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Sammanfattning

Följande uppsats undersöker om högerpopulistisk tv-reklam påverkar våra explicita och implicita 

attityder mot invandrare. Uppsatsen undersöker också om ett personlighetsdrag, neuroticism, gör 

oss mer känsliga för högerpopulistisk tv-reklam. Ytterst lite forskning har gjorts på området, och 

studien är den första som undersöker om högerpopulistisk tv-reklam påverkar våra implicita 

attityder. Studien använder sig av ett experimentellt upplägg. Studieresultaten visar att implicita 

attityder, men inte explicita, påverkas av exponering. Neuroticism hade ingen inverkan. Resultaten 

visar vidare att exponering minskar våra negativa implicita attityder mot invandrare, vilket går emot

tidigare forskning på området. 

Nyckelord: Implicita attityder, högerpopulistisk reklam, explicita attityder, webbaserat experiment, 

neuroticism
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1. Introduktion

Reklam för politiska partier har blivit allt vanligare i Sverige. 2006 blev det tillåtet att sända politisk

tv-reklam via en rad olika tv-kanaler och 2008 expanderade detta tillstånd till att även täcka in TV4 

(Grussel & Nord, 2008). Sedan dess har ytterligare restriktioner försvunnit och TV4 har alltjämt 

öppnat upp för mer reklamtid till politiska partier. I jämförelse med andra EU-länder är Sverige ett 

av de mest liberala gällande lagstiftning kring tv-reklam (Johansson, 2010).

Samtidigt har högerpopulistiska partier ökat sitt stöd över Europa. I takt med partiernas 

framväxt har de även fått mer medialt utrymme, delvis i form av olika annonskampanjer (Betz, 

2013). Den ökade mängd högerpopulistisk reklam har åtföljts av en debatt kring innehållet i politisk

reklam. I Sverige tog en sådan diskussion plats under valrörelsen 2010, när Sverigedemokraterna 

ville sända en valfilm hos TV4. Den ursprungliga filmen nekades av TV 4 på grundval av att den 

ansågs bryta mot förbudet om hets mot folkgrupp, men sändes sedan i en nedklippt version (Schori, 

2010, 27 augusti). Under 2015 aktualiserades diskussionen om politisk reklam återigen, då 

Sverigedemokraterna köpte reklamplats på Stockholms tunnelbana. I reklamkampanjen protesterade

partiet mot det organiserade tiggeriet, och kampanjen kritiserades för att normaliserar rasism 

(Westerlind, 2015, 6 augusti; Lindholm, Shakir, Osei-Amoako & Eriksson, 2015, 4 augusti).

Det är sedan länge känt att politisk reklam påverkar oss. Tidigare studier har bland annat 

visat att tv-reklam påverkar vad vi röstar på, vilka kandidater vi föredrar och hur vi ställer oss i 

specifika politiska frågor (Franz & Ridout, 2007; Garramone, Atkin, Pinkleton & Cole, 1990). En 

högerpopulistisk reklamfilm kan då tänkas göra oss mer vänligt inställda till högerpopulistiska 

partier. En viktig kritik mot Sverigedemokraternas reklamkampanjer är dock inte de ökar stödet för 

Sverigedemokraterna, utan att de riskerar öka rasistiska attityder och fördomar mot utsatta sociala 

grupper (Lindholm m.fl., 2015, 4 augusti). Men kan högerpopulistisk reklam i generellt, och en 

reklamfilm från Sverigedemokraterna i synnerhet, påverka våra attityder och fördomar på ett sådant 

sätt? 

Frågan blir särskilt relevant i ljuset av samtida attitydforskning. Sådan forskning visar att 

attityder kan predicera en rad olika beteenden (Ajzen & Fishbein, 2005; Jost, Rudman, Blair, 

Carney, Dasgupta, Glaser& Hardin, 2009). Individer med negativa attityder mot invandrare kommer

till exempel vara mindre benägna att kalla personer med invandrarbakgrund till en arbetsintervju. 

Om högerpopulistisk reklam påverkar våra attityder mot invandrare kan det följaktligen få  

konsekvenser. Exponering för sådan reklam skulle exempelvis kunna leda till ökad svårighet för 

invandrare att komma in på arbetsmarknaden. 

Huruvida högerpopulistisk reklam påverkar våra attityder gentemot invandrare är oklart. 
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Inom medieforskningen har man i flera studier konstaterat att media påverkar våra attityder och 

fördomar (Happer & Philo, 2013; Mastro, Lapinski, Kopacz & Behm-Morawitz, 2009). Tidigare 

studier har bland annat visat att nyhetsklipp som porträtterar invandrare på ett negativt sätt kan göra 

oss mer fördomsfulla (Arendt, 2013). Fram tills nyligen fanns det dock få genomförda studier som 

undersökt om politisk reklam kan påverka våra fördomar eller attityder gentemot invandrare. 

Resultaten i sådana studier har samtidigt varierat. Vissa studier har funnit en effekt, medan andra 

studier inte funnit en effekt (Matthes & Schmuck 2015; Schemer, 2013). Mot bakgrund av denna 

oenighet syftar följande studie undersöka om våra attityder påverkas av högerpopulistisk reklam. 

Attityder är samtidigt ett omfångsrikt begrepp. Inom attitydforskning skiljer man mellan två 

typer av attityder: explicita och implicita. Skillnaden mellan explicita och implicita attityder ligger i 

graden av medvetande. Vi är medvetna om och kan kontrollera våra explicita attityder, medan våra 

implicita är omedvetna och automatiserade (Greenwald & Banaji, 1995). Lejonparten av tidigare 

studier har endast undersökt om explicita attityder påverkas av högerpopulistisk reklam. Först 2015 

(Matthes & Schmuck) publicerades den första studien som även undersökte om implicita attityder 

påverkas av sådan reklam 

Sådan implicita attitydforskning har dock begränsade generaliseringsmöjligheter. Delvis har 

den enbart undersökt hur vi påverkas av affischer, och delvis är den genomförd i Österrike. Ingen 

tidigare forskning har undersökt hur andra typer av högerpopulistisk reklam påverkar våra implicita 

attityder. Syftet med följande studie blir därför att undersöka om högerpopulistisk tv-reklam kan 

påverka både våra explicita och implicita attityder gentemot invandrare. Som sådan blir studien den 

första i sitt slag. Det blir även första gången en studie undersöker kopplingen mellan 

högerpopulistisk reklam och implicita attityder i en svensk kontext.

Därutöver kommer följande studie även undersöka om ett särskilt personlighetsdrag, 

neuroticism, gör oss mer känsliga för exponering. Personlighetsforskning har indikerat att personer 

med höga värden av neuroticism är mer känsliga för utgruppshot, vilket kan leda till ökade negativa 

attityder mot en upplevd utgrupp (Palmer, 2014). Ingen tidigare studie har dock undersökt om detta 

drag gör att våra explicita och implicita attityder påverkas mer av högerpopulistisk reklam. Följande

studie blir därför den först som prövar om neuroticism kan ha en modererande roll för hur attityder 

påverkas. 

2. Frågeställning

Följande uppsats består följaktligen av tre frågeställningar:
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1. Påverkas våra explicita attityder av exponering för högerpopulistisk reklam?

2. Påverkas våra implicita attityder av exponering för högerpopulistisk reklam?

3. Är personer med höga värden av neuroticism mer känsliga för exponering?

Dessa frågeställningar kommer besvaras med hjälp av ett kontrollerat experiment. Experimentet är 

webbaserat och använder sig av mellangruppsdesign, där deltagare slumpas in i antingen kontroll- 

eller experimentgrupp. I experimentet exponeras deltagarna för högerpopulistisk reklam för att 

därefter genomföra explicita och implicita attitydtest.  

      3. Teori

3.1. Explicita och implicita attityder 

En attityd är en positiv eller negativ känsla mot ett visst objekt eller koncept, till exempel en social 

grupp. Vi har både explicita och implicita attityder. Explicita attityder är under vår medvetna 

kontroll, där vi har möjlighet att ge uttryck för och forma våra explicita attityder efter egen vilja. 

Implicita attityder är bortom vår kontroll. Dessa omedvetna attityder bygger på automatiska 

associationer som skapats genom möten med ett specifikt objekt eller koncept. Om ett koncept ofta 

dyker upp i samband med en negativ känsla kommer associationen mellan konceptet och negativa 

känslor att stärkas. När vi då stöter på konceptet i vår vardag kommer det automatiskt associeras 

med en negativ känsla, vilket kommer påverka hur vi förhåller oss till konceptet (Greenwald & 

Banji, 1995).

