt definierar människor 

om en person tillhör ”oss” eller ”dem”, det vill säga om de tillhör ens ingrupp eller en 

utgrupp (Brewer, 2007).   

 

Men social kategorisering och favorisering av den egna gruppen medför också flertalet 

bias. Fundamentala attributionsfelet är ett av dem, vilket innebär att vi ofta tolkar en 

annan individs beteende som något som ligger i dess personlighet, snarare än att se det 

som att beteendet är ett resultat av den situation som individen befinner sig i (Brehm, 

Kassin & Fein, 2005). På samma sätt anger aktör-observatöreffekten att när det gäller 

vårt eget beteende är det lättare att se det som ett resultat av situation snarare än en del 

av vår personlighet (ibid.). Ytterligare ett bias kallas för naiv realism. Detta fenomen 

innebär att vi tycker att de åsikter vi själva har är ett resultat av rationellt, objektivt och 

opartiskt övervägande (Ross & Ward, 1996). Vi tenderar även att tycka att alla som 

innehar samma åsikt som oss har gjort ett rationellt, objektivt och opartiskt 

övervägande. Människor som inte är av samma åsikt däremot, tenderar vi att se som 

vilseledda, irrationella, påverkade av bias etc. (ibid.). Som naiva realister anser vi ofta 
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att vi själva har den rätta uppfattningen om allehanda företeelser, och förväntar oss att 

om andra personer besatt samma kunskap som vi så skulle även de komma fram till 

denna uppfattning (Reeder, Pryor, Wohl och Griswell, 2005). 

 

Naiv realism och kategoriseringen av ”vi” och ”dom” har i en studie av Reeder m.fl. 

(2005) visat sig påverka vilka bakomliggande motiv som attribueras till både ingruppen 

och utgruppen. I deras enkätstudie fick deltagarna bedöma attityder angående den 

amerikanska invasionen av Irak 2003. Hälften av deltagarna fick bedöma personer som 

starkt stödjer kriget och den andra hälften fick bedöma personer som var starkt emot 

kriget. Bedömningen gick ut på att skatta huruvida motståndare till, och försvarare av 

kriget har etiska motiv, en dold agenda, är moraliska, har hjälpsamma motiv och ifall de 

själva är medvetna om sina motiv. Studien visade att personer som själva stödjer kriget 

och också bedömde dem som stödjer kriget attribuerade denna grupp positiva motiv. 

Personer som var emot kriget och som bedömde personer som var emot kriget 

attribuerade även den gruppen positiva motiv. Däremot, de som skattade en grupp som 

var av annan åsikt än de själva attribuerade gruppen negativa motiv. Det vill säga, när 

deltagarna skattade en grupp som var av samma åsikt som de själva (dvs. ens ingrupp) 

skattade de den mer positivt än om de skattade en grupp som var av annan åsikt än de 

själva (dvs. ens utgrupp). Resultatet visade alltså en generell tendens att vara mer 

positiv till ingruppen och mer negativ till utgruppen.  

 

Även Kenworthy och Miller (2002) har funnit att attityder kan användas som ett sätt att 

särskilja in- och utgrupp. På liknande sätt som Reeder m.fl. (2005) lät de deltagarna i 

sin studie ta ställning till en aktuell fråga och bad dem sedan svara på hur de trodde att 

personer av samma åsikt som de själva (dvs. ingruppen) samt personer som var av 

motsatt åsikt (dvs. utgruppen) format sina åsikter. De variabler som studerades var 

huruvida deltagarna ansåg att ingrupp och utgrupp påverkats av externalitet, 

emotionalitet och rationalitet. Resultaten visade även här en tendens att skatta ingruppen 

positivt och utgruppen negativt, då ingruppen skattades som mer rationell än utgruppen, 

och mindre påverkad av både externalitet och emotionalitet. Bäck, Esaiasson, Gilljam 

och Lindholm (2010) har gjort en liknande studie som testades på gymnasieungdomar i 

Sverige. I denna studie användes två av Kenworthy och Millers (2002) variabler och 

även här uppvisades en benägenhet att skatta ingruppen som rationell och utgruppen 

som externt påverkad.   

 

I flertalet av de studier som mätt ingruppens attityder gentemot utgruppen har samma 

typ av ämnen använts som deltagarna fått skatta attityder kring (t.ex. Bäck, mfl., 2010; 

Bäck & Lindholm, 2011; Kenworthy & Miller, 2002; Reeder m.fl., 2005, Webster & 

Saucier, 2011). Detta är ämnen som kan sägas grundas på ett socialt och politiskt 

ställningstagande. Det finns flera anledningar till att denna typ av ämnen väljs, en av de 

främsta anledningarna är att frågor kopplade till dessa sociala och politiska ämnen ofta 

är viktiga för deltagarna. De är viktiga både för deras självbild och för deras 

personlighet, men också för att de ofta har betydelse för dem själva i deras dagliga liv 

(Kenworthy & Miller, 2002). Ju större betydelse en specifik fråga har för en person, 

desto viktigare blir det att göra skillnad mellan in- och utgrupp (Reeder m.fl., 2005). Är 

frågan dessutom av politisk karaktär, desto större blir benägenheten att göra skillnad på 

grupperna (Webster & Saucier, 2011). 
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Vid användandet av ämnen som grundar sig på ett socialt och politiskt ställningstagande 

skulle en persons politiska tillhörighet kunna vara en betydande faktor när det gäller 

uppvisandet av bias gentemot utgruppen. En vanlig uppfattning inom amerikansk 

psykologi, och som också många studier visat på, är att konservativa är mer 

fördomsfulla än liberala och är mer benägna att göra skillnad på ingruppens och 

utgruppens attityder, och undervärdera deras likheter (Bierly, 1985; Keltner & 

Robinson, 1997; Webster & Saucier, 2011).  

