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Sammanfattning. Denna studie undersökte huruvida ”allierade” (medlemmar 
av majoritetsgrupp) bedöms mer positivt än ”targets” (medlemmar av utsatt 
minoritetsgrupp) när de påpekar diskriminering och rasism, samt om 
budskapet i högre grad accepteras när det presenteras av en allierad person. 
Totalt 137 deltagare fick läsa en artikel om diskriminering på den svenska 
arbetsmarknaden och sedan ange hur de uppfattat artikeln och dess författare, 
som antingen var en svensk eller en utländsk person. Resultatet visade ingen 
effekt av etnicitet på acceptans av artikeln eller på bedömningen av 
författarens värme och kompetens. Däremot visade det sig att uttryck av 
förväntade åsikter av författaren associerades med lägre acceptans, samt att 
hög intern motivation att vara fördomsfri associerades med högre acceptans 
och mer positiv bedömning av författaren oavsett etnicitet. Möjliga orsaker till 
detta resultat samt implikationer och vidare studier diskuteras.  

 
 
 Året 2020 återuppväckte och gav ny kraft till många debatter, diskussioner och 
samtal om rasism, privilegium och att använda sin röst för att stå upp mot orättvisa. Det 
talas ofta om att vara medveten om sina privilegier och att dessutom använda dem till 
fördel för kampen mot rasism, men vad menas egentligen med det? Ofta läggs ansvaret 
att arbeta mot sociala orättvisor på de som själva missgynnas av dem, men det är minst 
lika viktigt om inte viktigare att även personer som inte ingår i den diskriminerade 
gruppen (så kallade ”allierade”) också ifrågasätter strukturer och attityder som 
upprätthåller orättvisor. Det kan exempelvis handla om heterosexuella personer som står 
upp för HBTQ+-rättigheter, män som ifrågasätter sexism eller vita personer som 
konfronterar rasism. Dessa allierade personer verkar dessutom kunna sitta på en unik 
makt när det kommer till att konfrontera diskriminering. Det kan nämligen vara så att de 
som inte själva ingår i gruppen som diskrimineras i högre grad kan undvika vissa negativa 
konsekvenser som kan komma med att konfrontera och påpeka diskriminering. Att inte 
behöva utstå diskriminering är ett privilegium i sig och att dessutom kunna konfrontera 
utan lika stora negativa konsekvenser skulle också kunna vara det. 
 Denna studie fokuserade på hur detta kan se ut när det kommer till rasism och 
diskriminering baserat på etnicitet. Studien avsåg att undersöka huruvida det finns en 
skillnad i hur allierade bedöms när de påpekar rasism och diskriminering jämfört med 
personer som själva utsätts, om information i högre grad accepteras när allierade 
presenterar den, och vad som skulle kunna ligga bakom denna effekt.  
 
 
Konfrontation och social kostnad 
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 Att på olika sätt konfrontera orättvisor, diskriminering och fördomar kan vara en 
effektiv metod för att bidra till förändring. Det finns exempelvis forskning som har visat 
att belysande av en diskrepans mellan personers egalitära självkoncept och deras faktiska 
beteende kan leda till negativa självriktade känslor (Devine, Monteith, Zuwerink, & 
Elliot, 1991) som i sin tur kan motivera en förändring (Monteith, Ashburn-Nardo, Voils, 
& Czopp, 2002). Det är dock inte alltid självklart att man väljer att konfrontera i en given 
situation eftersom en interpersonell konfrontation också kan innebära en viss social 
kostnad, såsom att få en negativ motreaktion, att ogillas, att betraktas som klagande eller 
att ens argument avfärdas (Kowalski, 1996). Kowalski (1996) menar att man innan man 
väljer att framföra ett klagomål väger kostnaderna och fördelarna med att klaga, och om 
de upplevda kostnaderna är höga gentemot de upplevda fördelarna så är det mindre troligt 
att man framför sin åsikt.  
 När det kommer till att konfrontera eller påpeka just diskriminering har studier 
angående konfrontationer som utförs av personer som själva ingår i den diskriminerade 
gruppen (så kallade ”targets”) visat att förväntade negativa konsekvenser samt oro över 
samhällets reaktion är viktiga bidragande faktorer till beslut att inte konfrontera (Good, 
Moss-Racusin & Sanchez, 2012; Kaiser & Miller, 2001, Kaiser & Miller, 2003; Shelton 
& Stewart, 2004). Mycket pekar också på att denna oro kan vara befogad. Kaiser och 
Miller (2003) fann exempelvis att svarta amerikaner i högre grad uppfattades som 
irriterande och överkänsliga om de tillskrev diskriminering som anledning till att de efter 
en jobbintervju inte fått jobbet, jämfört med om de tillskrev exempelvis sin egen 
intervjuförmåga. Detta resultat fanns även när diskrimineringen var uppenbar och 
arbetsgivaren uttryckte sig explicit rasistiskt.  
 För personer som inte själva ingår i gruppen som diskrimineras (de så kallade 
”allierade”) verkar det kunna se annorlunda ut. Det finns flera studier om konfrontation 
av rasism och fördomar kopplade till ras och etnicitet från USA, som framförallt har 
undersökt skillnader mellan hur vita och svarta personer uppfattas när de pekar ut anti-
svart rasism (Czopp & Monteith, 2003; Czopp, Monteith & Mark, 2006; Gulker, Mark, 
& Monteith, 2013; Rasinski & Czopp, 2010). Dessa studier har undersökt olika 
situationer där en individ anklagar en annan person för att vara fördomsfull, besitta 
fördomsfulla attityder eller för att ha uttryckt sig rasistiskt. Några av dessa studier har 
visat att människor är mindre benägna att acceptera en svart persons påstående om rasism 
än en vit persons, och denna effekt har konstaterats dels när människor personligen 
anklagas för att ha varit fördomsfulla (Czopp & Monteith, 2003), dels när personer 
bevittnar att någon annan anklagas för att vara fördomsfull (Rasinski & Czopp, 2010). 
Därtill har både konfrontationer som sker ansikte mot ansikte (Czopp & Monteith, 2003) 
såväl som anklagelser i form av skriftlig feedback (Gulker m.fl., 2013) undersökts.  
 I en studie genomförd av Rasinski och Czopp (2010) fick exempelvis vita 
deltagare titta på en videodebatt mellan två studenter där antingen en vit eller en svart 
person konfronterade en rasistisk kommentar. Deltagarna övertygades i detta fall mer av 
videon med en vit konfronterare än av videon med en svart konfronterare, och de 
uppfattade den svarta konfronteraren som relativt oförskämd. Vidare visade studierna 
från Czopp och Monteith (2003) samt Gulker m.fl. (2013) att de allierade konfronterarna 
inte bara bedömdes mer positivt än konfronterarna som själva ingick i den diskriminerade 
gruppen, utan också var mer effektiva när det kom till att motivera beteendeförändring 
hos deltagarna. 
 Det finns alltså flera studier vars resultat talar för att allierade kan bedömas mer 
positivt än targets när de konfronterar diskriminering, men en del studier talar också emot 
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att detta skulle vara fallet. Exempelvis visade det sig i en studie av Czopp m.fl. (2006) att 
en svart konfronterare i högre grad framkallade självriktade negativa känslor bland 
deltagarna (Czopp m.fl., 2006, studie 2). Vidare visade resultaten från en studie 
genomförd av Littleford och Jones (2017), där man jämförde responsen på svarta och vita 
universitetsprofessorer som undervisar om rasism, att de svarta professorerna uppfattades 
ha högre expertis än de vita professorerna. De svarta professorerna visade sig också i 
högre grad påverka studenternas motivation att minska sina fördomar (Littleford & Jones, 
2017). Kutlaca, Becker och Radke (2020) fann därutöver i en undersökning av åskådares 
bedömning av konfronterare av rasism att vita deltagare stödde allierade mindre än 
targets, medan svarta deltagare stödde allierade och targets lika mycket (Kutlaca m.fl., 
2020, studie 3).  
 Sammanfattningsvis verkar alltså en del av forskningen peka på att den sociala 
kostnaden och risken att uppfattas negativt i högre grad påverkar targets jämfört med 
allierade. Det är med andra ord i högre grad de som själva ingår i den diskriminerade 
gruppen som riskerar att uppfattas som ”klagare” när de konfronterar, medan personer 
utanför gruppen generellt uppfattas mer positivt. Samtidigt finns det forskning som inte 
funnit denna effekt, vilket tyder på att fler studier inom området behövs för att fastställa 
hur detta fenomen verkligen ser ut.  
 