Vi har antingen negativa eller positiva implicita attityder mot de flesta objekt och koncept. 

Det inkluderar sociala grupper. Om en viss social grupp ofta paras ihop med en negativ känsla blir 

associationen mellan den sociala gruppen och den negativa känslan starkare. Sådana negativa 

associationer ligger till grund för olika typer av fördomar och stereotyper (Greenwald & Banji, 

1995). Om till exempel konceptet ”invandrare” ofta dyker upp ”kriminalitet”, kommer 

associationen mellan invandrare och kriminalitet att stärkas. När associationen stärks kommer vi 

lättare kunna aktivera konceptet invandrare när kriminalitet redan aktiverats och vice versa. Om ett 

brott då begås kommer vi snabbare associera brottet med en invandrare. Vi kommer också snabbare 

tänka oss att någon är kriminell när den identifierats som invandrare (Arendt & Northup, 2015).

Explicita och implicita attityder är besläktade och kan ibland sammanfalla. Till exempel kan 

en individ ha en stark implicit association mellan invandrare och kriminalitet, och därutöver 

uttryckligen anse att invandrare är mer kriminella. Explicita och implicita attityder anses ändå vara 

två skilda saker och antas grunda sig i olika kognitiva system (Rydell & McConnell, 2006).
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Både explicita och implicita attityder kan predicera olika beteenden. De tenderar dock att 

predicera olika typer av beteenden. Implicita attityder tycks göra ett bättre jobb i att predicera 

omedvetna beteenden, och explicita attityder är bättre på att predicera kontrollerade beteenden. När 

vi till exempel är trötta, upptagna eller stressade antas implicita attityder ha större inverkan på vårt 

beteende (Nosek & Banaji, 2009). En studie av McConnell och Leibold (2001) undersökte om 

negativa implicita attityder mot svarta hade någon inverkan på beteende. Studien fann att deltagare 

med en hög grad av negativa implicita attityder log mindre, pratade kortare tid, gjorde fler talfel och 

tvekade mer i en konversation med en svart experimentledare. 

En annan studie (Green, Carney, Palin, Ngo, Raymond, Lezzoni & Banaji, 2007) visade att 

graden av negativa implicita attityder hos läkare kunde predicera läkarnas benägenhet att skriva ut 

medicin till svarta patienter. Negativa implicita attityder kan dessutom internaliseras av en utsatt 

sociala grupp och öka sårbarheten för stereotyphot. Stereotyphot innebär en rädsla för att bekräfta en

särskild stereotyp om den egna sociala gruppen. Kvinnor kan till exempel vara rädda för att 

underprestera i matematik, eftersom en sådan underprestation bekräftar stereotypen att män är bättre

än kvinnor på matematik. En sådan rädsla leder i sin tur till vissa psykiska påfrestningar, som i sig 

försämrar kvinnors prestation på matematiska uppgifter (Gerstenberg, Imhoff & Schmitt, 2012).

3.2. Attityder och och kontextuella faktorer

Länge trodde forskare att implicita associationer och attityder inte förändrades beroende på 

kontextuella faktorer. Det har dock visat sig att våra implicita associationer kan manipuleras 

(Devine, 2001). En studie av Rudman & Lee (2002) visade till exempel att exponering för misogyn 

rapmusik ökar våra negativa implicita attityder mot svarta. Både individer med låga och höga nivåer

av fördomar påverkades av exponeringen.  Exponering hade dock bara en effekt på explicita 

attityder hos individer med höga nivåer av fördomar, vilket indikerar att individer med låga nivåer 

av fördomar kan kontrollera sina explicita attityder i högre utsträckning.

Efterföljande forskning har visat att sådana kontextuella faktorer kan komma i många former

och påverka många olika typer av attityder. I en studie lät Arendt (2012) sina deltagare läsa olika 

tidningsurklipp om brott som begåtts. I vissa av texterna nämndes det att förövaren var av utländsk 

härkomst. Arendt fann att de deltagare som fick läsa sådana tidningsurklipp uppvisade högre nivåer 

negativa stereotyper mot invandrare än de som fick läsa tidningsurklipp där förövarens nationalitet 

inte nämndes. Förklaringen låg i att associationen mellan ”kriminell” och ”invandrare” stärkts 

genom exponering och blivit mer lättåtkomligt. 

Det finns även studier, däribland av Lubbers, Scheepers och Vergeer (2000), som visat att 
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explicita attityder kan påverkas av hur etniska minoriteter porträtteras i tidningsartiklar. Effekten var

dock avhängig utbildningsnivå. Mer utbildade deltagare hade större möjligheter att kontrollera och 

dämpa sina negativa attityder gentemot etniska minoriteter. 

3.3. Högerpopulistisk reklam och attityder

3.3.1. Högerpopulistisk reklam

Högerpopulistiska partier har vuxit sig allt starkare i Europa. Samtidigt har partiernas mediala 

utrymme ökat, där högerpopulistiska budskap får allt större genomslag. Sådana budskap är av olika 

slag och kan vara svåra att ringa in, men brukar ofta ha udden riktad mot invandring och framför allt

muslimska invandrare (Betz, 2013). 

Schmuck och Matthes (2015) menar att högerpopulistiska budskap primärt kommer i två 

olika former. Den första typen av budskap tenderar att framställa invandrare som ett ekonomiskt 

hot, där invandring sker på bekostnad av andra sociala grupper. Den andra typen av budskapet 

framställer invandrare som ett symboliskt eller kulturellt hot, där invandrares attityder, värderingar 

och moral riskerar att hota ett lands kultur. Ofta används båda typer av budskap.

Även svenska Sverigedemokraterna har använt sig av sådan retorik. Bland annat har 

Sverigedemokraternas partiledare beskrivit muslimer och islam som Sveriges största utländska hot 

(Åkesson, 2009, 19 oktober). Partiledaren listar en rad kulturella skillnader mellan muslimer och 

icke-muslimer, som han menar riskerar att hota vårt västerländska levnadssätt. Sverigedemokraterna

har vid andra tillfällen betonat invandringens kostnader, där begränsad invandring kopplas ihop med

lägre pensionärsskatt (Larsson, 2013, 2 oktober).

3.3.2. Högerpopulistisk reklam och explicita attityder

Huruvida högerpopulistiska budskap och reklam påverkar våra attityder mot invandrare är relativt 

outforskat. Tidigare studier har främst undersökt om explicita attityder och stereotyper påverkas av 

till exempel valfilmer eller politiska smutskastningskampanjer. Resultaten har varierat. Schemer 

(2012) fann att exponering för invandringskritiska politiska kampanjer ledde till mer negativa 

explicita attityder mot asylsökande. Andra studier har funnit att reklam från högerpopulistiska 

partier kan öka explicita negativa attityder mot invandrare, men bara för lågutbildade (Schmuck & 

Matthes, 2015). 

Matthes & Schmuck (2015) fann samtidigt, i olikhet med tidigare studier, att exponering för 

högerpopulistisk reklam inte hade en direkteffekt på negativa explicita attityder mot invandrare. 

Istället fann de att lågutbildade – men inte högutbildade – fick sina negativa stereotyper mot 
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invandrare stärkta, vilket i sin tur påverkade deras explicita attityder. Det råder därmed en viss 

oenighet inom forskarvärlden. En sådan oenighet beror delvis på mätmetoder. Mattthes & Schmuck 

(2015) och Schmuck & Matthes (2015) mätte explicita attityder genom att deltagarna fick ta 

ställning till tre påståenden. Dessa behandlade bland annat begränsning av invandring och om 

invandring har skadliga effekter för Österrike. Även i Schemers (2012) studie fick deltagarna ta 

ställning till ett antal påståenden, men dessa påståenden fokuserade på om invandrare fick oförtjänta

fördelar eller bröt mot vissa traditionella värderingar. Mätmetoderna antas därför fånga in olika 

saker. 

Samtidigt har tidigare studier inte mätt om exponering för högerpopulistisk reklam påverkar 

våra explicita attityder mot muslimska invandrare eller islam. Högerpopulistiska kampanjer, framför

allt sådana som porträtterar invandrare som ett symboliskt hot, fokuserar ofta på invandrande 

muslimer (Betz, 2013). Sådana reklamkampanjer kan då främst antas påverka våra attityder mot 

muslimer, och inte mot invandrare i största allmänhet. Om man då, likt tidigare studier, mäter hur 

vår inställning till invandring påverkas i generellt riskerar man att underskatta sambandets styrka. I 

ljuset av tidigare forskning kommer därför följande hypotes att prövas:

h1: Exponering för högerpopulistisk tv-reklam påverkar våra explicita attityder mot 

muslimer och islam.