 

Ytterligare studier hävdar dock att den politiska tillhörigheten är av mindre betydelse 

när det gäller hur stor skillnad som görs mellan ingrupp och utgrupp. Både konservativa 

och liberala uppvisar bias gentemot andra grupper, och det som är av betydelse är 

snarare vilket ämne som behandlas (Jost, Pelham, Sheldon & Sullivan, 2002; Webster & 

Saucier, 2011; Wondra, Reeder, Pryor & Hughes, 2011). Webster och Saucier (2011) 

fann att liberala var mer negativa när de skattade personer som sätter sig emot 

förändringar, såsom kristna fundamentalister och medlemmar av 

vapenlobbyorganisationen National Rifle Association, NRA. De konservativa å andra 

sidan, var mer negativt inställda till personer som förespråkar en ändring av traditionella 

synsätt, såsom evolutionister och miljöaktivister.  

 

När Reeder m.fl. (2005) gjorde sin studie om attityder angående kriget i Irak mättes 

också vilka motiv som attribuerades till president George W Bush. En hypotes var att 

republikaner i högre grad än demokrater skulle skatta Bush positivt, då Bush själv är 

republikan. En analys av interaktionen mellan egen attityd till kriget och politisk 

tillhörighet visade dock att politisk tillhörighet (dvs. om man är republikan eller 

demokrat) inte var av betydelse för hur president Bush skattades. Vad som hade 

betydelse var snarare hur en person själv ställer sig till kriget, det vill säga om man var 

för eller emot det. Personer som var för kriget skattade Bush mer positivt än de som var 

emot.  

 

Status quo 

Att använda frågor om sociala och politiska ämnen, jämfört med frågor av mer trivial 

karaktär såsom huruvida deltagarna föredrar hundar eller katter, är intressant då det i 

denna typ av frågor så gott som alltid finns ett rådande läge; ett status quo. När en 

person exempelvis får ta ställning till invasionen av Irak, kan det alltså vara intressant 

att ha i åtanke hur det rådande läget ser ut. Har Irak invaderats, eller är det under 

diskussion? Det vill säga, är personer som är för en invasion utmanare eller försvarare 

av status quo?  

 

Wondra m.fl. (2011) har funnit att positionen som utmanare eller försvarare av status 

quo påverkar skattningar av ingrupp och utgrupp. I deras studie fick både konservativa 

och liberala ta ställning till fri abort och samkönade äktenskap. Hypotesen var att båda 

grupper skulle uppvisa bias gentemot den andra gruppen, i linje med naiv realism. 

Deltagarna fick sedan skatta bakomliggande motiv och rationalitet hos både personer 

som håller med dem i frågan och de som är av motsatt åsikt. Det visade sig, helt enligt 

hypotesen, att både konservativa och liberala skattade den andra gruppen att både ha 

negativa motiv till sin åsikt och vara irrationella. Det påträffades dessutom att de 

konservativa uppvisade mer bias gentemot liberala i abortfrågan, och liberala uppvisade 

mer bias gentemot konservativa i frågan om samkönade äktenskap. Vid tiden då studien 
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genomfördes var abort lagligt i de flesta amerikanska delstater, men inte samkönade 

äktenskap. På så sätt spekulerade författarna kring om att de konservativa kan ses som 

utmanare av status quo i abortfrågan, och liberala som utmanare av status quo i frågan 

om samkönade äktenskap. Om den post-hoc spekulationen skulle stämma, så var 

utmanarna i båda frågorna de som uppvisade mest bias och huruvida de var 

konservativa eller liberala var inte av betydelse (Wondra m.fl. 2011).  

 

Bäck och Lindholm (2011) har också de funnit att utmanare av status quo är mer 

fördomsfulla än försvarare av status quo. Resultatet förklaras med att det rådande läget 

generellt anses vara det sanna och rätta alternativet, därmed hamnar personer som vill 

ändra det rådande läget i en sårbar och utsatt situation vilket ökar behovet av att skydda 

den egna gruppen och dess intressen. Detta skydd innebär således att tala ner den andra 

gruppen och deras motiv. I denna studie av Bäck och Lindholm (2011) mättes dock inte 

deltagarnas politiska tillhörighet, och därför kan inte utrönas om endast positionen till 

status quo påverkade uppvisat bias eller om den politiska tillhörigheten också var av 

betydelse.  

 

 

Studie 1 

 

Syftet med studie 1 är att testa om naiv realism påverkas av positionen till status quo 

(utmana eller försvara) eller av den politiska tillhörigheten. Hypotesen är att positionen 

till status quo är viktigare än den politiska tillhörigheten när det gäller hur stor skillnad 

som görs mellan ingrupp och utgrupp. Ytterligare en hypotes är att utmanare av status 

quo uppvisar mer bias än vad försvarare av status quo gör, samt att  denna asymmetri är 

oberoende av den politiska tillhörigheten.  

 

I studien fick deltagarna ta ställning till huruvida skatterna bör sänkas eller höjas i 

Sverige. Att just den frågan valdes berodde på att skatterna är en politisk fråga som 

engagerar, är relevant och påverkar alla medborgare, vare sig man är inkomsttagare eller 

ej. Således är det troligt att de flesta personer har en bestämd åsikt i frågan. 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare. Sammanlagt deltog 93 personer, exklusive ett bortfall på 

två personer. Av dessa var 30 personer män och 61 personer kvinnor. Två personer 

uppgav inte kön.  Deltagarna hade en medelålder på 23,72 (s = 6,65), med en variation 

på 18 till 53 år. Samtliga deltagare rekryterades på Stockholms universitet och var både 

gymnasie- och universitetsstudenter. Deltagarna erbjöds en Trisslott för sin medverkan. 

Studien genomfördes vid två föreläsningstillfällen på två olika institutioner under en 

paus i respektive föreläsning. 
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Material. Studien genomfördes med hjälp av en enkät. Deltagarna fick först läsa 

en kort text där argument för att både höja och att sänka skatterna i Sverige opartiskt 

presenterades: 

 

Skatter är en viktig valfråga som fungerar som en skiljelinje mellan höger och 

vänster i svensk politik, och avspeglar en grundläggande skillnad i ideologi. 