 
Effekten av förväntningar och egenintresse  
 
 Gulker m.fl. (2013) fann utöver att allierade bedömdes mer positivt än targets att 
en konfrontations effektivitet delvis medierades av deltagarnas förväntningar på personen 
som konfronterade – d.v.s. i vilken grad det var förvånande att personen som 
konfronterade dem gjorde det. I studien konfronterade antingen en vit eller en svart person 
att deltagarna hade uppvisat implicita fördomsfulla attityder, och resultaten visade som 
tidigare nämnt att de vita konfronterarna framkallade högre acceptans av budskapet än de 
svarta konfronterarna. Denna skillnad i acceptans medierades främst av att de svarta 
konfronterarna i högre grad uppfattades som ”klagare”, men även av att de svarta 
konfronterarna i högre grad uppfattades ha uttryckt förväntade åsikter.  
 Att förväntan är en bidragande faktor till acceptans av ett budskap går i linje med 
andra studier som funnit att förvånande argument som dessutom uppfattas gå emot den 
talandes egenintresse tenderar att uppfattas som mer övertygande (Petty, Fleming, 
Priester, & Feinstein, 2001), och att personer som inte antas motiveras av egenintresse 
uppfattas mer positivt (Gardner & Ryan, 2020; Priester & Petty, 1995). Studier som har 
undersökt hur professorer som undervisar ras- och etnicitetrelaterade kurser bedöms av 
studenter har också funnit att professorernas egen etnicitet har en effekt på studenters 
uppfattningar om deras grad av partiskhet och egenintresse (Littleford & Jones, 2017; 
Littleford, Ong, Tseng, Milliken, & Humy, 2010). Dessutom verkar detta kunna påverka 
hur informationen som de presenterar tas emot. Priester och Petty (1995) fann exempelvis 
att studenter kunde ifrågasätta legitimiteten i den presenterade informationen när en svart 
professor undervisade, baserat på antaganden om att denne bara undervisade ämnet för 
att tjäna sitt egenintresse. Därutöver har studier även visat att svarta professorer som 
undervisar rasrelaterade kurser i högre grad uppfattas som partiska än vita professorer 
som undervisar samma kurs (Littleford & Jones, 2017; Littleford m.fl., 2010). 
 Förväntningar och föreställningar om egenintresse hos den som presenterar 
information om diskriminering verkar alltså kunna ha en effekt på hur informationen tas 
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emot.  I den aktuella studien var det därför relevant att undersöka hur förväntan och 
uppfattning om egenintresse relaterade till acceptans av informationen som presenteras, 
då det är möjligt att den eventuella effekten av etnicitet på graden av acceptans medieras 
av hur förväntade åsikterna är.  
 
 
Motivation att vara fördomsfri  
  
 En aspekt av varför denna effekt uppstår kan ha att göra med attityder hos 
deltagarna, som delvis kan ligga bakom hur de reagerar på en konfrontation angående 
fördomar och diskriminering. Olika människors attityder skiljer sig åt, och personer kan 
även vara motiverade att svara fördomsfritt av olika anledningar. Plant och Devine (1998) 
menar att det finns både extern och intern motivation att vara fördomsfri, och har utformat 
en skala för att mäta människors interna respektive externa motivation. Den interna 
motivationen handlar om vad som är viktigt för människor personligen, för deras 
självkoncept och enligt deras egna värderingar. Parallellt handlar den externa 
motivationen om att förhålla sig till samhällets norm och andra människors reaktioner 
(Plant & Devine, 1998). 
 Det skulle kunna vara så att en person som är internt motiverad att vara fördomsfri 
i högre grad emotionellt påverkas negativt av en konfrontation, eftersom att påstås ha 
fördomar skulle gå emot deras positiva självbild. Dessutom skulle kanske en person som 
är motiverad att vara fördomsfri också vara mer benägen att ta till sig information från en 
person som själv utsatts för diskriminering. Detta undersöktes av Czopp m.fl. (2006), som 
fann att deltagare som var mindre fördomsfulla upplevde mer negativa självriktade 
emotioner efter att ha blivit konfronterade oberoende av vem som konfronterat dem, och 
att mer fördomsfulla deltagare var mer benägna att uppfatta alla konfronterare som 
överreagerande och orimliga. Vidare fann de att mer fördomsfulla deltagare också 
reagerade med mer irritation när de konfronterades av en svart person än mindre 
fördomsfulla deltagare gjorde (Czopp m.fl., 2006). 
 Motivationen att vara fördomsfri verkar alltså kunna vara en modererande variabel 
för uppfattningen av allierade jämfört med targets som påpekar diskriminering. Det kan 
vara så att targets endast uppfattas mer negativt jämfört med allierade av personer som är 
mindre internt motiverade att vara fördomsfria. För att ta reda på detta var det 
betydelsefullt att mäta deltagarnas interna och externa motivation i denna studie, och 
undersöka hur deras motivation relaterade till deras grad av acceptans av information om 
diskriminering, såväl som uppfattningen av personen som presenterade den.  
   