3.3.3. Högerpopulistisk reklam och implicita attityder

Matthes & Schmuck (2015) fann att högerpopulistisk reklam inte påverkar explicita attityder hos 

högutbildade. Det går i linje med tidigare studier, som funnit att utbildning skyddar oss från att bilda

negativa explicita attityder gentemot invandrare. Det finns samtidigt vissa problem med att mäta 

negativa attityder mot invandrare med explicita mått. Sådana problem kan tänkas dölja den inverkan

som högerpopulistisk reklam har på högutbildade. 

En kritik mot explicita mått är att de kan manipuleras. Vi kan ha fördomar och negativa 

attityder mot invandrare, men välja att inte avslöja sådana attityder under ett test (Karpinski & 

Hilton, 2001). Det beror på ett fenomen som kallas för ”social desirability bias”. Fenomenet innebär

att vi besvarar frågor på ett socialt eftersträvansvärt sätt. Om vi tror att andra ogillar negativa 

attityder mot invandrare kommer vi försöka dölja sådana attityder. Det blir då svårt att veta om 

högutbildade påverkas mindre av exponering, eller om de är bättre på att dölja hur mycket de 

påverkas. 

Vi kan inte på samma sätt kontrollera våra implicita attityder, som är automatiska och 
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omedvetna. I en studie undersökte Nosek (2005) denna skillnad mellan explicita och implicita 

attityder. Studien visade att det inte fanns någon skillnad hos studiedeltagarnas explicita och 

implicita attityder när de skulle rangordna Coca-Cola och Pepsi. Det fanns dock en stor skillnad 

mellan explicita och implicita attityder när deltagarna skulle rangordna tjocka och smala människor.

Studieförfattarna drog slutsatsen att desto känsligare en jämförelse var, desto större skillnad uppstod

mellan explicita och implicita attityder. När individer är mindre bekymrade över vilket svar eller 

värdering som är socialt eftersträvansvärd minskar diskrepansen mellan explicita och implicita 

attityder. En studie från 2004 (Frantz, Cuddy, Burnett, Ray & Hart, 2004) bekräftade svårigheten i 

att kontrollera implicita attityder. Studiens deltagare fick veta att de skulle genomföra ett test som 

mäter deras implicita rasistiska attityder. Det ledde dock inte till, i olikhet med explicita mått, en 

lägre nivå av implicita rasistiska attityder. 

Vi kan inte heller skydda våra implicita attityder från att påverkas på samma sätt som vi kan 

skydda våra explicita attityder. I en studie visade Strack & Deutsch (2004) att vi kan skydda oss från

reklam med stereotypiskt innehåll genom att bestrida innehållet. En reklam som porträtterar 

invandrare som kriminella kan då bemötas med påståendet att invandrare inte är kriminella. Arendt, 

Marquart och Matthes (2015) har dock visat att sådant typ av motstånd har mycket liten effekt för 

våra implicita attityder. Högerpopulistisk reklam stärker våra associationer mellan invandrargrupper 

och olika negativa attribut alldeles oavsett våra explicita attityder eller vårt medvetna motstånd. 

Man kan därmed anta att explicita mått riskerar att missa den effekt som politisk reklam har 

på mottagaren, speciellt när det berör känsliga ämnen som attityder mot invandrare. Ytterst få 

studier har dock undersökt om politisk reklam påverkar våra implicita attityder. Matthes & Schmuck

publicerade 2015 en första studie som undersökte kopplingen mellan högerpopulistisk reklam och 

implicita attityder. 

I studien exponerades en experimentgrupp för högerpopulistiska affischer som porträtterade 

muslimska invandrare på ett stereotypt sätt. Deltagarna fick se tre stereotypa affischer och därefter 

genomföra ett Implicit Associationstest (IAT), som mäter implicita attityder mot utlänningar. 

Studien fann att exponering påverkade deltagarnas implicita attityder, men enbart hos högutbildade 

individer. Studieförfattarna fann att lågutbildade redan hade höga värden av negativa implicita 

attityder. De antogs därför påverkas mindre av exponering. Arendt, Marquart och Matthes (2015)  

hittade liknande resultat när de undersökta om implicita stereotyper påverkas av högerpopulistisk 

reklam. 

De två genomförda studierna hittade dock relativt små effektstorlekar (D = 0.15, D = 0.10). I

jämförelse fann Park, Felix och Lee (2007) att negativa implicita attityder minskade med D = 0.51 
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när studiedeltagare exponerades för positiv information om muslimer. En sådan exponering hade 

följaktligen betydligt större effekt. Sammantaget indikerar dessa studier ändå att även högutbildade 

påverkas av högerpopulistisk reklam. Samtidigt har dessa studier begränsad generaliserbarhet.

Det beror delvis på att all tidigare forskning är genomförd i Österrike och bygger på reklam 

från Österrikes Frihetsparti (FPÖ). Sådana resultat kan inte nödvändigtvis generaliseras till andra 

länder och partier. Medborgare i olika länder kan vara olika känsliga för högerpopulistisk reklam. 

En svensk studie från 2008 (Grussel) fann till exempel att svenskar har en mer ambivalent 

inställning till reklam än andra. Svenskar ser mer kritiskt på tv-reklam än till exempel 

tidningsreklam. Sådana fynd tycks stämma även för politisk tv-reklam, där Grussel och Nord (2008)

studie fann att fyra av tio svenskar anser att politisk tv-reklam ger en översimplifierad bild av 

politiken. En studie av Christ, Thorson och Caywood (1994) visade även att inställning till politisk 

reklam påverkar hur vi reagerar på sådan reklam. Svenskar kan därför tänkas reagera annorlunda på 

politisk reklam än andra. 

Tidigare studier har därutöver enbart undersökt om högerpopulistiska affischer påverkar våra

implicita attityder. Samtidigt använder politiska partier en rad olika mediekanaler, där framför allt 

politisk tv-reklam blivit allt vanligare. Dessa mediekanaler påverkar oss på olika sätt. En studie fann

bland annat att vi lägger mer uppmärksamhet på tv-reklam än affischer. Man kan då anta att 

exponering för högerpopulistisk tv-reklam har en starkare effekt på våra implicita attityder än 

högerpopulistiska affischer (Dash & Belgaonkar, 2012). 

Ingen tidigare forskning har dock undersökt vilken effekt högerpopulistisk tv-reklam har på 

våra implicita attityder. Tidigare studier har inte heller undersökt förhållandet mellan 

högerpopulistisk reklam och implicita attityder i en svensk kontext. Det leder till studiens andra 

hypotes:

h2: Exponering för högerpopulistisk tv-reklam påverkar våra implicita attityder mot 

invandrare.  

Tidigare studier (Arendt m.fl., 2015; Matthes & Schmuck, 2015) har visat att utbildning modererar 

den effekt som högerpopulistisk reklam har på våra explicita och implicita attityder. Vid exponering 

förändras implicita attityder mest hos högutbildade och explicita attityder förändras mest hos 

lågutbildade. Lågutbildade antas ha mindre kunskap om invandringsfrågor och därigenom sämre 

förmåga att ifrågasätta högerpopulistisk reklam (Matthes & Schmuck, 2015). 

Tidigare forskning har inte hittat något samband samband mellan en rad andra variabler och 
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känslighet för exponering. Sådana variabler inkluderar kön, ålder och politisk ideologi. Det finns 

dock ingen tidigare forskning som undersökt om vissa personlighetstyper är extra känsliga för 

exponering.

3.4. Personlighetsdrag som modererande variabel

Inom personlighetsforskning dominerar en teori som delar in personlighet i fem universella drag: 

öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism. Dessa drag antas vara 

universella och kan predicera en rad olika beteenden och attityder, däribland fördomar. Individer 

med höga värden av öppenhet är till exempel mindre fördomsfulla och mindre auktoritära än 

individer med låga värden av öppenhet (Hirsch, DeYoung, Xu & Peterson, 2009).

För att negativa fördomar om en utgrupp, så som invandrare, ska uppstå måste utgruppen ses

som ett hot mot ingruppen. Palmer (2014) menar att vissa personlighetsdrag gör oss sämre 

förberedda på att hantera sådana hot. Ett sådant drag är neuroticism. Neuroticism kännetecknas av 

ängslighet, ledsamhet och en oförmåga att hantera stress. 