Högern förespråkar skattesänkningar eftersom det gynnar medborgarnas frihet 

att bestämma över sina egna pengar. Lägre skatter ger mindre pengar åt offentlig 

sektor men mer pengar till privat konsumtion. Vidare menar de att höga skatter 

minskar lusten att arbeta eftersom arbetstagaren får behålla en mindre del av sin 

lön. Vänstern å sin sida förespråkar höga skatter. Detta för att kunna utjämna 

inkomstskillnaderna i samhället genom t.ex. barnbidrag, pensioner, sjukpenning 

osv. Vidare menar de att det behövs en större offentlig sektor som alla kan ta del 

av oberoende av de egna inkomsterna. 

 

Då det inte finns något givet status quo i frågan om en eventuell skatteändring 

manipulerades enkäterna så att ungefär hälften av dem (n = 39) utgick från ett förslag att 

sänka skatterna. Denna version av enkäten innehöll bland annat rubriken ”Införande av 

lägre skatter” och när deltagarna själva fick ta ställning i skattefrågan var 

svarsalternativen i denna version ”Jag skulle välja att sänka skatterna” respektive ”Jag 

skulle välja att inte sänka skatterna”. Resterande enkäter (n = 54) utgick från ett förslag 

att höja skatterna. Denna enkät innehöll i motsats till den förra rubriken ”Införande av 

högre skatter” och svarsalternativen ”Jag skulle välja att höja skatterna” respektive ”Jag 

skulle välja att inte höja skatterna”.  

 

Eftersom status quo alltid innebär att man behåller det rådande klassades de som 

svarade att de inte ville sänka/höja skatten som försvarare och de som var för förslaget, 

och därmed var för en förändring av det rådande läget, som utmanare, oavsett vilken 

version man fått läsa (se Figur 1). Tanken med enkätmanipulationen var att oavsett om 

deltagarna förespråkade låga eller höga skatter så skulle de kunna klassas som utmanare 

av status quo. Av den anledningen nämndes i enkäten ingenting om dagens reella 

skattenivå. Att utmana status quo blev istället att ändra det rådande läget, oavsett om 

ändringen innebar att sänka eller höja skatterna och oavsett vad det nuvarande läget 

innebär.  

 

Förväntningen var att vänstersympatisörer skulle välja alternativen, beroende på vilken 

enkät de blivit tilldelade, att inte sänka skatterna (dvs. försvara status quo) eller att höja 

skatterna (utmana status quo) då höga skatter associeras med vänstern inom svensk 

politik. På motsvarande sätt förväntades högersympatisörer välja alternativen att inte 

höja skatterna (försvara) eller att sänka skatterna (utmana) då låga skatter associeras 

med högern. Med hjälp av enkätmanipulationen förväntades att frågeställningen om det 

är position eller politisk tillhörighet som är avgörande besvaras.  

 

Enkäten var indelad i fyra delar. Den första delen av enkäten behandlade deltagarnas 

egen ståndpunkt i skattefrågan, och inleddes med att de fick besvara påståendet ”Jag 

hade lätt att förstå fördelar och nackdelar med skattesänkningar respektive 

skattehöjningar utifrån texten jag precis läste” (1 = stämmer inte alls och 7 = stämmer 

helt). De fick också besvara frågan om de funderat på skattefrågan tidigare (ja/nej). 
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Sedan fick de själva ta ställning till huruvida de höll med förslaget eller inte. Efter några 

orelaterade frågor ombads sedan deltagarna att själva ange argument till deras 

ståndpunkt i skattefrågan, detta för att hjälpa dem att sätta sig in i frågan och fundera 

mer kring den.  

 

Den andra delen av enkäten behandlade deltagarnas skattningar av åsikten hos personer 

av motsatt åsikt än de själva (dvs. utgruppen). Efter några orelaterade frågor gällande 

utgruppens åsikter fick deltagarna svara på fyra påståenden utformade av Reeder m.fl. 

(2005). Dessa påståenden behandlade i vilken grad deltagarna anser att medlemmar ur 

utgruppen (1) är etiska, (2) drivs av självintresse, (3) har dold agenda samt (4) har 

osjälviska motiv. I den version av enkäten som föreslog skattesänkningar var 

påståenden utformade som exempelvis ”De som tycker annorlunda än jag om införandet 

av skattesänkningar är etiska” och så vidare. I den andra versionen var ordet 

skattesänkningar utbytt mot skattehöjningar; ”De som tycker annorlunda än jag om 

införandet av skattehöjningar är etiska” och så vidare. Samtliga frågor besvarades på en 

skala där 1 = stämmer inte alls och 7 = stämmer helt.  

 

I enkätens tredje del fick de sedan på motsvarande sätt besvara dessa frågor gällande 

personer som är av samma åsikt som de själva, dvs. ingruppen (ex. ”De som tycker 

likadant som jag om införandet av skattesänkningar är etiska” eller ”De som tycker 

likadant som jag om införandet av skattehöjningar är etiska”).  

  

Slutligen i enkätens fjärde och sista del ombads de uppge kön och ålder, hur 

intresserade de i allmänhet är av politik (1 = Inte alls intresserad, 7 = Mycket 

intresserad), var de skulle placera sig själva på en vänster-högerskala (1= Klart till 

vänster, 7 = Klart till höger) och slutligen hur de upplever dagens skatter (1 = För höga, 

7 = För låga).  

 

Procedur. Deltagarna blev först tillfrågade om de ville delta i en 

åsiktsundersökning med en Trisslott som ersättning. De som var intresserade av att delta 

blev tilldelade varsin enkät. Samtliga enkäter låg blandade i en hög och försöksledaren 

visste således inte huruvida en person fick en enkät som föreslog skattesänkning eller 

skattehöjning. Deltagarna fick själva lämna in enkäten när de ansåg sig färdiga, och då 

samtidigt ta emot den utlovade Trisslotten. 