 
Syfte och hypoteser  
 
 Det finns sammantaget resultat som talar både för och emot att allierade kan få 
större stöd än targets när de konfronterar, påpekar eller informerar om diskriminering. 
Mer forskning behövs på ämnet, vilket den aktuella studien syftade att bidra till. En 
majoritet av den forskning som har genomförts angående hur personers etnicitet påverkar 
hur de uppfattas när de påpekar diskriminering har dessutom genomförts i USA, och den 
aktuella studien avsåg därför också att undersöka huruvida samma effekt kan finnas i en 
svensk kontext. Hypoteserna som ställdes upp var (1) allierade personer bedöms mer 
positivt än targets när de pekar ut diskriminering och rasism, (2) information om 
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diskriminering och rasism accepteras i högre grad när allierade presenterar den och (3) 
targets uppfattas i högre grad än allierade uttrycka förväntade åsikter, vilket medierar 
effekten av etnicitet på acceptans. I explorativt syfte undersöktes även huruvida 
deltagarnas motivation att vara fördomsfria modererar effekten av etnicitet på acceptans 
och personbedömningar.  
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
 Deltagare rekryterades med ett bekvämlighets- och snöbollsurval genom sociala 
medier. Totalt 451 personer påbörjade enkäten, men endast 139 av dessa slutförde den. 
Det fanns alltså ett bortfall på 312 deltagare som påbörjat men inte färdigställt enkäten 
och vars svar har exkluderats från analysen. Vidare exkluderades två svar som var 
uppenbart oseriösa (exempelvis angett ”attackhelikopter” som kön),  vilket innebar ett 
slutligt deltagarantal på 137 deltagare. Av dessa var 89 män och 45 kvinnor, medan 3 
angav andra kön. Medelåldern var 31.2 år (s = 12.0) och en majoritet av deltagarna var 
antingen studenter (n = 55) eller heltidsarbetande (n = 59).  
 
 
Instrument och tillvägagångssätt 
 

Artikel. Deltagarna fick svara på en online-enkät som bestod av en kort artikel 
följd av frågor som mätte deltagarnas acceptans av artikeln, förväntan på författaren, 
författarens värme och kompetens samt deltagarnas motivation av att svara fördomsfritt 
(se Bilaga 1). Författarens etnicitet manipulerades genom bild och namn bredvid artikeln. 
Artikeln handlade om diskriminering och rasism på den svenska arbetsmarknaden och 
bestod dels av information från Länsstyrelsen Stockholm (2018) och Vetenskapsrådet 
(2017), dels av argument och en uppmaning till förändring. Artikeln angavs vara skriven 
av en doktorand vid Uppsala universitet och denne representerades med bild och namn 
vid sidan av artikeln. Åtta olika författare presenterades (se Bilaga 2), varav fyra hade ett 
stereotypisk ”utländskt”1 utseende och ett utländskt klingande namn (två män och två 
kvinnor) och fyra hade ett stereotypiskt svenskt/skandinaviskt utseende och svenskt 
klingande namn (två män och två kvinnor). Varje deltagare tilldelades slumpmässigt 
artikeln med en utav av dessa åtta författare.  

Val av namn på författare. De svenskklingande namnen valdes med hjälp av 
namnstatistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) som baseras på befolkningsregistret. 
Fyra tilltalsnamn valdes ut från listorna över de tio vanligaste namnen på män respektive 
kvinnor i Sverige, varav två kvinnonamn (Emma och Karin) och två mansnamn (Erik och 
Johan). Fyra efternamn valdes sedan ut från listan över de 100 vanligaste svenska 
efternamnen (Lundin, Gustavsson, Johansson och Lindström). För de utländskt klingande 
namnen användes webbsidan names.org för att hitta de vanligaste arabiska för- och 
efternamnen internationellt. Dessa jämfördes sedan med SCB:s statistik över antal 
personer med dessa namn i Sverige. Namnen valdes utifrån kriteriet att det fanns minst 

 
1 Definitionen av ”utländsk” är relativ och kan uppfattas på olika sätt av olika personer. I detta fall 
definierades ”utländsk” som icke-skandinavisk.  
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5 000 personer med namnet i SCB:s register. Två kvinnonamn (Fatima och Sarah) och 
två mansnamn (Omar och Josef) samt fyra efternamn (Hassan, Ibrahim, Ali och Ahmed) 
valdes ut.  

Val av bilder på författare. Bilderna som användes valdes ut från databasen 
Generated Photos; en databas med AI-genererade bilder på ansikten. Sexton bilder valdes 
initialt ut baserat på kriterierna att hälften skulle ha ett stereotypiskt skandinavisk 
utseende (dessa klassades i databasen som ”white”) och häften skulle ha ett stereotypiskt 
icke-skandinaviskt utseende (dessa klassades i databasen som ”black” eller ”latino”). 
Vidare skulle alla klassas som unga vuxna och ha ett relativt neutralt ansiktsuttryck. 
Hälften av bilderna föreställde män och hälften föreställde kvinnor. Genom en pilotstudie 
testades dessa 16 bilder för att fastställa att de uppfattades som förväntat angående kön 
och etnicitet samt att de bedömdes likvärdigt angående ålder, attraktivitet, värme och 
kompetens. Utifrån resultaten i pilotstudien valdes sedan 8 bilder ut som bedömts som 
avsett och relativt likvärdigt för att användas i denna studie, varav 4 utländska (två män 
och två kvinnor) och 4 svenska (två män och två kvinnor). Skattningarna från pilotstudien 
av dessa 8 bilder redovisas i Bilaga 3.  

Enkätfrågor. Efter att deltagarna fått läsa artikeln följde en skala med 11 items 
som mätte deras uppfattning av artikeln. Här fick deltagarna ange på en 7-punkts Likert-
skala i vilken grad de uppfattade artikeln som upplysande, relevant, användbar, 
övertygande, välgrundad, onödig, klagande, illegitim, gnällig, fördomsfull och partisk (1 
= inte alls och 7 = i mycket hög grad). Efter vändning av skattningarna för de negativa 
egenskaperna summerades dessa 11 items för att skapa ett index för variabeln ”acceptans” 
(a = .917).  

Därefter följde en skala med fyra items som mätte förväntan på författaren, dvs. 
i vilken grad författaren uppfattades uttrycka förväntade åsikter. Exempel på frågor i 
denna skala är ”I vilken utsträckning är det förvånande att författaren har valt att skriva 
om detta ämne?” och ”I vilken utsträckning upplever du att författaren har personliga 
motiv?”. Deltagarna fick ange sina svar på en 7-punkts Likert-skala (1 = inte alls och 7 
= i mycket hög utsträckning). Dessa items uppvisade låg internkonsistens (a = .211) och 
därför summerades endast två av dem för att skapa ett reliabelt index för variabeln 
”förväntan” (a = .616), där högre värde indikerade att deltagarna hade uppfattat att 
författaren uttryckte förväntade åsikter och hade personliga motiv.  

Vidare följde en skala för bedömningen av författaren. Denna skala innefattade 
sex items som mätte värme respektive kompetens, där deltagarna fick skatta hur varm 
(vänlig, omtänksam och sympatisk) och kompetent (intelligent, tillförlitlig och 
kompetent) de uppfattade författaren på en 7-punkts Likert-skala (1=inte alls till 7=i 
mycket hög grad). De tre items som mätte värme summerades för att skapa ett index för 
värme (a = .838) och de tre items som mätte kompetens summerades för att skapa ett 
index för kompetens (a = .910).  

Slutligen mättes deltagarnas interna och externa motivation att svara 
fördomsfritt genom Motivation to Respond Without Prejudice-skalan med 10 items (Plant 
& Devine, 1998) som översattes till svenska för att användas i denna studie. Här fick 
deltagarna ange på en 9-punkts Likert-skala hur väl de instämde med påståenden som 
exempelvis ”Jag försöker dölja negativa åsikter om personer med utländsk bakgrund för 
att undvika negativa reaktioner från andra.” och ”Jag är motiveras av mina personliga 
uppfattningar att vara fördomsfri gentemot personer med utländsk bakgrund.” (1 = håller 
inte alls med och 9 = håller helt och hållet med). Fem av dessa items summerades för att 
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skapa ett index för intern motivation (a = .782) och resterande fem summerades för att 
skapa ett index för extern motivation (a = .780). 