Neuroticism korrelerar inte med generell fördomsfullhet, men det har antagits att neurotiska 

drag kan påverka hur vi uppfattar en social utgrupp i en hotande situation. En neurotisk person har 

samma basnivå av fördomar som icke-neurotiska personer, men påverkas mer av en situation där 

ingruppen upplevs som hotad av en utgrupp. I sådana situationer antas neurotiska personer bli mer 

negativt inställda till utgruppen. Palmer (2014) fann till exempel att neurotiska personer, när de 

känner sig hotade, blir mer benägna att förespråka stereotyper om afroamerikaner. Högerpopulistisk 

reklam tenderar samtidigt att ställa en ingrupp (svenskar) mot en utgrupp (invandrare), där 

utgruppen porträtteras som ett symboliskt och ekonomiskt hot. Om neurotiska personer exponeras 

för sådan reklam kan det tänkas påverka hur de uppfattar utgruppen.

En studie av Schemer (2011) har därutöver visat att vissa affektiva tillstånd, så som ångest, 

gör att vi lägger mer uppmärksamhet på politisk reklam. Det finns då två potentiella processer som 

påverkar hur en neurotisk person reagerar på högerpopulistisk reklam. Delvis reagerar personen mer

på det upplevda hotet som reklamen vill förmedla, och delvis leder denna reaktion till att mer 

uppmärksamhet läggs på reklamen. Det kan därför antas att neurotiska personer blir mer påverkade 

av högerpopulistisk reklam än icke-neurotiska personer, både gällande implicita och explicita 

attityder. Neuroticism skulle då kunna fungera som en modererande variabel. Ingen tidigare studier 

har prövat om så är fallet. Det leder därför till studiens tredje och sista hypotes:

h3: Exponering för högerpopulistisk reklam har en större inverkan på neurotiska personers 
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attityder än icke-neurotiska personer

            4. Summering av teori

Vi har både explicita och implicita attityder. Dessa attitydtyper påverkar oss på olika sätt, men båda 

är kopplade till olika typer av beteenden (Ajzen & Fishbein, 2005). Vill man förstå olika typer av 

beteenden, så som diskriminering, blir det därför viktigt att undersöka attityder. Våra implicita 

attityder kan till exempel påverka hur vi bemöter vissa sociala grupper i en vardaglig 

samtalssituation (Green m.fl., 2007). Eftersom våra attityder påverkar vårt beteende blir det även 

viktigt att veta hur våra attityder formas. Forskning har visat att till exempel nyhetsartiklar, tv-

reklam och politisk reklam kan forma våra attityder (Arendt, 2013; Matthes & Schmuck, 2015; 

Happer & Philo, 2013).

Samtidigt blir högerpopulistiska partier allt starkare i Europa. Sådana partier vill porträttera 

invandringen som ett ekonomiskt och symboliskt hot, och problematiserar framför allt muslimska 

invandrare (Betz, 2013). Forskning har visat att sådana budskap kan påverka våra attityder mot 

invandrare. Tidigare forskning har främst fokuserat på explicita attityder, men det har nyligen 

publicerats studier som undersök hur sådana budskap påverkar våra implicita attityder (Matthes & 

Schmuck, 2015). Dessa studier indikerar att högerpopulistisk reklam kan öka våra negativa explicita

och implicita attityder mot invandrare. Följande studie kommer därför pröva om explicita attityder 

påverkas av högerpopulistisk tv-reklam. Det blir även den första studien som prövar om implicita 

attityder påverkas av sådan reklam.

Det kan även vara så att vi påverkas olika av sådan reklam. Utbildning tycks ha en viktig 

roll, men vissa personlighetsdrag kan även spela in. Palmer (2014) menar att neurotiska personer 

blir mer negativt inställda till utgrupper när de känner sig hotade. Neurotiska personer kan då bli 

mer benägna att förespråka negativa stereotyper om en utgrupp. Studien kommer därför också 

undersöka, för första gången, om neuroticism påverkar hur känsliga vi är för exponering av 

högerpopulistisk reklam. 

           5. Metod

5.1. Design

Studien genomfördes i form av ett webbaserat experiment. Det finns flera fördelar med ett sådant 

upplägg. Det är lättare att rekrytera deltagare, eftersom medverkande kräver mindre resurser och tid 

av studiedeltagaren. Det är därutöver tidsbesparande för experimentledaren, eftersom 

experimentprocessen i stort blir automatiserad. Därigenom finns det ingen direkt begränsning i hur 
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många experimentdeltagare som kan hanteras. Webbaserade experiment har även vissa möjligheter 

att stärka den interna validiteten. I vanliga kontrollerade labbexperiment finns risken att 

experimentledaren påverkar resultaten via så kallade försöksledareffekter. Vetskap om att en 

deltagare är med i experiment- eller kontrollgrupp kan påverka hur den bemöts. Ett sådant problem 

finns inte i webbaserade experiment, där alla instruktioner sker i textform och är identiska för varje 

deltagare (Reips, 2002). 

Det finns även vissa problem med webbaserade experiment. Den främsta nackdelen är att 

man inte kan kontrollera miljön där deltagaren genomför experimentet. Det är därför svårt att veta 

om det finns vissa miljöfaktorer, så som störande ljud, som kan påverka experimentresultaten. Det 

går dessutom inte kontrollera att deltagarna är uppriktiga med sina uppgifter eller genomför testet på

ett seriöst sätt. Så är även fallet för kontrollerade laboratorieexperiment, men problemen förväntas 

inte uppstå i samma utsträckning (Azar, 2010). Flera studier har samtidigt jämfört resultaten mellan 

webbaserade experiment och laboratorieexperiment. Sådana studier har inte hittat några signifikanta

skillnader mellan uppläggen (Schoeffler, Stöter, Bayerlein, Edler, & Herre, J. 2013; Zuffi, Scala, 

Brambilla, & Beretta 2006). 

Experimentet använde sig av mellangruppsdesign där deltagarna slumpades in i antingen en 

experiment- eller kontrollgrupp. Den slumpmässiga tilldelningen minskar risken för att grupperna 

skiljer sig åt på något substantiellt sätt. En skillnad i testresultat kan då antas bero på manipulering 

av den oberoende variabeln.

Studien bestod av två beroende variabler. Den första variabeln var implicita attityder mot 

invandrare. Implicita attityder operationaliserades i form av D-poäng på ett IAT. Invandrare 

operationaliserades i form av arab-muslimska namn. Tidigare studier (Matthes & Schmuck, 2015; 

Arendt, Marquart & Matthes, 2015) har operationaliserat invandrare på ett liknande sätt. 

Operationaliseringen ansågs lämplig eftersom högerpopulistiska budskap främst har udden riktad 

mot muslimska invandrare. Det bör samtidigt betonas att personer med arab-muslimska namn inte 

behöver vara invandrare. Sådana problem uppstår alltid om man vill operationalisera invandrare 

genom namn, eftersom namn inte nödvändigtvis kan kopplas till etnicitet eller härkomst. Inga 

tidigare studier har dock använt ett annorlunda upplägg, och det bör betraktas som en nödvändig 

förenkling. I slutändan är det väsentliga inte om arab-muslimska namn bör betraktas som 

invandrarnamn, utan om sådana namn associeras med invandrare. Om så är fallet, vilket tidigare 

studier (Arendt m.fl., 2015) antagit, blir konsekvenserna desamma som om arab-muslimska namn 

vore invandrarnamn. 

Explicita attityder operationaliserades i form av poäng på en femgradig islamoprejudice-

14



skala. Studien innehöll därutöver en modererande variabel, neuroticism. Denna variabel 

operationaliserades i form av poäng på ett nedkortat personlighetstest. Beroende variabler, 

kontrollvariabler och den modererande variabeln kommer beskrivas i större detalj under 

efterföljande avsnitt. 

Studiens oberoende variabel var exponering för politiska reklamklipp. Experimentgruppen 

exponerades för högerpopulistiska, invandringskritiska reklamklipp. Detta operationaliserades i 

form av två reklamklipp från Sverigedemokraterna. Kontrollgruppen exponerades också för 

politiska reklamklipp, men utan högerpopulistiska, invandringskritiska budskap. Kontrollgruppen 

exponerades för politisk reklam för att utesluta möjligheten att politisk reklam i sig påverkar våra 

implicita attityder.

Mellan de två sverigedemokratiska klippen visades ett kontrollklipp från 

Socialdemokraterna. Klippet lades in av flera skäl. Kontrollklippet fungerade delvis som en paus 

mellan de två experimentklippen för att undvika en habitueringseffekt. Habituering innebär att man 

reagerar mindre på ett stimulus desto mer man utsätts för det. Kontrollklippet syftade också till att 

maskera studiens huvudsakliga syfte samt vilken grupp deltagaren tillhörde. Deltagarna 

informerades om att de skulle få se slumpmässiga reklamklipp från olika politiska partier. 