 

Resultat och diskussion 

Den fråga som avsåg hur väl deltagarna förstått informationstexten gällande 

skattesänkningar och skattehöjningar gav ett medelvärde på 6,23 (s = 1,03). Av de 93 

personer som deltog i studien uppgav 90 personer att de tidigare funderat på 

skattefrågan. Frågan som gällde hur intresserade deltagarna i allmänhet anser sig vara 

av politik gav ett medelvärde på 4,60 (s = 1,54). Gällande enkätmanipulationen 

fördelades undersökningsdeltagarna enligt Figur 1 (nedan). 
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Får läsa enkät som föreslår att 

sänka skatterna 

Får läsa enkät som föreslår att 

höja skatterna 

Håller med förslaget 
1. Utmanare av status quo                   

n = 21 

2. Utmanare av status quo                     

n = 22                                          

Håller inte med förslaget 
3. Försvarare av status quo               

n = 18                                     

4. Försvarare av status quo                

n = 31                                         

 
Figur 1. Fördelning av utmanare och försvarare. 

 

 

Manipulationskontroll 1. För att kontrollera att utmanarna i förslaget om höjda 

skatter och försvararna i förslaget om sänkta skatter verkligen är vänstersympatisörer, 

gjordes en tvåvägs beroende ANOVA med 2 (manipulation: höjning/sänkning) x 2 

(position: utmanare/försvarare) design med politisk tillhörighet som beroende variabel 

(där deltagarna skattat sin politiska tillhörighet, 1 = Klart till vänster, 7 = Klart till 

höger). Några signifikanta huvudeffekter av varken manipulation eller position 

uppvisades, F(1, 85) < 2,37, p > 0,13., vilket inte heller förväntades. Resultatet visade 

en signifikant interaktionseffekt, F(1, 85) = 79,53, p < 0,001,  = 0,48. De som fick 

läsa en enkät som föreslog skattesänkningar och inte höll med förslaget (försvarare) 

skattade sig mer till vänster (M = 2,88, s = 0,34) än de som höll med förslaget 

(utmanare) (M = 5,43, s = 0,30). De som fick en enkät som föreslog höjda skatter och 

höll med förslaget (utmanare av status quo) skattade sig som mer till vänster (M = 2,29, 

s = 0,30) än de som inte höll med förslaget (försvarare av status quo) (M = 5,10, s = 

0,25).  

 

Manipulationskontroll 2. För att ytterligare kontrollera att de som uppgett sig vara 

vänstersympatisörer vill ha högre skatter och de som uppgett sig vara högersympatisörer 

vill ha lägre skatter, gjordes ytterligare en tvåvägs beroende ANOVA med 2 

(manipulation: höjning/sänkning) x 2 (position: utmanare/försvarare) design men med 

upplevd skattenivå som beroende variabel (där deltagarna skattat hur de upplever 

dagens skatter, 1 = För höga, 7 = För låga). Några signifikanta huvudeffekter av varken 

manipulation eller position uppvisades, F(1, 85) < 1,46, p > 0,23., vilket inte heller 

förväntades. En signifikant interaktionseffekt uppvisades, F(1, 85) = 95,90, p < 0,001, 

 = 0,53. De som fick läsa en enkät som föreslog skattesänkningar och inte höll med 

förslaget (försvarare) skattade i högre grad att skatterna var för låga (M = 4,53, s = 0,27) 

än de som höll med förslaget (utmanare) (M = 2,24, s = 0,24). De som fick en enkät som 

föreslog höjda skatter och höll med förslaget (utmanare) skattade i högre grad att 

skatterna är för låga (M = 4,90, s = 0,25) än de som inte höll med förslaget (försvarare) 

(M = 2,45, s = 0,20). 
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Sammanfattningsvis visar manipulationskontrollerna att de som i manipulationskontroll 

1 skattade sig som mest till vänster (försvarare av förslaget skattesänkning och 

utmanare av förslaget skattehöjning) även skattade att de upplever dagens skatter som 

för låga. Detta stämmer överens med de traditionella politiska ideologierna, där vänstern 

associeras med höga skatter och högern med låga skatter.  

 

Vidare utfördes fyra separata upprepade ANOVOR, en för varje karaktärsdrag (dvs. 

etik, självintresse, dold agenda och osjälviska motiv). Designen var 2 (målgrupp: 

ingrupp/utgrupp) x 2 (manipulation: höjning/sänkning) x 2 (position: 

utmanare/försvarare) mixad design med den första faktorn som upprepningsfaktor och 

de andra som mellangruppsfaktorer.  

 

Huvudeffekter. Gällande de fyra upprepade ANOVORNA uppvisade samtliga fyra 

karaktärsdrag (etik, självintresse, dold agenda och osjälviska motiv) signifikanta 

huvudeffekter av målgrupp, det vill säga ingruppen och utgruppen skattades signifikant 

olika (se Tabell 1). Ingruppen skattades som mer etisk och att i högre grad ha osjälviska 

motiv än utgruppen. Utgruppen skattades att i högre grad drivas av självintresse och att 

ha en dold agenda än ingruppen. 

 
Tabell 1. Huvudeffekter av målgrupp. Tabellen visar F-värden, signifikansnivåer, frihetsgrader, 

, medelvärden (och standardavvikelser) samt skillnader mellan skattningar av ingrupp och 

utgrupp.  

  

  
F df  Ingrupp M (s) Utgrupp M (s) Skillnad 

 
        

Är etiska 21,13** (1, 88) 0,19 4,69 (0,14) 3,72 (0,14) 0,97 

Drivs av 
självintresse 

       
 

30,62** (1,88) 0,26 3,75 (0,15) 4,98 (0,17) -1,23 

Har en dold 
agenda 

  
 

     

15,14** (1,86) 
0,15 2,77 (0,15) 3,45 (0,17) -0,68 

Har osjälviska 
motiv 

  
 

     

27,63** (1,87) 0,24 4,17 (0,15) 2,97 (0,15) 1,20 

                  

**= p < 0,001  

         

 

Interaktionseffekter. Någon tvåvägsinteraktion mellan målgrupp och manipulation 

uppvisades inte i något av karaktärsdragen. F(1, 86) < 1,65, p > 0,20. Inte heller 

interaktionen mellan målgrupp och position visade sig vara signifikant i något av 

karaktärsdragen. F(1, 86) < 2,07, p > 0,15. 
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Däremot uppvisades signifikanta trevägs interaktionseffekter mellan de tre oberoende 

variablerna (målgrupp, manipulation, position). Den beroende variabeln ”Är etiska” gav 

F(1, 88) = 17,36, p < 0,001,  = 0,17. ”Drivs av självintresse” gav F(1, 88) = 45,64, p 

< 0,001,  = 0,34. ”Har osjälviska motiv” gav F(1, 87) = 40,35, p < 0,001,  = 0,32. 