Datainsamling. Data samlades in genom en online-enkät som skickades ut via 
sociala medier. Enkäten skickades dels ut på Facebook, dels i ett svenskt Reddit-forum 
(r/sweden). Deltagarna fick även möjlighet att svara på enkäten på antingen svenska eller 
engelska och enkäten fanns tillgänglig i fyra veckor. 
 
 

Resultat 
 

Hierarkiska multipla regressionsanalyser genomfördes för de tre beroende 
variablerna (1) bedömning av författarens värme, (2) bedömning av författarens 
kompetens och (3) acceptans av artikeln. Deltagarnas demografiska variabler ålder och 
kön samt interna motivation och externa motivation angavs som prediktorer i Steg 1, 
författarens etnicitet och kön angavs som prediktorer i Steg 2 och interaktionen mellan 
etnicitet och intern respektive extern motivation angavs som prediktorer i Steg 3 för att 
undersöka motivation som potentiell modererande variabel för effekten av etnicitet på 
respektive beroende variabel. Vidare genomfördes en medieringsanalys där förväntan 
undersöktes som medierande variabel för effekten av etnicitet på acceptans av artikeln. 
Deskriptiv statistik och korrelationer mellan studiens variabler redovisas i Bilaga 4.   

 
 

Bedömning av författarens värme 
 

Resultatet från den hierarkiska multipla regressionen för bedömd värme 
redovisas i Tabell 1. Analysen visade att deltagarvariablerna i Steg 1 signifikant bidrog 
till regressionsmodellen och förklarade 14.1% av variansen i bedömningen av författarens 
värme, F(4, 126) = 6.32, p < .001, R2Adj = .141. Intern motivation var en signifikant 
prediktor och korrelerade positivt med värme, vilket innebär att deltagare med högre 
intern motivation också bedömde författaren som mer varm (β = .372, p < .001). De 
resterande deltagarvariablerna kön, ålder och extern motivation var däremot ej 
signifikanta prediktorer. Introduktionen av författarens etnicitet och författarens kön i 
Steg 2 bidrog inte signifikant till regressionsmodellen (ΔR2 = .016, p = .309). Det fanns 
alltså ingen huvudeffekt av författarens etnicitet (eller kön) på bedömningen av 
författarens värme, vilket innebär att Hypotes 1 inte fick stöd. Vidare var introduktionen 
av interaktionen mellan intern motivation respektive extern motivation och författarens 
etnicitet i Steg 3 ej signifikant (ΔR2 = .028, p = .120). Den slutliga regressionsmodellen 
för värme förklarade 15.9% av variansen, F(8, 122) = 4.07, p < .001, R2Adj = .159.  
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Tabell 1 
Resultat från hierarkisk multipel regressionsanalys för att predicera värme 

Prediktor Steg 1 (β) Steg 2 (β) Steg 3 (β) 

Steg 1 (Demografiska variabler)    

Deltagares köna -.057 -.060 -.051 

Deltagaren ålder (år) -.125 -.119 -.108 

Intern motivation .372*** .391*** .890* 

Extern motivation  -.081 -.083 -.126 

Steg 2 (Oberoende variabler)    

Författares etnicitetb  .048 .045 

Författares könc  -.119 -.141 

Steg 3 (Interaktioner)    

Etnicitet × Intern motivation    -.522* 

Etnicitet × Extern motivation    -.040 

ΔR2  .016 .028 

R2
Adj. .141*** .143*** .159*** 

a1 = kvinna, 2 = man. b1 = svensk, 2 = utländsk. c1 = kvinna, 2 = man. 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

 
Bedömning av författarens kompetens 
 

Resultatet från den hierarkiska multipla regressionen för bedömd kompetens 
redovisas i Tabell 2. Analysen visade att deltagarvariablerna i Steg 1 signifikant bidrog 
till regressionsmodellen och förklarade 22.7% av variansen i bedömningen av författarens 
kompetens, F(4, 126) = 10.56, p < .001, R2Adj = .227. Det visade sig även i detta fall att 
intern motivation var en signifikant prediktor som korrelerade positivt med kompetens, 
vilket innebär att deltagare med högre intern motivation också bedömde författaren som 
mer kompetent (β = .487, p < .001). De resterande deltagarvariablerna kön, ålder och 
extern motivation var ej signifikanta prediktorer för kompetens. Introduktionen av 
författarens etnicitet och författarens kön i Steg 2 bidrog i detta fall till en signifikant 
ökning i förklarad varians, ΔR2 = .058, F(2,124) = 5.18, p = .007. Författarens kön visade 
sig vara en signifikant prediktor och hade ett negativt samband med kompetens, vilket 
innebär att de kvinnliga författarna bedömdes som mer kompetenta än de manliga 
författarna (β = -.210, p = .006). Däremot var etnicitet inte en signifikant prediktor, vilket 
innebär att Hypotes 1 ej fick stöd. Vidare var introduktionen av interaktionen mellan 
intern motivation respektive extern motivation och författarens etnicitet i Steg 3 ej 
signifikant (ΔR2 = .003, p = .777). Den slutliga regressionsmodellen för kompetens 
förklarade 26.7% av variansen, F(8, 122) = 6.91, p < .001, R2Adj = .267. 
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Tabell 2 
Resultat från hierarkisk multipel regressionsanalys för att predicera kompetens 

Prediktor Steg 1 (β) Steg 2 (β) Steg 3 (β) 

Steg 1 (Demografiska variabler)    

Deltagares köna -.034 -.041 -.034 

Deltagares ålder (år) -.054 -.042 -.035 

Intern motivation .487*** .527*** .475* 

Extern motivation  -.068 -.070 .087 

Steg 2 (Oberoende variabler)    

Författares etnicitetb  .133 .133 

Författares könc  -.210** -.217** 

Steg 3 (Interaktioner)    

Etnicitet × Intern motivation    .054 

Etnicitet × Extern motivation    -.163 

ΔR2  .058** .003 

R2
Adj. .227*** .275*** .267*** 

N = 137. a1 = kvinna, 2 = man. b1 = svensk, 2 = utländsk. c1 = kvinna, 2 = man.  