Informationen hade inte varit trovärdig om deltagare i experimentgruppen enbart fått se klipp från 

Sverigedemokraterna.

5.2. Deltagare

Studien använde sig av bekvämlighetsurval och rekryterade deltagare via sociala medier. Totalt 30 

personer deltog i studien, varav 20 deltagare identifierade sig som män och 10 deltagare 

identifierade sig som kvinnor. En majoritet (53,3%) av deltagarna var mellan 24-35 år gamla. Två 

deltagare exkluderades på grund av ofullständiga uppgifter. 90% av deltagarna (27st) hade en 

avslutad eller pågående högskole- eller universitetsutbildning. Resterande tre deltagare hade en 

avslutad eller pågående gymnasieutbildning. Ingen monetär ersättning utgick till deltagarna. 

Däremot hade varje deltagare chansen att vinna biobiljetter som lottades ut efter studien. 

Ett lågt deltagarantal, som i den aktuella studien, är ofta vanligt i liknande 

socialpsykologiska experiment. Rudman och Lee (2002), som undersökte om implicita fördomar 

påverkas av att lyssna på rapmusik, hade enbart 30 deltagare i sin studie. Även den studien använde 

sig av implicita associationstest och mellangruppsdesign. Ett ännu mindre deltagarantal kan 

dessutom vara acceptabelt under vissa villkor. Hill (1998) menar exempelvis att en pilotstudie eller 

explorativ studie kan ha så lite som 10 deltagare. Deltagarantalet antas vara tillräckligt stort för att 
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pröva en nollhypotes, även om det kan finnas vissa svårigheter i att få statistiskt signifikanta 

resultat.

Bekvämlighetsurval med ett lågt antal deltagare medför samtidigt risken att en skillnad 

mellan experiment- och kontrollgrupp existerar på grund av att grupperna skiljer sig åt på förhand 

(Farrokhi & Mahmoudi-Hamidabad, 2012). Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan 

kontroll- och experimentgrupp gällande ålder, kön, politisk ideologi, utbildning, neuroticism eller 

huruvida man genomfört ett implicit associationstest innan. Grupperna skiljde sig åt gällande graden

av kontakt med utlänningar, där experimentgruppen hade mindre kontakt med utlänningar än 

kontrollgruppen. Denna variabel har däremot inte visat sig vara kopplad till explicita eller implicita 

attityder (Matthes & Schmuck, 2015).

5.3. Material

Totalt sex reklamklipp användes i studien. Samtliga klipp var valfilmer från 2010. Kontrollgruppen 

fick se tre klipp från olika politiska partier (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet), där

inget av klippen berörde invandring. Experimentgruppen fick också se tre klipp. Två av klippen 

uppmanade till begränsad invandring (Sverigedemokraterna) och ett tredje (Socialdemokraterna) 

hade ingen koppling till invandringsfrågan.

De två sverigedemokratiska klippen valdes ut eftersom de bedömdes innehålla 

invandringskritiska, högerpopulistiska budskap. Sådana budskap bör porträttera invandrare eller 

invandringen som ett symboliskt hot, ekonomiskt hot eller båda delar (Schmuck & Matthes, 2015). 

Det första klippet var en del av Sverigedemokraterna Stockholms valkampanj. I klippet beskrivs 

Stockholm som en delad stad, där invandrartäta förorter präglas av upplopp och bilbränder. 

Sverigedemokraterna föreslår begränsad invandring som en lösning. I det andra klippet, som också 

är från valrörelsen 2010, tävlar burkaklädda kvinnor med pensionärer om statsbudgeten. Det första 

klippet porträtterar invandrare som ett kulturellt hot, där invandringen kopplas ihop med upplopp 

och kriminalitet. Det andra klippet porträtterar invandrare som ett symboliskt och ekonomiskt hot, 

där tittaren får välja mellan burkaklädda kvinnor med barnvagnar eller svenska pensionärer. Båda 

klippen antas porträttera invandringen och invandrare på ett negativt sätt.

Tidigare studier har visat att en viss dos av stimulus är nödvändig för att få effekt (Arendt, 

2015). Dessa studier har funnit att exponering för så lite som två politiska affischer påverkar våra 

implicita attityder (Arendt m.fl., 2015). Fler klipp hade kunnat inkluderas i studien, men delvis 

ansågs det inte nödvändigt, och delvis fanns det en svårighet att hitta klipp som mötte kriterierna 

(Schmuck & Matthes, 2015) för att klassificeras som högerpopulistiska reklam
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5.4. Mått

5.4.1. Beroende variabler

Explicita attityder

Islamofobi definierades 1997 av Runnymede Trust som en rädsla för och ogillande av muslimer. 

Islamofobi inkluderar även att man ser islam som barbariskt, irrationellt och på det hela taget 

underlägsen västerländsk kultur. Islamofobi är samtidigt en omdiskuterad term och har kritiserats 

för att inkludera både fördomar mot islam och legitim, sekulär kritik mot islam. Som svar på detta 

lanserades 2012 en ny islamofobi-skala. Skalan skiljer ut fördomsfulla attityder mot islam från 

sekulär kritik av islam. Denna ”islamoprejudice”-skala har visat sig korrelera väl med andra mått på

explicita och implicita fördomar. Skalan visade sig också vara en bättre prediktor för hur individer 

förhåller sig till byggandet av moskéer – en konkret politisk fråga – än tidigare explicita mått 

(Imhoff & Recker, 2012). 

I studien användes skalan i form av sex påståenden som studiedeltagaren tog ställning till via

en sjugradig likertskala (från 1 = jag håller inte alls med till 7 = jag håller helt med) . Deltagarna 

fick bland annat svara på om de ansåg att islam är en ålderdomlig religion, om muslimer är 

oförnuftiga i jämförelse med västeuropéer och om islam delar universella etiska principer med 

kristendomen. 

Implicita attityder

Implicita attityder mättes med hjälp av ett Implicit Associationstest (IAT). IAT lanserades 1998 av 

Greenwald, McGhee och Schwartz och har sedan dess använts för att mäta implicita attityder, 

stereotyper och fördomar kopplade till en rad olika sociala grupper. Måttet är det populäraste av sitt 

slag och har visat sig kunna predicera en rad olika typer av beteenden. En svensk studie (Rooth, 

2010) visade till exempel att testet kunde predicera hur benägen en arbetsgivare var att kalla en 

person med arab-muslimskt namn till en arbetsintervju. 

Testet har lite olika utformning beroende på vad det syftar till att mäta, men grundstrukturen 

är densamma. I den aktuella studien används en översatt opensource-version av testet som mäter 

implicita attityder mot arab-muslimer. Testet består av sju rundor. Deltagarna instrueras att 

kategorisera ord i olika kategorier. Under den första rundan ska deltagarna kategorisera 12 namn 

(Erik, Lars, Johan, Anders, Per, Karl, Ali, Ameer, Mohammed, Said, Reza och Hassan) i två olika 

kategorier (arab-muslimska namn och svenska namn). Deltagarna instrueras att genomföra 

kategoriseringen så snabbt som möjligt med så få fel som möjligt. För många fel eller för lång 
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svarstid leder till att svaren stryks. Syftet med tidspressen är att deltagaren ska svara så automatiskt 

och omedvetet som möjligt. I de två efterföljande rundorna ska deltagarna kategorisera 12 nya ord 

(Skratt, Lycka, Frihet, Vacker, Lojal, Fred, Mord, Ondska, Fattigdom, Sjukdom, Cancer och Olycka)

i två nya kategorier (Positivt och Negativt). 

Efter det ska alla 24 ord kategoriseras i de fyra kategorierna. Svenska namn och positivt 

ligger nu uppe på den vänstra sidan, och arab-muslimska namn och negativt ligger uppe på den 

högra sidan. Om till exempel lycka eller Erik dyker upp ska det då kategoriseras till vänster sida. 

Därefter byter kategorierna plats, så arab-muslim namn och positiva ord är på vänster sida, och 

svenska namn och negativa ord är på höger sida. Efter testet jämförs reaktionstiden i blocken som 

innehöll alla fyra kategorier. Deltagarna genomför kategoriseringen olika snabbt beroende på hur 

stark associationen är mellan olika kategorier. På så sätt antas testet visa hur stark associationen är 

mellan till exempel arab-muslimer och negativa ord. Därigenom får man en inblick i en individs 

implicita, eller automatiska, attityder mot arab-muslimer.  De stimuli som använts i den aktuella 

studien (både namn och ord) har även använts i flera tidigare studier, däribland i en studie av 

Ageström och Rooth (2009).