”Har en dold agenda” nådde inte konventionella signifikansnivåer (p < 0,05), då F(1, 

86) = 2,71, p = 0,104. Av dessa trevägs interaktionseffekter kunde utläsas att försvarare 

av status quo i förslaget skattesänkning samt utmanare av status quo i förslaget 

skattehöjning genomgående gjorde större skillnad mellan ingrupp och utgrupp när det 

gällde beroendevariablerna etik, självintresse och osjälviska motiv (se Tabell 2 och 

Tabell 3). Hypotesen att utmanarna i de båda förslagen skulle göra störst skillnad 

mellan ingrupp och utgrupp gavs med andra ord inte stöd. 

 
Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) samt skillnader i skattningar av ingrupp och 
utgrupp hos de som fått läsa enkät som föreslog skattesänkning.  

 

  Skattesänkning 

 

Utmanare av status quo Försvarare av status quo 

  Utgrupp Ingrupp Skillnad Utgrupp Ingrupp Skillnad 

 
          

Är etiska 4,43 (0,29) 4,19 (0,29) 0,24 3,00 (0,31) 5,06 (0,32) -2,06 

Drivs av 
självintresse 

       
   

4,38 (0,36) 4,57 (0,32) -0,19 5,72 (0,39) 2,56 (0,34) 3,16 

Har osjälviska 
motiv 

          

3,38 (0,30) 3,43 (0,31) -0,05 2,06 (0,34) 5,00 (0,34) -2,94 

                      

 

 
Tabell 3. Medelvärden (och standardavvikelser) samt skillnader i skattningar av ingrupp och 
utgrupp hos de som fått läsa enkät som föreslog skattehöjning.  

 

  
Skattehöjning 

 

Utmanare av status quo Försvarare av status quo 

  
Utgrupp Ingrupp Skillnad Utgrupp Ingrupp Skillnad 

 
          

Är etiska 3,50 (0,28) 5,14 (0,29) -1,64 3,97 (0,24) 4,39 (0,24) -0,42 

Drivs av 
självintresse 

       
   

5,50 (0,35) 3,18 (0,31) 2,32 4,32 (0,29) 4,68 (0,26) -0,36 

Har osjälviska 
motiv 

          

2,41 (0,30) 4,77 (0,30) -2,36 4,03 (0,25) 3,48 (0,25) 0,55 
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Samtliga av de fyra karaktärsdragen (etik, självintresse, dold agenda och osjälviska 

motiv) uppvisade att ingruppen generellt skattas mer positivt än utgruppen. Detta 

innebär alltså att oavsett vilken av enkäterna deltagarna blev tilldelade och oavsett deras 

egen åsikt i frågan skattade de ingruppen mer positivt än utgruppen, vilket även tidigare 

studier visat (t.ex. Bäck m.fl., 2010; Kenworthy & Miller, 2002; Reeder m.fl. 2005).  

Inte i någon av dessa fyra ANOVOR uppvisades någon signifikant effekt av 

manipulation, det vill säga om man blivit tilldelad en enkät som föreslog skattesänkning 

eller skattehöjning. Det var dock heller inte väntat. Den uppställda hypotesen var att det 

är positionen (dvs. om man är utmanare eller försvarare av status quo) som påverkar 

skattningen och inte vilken enkät man fått läsa. Men inte heller position, det vill säga 

om man är utmanare eller försvarare visade någon signifikant effekt. Med andra ord gav 

tvåvägsinteraktionerna inget stöd för hypotesen att utmanare är mer fördomsfulla än 

försvarare. 

 

Däremot påträffades signifikanta trevägs interaktionseffekter mellan de tre oberoende 

variablerna (målgrupp, manipulation, position). Det visade sig att det istället var 

utmanarna av förslaget om skattehöjning och försvararna av förslaget om 

skattesänkning som gjort störst skillnad mellan grupperna. Dessa två grupper är alltså 

(1) de som svarat att de håller med förslaget skattehöjning, det vill säga att de vill 

utmana status quo och höja skatterna, samt (2) de som svarat att de inte håller med 

förslaget skattesänkning, det vill säga att de vill försvara status quo och inte sänka 

skatterna. Detta betyder att dessa två grupper är av samma åsikt; de vill ha skatterna 

höga.  

 

Inom politiken associeras höga skatter med vänstern och låga skatter med högern, vilket 

även visade sig stämma bland dessa undersökningsdeltagare i manipulationskontroll 2. 

De som i denna studie gjorde störst skillnad mellan ingrupp och utgrupp var alltså de 

vilka kan kallas vänstersympatisörer. Då det rådande politiska läget i Sverige idag är en 

regerande högerallians som förespråkar skattesänkningar kan således 

vänstersympatisörer (som förespråkar högre skatter) ses som utmanare av status quo. 

Med andra ord kan det antas att enkätmanipulationen inte fungerade. 

Undersökningsdeltagarna uppfattade möjligen status quo i skattefrågan som att 

skatterna är relativt låga, då låga skatter förespråkas av den sittande regeringen. Om så 

är fallet, bekräftades ändå den ursprungliga hypotesen att utmanare av status quo gör 

större skillnad mellan in- och utgrupp än försvarare av status quo, om än på annat sätt 

än det tänkta. Dock kan det förstås fortfarande inte uteslutas att bias beror på politisk 

tillhörighet. 

 

En korrelation mellan politisk tillhörighet och de fyra beroende variablerna (etik, 

självintresse, dold agenda och osjälviska motiv) gav resultat i den förväntade riktningen. 

Ju mer till vänster deltagarna skattat sig, desto större skillnad gjorde de mellan 

grupperna på samtliga variabler (se Tabell 4).  
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Tabell 4. Korrelationer mellan politisk tillhörighet och beroendevariablerna etik, självintresse, 
dold agenda och osjälviska motiv. 