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

 
Acceptans av artikeln  

 
Resultatet från den hierarkiska multipla regressionsanalysen för acceptans 

redovisas i Tabell 3. Analysen visade att deltagarvariablerna i Steg 1 signifikant bidrog 
till regressionsmodellen och förklarade 35.6% av variansen i acceptans, F(4, 126) = 
18.98, p < .001, R2Adj = .356. Intern motivation visade sig även här vara en signifikant 
prediktor och korrelerade positivt med acceptans, vilket innebär att högre intern 
motivation att svara fördomsfritt hos deltagarna associerades med högre grad av 
acceptans av artikeln (β = .553, p < .001). Även kön var en signifikant prediktor i Steg 1 
och korrelerade negativt med acceptans, vilket innebär att kvinnliga deltagare var mer 
accepterande av artikeln än manliga deltagare (β = -.151, p = .046). Denna variabel 
reducerades dock till icke-signifikans i den slutliga modellen (p = .053). Introduktionen 
av författarens etnicitet och författarens kön i Steg 2 bidrog inte till en signifikant 
förändring i förklarad varians (ΔR2 = .020, p = .133). Det fanns alltså ingen huvudeffekt 
av författarens etnicitet (eller kön) på graden av acceptans av artikeln, vilket innebär att 
Hypotes 2 inte fick stöd. Vidare var introduktionen av interaktionen mellan intern 
motivation respektive extern motivation och författarens etnicitet i Steg 3 ej signifikant 
(ΔR2 = .000, p = .980). Den slutliga regressionsmodellen för acceptans förklarade 35.7% 
av variansen, F(8, 122) = 10.00, p < .001, R2Adj = .357. 
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Tabell 3 
Resultat från hierarkisk multipel regressionsanalys för att predicera acceptans 

Prediktor Steg 1 (β) Steg 2 (β) Steg 3 (β) 

Steg 1 (Demografiska variabler)    

Deltagares köna -.151* -.150* -.150 

Deltagares ålder (år) .001 .007 .008 

Intern motivation .553*** .564*** .606* 

Extern motivation  -.072 -.076 -.084 

Steg 2 (Oberoende variabler)    

Författares etnicitetb  -.014 -.014 

Författares könc  -.141* -.142 

Steg 3 (Interaktioner)    

Etnicitet × Intern motivation    -.044 

Etnicitet × Extern motivation    .008 

ΔR2  .020 .000 

R2
Adj. .356*** .367*** .357*** 

a1 = kvinna, 2 = man. b1 = svensk, 2 = utländsk. c1 = kvinna, 2 = man. 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

 
Förväntan som medierande variabel 
 
Förväntan analyserades som en medierande variabel för effekten av etnicitet på acceptans 
genom bootstrapping. Modell 4 i PROCESS-makrot för SPSS (Hayes, 2018) med 5000 
sampel användes för att testa om det fanns en indirekt effekt. Som den tidigare hierarkiska 
multipla regressionsanalysen visade fanns det ingen huvudeffekt av etnicitet på 
acceptans, vilket innebär att deltagarna varken var mer eller mindre benägna att acceptera 
artikeln beroende på författarens etnicitet. En medieringsanalys genomfördes trots detta 
för att undersöka relationen mellan etnicitet, förväntan och acceptans eftersom indirekta 
effekter kan förekomma även i avsaknad av signifikanta huvudeffekter (Hayes, 2018). 
Resultatet redovisas i Figur 1. Analysen visade att effekten av etnicitet på förväntan inte 
var signifikant (b = 0.82, p = .100), vilket innebär att författarens etnicitet inte signifikant 
påverkade hur förväntade åsikter de uppfattades uttrycka. Däremot visade det sig att 
förväntan var en signifikant prediktor för acceptans, och att högre förväntan associerades 
med lägre acceptans (b = -1.62, p < .001). Förväntan medierade dock inte signifikant 
effekten av etnicitet på acceptans, då den indirekta effekten av förväntan ej var signifikant 
(b = -1.34, SE = 0.86, 95 % CI [-3.24, 0.28]). Detta betyder att Hypotes 3 inte fick stöd. 
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Figur 1. Modell för effekten av etnicitet på acceptans med förväntan som medierande variabel.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Diskussion 
 
 Denna studies syfte var huvudsakligen att undersöka effekten av etnicitet på 
personbedömningar och acceptans av information om diskriminering och rasism. Baserat 
på tidigare forskning var hypoteserna att s.k. allierade (dvs. personer som inte själva ingår 
i gruppen som diskrimineras) skulle uppfattas mer positivt än s.k. targets (dvs. personer 
som ingår i gruppen som diskrimineras), och att informationen skulle accepteras i högre 
grad när en allierad presenterade den. Detta förväntades också medieras av att targets 
skulle uppfattas uttrycka mer förväntade åsikter. Resultaten stödde dock ingen av dessa 
hypoteser. Etnicitet visade sig inte ha någon effekt på varken graden av acceptans av 
artikeln eller på bedömningen av författaren, och påverkade inte heller hur förväntade 
åsikter författaren uppfattades uttrycka. Det visade sig däremot att författarens kön hade 
ett samband med bedömd kompetens och att de kvinnliga författarna bedömdes som mer 
kompetenta än de manliga, oberoende av etnicitet. Dessutom visade resultaten från 
medieringsanalysen att deltagarnas förväntan på författaren hade ett negativt samband 
med acceptans av artikeln, dvs. att när författaren uppfattades uttrycka förväntade åsikter 
och ha personliga motiv accepterades artikeln i lägre grad.  
 Att etnicitet inte hade någon huvudeffekt på någon av de beroende variablerna 
(acceptans, värme och kompetens) skulle möjligen kunna bero på att manipulationen 
(dvs. artikelns innehåll) inte var stark nog för att framkalla en signifikant reaktion från 
deltagarna. Innehållet i artikeln var inte en personlig konfrontation, vilket är vad som 
framförallt har använts som manipulation i den tidigare forskningen på detta ämne (Czopp 
& Monteith, 2003; Gulker m.fl., 2013; Rasinski & Czopp, 2010). Eftersom artikeln inte 
var en konfrontation, utan snarare en presentation av information, så är det möjligt att den 
inte framkallade de negativa emotioner som eventuellt kan ha bidragit till att deltagare i 
tidigare studier har uppfattat den som förmedlar informationen som en ”klagare”. Att 
resultatet inte var signifikant kan dock såklart även bero på att det inte finns någon effekt 
att upptäcka, vilket också går i linje med en del tidigare studier som inte heller funnit 
denna effekt (Czopp m.fl., 2006; Littleford & Jones, 2017; Kutlaca m.fl., 2020). 
 Det går kanske inte att jämföra resultaten från studier där en personlig 
konfrontation används som manipulation med denna studie där en artikel som främst var 
faktabaserad användes, och vars budskap man dessutom kan tänka sig inte generellt 
uppfattas som särskilt kontroversiellt. Den deskriptiva statistiken för ”acceptans” visade 
exempelvis att denna variabel inte var helt normalfördelad i stickprovet, utan var negativt 
skev. Detta innebär att de flesta deltagarna överlag accepterade artikeln i hög grad och 
skulle tyda på att den uttryckte åsikter som de flesta höll med om. Vidare forskning på 

Acceptans 

b = -1.62, p < .001 

 

Direkt effekt = .95, p = .611 

Indirekt effekt = -1.35, 95 % CI [-3.24, 0.28]   

Förväntan 

Etnicitet 

! = .82, p = .100 
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ämnet skulle behövas i Sverige, där effekten av etnicitet i exempelvis en interpersonell 
konfrontation undersöks, för att kunna fastställa huruvida detta fenomen faktiskt finns 
samt hur det kommer till uttryck. Att det i denna studie inte fanns något signifikant 
resultat som skulle indikera att rasifierade personer med utländsk bakgrund bedöms mer 
negativt än vita svenskar när de påpekar diskriminering betyder inte nödvändigtvis att 
slutsatser kan dras om att detta fenomen inte existerar.   
   