Sedan sin lansering har det implicita associationstestet fått utstå viss kritik. Testet har 

anklagats för ha både låg reliabilitet och validitet. Kritiker menar bland annat att testresultat beror 

på en rad ovidkommande variabler, och att en individs testresultat kan variera kraftigt mellan två 

IAT. Därutöver kan en association mellan två koncept finnas utan att individ tror på den. Till 

exempel kan en individ vara medveten om en viss stereotyp. Denna medvetenhet stärker 

associationen mellan stereotypen och den sociala gruppen. Att den är medveten om att stereotypen 

existerar är dock inte detsamma som att den tror på stereotypen eller att individen är fördomsfull. I 

sådana fall skulle alla som besitter någon form av kulturell kunskap räknas som fördomsfulla. 

(Arkes & Tetlock, 2004). 

Samtidigt som dessa problem existerar har IAT högre test-retest reliabilitet än andra 

implicita mått (Lane, Banaji, Nosek & Greenwald, 2007). Av den anledningen, samt testets förmåga 

att predicera olika typer av beteenden (Greenwald, Poehlman, Uhlmann & Banaji, 2009), har testet 

ändå använts i den aktuella studien. Det bör samtidigt poängteras vad testet visar och inte visar. Ett 

implicit associationtest mäter hur starka våra implicita associationer är mellan två kategorier. 

Sådana kategorier kan vara arab-muslimska namn och negativa ord. Våra implicita associationer 

kopplade till en social grupp mäts dock alltid relativt våra implicita associationer kopplade till en 

annan social grupp. Styrkan i associationerna mellan arab-muslimer och negativa ord bedöms då 

relativt associationen mellan svenskar och negativa ord. Testet säger oss inget om hur stark 
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associationen är i sig, utan enbart relativt en annan association. Om vi till exempel exponeras för en 

reklamfilm som stärker våra positiva implicita attityder mot svenska namn skulle det kunna ge 

samma utslag som en reklamfilm som stärker våra negativa implicita attityder gentemot arab-

muslimska namn.

Testdeltagarnas resultat på ett implicit associationstest summeras till ett D-värde. D-värdet 

kalkyleras för varje deltagare genom att jämföra responstiden för olika rundor. Ett positivt D-värde 

indikerar starkare negativa implicita attityder mot arab-muslimer relativt svenskar. Ett negativt D-

värde indikerar negativa implicita attityder mot svenskar relativt arab-muslimer.

IAT:s D-värde har beskrivits som en kusin till Cohens d, och fungerar som en individuell 

effektstorlek (Nosek m.fl., 2005). Det finns dock vissa skillnader mellan måtten. D-värdet kan anta 

värden mellan -2 till +2, men effektstorlekarna bör bedömas på samma sätt som Cohens d bedöms. 

Det innebär att ett D-värde på cirka 0,15 ses som en svag negativ attityd, 0,35 som en måttlig 

negativ attityd och 0,65 som en stark negativ attityd. I medel har de flesta måttligt (0,35) negativa 

attityder mot arab-muslimer.

5.4.2. Modererande variabel

Neuroticism 

Personlighet mäts traditionellt med långa frågeformulär, där standardformuläret inkluderar 44 

frågor. Individuella drag mäts då med lite färre än tio frågor. Sådana typer av formulär är dock inte 

särskilt användbara i kortare frågeundersökningar som även syftar till att kartlägga flera andra 

variabler. Därför användes en nedkortat version av ett sådant personlighetstest som specifikt mäter 

neuroticism (Rammstedt & John, 2007).

I testet fick deltagarna ange hur väl två olika påståenden stämmer in på dem på en femgradig

likertskala (från 1 = jag håller inte alls med till 5 = jag håller helt med). Det första påståendet 

bestod av ”Jag ser mig själv som någon som blir lätt ängslig”, och det andra (omvända) påståendet 

bestod av ”Jag ser mig själv som någon som är avslappnad och hanterar stress väl”. Trots det ringa 

omfånget har testet visat sig ha liknande grad av validitet och reliabilitet som större 

personlighetstest.

5.4.3. Kontrollvariabler

I experimentet fick deltagarna även ange ålder, kön (man, kvinna, trans, annat eller vill ej uppge), 

om de genomfört ett implicit associationstest innan (ja eller nej), högsta avslutade eller pågående 

utbildning (grundskola, gymnasiet eller högskola/universitet),  politisk ideologi (från 1 = väldigt 
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vänster till 7 = väldigt höger) och kontakt med utlänningar ((från 1 = väldigt sällan till 7 = väldigt 

ofta). Kontrollvariabler inkluderades för att garantera att experiment- och kontrollgrupp inte skiljde 

sig åt. De inkluderades även för att se om ett potentiellt samband håller även när man kontrollerar 

för sådana variabler. 

5.5. Procedur

Deltagarna genomförde experimentet på nätet via en hemsida dedikerad till experimentet. Eftersom 

experimentet använde sig av en HTML-version av IAT behövde deltagarna inte installera någon 

ytterligare programvara eller webbläsartillägg. Deltagarna informerades om att experimentet syftar 

till att undersöka hur vi påverkas av politiska reklamfilmer. Därefter informerades deltagarna att de 

när som helst kunde avbryta studien och även i efterhand begära att resultaten exkluderas från 

studien. Studiedeltagarnas anonymitet garanterades och deltagarna fick veta att experimentet skulle 

ta cirka 10-20 minuter. Därefter påbörjades experimentet. Deltagarna slumpades in i antingen 

kontroll- eller experimentgruppen och fick sedan se tre politiska reklamklipp. 

Efter att ha tittat på de tre klippen påbörjades det implicita associationstestet. Deltagarna fick

detaljerade instruktioner  innan och mellan varje testrunda. De uppmuntrades även varje runda att 

genomföra testet så snabbt som möjligt med så få fel som möjligt. Under testet kategoriserade 

deltagarna olika ord i olika kategorier. Om en deltagare kategoriserade ett ord fel dök ett rött kryss 

upp, och deltagaren instruerades att göra om kategoriseringen.

Efter testet omdirigerades deltagarna till en enkätundersökning som frågade om bland annat 

ålder, utbildning och kön. Via samma enkät mättes deltagarnas neuroticism och islamoprejudice. 

Efter att ha fyllt i enkäten tackades deltagarna för deras deltagande och testet avslutades.

      6. Resultat 

I följande resultatdel är signifikansnivån satt till p < 0.05. Signifikansnivån fastslogs redan före 

databearbetningen påbörjats, och reflekterar vetenskaplig praxis. Resultat som inte möter detta krav,

men där p < 0.1, kommer dock fortfarande att kommenteras.  En hypotes anses enbart få stöd om p 

< 0.05.

6.1. Explicita attityder

Studiens första frågeställning berörde huruvida våra explicita attityder mot muslimer och islam 

påverkas av exponering för högerpopulistisk reklam. Resultaten redovisas i tabell 1. Exponering 
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hade ingen signifikant effekt för våra explicita attityder mot muslimer, varken med (1) eller utan (2) 

kontrollvariabler.  Det fanns inte heller något signifikant samband mellan några andra variabler och 

explicita attityder. 

  Tabell 1. Exponering för högerpopulistisk reklam och explicita attityder.

(1) (2)

  Exponering  -0,1227     (0,2916) -0,10677    (0,32351)

  IAT -0,25461    (0,31475)

  Ideologi   0,18698*  (0,09359)

  Kontakt -0,09780    (0,10170)

  Kön -0,24301    (0,31323)

  Utbildning   -0,57438    (0,46485)

  Ålder  0,10008    (0,09993)

  Standardfel redovisas i paranteser.

  * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

6.2. Implicita attityder

Studiens andra hypotes gjorde gällande att högerpopulistisk reklam med invandringskritiska 

budskap påverkar våra implicita attityder mot invandrare. Tabell 2 redogör i detalj för samtliga 

resultat kopplade till implicita attityder. Exponering hade en effekt i sig (1) på implicita attityder, 

men bara på en 90% signifikansnivå (p = 0,0779). När man kontrollerar för andra variabler (2) blir 

dock sambandet signifikant på en 95% signifikansnivå (p = 0.036). Exponering för högerpopulistisk

reklam påverkade då våra negativa implicita associationer med -0.32670 i jämförelse med 

kontrollgruppen. Högerpopulistisk tv-reklam minskade följaktligen våra negativa implicita attityder.

Kontrollgruppen hade en D-poäng på 0.62. En D-poäng på runt 0.65 räknas som starka  

implicita attityder. Det innebär att kontrollgruppen hade starka negativa implicita attityder mot 

invandrare. Exponering för högerpopulistisk reklam minskade denna D-poäng med 0.32670. De 

implicita attityderna gick då från starkt negativa till måttligt negativa.
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 Tabell 2. Exponering för högerpopulistisk reklam och implicita attityder.