 

  

Politisk 
tillhörighet 

Är etiska 
Drivs av 

självintresse 
Har en dold 

agenda 
Har osjälviska 

motiv 

Politisk 
tillhörighet 

1 
    

Är etiska -0,45** 1 
   

Drivs av 
självintresse 

0,60** -0,63** 1 

  
Har en dold 

agenda 
0,07 -0,39** 0,39** 1 

 

Har osjälviska 
motiv 

-0,57** 0,64** -0,71** -0,27* 1 

**= p < 0,001; *= p < 0,01 

     

 

Eftersom tolkningen att undersökningsdeltagarna uppfattat status quo i skattefrågan som 

dagens relativt låga skatter är post-hoc, ville jag titta vidare på om det kan finnas stöd 

för att det rådande politiska klimatet påverkar vilka individer som uppfattar sig som 

utmanare och försvarare. Det vill säga, skulle resultaten bli omvänt under ett motsatt 

politiskt klimat? Skulle högersympatisörer visa sig vara mer fördomsfulla än 

vänstersympatisörer vid en vänsterregering? Men det rådande politiska läget går 

naturligtvis inte att manipulera, och några sådana studier finns heller inte att tillgå. För 

att pröva hypotesen har jag vänt mig till registerdata insamlad 1996.  

 

 

Studie 2 

 

De data jag har använt har hämtats från SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) vid 

Göteborgs universitet. Det är en opartisk organisation som sedan 1986 handhar och 

samlar in data gällande åsikter och beteenden kring just samhälle, opinion och medier. 

Deras undersökningar är utförda både på nationell och på regional nivå med 

representativa urval, och kan beställas av alla som är intresserade (SOM-institutet, 

2011).   

 

Syftet med studie 2 är testa hypotesen att högersympatisörer är mer påverkade av naiv 

realism än vänstersympatisörer när det rådande politiska klimatet utgörs av en 

vänsterregering. Detta eftersom högersympatisörer då kan anses vara i utmanarposition 

gentemot status quo och vänstersympatisörer i försvarsposition gentemot status quo. 

Skillnaden mellan studie 1 och studie 2 är att datan i de båda studierna är insamlade 

under motsatta politiska klimat. I studie 2 har jag för mitt syfte valt att använda data 

insamlad 1996 (Holmberg, Nilsson & Weibull, 1998). Detta år hade Sverige en 

socialdemokratisk regering och de borgerliga partierna hade nyligen förlorat makten 
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(riksdagsvalet 1994). Socialdemokraterna var ett starkt parti och Göran Persson hade 

precis tillträtt som statsminister (mars 1996).  

 

Metod 

I det data som SOM-institutet samlade in fick undersökningsdeltagarna bland annat ta 

ställning till om de upplever de olika politiska partierna som (1) inspirerande, (2) 

kunniga och (3) pålitliga. Dessa tre variabler är förstås inte desamma som användes i 

föregående studie, något som naturligtvis hade varit bästa tänkbara scenario. De nya 

variablerna får ändå ses som de bästa möjliga för att testa hypotesen. Likt variablerna i 

föregående studie (etik, självintresse, dold agenda och osjälviska motiv) så kan antas att 

även de nya variablerna skiljer sig i önskvärdhet på samma sätt. Det vill säga, de är inte 

neutrala adjektiv, de är snarare laddade och det borde vara önskvärt att skattas högt på 

inspiration, kunnighet och pålitlighet.  

 

Undersökningsdeltagare. I datan insamlad av SOM-institutet deltog 1779 

personer (Holmberg m.fl., 1998). Samtliga undersökningsdeltagare ombads uppge 

vilket parti de sympatiserar mest med. I föreliggande analys plockades alla de personer 

ut som uppgett att de sympatiserar med moderaterna eller socialdemokraterna. Detta på 

grund av att de är de två största partierna vilka representerar de olika ideologierna att 

förespråka låga respektive att förespråka höga skatter. Detta innebar att 918 personer 

deltog i analysen (dvs. 51,60 % av det totala antalet deltagare), varav 492 

socialdemokrater (53,60 %) och 426 moderater (46,40 %). Av de 918 deltagarna var 

474 män och 507 kvinnor och de hade en medelålder 43,37 (s = 17,77).  

 

Resultat och diskussion 

Tre stycken 2 (målgrupp: skattar socialdemokraterna/moderaterna) x 2 (position: om 

man själv är socialdemokrat/moderat) ANOVA utfördes för vart och ett av de beroende 

variablerna inspiration, kunnighet och pålitlighet. 

 

Huvudeffekter. Gällande samtliga karaktärsdrag (inspiration, kunnighet, 

pålitlighet) uppvisades signifikanta huvudeffekter av målgrupp. Socialdemokraterna 

skattades genomgående mer positivt än moderaterna (se tabell 5). 
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Tabell 5. Huvudeffekter av målgrupp. Tabellen visar F-värden, signifikansnivåer, frihetsgrader, 

 samt medelvärden (och standardavvikelser) för skattningar av socialdemokrater samt 

moderater. 

 

  

F Df  
Social-

demokraterna 
Moderaterna Skillnad 

 
        

Är pålitliga 119,38** (1, 841) 0,12 2,70 (0,03) 2,37 (0,02) 0,33 

        
 

Är inspirerande 127,05** (1, 831) 0,13 2,95 (0,02) 2,60 (0,03) 0,35 

 
  

 
     

Är kunniga 120,10** (1, 837) 0,13 2,47 (0,03) 2,14 (0,02) 0,33 

                  

** = p < 0,001 

         

 

Interaktionseffekter. Vid en analys av interaktionen mellan målgrupp och position 

uppvisades signifikanta interaktionseffekter. De som uppgett sig sympatisera med 

moderaterna gjorde genomgående större skillnad mellan moderater och 

socialdemokrater än de som uppgett sig sympatisera med socialdemokraterna (se Tabell 

6). Den beroende variabeln ”Är pålitliga” gav F(1, 841) = 932,45, p < 0,001,  = 0,53. 