 
Förväntan och motivation att vara fördomsfri  
 
 Att förväntan (dvs. i vilken grad personen uppfattades uttrycka förväntade åsikter 
och ha personliga motiv) var en signifikant prediktor för acceptans av artikeln går i linje 
med tidigare studier som funnit att oväntade argument är mer övertygande än förväntade 
argument (Petty m.fl., 2001), och att uppfattningar om egenintresse kan innebära att 
information ifrågasätts (Priester & Petty, 1995). Förväntan var dock inte en manipulerad 
variabel i denna studie, så det går egentligen inte att uttala sig om att förväntan skulle ha 
en direkt effekt på acceptans utifrån resultatet. Däremot indikerar det att det finns ett 
samband, och att högre förväntan (dvs. att författaren i högre grad uppfattades uttrycka 
förväntande åsikter) innebar lägre grad av acceptans av artikeln. Detta samband skulle 
vidare kunna undersökas i framtida studier.  
  Hur deltagarnas interna och externa motivation relaterade till deras bedömning av 
författarna undersöktes i explorativt syfte för att ta reda på huruvida det modererade den 
eventuella effekten av etnicitet. Som sagt fanns ingen huvudeffekt av etnicitet, och inte 
heller någon signifikant moderering genom deltagarnas motivation. Det visade sig dock i 
resultatet att deltagarnas interna motivation att svara fördomsfritt var en stark prediktor 
av acceptans av artikeln såväl som av positiv bedömning av författaren. Detta är kanske 
inte så konstigt, eftersom artikeln som deltagarna fick läsa i hög utsträckning uttryckte 
likartade åsikter som påståendena i skalan som mätte den interna motivationen. 
Exempelvis innehöll skalan påståenden som ”Jag försöker agera fördomsfritt gentemot 
personer med utländsk bakgrund eftersom det är viktigt för mig personligen” och ”På 
grund av mina personliga värderingar anser jag att det är fel att använda stereotyper om 
personer med utländsk bakgrund”, medan artikeln uttryckte åsikter angående att 
diskriminering och rasism på den svenska arbetsmarknaden är ett problem som är viktigt 
att uppmärksamma. Att intern motivation därför korrelerade positivt med acceptans av 
artikelns innehåll är inte förvånande, då man kan tänka sig att de som i hög grad höll med 
den interna motivationsskalans påståenden också delade artikelns åsikter. Det är kanske 
således inte heller överraskande att intern motivation även korrelerade positivt med 
uppfattningen av författaren som en varm och kompetent person, eftersom att dela samma 
eller liknande attityder ofta innebär att man uppfattar en person mer positivt (Byrne, 
1961).  
 
 
Begränsningar  
 

Urvalsmetoden för denna studie begränsar möjligheten att dra generella 
slutsatser utifrån resultaten. Eftersom deltagare rekryterades genom ett 
bekvämlighetsurval via sociala medier är stickprovet troligtvis inte representativt för hela 
populationen (dvs. alla invånare i Sverige). Icke-slumpmässiga urval ökar risken för bias 
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i stickprovet (Cozby & Bates, 2011), och därför begränsas också möjligheten att dra säkra 
och generella slutsatser utifrån denna studie. Det fanns även ett stort bortfall av deltagare 
som inte slutförde online-enkäten som användes. Det kan finnas många anledningar till 
detta och ett visst bortfall är möjligen att räkna med när denna metod för datainsamling 
används, men det är ändå värt att notera. Eventuellt var enkäten inte optimalt utformad, 
vilket ledde till att en stor andel av deltagarna lämnade den oavslutad. Det kan dessutom 
vara så att personer som inte höll med om artikelns budskap var särskilt benägna att hoppa 
av, vilket kan ha bidragit till selektionsproblemet.  

Vidare finns hot mot studiens reliabilitet i och med att icke-standardiserade 
mätskalor som utformades för just denna studie användes för att mäta studiens variabler. 
Exempelvis kan måttet på ”acceptans” diskuteras. Deltagarna ansågs ha accepterat 
artikeln baserat på att det skattat högt på att den var upplysande, relevant, användbar, 
övertygande och välgrundad, samt lågt på att den var onödig, klagande, illegitim, gnällig, 
fördomsfull och partisk. Om detta kan sägas vara ett mått på just ”acceptans” är möjligen 
inte helt säkert, eftersom det inte är en validerad mätskala för att mäta acceptans av 
information. Vidare mättes deltagarnas förväntan på författaren med fyra frågor som 
visade sig ha låg intern reliabilitet som index (a = .211). Detta indikerar att alla frågorna 
i mätskalan inte mätte samma sak och att skalan som helhet möjligen inte adekvat fångade 
upp det som avsågs. Det finns dessutom problem med att mäta den typ av attityder som 
mättes i denna studie explicit i och med effekten av social önskvärdhet (Cozby & Bates, 
2011). Det är inte säkert att man med mätskalor såsom MRWP-skalan som användes i 
denna studie fångar upp människors faktiska attityder, då det finns en stark social norm 
som säger att fördomar gentemot personer med utländsk bakgrund är oacceptabelt. Det 
finns därför en risk att resultaten är missvisande, om deltagarna inte angett vad de 
egentligen tycker utan vad de upplever att de ska tycka. Framtida studier på ämnet skulle 
därför potentiellt gynnas av att använda indirekta mått på attityder. 
 