(1) (2)

  Exponering  -0,21816*   (0,11923) -0,32670    (0,14227)** 

  IAT          0,16758    (0,13842) 

  Ideologi     0,05454    (0,04116) 

  Kontakt     -0,04349    (0,04473)

  Kön          0,14774    (0,13775) 

  Utbildning  -0,28429    (0,20442) 

  Ålder        0,05898    (0,04395) 

  Standardfel redovisas i paranteser.

  * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01

Tidigare studier har visat att framför allt högutbildade får ökade negativa implicita associationer vid 

exponering (Matthes & Schmuck, 2015). Därför gjordes en analys för deltagare som hade en 

avslutad eller pågående högskole- eller universitetsutbildning (n = 27). Effekten var signifikant även

utan kontroller (1) (p = 0.0486). Effekten blev starkare med kontroller (2) men fortfarande negativ 

(b = -0.33449, p = 0.0345). Effekten var starkare för högutbildade både med och utan kontroller. 

Framför allt högutbildade tycks därmed få mindre negativa attityder mot invandrare när de 

exponeras för högerpopulistisk reklam. Inga variabler förutom exponering hade en signifikant 

inverkan på negativa implicita attityder mot invandrare.

  Tabell 3. Exponering för högerpopulistisk reklam och implicita attityder hos högutbildade

(1)                                           (2)

  Exponering    -0,26127** (0.12604 -0,33449**    (0,14745)

  IAT          0.14957    (0.14327)   

  Ideologi     0.06070    (0.04329)    

  Kontakt     -0.03846    (0.04611)   

  Kön           0.21009    (0.15723)  

  Ålder         0.02967    (0.05431)   

  Standardfel redovisas i parenteser.

  * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
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Den enda signifikanta skillnaden mellan grupperna var kontakt med utlänningar, där 

kontrollgruppen hade mer kontakt med utlänningar än experimentgruppen. Det finns dock ingen 

signifikant korrelation mellan kontakt och implicita attityder. Den korrelation som finns är negativ, 

vilket innebär att kontakt med utlänningar kan försvaga våra implicita attityder. Denna skillnad 

mellan grupperna skulle då, allt annat lika, leda till att kontrollgruppen har svagare negativa 

attityder än experimentgruppen. En sådan skillnad skulle kunna underskatta ett eventuellt samband, 

vilket bekräftas av att sambandet stärks när kontrollvariabler inkluderas i analysen. 

6.3. Neuroticism

Studiens tredje hypotes antog att högerpopulistisk reklam påverkar explicita och implicita attityder 

hos neurotiska mer än hos icke-neurotiska personer. Deltagare med värden över 3 på en femgradig 

neuroticism-skala kategoriserades som neurotiska (n = 10). Resterande (n = 20) kategoriserades som

icke-neurotiska. Neuroticism omkodades till en dummyvariabel där icke-neurotiska antog värdet 0 

och neurotiska antog värdet 1. Neuroticism testades även utan att variabeln dummykodades, men 

resultaten skiljde sig inte nämnvärt åt.

Först prövades om neurotiska personer i kontrollgruppen (n = 16) hade högre eller lägre 

nivåer av implicita och explicita attityder än icke-neurotiska personer. En potentiell skillnad mellan 

neurotiska och icke-neurotiska skulle kunna bero på att de har olika grundnivåer av implicita och 

explicita attityder. Inga signifikanta skillnader hittades, vilket indikerar att neuroticism inte i sig 

korrelerar med explicita eller implicita attityder. Det går i linje med tidigare forskning (Palmer, 

2012).

Därefter prövades om neurotiska personer som exponeras för högerpopulistisk reklam 

påverkas mer än icke-neurotiska personer. Enbart resultaten i experimentgruppen analyserades (N = 

14). Eftersom neuroticism inte korrelerade med explicita och implicita attityder i sig antogs en 

skillnad mellan neurotiska och icke-neurotiska bero på exponering.  Resultaten redovisas i tabell 4, 

där implicita attityder prövades i modell (1) och explicita attityder prövades i modell (2). Inga 

signifikanta skillnader hittades för varken implicita (p = 0.1002) eller explicita (p = 0.32) attityder. 

Neurotiska personer tycks följaktligen inte vara mer känsliga för exponering av högerpopulistisk 

reklam än icke-neurotiska personer.
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  Tabell 4. Neuroticism och känslighet för exponering av högerpopulistisk reklam

(1) (2)

  Neuroticism            -0.3677     (0.2065)  -0.3395      (0.3271)

  Standardfel redovisas i parenteser.

  * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

    7. Diskussion 

Studien syftade till att undersöka om högerpopulistisk reklam påverkar våra explicita och implicita 

attityder. Studien är den första i sitt slag som undersöker om högerpopulistisk tv-reklam påverkar 

våra implicita attityder. Därutöver ville studien undersöka om en potentiell effekt kunde modereras 

av neuroticism. Hypotes 1, som gjorde gällande att våra explicita attityder påverkas av exponering, 

fick inget stöd av studieresultaten. Tidigare forskning har fått fram olika resultat, där vissa 

(Schemer, 2012) hittat en effekt medan andra (Matthes & Schmuck, 2015) enbart hittat en indirekt 

effekt. De flesta studier har dock indikerat att utbildning avgör vem som påverkas av exponering. I 

uppsatsstudien hade hela 90% av deltagarna en avslutad eller påbörjad högskole- eller 

universitetsutbildning. Med ett sådant urval vore det därför osannolikt att hitta en effekt. 

Studiens andra hypotes predicerade att våra implicita attityder mot invandrare påverkas av 

exponering för högerpopulistisk tv-reklam. Resultaten gav delvis stöd åt hypotesen. 

Högerpopulistisk reklam tycks påverka framför allt högutbildade, som uppvisade en signifikant och 

relativt stor skillnad i implicita attityder efter exponering. Det går i linje med tidigare forskning, 

som hittat att framför allt högutbildade påverkas av exponering. Till skillnad från tidigare studier 

var effekten negativ, vilket indikerar att högerpopulistisk tv-reklam minskar våra negativa implicita 

attityder mot invandrare. Eftersom implicita attityder är kopplade till olika typer av beteende – så 

som diskriminering av svarta patienter – kan en sådan exponering i förlängningen göra oss mindre 

fördomsfulla och stereotypa. Effekten bör dessutom ses som måttligt stor, vilket innebär att 

exponering kan ha betydande inverkan på våra attityder och följaktligen även beteende. Samtidigt 

bör man ha i åtanke att deltagarna enbart exponerades för två högerpopulistiska filmklipp. Under en 

verklig reklamkampanj kan dosen tänkas vara högre och över längre tid. En måttlig effekt, som är 

viktig i sig, kan då få ännu större betydelse. 

På grund av det låga urvalet bör resultaten ändå tolkas med viss försiktighet. Samtidigt har 
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olika åtgärder genomförts för att stärka studiens reliabilitet och validitet. Bland annat har 

experiment- och kontrollgruppen kontrollerats för eventuella skillnader. Sådana skillnader skulle 

annars kunna påverka resultaten. Därutöver har resultaten visat sig hålla för en rad olika 

kontrollvariabler. 

Tidigare forskning har, i olikhet med denna studie, hittat en ökning av implicita attityder 

efter exponering. Sådana studier har dragit slutsatsen att exponering stärker associationen mellan 

invandrare och vissa negativa attribut/känslor, alldeles oavsett vårt medvetna motstånd. Det kan 

finnas flera skäl till varför den aktuella studiens resultat skiljer sig från tidigare forskning.

Förhållandet mellan högerpopulistisk reklam och implicita attityder, stereotyper och 

fördomar är i sig outforskat. Endast ett fåtal studier har publicerats på området, där samtliga 

genomförts av en grupp forskare från Österrike. Endast en tidigare studie har undersökt hur just 

implicita attityder påverkas av högerpopulistisk reklam (Matthes & Schmuck, 2015).  Studien 

hittade en förhållandevis liten förändring på D = 0,10 och enbart hos högutbildade. I jämförelse fann

den aktuella studien en förändring på D = -0,33 hos högutbildade. Med så pass få publicerade 

studier på området, och med så pass små effektstorlekar, bör man vara försiktig i att generalisera 

tidigare forskningsresultat. Resultaten kan även skilja sig från Matthes & Schmuck (2015) eftersom 

studierna använt sig av olika stimuli. Den aktuella studien undersökte om tv-reklam påverkar våra 

implicita attityder. Tv-reklam förväntas ha en större inverkan än affischer (Dash & Belgaonkar, 

2012 ). En potentiell effekt kan då antas vara lättare att upptäcka med hjälp av tv-reklam än med 

affischer. Som sådan har den aktuella studien använt ett mer lämpligt stimulus än tidigare studier. 