”Är inspirerande” gav F(1, 831) = 831,97, p < 0,001,  = 0,50. ”Är kunniga” gav F(1, 

837) = 612,21, p < 0,001, = 0,42.  

 
Tabell 6. Medelvärden (och standardavvikelser) samt skillnader i skattningar av ingrupp och 
utgrupp hos både socialdemokrater och moderater.  
 

  
Socialdemokrater Moderater 

  
Ingrupp (S) Utgrupp (M) Skillnad     Ingrupp (M) Utgrupp (S) Skillnad      

 
          

Är pålitliga 2,24 (0,04) 2,84 (0,03) -0,60 3,17 (0,04) 1,9 (0,04) 1,94 

 
    

 
  

   

Är inspirerande 2,51 (0,03) 3,04 (0,03) 0,53 3,39 (0,03) 2,16 (0,04) 1,23 

 
          

Är kunniga 2,06 (0,03) 2,48 (0,03) -0,42 2,89 (0,04) 1,8 (0,04) 1,09 

                      

 

 

Av dessa resultat kan utläsas att socialdemokrater generellt skattas mer positivt än 

moderater (se Tabell 4). Tvåvägs interaktionseffekter mellan målgrupp och position 

uppvisade att moderater genomgående gjorde större skillnad mellan socialdemokrater 

och moderater än vad socialdemokrater gjorde (se Tabell 5). När dessa data samlades in 
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av SOM-institutet var socialdemokraterna regerande parti i Sverige. Personer som 

uppger sig sympatisera med moderaterna kan med andra ord anses befinna sig i 

utmanarposition av det rådande läget. Hypotesen kan på så sätt anses få stöd; vid en 

vänsterregering gör moderater (dvs. utmanare) större skillnad mellan ingrupp och 

utgrupp än socialdemokrater (dvs. försvarare). 

 

 

Allmän diskussion 

 

Syftet med studie 1 var att testa om naiv realism påverkas av positionen till status quo 

(utmana eller försvara) eller av den politiska tillhörigheten. Det valda ämnet berörde 

skatterna i Sverige och huruvida de bör sänkas eller höjas. Hypotesen var att positionen 

till status quo skulle ha större betydelse för hur stor skillnad som görs mellan ingrupp 

och utgrupp, än vad politisk tillhörighet skulle ha, vilket tidigare studier indikerat på 

(Wondra m.fl. 2011; Bäck & Lindholm, 2011). Ytterligare en hypotes var att utmanare 

skulle göra större skillnad mellan ingrupp och utgrupp än vad försvarare skulle göra. Då 

det i en eventuell skatteändring inte finns något givet status quo så manipulerades 

enkäterna enligt Figur 1 (ovan). Detta för att det fordras att både förespråkare av 

skattesänkningar och förespråkare av skattehöjningar ska kunna klassas som utmanare 

och försvarare för att kunna testa om det är positionen till status quo eller den politiska 

tillhörigheten som är av betydelse. 

 

Resultaten visade att ingruppen skattades som mer etisk och att i högre grad ha 

osjälviska motiv än utgruppen. Utgruppen skattades att i högre grad drivas av 

självintresse och ha en dold agenda, än ingruppen. Kort sagt, ingruppen skattades 

positivt, och utgruppen skattades negativt. Dessa resultat var väntade och stämmer väl 

överens med både grundläggande gruppsykologisk forskning, som påtalar favorisering 

av den egna gruppen samt nedvärderingen av andra rivaliserande grupper (Brewer, 

1999; Forsyth, 2006), och naiv realism som påtalar en tendens att se ingruppen som 

rationell, objektiv och opartisk och utgruppen som det motsatta (Ross & Ward, 1996).  

 

Hypotesen att positionen som utmanare eller försvarare skulle ha effekt fick inte stöd.  

Någon signifikant tvåvägsinteraktion uppvisades varken mellan målgrupp och 

manipulation eller mellan målgrupp och position. Däremot påträffades en signifikant 

interaktion mellan samtliga tre oberoende variabler (målgrupp, manipulation, position) 

och beroendevariablerna etik, självintresse och osjälviska motiv. Beroendevariabeln 

”dold agenda” visade sig inte vara signifikant. En anledning till detta kan vara att 

uttrycket dold agenda inte används i särskilt stor utsträckning i Sverige. Möjligen är 

dess betydelse aningen odefinierad; det är snarare ett talesätt. Då ”dold agenda” inte ska 

tolkas bokstavligt kan dess betydelse vara svår att förstå. 

 

Vid en analys av medelvärden i de signifikanta trevägsinteraktionerna upptäcktes att 

oavsett vilken av enkäterna deltagarna blivit tilldelade så hade de två grupper som valt 

det alternativ som kan kallas för vänsteralternativet, det vill säga att inte sänka skatterna 

respektive att höja skatterna (beroende på vilken enkät de fått) gjort större skillnad 

mellan ingrupp och utgrupp än de som valt det så kallade höger-alternativet. Då det 

rådande politiska läget i Sverige idag är en regerande högerallians kan således 

vänstersympatisörer (som förespråkar högre skatter) ses som utmanare av status quo. 
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Detta kan vara en anledning till att hypotesen, att det skulle uppvisas en interaktion 

mellan målgrupp och position, inte bekräftades. Deltagarna agerade inte i linje med 

enkätmanipulationens tänkta funktion, de utgick istället ifrån det verkliga rådande läget 

vilket innebär en regering som förespråkar låga skatter. 

 

Det finns säkerligen flera skäl till att manipulationen inte fungerade. Ett av dem är 

troligtvis att förslaget att sänka/höja skatterna inte framgick tillräckligt tydligt. 