 
Implikationer och vidare studier  
 
 Sammanfattningsvis så fann denna studie ej stöd för de tre hypoteser som ställts 
upp. Allierade bedömdes inte mer positivt än targets (Hypotes 1), information presenterad 
av allierade accepterades inte i högre grad (Hypotes 2) och targets uppfattades inte heller 
i högre grad uttrycka förväntade åsikter (Hypotes 3). Detta skulle indikera att effekten av 
etnicitet i personbedömningar och acceptans av information om diskriminering inte finns, 
men som sagt är möjligheten att dra säkra slutsatser begränsade och ytterligare forskning 
i Sverige behövs för att kunna fastställa huruvida denna effekt existerar. I denna studie 
visade sig dessutom författarens kön vara en signifikant prediktor för bedömd kompetens 
och de kvinnliga författarna bedömdes som mer kompetenta än de manliga. Framtida 
studier skulle vidare kunna undersöka effekten av kön i bedömningar av kompetens. 
Därtill skulle interaktionen mellan kön och etnicitet vara intressant att utforska, för att ta 
reda på huruvida kön kan påverka effekten av etnicitet i bedömningar av människors 
kompetens och vice versa.  
 Intersektionen mellan etnicitet och utbildning kan också ha påverkat detta resultat. 
Generellt uppfattas akademiker (såsom doktorander, vilket författarna i denna studie 
angavs vara) som kompetenta, vilket kan tänkas ha bidragit till att samtliga författare i 
denna studie också generellt bedömdes som kompetenta oberoende av etnicitet. Hade 
allierade jämfört med targets uppfattats lika likvärdigt om de hade lägre utbildning, eller 
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uttryckte sig på ett mindre formellt sätt? Även detta hade varit intressant att undersöka i 
framtida studier. Eventuellt hade det även varit värdefullt att genomföra kvalitativa 
intervjubaserade studier för att jämföra olika personers erfarenheter av att informera om 
samt konfrontera diskriminering och vilken respons de har upplevt som följd.    
 I denna studie frågades inte deltagarna om deras egen etnicitet, främst av etiska 
skäl i och med att det i Sverige inte är så vanligt att man samlar in den typen av data. Det 
kan dock vara intressant att undersöka även i framtida svenska studier huruvida 
deltagarnas egen sociala grupptillhörighet skulle kunna påverka vem de är öppna att ta 
till sig information ifrån. Det finns nämligen forskning som har undersökt ”Intergroup 
Sensitivity” och vad som händer när en individ kritiserar en grupp. Dessa studier har 
funnit att en kritiker som inte själv ingår i gruppen tenderar att möta mer motstånd än en 
kritiker som ingår i gruppen, samt att en kritikers sociala gruppmedlemskap till och med 
kan utöva mer inflytande än deras argument (Esposo, Hornsey, & Spoor, 2013; Hornsey, 
Oppes, & Svensson, 2002). Även när samma argument presenteras så uppfattas 
argumenten från en s.k. ”utgruppskritiker” generellt som mindre legitima och mindre 
konstruktiva (Hornsey m.fl., 2002). Detta skulle indikera att en individs sociala 
grupptillhörighet påverkar hur information från olika personer tas emot, och detta hade 
varit intressant att utforska i framtida studier i relation till konfrontation av 
diskriminering.  
 Slutligen så kan resultatet från denna studie ändå anses relativt hoppfullt i och med 
att det indikerar att rasifierade personer med utländsk bakgrund inte bedöms mer negativt 
eller i högre grad ifrågasättas än allierade vita personer gör när de påpekar diskriminering. 
Att allierade personer kanske inte har någon form av fördel när det kommer till detta bör 
dock inte tolkas som att allierade personer inte ska påpeka diskriminering och rasism. 
Som tidigare nämnt läggs ofta den största delen av ansvaret att bekämpa orättvisor på de 
som själva missgynnas av dem och det är fortfarande minst lika viktigt att de som inte 
ingår i den diskriminerade gruppen också tar ansvar för att ifrågasätta, belysa och 
konfrontera diskriminering. Det är därutöver värdefullt att vidare forska om 
konfrontationer av diskriminering och rasism för att få mer kunskap om hur människor 
kan bidra till social förändring.  
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Bilaga 1 
 
Enkät 

 

Start of Block: Intro 

 
Välkommen!    

  
Denna undersökning genomförs för en kandidatuppsats i psykologi vid 
Göteborgs universitet. Ditt deltagande är frivilligt och du kan även när som 
helst avbryta din medverkan om du vill. Dina svar behandlas anonymt och 
kommer inte kunna kopplas till dig som person.    
    
Enkäten tar ungefär 15 minuter att genomföra och består av en kort artikel följt 
av ett antal frågor. Se till att du kan genomföra den ostört och läs 
instruktionerna noggrant.    
    
Har du några frågor eller funderingar angående undersökningen så kan du 
kontakta guselisebr@student.gu.se.   
    
Tack på förhand för din medverkan!    

 
 

 
Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker till att delta i denna 
undersökning.  

o Jag samtycker  

o Jag samtycker inte  

 
End of Block: Intro 

 

Start of Block: Deltagare 

 

Ange din ålder.  

________________________________________________________________ 



2 
 

Ange ditt kön. 

o Kvinna  

o Man  

o Icke-binär  

o Eget svar ________________________________________________ 

o Vill ej ange  

 
Ange din huvudsakliga sysselsättning. 

o Student  

o Arbetande, deltid  

o Arbetande, heltid  

o Föräldraledig  

o Arbetssökande  

o Annat ________________________________________________ 

o Vill ej ange  

 
End of Block: Deltagare 

 

Start of Block: Instruktion_1 

 
Du kommer nu få läsa en kort populärvetenskaplig artikel skriven av en doktorand vid 
samhällsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet. Efteråt kommer du att få 
svara på ett antal frågor om artikelns innehåll och artikelns författare. Läs texten 
noggrant.  
 
End of Block: Instruktion_1 
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Start of Block: Artikel 

     
Diskriminering och rasism på den svenska arbetsmarknaden.   
 
 
Rapporter från både Vetenskapsrådet (2017) och Länsstyrelsen i Stockholm (2018) 
redovisar forskning som pekar på att Sverige präglas av etnisk diskriminering på 
arbetsmarknaden och att strukturell diskriminering utifrån etnicitet berör en omfattande 
del av befolkningen. Länsstyrelsens rapport (2018) innefattade en studie genomförd 
av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet, 
som undersökte skillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningen i bruttolön, 
disponibel inkomst samt möjlighet att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden.    
  
Resultaten visade att afrosvenskar, även när man kontrollerar för utbildningsnivå, 
anställningssektor och ålder, har lägre lön än övriga invånare. Studien visade även att 
afrosvenskar är underrepresenterade i högstatusyrken och på chefspositioner. Det finns 
alltså tydliga kopplingar mellan inkomst och etnicitet, trots motsvarande utbildning. Till 
exempel så måste afrosvenskar ha en forskarutbildning för att få samma disponibla 
inkomst som övriga svenskar med en max treårig eftergymnasial utbildning, och 
svenskfödda personer som har gått en treårig eftergymnasial utbildning har 150 procent 
av bruttolönen av svenskfödda afrosvenskar med samma utbildningsnivå.  
  
Samtidigt visar undersökningar att en majoritet av Sveriges befolkning stöder 
jämlikhet, så hur går det ihop? Det finns en motvilja i Sverige att acceptera att vårt 
samhälle präglas av rasism och diskriminering. Vi vill gärna tro att läget är bättre här än 
det är på andra platser i världen, och att svenskar generellt är fördomsfria. Men 
antagandet att etnicitet inte spelar någon roll för hur människor blir behandlade i 
Sverige stämmer inte, vilket rapporterna från Vetenskapsrådet och Länsstyrelsen tydligt 
visar. Detta är någonting som vi måste ta till oss. Vi måste acceptera verkligheten som 
säger att diskriminering på grund av etnicitet är ett signifikant problem i Sverige.    
  
Det är viktigt att förstå att rasism inte bara är någonting explicit och våldsamt som tar sig 
uttryck i glåpord och uppenbart orättvis behandling. Rasismen kan också vara tyst, 
omedveten och subtil. På så sätt blir den också strukturell och inbyggd i samhällets 
system. Detta måste svenskar acceptera och arbeta emot på individ- såväl som 
samhällsnivå för att Sverige ska kunna bli ett jämlikt och rättvist land för alla sina 
invånare.    
 