Det oväntade resultatet kan även bero på att studien genomförts i svensk kontext. Svenskar 

har visat sig ha en mer negativ inställning till politisk reklam i generellt. En sådan inställning 

påverkar hur mycket uppmärksamhet som läggs på en reklam (Schemer, 2011). Tidigare studier har 

samtidigt argumenterat för att implicita attityder påverkas oberoende av deltagarnas bakgrund eller 

åsikter (Arendt, Marquart & Matthes, 2015). Associationen mellan invandrare och negativa attribut 

förväntas bli stärkt oavsett deltagarnas motstånd eller explicita åsikter. Resultaten i den aktuella 

studien visar dock att en sådan association inte blev starkare. Det skulle då kunna förklaras med 

svenskars misstro mot politisk reklam. Delvis skulle en sådan misstro kunna leda till att vi lägger 

mindre uppmärksamhet på högerpopulistiska reklamen, och delvis skulle misstron kunna göra oss 

mer kapabla att bestrida reklamens innehåll.

Studiens tredje hypotes gjorde gällande att högerpopulistisk reklam har en större inverkan på

neurotiska personers explicita och implicita attityder än icke-neurotiska personer. Studien fann inget

stöd för hypotesen. Det fanns dock en förhållandevis stor, men icke-signifikant, skillnad mellan 
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neurotiska och icke-neurotiska i experimentgruppen. Det indikerar att neurotiska kan bli mer 

påverkade av högerpopulistisk reklam, men att det lilla urvalet (n = 14) inte gör det möjligt att hitta 

en sådan effekt. Exponering minskade, liksom för urvalet i stort, negativa attityder mot invandrare. 

Neurotiska personer fick en lägre grad av negativa implicita attityder mot invandrare än icke-

neurotiska personer. Tidigare forskning (Palmer, 2012) har samtidigt antagit att neurotiska reagerar 

starkare på upplevda utgruppshot, och att en sådan reaktion leder till mer negativa attityder mot 

utgruppen.

Det kan finnas olika skäl till att en sådan effekt inte uppstod. Neurotiska kan exempelvis 

reagera starkare utan att denna reaktion är negativ. Studien fann att deltagare i generellt reagerade på

exponering med en lägre grad av negativa implicita attityder. En starkare reaktion skulle då kunna 

leda till en ännu större minskning av negativa implicita attityder mot invandrare. 

Sammantaget fann studien att högerpopulistisk tv-reklam påverkar implicita attityder, 

framför allt hos högutbildade. Exponering för sådan reklam minskade våra negativa implicita 

attityder mot invandrare. Det aktualiserar samtidigt frågan om en sådan effekt spelar roll. Tidigare 

studier har visat att implicita attityder påverkar vårt beteende. Implicita negativa attityder mot 

invandrare kan till exempel göra det svårare för invandrare på arbetsmarknaden.  Matthes och 

Schmuck (2015) menar därför att högerpopulistisk reklam kan leda till alienation och exkludering 

av invandrare. Denna studie visar dock att sådana slutsatser kan vara förhastade. Högerpopulistisk 

reklam ökar inte nödvändigtvis våra implicita attityder, utan tycks till och med minska dem. 

Högerpopulistisk reklam kan vara problematisk på andra plan, så som att det ökar stödet för 

högerpopulistiska partier eller internaliseras av stigmatiserade grupper.  Sådan reklam behöver dock 

inte i sig leda till en normalisering av rasism eller stigmatisering av invandrargrupper. 

    8. Begränsningar och framtida studier

Studien prövade om högerpopulistisk tv-reklam påverkar våra attityder. Studieresultaten kan inte 

med nödvändighet generaliseras till andra typer av reklam, så som högerpopulistisk internetreklam 

eller affischer. Även om sådan reklam ofta innehåller samma typ av budskap kan resultaten skilja 

sig åt beroende på format. I ljuset av tidigare studier bör man vara särskilt försiktig i att generalisera

resultaten till olika typer av högerpopulistisk reklam. 

Studiens urval var inte representativt. Experiment- och kontrollgruppen skiljde sig inte 

nämnvärt åt, men båda grupperna bestod i huvudsak av unga och högutbildade deltagare. Det skeva 

urvalet blir framför allt problematiskt för studiet av explicita attityder. Explicita attityder antas 

förändras mest hos lågutbildade. Högerpopulistisk reklam kan följaktligen påverka explicita 
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attityder, men att en sådan effekt inte kan hittas i en studie som i huvudsak består av högutbildade. 

Urvalet är desto mindre problematiskt för studiet av implicita attityder. Där har tidigare forskning 

visat att främst högutbildade påverkas av exponering, och att högutbildade därför blir den 

intressanta gruppen att undersöka.  

Därutöver kan det finnas vissa problem med valet av stimuli och det implicita 

associationstestet. Filmerna från Sverigedemokraterna ställde sig kritiska mot invandring och 

muslimer. Ett av klippen lät invandrare representeras av burkaklädda mammor. Klippen kan därför 

tänkas påverka attityd mot muslimer i generellt, och mot burkaklädda kvinnor i synnerhet. Samtidigt

mäter testet attityder mot muslimska mansnamn. Det finns därmed en viss diskrepans mellan vad 

som mäts och vad som förväntas bli påverkat. Det fanns dock inte, inom ramen för studien, 

möjlighet att utforma ett helt eget implicit associationstest. Dessutom har tidigare studier använt 

liknande eller ännu mindre precisa mätmetoder och fortfarande hittat en effekt (Matthes & 

Schmuck, 2015; Arendt, Marquart & Matthes, 2015). 

Det fanns ytterligare problem med valet av reklamklipp. Det gjordes tydligt för deltagarna att

reklamen var från Sverigedemokraterna, och deltagarna hade eventuellt sett klippen sedan tidigare. 

Det medför risken att en effekt inte beror på klippets innehåll, utan på dess avsändare. Samtidigt 

ökar detta studiens ekologiska validitet. Klippen har använts i politiska kampanjer, och oberoende 

om en effekt beror på avsändaren eller innehållet blir konsekvenserna desamma. Resultatet får då en

tydligare koppling till verkligheten, där studien har bättre möjligheter i att uttala sig om 

sverigedemokratisk reklam – en konkret politisk företeelse – påverkar attityder mot invandrare. 

Framtida studier bör dock undersöka huruvida budskapet, avsändaren eller båda påverkar våra 

attityder. Exempelvis skulle en studie kunna exponera deltagare för sverigedemokratisk reklam som 

är frikopplad från invandringsfrågan.  

I början av experimentet informerades deltagarna om att studien undersöker hur vi påverkas 

av politisk reklam. Även om informationen inte explicit nämnde studiens syfte kan deltagarna ändå 

ha förstått vad experimentet gick ut på. Frantz m.fl. (2002) visade dock att sådan vetskap inte 

minskar våra negativa implicita attityder. En framtida studie bör ändå dölja syftet bättre för att 

minimera risken för ovidkommande variabler. 

Slutligen bör framtida forskning undersöka i detalj vad som avgör om vi påverkas eller inte 

av högerpopulistisk reklam. Den aktuella studien har väckt många sådana frågor. Till exempel kan 

en viss typ av reklam, en viss kontext eller ett visst reklaminnehåll vara nödvändig för att 

exponering ska ha en effekt. Framtida studier bör därför främst fokusera på om högerpopulistisk 

reklam har en effekt eller inte, och om en sådan effekt är avhängig kontext, innehåll eller format. 
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Det kan göras genom att replikera studien av Matthes och Schmuck (2015) i en svensk miljö. En 

sådan replikering skulle kunna etablera om det är något i den svenska kontexten – så som misstro 

mot politisk reklam – som påverkar vår känslighet för högerpopulistisk reklam. Det kan även göras 

genom att replikera den aktuella studien i en icke-svensk miljö. Då kan man även etablera om 

formatet – tv-reklam, affischer eller andra typer av reklam – påverkar vår känslighet för 

högerpopulistisk reklam. Därutöver finns det en rad outforskade ämnen inom området. Till exempel 

bör det undersökas om en förändring av implicita attityder har en effekt på vårt beteende, och hur 

länge en sådan effekt håller i sig. Framtida studier bör även undersöka om andra typer av politisk 

reklam, som reklam från Vänsterpartiet eller Moderaterna, påverkar olika typer av implicita 

attityder. 
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