Tyngdpunkten i enkäten låg på skattningar av personer av motsatt respektive samma 

åsikt som en själv. För att få en fungerande manipulation borde mer tyngd lagts på det 

påhittade förslaget om en skatteändring. Att detta förslag ens existerade framgick endast 

i rubriken ”Införande av lägre/högre skatter”. Vidare innebar manipulationen att ordet 

skattesänkning användes i den ena versionen, medan ordet skattehöjning användes i den 

andra, enligt beskrivning i föregående metodavsnitt. För att manipulationen skulle ha 

fungerat på det tänkta sättet borde mer tyngd lagts på att detta är ett nytt förslag som 

deltagarna ska ta ställning till. I den studie av Bäck och Lindholm (2011) som visade att 

utmanare är mer fördomsfulla än försvarare fick undersökningsdeltagarna exempelvis 

svara på om de tycker att lärare ska få beslagta elevers mobiltelefoner i klassrummet. 

Då undersökningsdeltagarna var gymnasieungdomar hade de givetvis god uppfattning 

om vad som var status quo i frågan och de uppfattade förmodligen frågan som ett 

förslag. Hade det i föreliggande studie exempelvis presenterats argument för förslagen 

skattesänkning och skattehöjning skulle gissningsvis de som inte håller med förslaget av 

ren provokation mer uppfatta sig som försvarare av det rådande läget. På motsvarande 

sätt skulle personer som håller med förslaget identifiera sig mer med utmanarrollen. 

 

Ett annat skäl till att manipulationen inte fungerade, och som givetvis är kopplat till 

föregående, är att skattefrågan är en väldigt aktuell fråga som kan vara svår att 

manipulera. De allra flesta deltagare uppgav att de funderat på skattefrågan tidigare och 

medelvärdet för hur intresserade deltagarna anser sig i allmänhet vara av politik får 

anses vara relativt högt. Detta visar att skattefrågan intresserar. Deltagarna skulle med 

andra ord kunna tänkas vara så färgade av deras åsikt i den verkliga skattefrågan, att de 

inte kunde ta till sig den tänkta manipulationen. Att manipulationer är svåra att lyckas 

med har även O’Brien och Crandall (2005) fått erfara. I deras studie upptäcktes att 

deltagarna inte skattade som förväntat utifrån deras manipulation utan utifrån hur 

deltagarnas egen uppfattning av status quo såg ut. 

 

Även om manipulationen inte fungerade, så finns det om ovan nämnda teorier stämmer, 

indikationer på att hypotesen att utmanare gör större skillnad mellan grupperna 

bekräftades. De som i studien uppgett sig sympatisera med vänstern gjorde 

genomgående större skillnad mellan grupperna än vad högersympatisörerna gjorde. Då 

det är en högerallians som regerar i Sverige idag, kan vänstersympatisörer således ses 

som utmanare av det rådande läget. Då denna tolkning är post-hoc användes registerdata 

för att bekräfta hypotesen. I studie 2 uppvisades att 1996, när Sverige istället hade en 

socialdemokratisk regering, så var det moderaterna som gjorde störst skillnad mellan 

grupperna. Under dessa datas insamlande var istället moderaterna i utmanarposition och 

socialdemokraterna i försvarsposition.  

 

Grupptillhörighet, favorisering av den egna gruppen och differentiering från andra 

rivaliserande grupper är ett välkänt fenomen inom modern socialpsykologi (Brewer, 
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1999; Brewer, 2007; Forsyth, 2006). Resultaten i dessa två studier visade på en tydlig 

favorisering av den egna gruppen. I studie 1 skattades personer av samma åsikt som en 

själv mer positivt än personer av motsatt åsikt. I studie 2 skattade socialdemokrater sin 

ingrupp mer positivt än vad de skattade moderater och på motsvarande sätt skattade 

moderater sin ingrupp mer positivt än vad de skattade socialdemokrater. Bäck och 

Lindholm (2011) har funnit att utmanare av status quo gör större skillnad mellan 

ingrupp och utgrupp än vad försvarare av status quo gör, vilket även påträffades i dessa 

två studier. En förklaring till denna påträffade skillnad skulle kunna vara att det rådande 

läget (status quo) generellt anses vara det rätta alternativet (Bäck & Lindholm, 2011). 

Personer som vill ändra något som generellt anses vara bra och rätt hamnar därmed i en 

utsatt position där det kan tänkas att behovet av att skydda den egna gruppen och dess 

intressen ökar. Personer som försvarar det rådande läget är på motsatt sätt inte i samma 

behov av att hävda sig. Att tillhöra den grupp som vill ändra det rådande skulle kunna 

tänkas kräva ett större engagemang att bevisa att den egna gruppen är den som står för 

det rätta alternativet och att utgruppen har en felaktig uppfattning. 

 

En invändning mot slutsatsen att det är positionen som utmanare eller försvarare som är 

av betydelse, och inte den politiska tillhörigheten, skulle kunna vara att de frågor som 

använts i de två studierna (studie 1 och studie 2) inte är desamma. I studie 1 mättes hur 

väl deltagarna anser in- och utgrupp vara etiska, drivas av självintresse, ha en dold 

agenda och ha osjälviska motiv. I studie 2 mättes skattningar av in- och utgrupp 

gällande pålitlighet, inspiration och kunnighet. Naturligtvis vore det både en mer 

intressant och en mer reliabel studie om studien genomförts vid ett motsatt politiskt 

klimat. Men ett politiskt klimat går inte att manipulera och någon studie som mätt exakt 

samma beroendevariabler finns inte att tillgå. Att använda studien som mätte pålitlighet, 

inspiration och kunnighet får då ses som det bästa tänkbara. Syftet med studien var 

heller inte att mäta hur ingrupp och utgrupp skattas gällande specifika karaktärsdrag 

utifrån position, snarare att se om det föreligger någon skillnad i hur ingrupp och 

utgrupp skattas utifrån position.  

 

Inför fortsatta studier i ämnet vore det spännande att replikera studien men förändra 

manipulationen så att den framgår på ett tydligare sätt, enligt förslag ovan. De två 

undersökningar som genomförts i denna studie ger båda stöd åt hypotesen, men då 

manipulationen inte fungerade kan de endast ses som indirekta stöd. Skulle studien 

göras om med en lyckad manipulation och visa signifikanta resultat som uppvisar att 

utmanare av status quo är mer fördomsfulla än försvarare av status quo oavsett politisk 

tillhörighet, skulle det innebära ett betydligt starkare stöd åt hypotesen. 
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