 
End of Block: Artikel 
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Start of Block: Acceptans 

 
I vilken grad uppfattade du artikeln som 
 

 1 Inte 
alls 2 3 4 5 6 

7 I 
mycket 

hög grad 

Upplysande  o  o  o  o  o  o  o  

Relevant  o  o  o  o  o  o  o  

Användbar  o  o  o  o  o  o  o  

Övertygande  o  o  o  o  o  o  o  

Välgrundad  o  o  o  o  o  o  o  

Onödig  o  o  o  o  o  o  o  

Klagande  o  o  o  o  o  o  o  

Illegitim  o  o  o  o  o  o  o  

Gnällig  o  o  o  o  o  o  o  

Fördomsfull  o  o  o  o  o  o  o  

Partisk  o  o  o  o  o  o  o  

 
 
End of Block: Acceptans 
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Start of Block: Förväntan 

 
I vilken utsträckning är det förvånande att författaren har valt att skriva om detta ämne? 

o 1 Inte alls  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7 I mycket hög utsträckning  

 
I vilken utsträckning uttrycker författaren förväntade åsikter? 

o 1 Inte alls  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7 I mycket hög utsträckning  

 



6 
 

I vilken utsträckning upplever du att författarens argument går emot deras egenintresse? 

o 1 Inte alls  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7 I mycket hög utsträckning  

 
I vilken utsträckning upplever du att författaren har personliga motiv? 

o 1 Inte alls  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7 I mycket hög utsträckning  

 
End of Block: Förväntan 

 

Start of Block: Värme/Kompetens 
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I vilken grad uppfattar du författaren som intelligent? 

o 1 Inte alls  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7 I mycket hög grad  

 

I vilken grad uppfattar du författaren som kompetent? 

o 1 Inte alls  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7 I mycket hög grad  

 

I vilken grad uppfattar du författaren som tillförlitlig? 

o 1 Inte alls  

o 2  

o 3  

o 4  
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o 5  

o 6  

o 7 I mycket hög grad  

 

I vilken grad uppfattar du författaren som vänlig? 

o 1 Inte alls  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7 I mycket hög grad   

 

I vilken grad uppfattar du författaren som sympatisk? 

o 1 Inte alls  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7 I mycket hög grad  

 

I vilken grad uppfattar du författaren som omtänksam? 

o 1 Inte alls  
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o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7 I mycket hög grad  

 
End of Block: Värme/Kompetens 

 

Start of Block: Instruktion_2 

 
Följande frågor består av påståenden som du ska ta ställning till. Det finns inga svar 
som är rätt eller fel, du ska bara ange dina egna uppfattningar. Besvara varje fråga så 
ärligt som möjligt, men ägna inte för mycket tid till att fundera över dina svar. Under 
varje påstående finner du en skala där du anger huruvida du instämmer med eller tar 
avstånd från påståendet.  
 
End of Block: Instruktion_2 

 

Start of Block: MRWP 
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På grund av dagens politiskt korrekta norm försöker jag framstå som fördomsfri 
gentemot personer med utländsk bakgrund.    

o 1 Håller inte alls med  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7  

o 8  

o 9 Håller helt och hållet med  

 

Jag försöker dölja negativa åsikter om personer med utländsk bakgrund för att undvika 
negativa reaktioner från andra.  

o 1 Håller inte alls med  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7  

o 8  

o 9 Håller helt och hållet med  
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Om jag agerade fördomsfullt gentemot personer med utländsk bakgrund hade jag oroat 
mig för att andra skulle bli arga på mig. 

o 1 Håller inte alls med  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7  

o 8  

o 9 Håller helt och hållet med  

 
Jag försöker framstå som fördomsfri gentemot personer med utländsk bakgrund för att 
undvika andras ogillande. 

o 1 Håller inte alls med  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7  

o 8  

o 9 Håller helt och hållet med  
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Jag försöker agera fördomsfritt gentemot personer med utländsk bakgrund på grund av 
press från andra.  

o 1 Håller inte alls med  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7  

o 8  

o 9 Håller helt och hållet med  

 
Jag försöker agera fördomsfritt gentemot personer med utländsk bakgrund eftersom det 
är viktigt för mig personligen. 

o 1 Håller inte alls med  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7  

o 8  

o 9 Håller helt och hållet med  
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Enligt mina personliga värderingar är det okej att använda stereotyper om personer med 
utländsk bakgrund. 

o 1 Håller inte alls med  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7  

o 8  

o 9 Håller helt och hållet med  

 
 
Jag är motiveras av mina personliga uppfattningar att vara fördomsfri gentemot 
personer med utländsk bakgrund. 

o 1 Håller inte alls med  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7  

o 8  

o 9 Håller helt och hållet med  
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På grund av mina personliga värderingar anser jag att det är fel att använda stereotyper 
om personer med utländsk bakgrund.  

o 1 Håller inte alls med  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7  

o 8  

o 9 Håller helt och hållet med  

 
Att vara fördomsfri gentemot personer med utländsk bakgrund är viktigt för min 
självbild.  

o 1 Håller inte alls med  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7  

o 8  

o 9 Håller helt och hållet med  
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End of Block: MRWP 
 

Start of Block: Avslutning 

 
Tack så mycket för att du har tagit dig tiden att svara på denna enkät!   
    
Vill du veta mer om studiens syfte, eller vill du ta del av det slutliga resultatet? Klicka 
dig då vidare på länken nedan.   
    
https://samgu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cTLE1s7O5iEiT0W 
 
Om du har några direkta frågor eller synpunkter på undersökningen får du gärna 
kontakta mig på guselisebr@student.gu.se.  
 
End of Block: Avslutning 
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Bilaga 2 
 

Bilder och namn på författare.  

KS1 Emma Lundin  KS2 Karin Gustavsson 

MS1 Johan Lindström   MS2 Erik Johansson   

KU2 Sarah Ibrahim   KU1 Fatima Ahmed  

MU1 Omar Hassan MU2 Josef Ali 1 



17 
 

Bilaga 3 
 
 

Medelvärden (och Standardavvikelser) för skattningar av bilder från pilotstudien. 
 Värmea Kompetensb Attraktivitetc Ålder 

KS1 0.65(0.20) 0.70(0.15) 4.57(1.09) 27.67(2.80) 

KS2 0.60(0.09) 0.61(0.10) 4.87(0.83) 26.47(3.80) 

KU1 0.68(0.12) 0.66(0.11) 4.10(1.29) 30.90(5.61) 

KU2 0.65(0.17) 0.67(0.14) 5.37(1.66) 27.89(3.73) 

MS1 0.61(0.20) 0.66(0.14) 5.25(1.34) 26.94(3.71) 

MS2 0.62(0.16) 0.69(0.13) 4.60(0.97) 29.50(4.48) 

MU1 0.64(0.15) 0.67(0.15) 4.87(0.99) 27.47(2.77) 

MU2 0.63(0.16) 0.68(0.11) 4.38(1.21) 27.15(1.57) 

K=Kvinna, M=Man, S=Svensk/skandinavisk, U=Utländsk/icke-skandinavisk 

a Skala från 0 till 1, b Skala från 0 till 1, c Skala från 1 till 7 
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Deskriptiv statistik och korrelationer för studievariabler. 

Variabel  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Författarens     
etniciteta 

—        

2. Författarens könb .033 —       

3. Intern motivation -.169* .076 —      

4. Extern motivation -.029 -.045 .049 —     

5. Värme -.010 -.94 .339** -.026 —    

6. Kompetens   .055 -.122 .433** -.034 .661** —   

7. Acceptans -.100 -.079 .531** -.058 .546** .715** —  

8. Förväntan -.135 -.010 -.190* .176* -.153 -.371** -.497** — 

M 1.45 1.48 32.85 18.80 13.37 13.93 53.88 8.09 

SD 0.50 0.50 9.06 9.39 3.76 4.04 14.27 3.18 

Range 1.00 1.00 40.00 39.00 18.00 18.00 61.00 12.00 

a 1 = svensk, 2 = utländsk. b 1 = kvinna, 2 = man  
*p < .05. **p < .01. 


