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VILKA TROR VI ATT VI ÄR?   
SKILLNADEN MELLAN HUR INGRUPPEN UPPFATTAR SIG SJÄLV OCH HUR 

UTGRUPPEN UPPFATTAR DEN* 
 

Isa Gustafsson Jertfelt 
 

Stereotyper finns om nästan alla grupper och skiljer sig beroende på 
gruppens status och natur. Många identifierar sig med den stereotyp som 
finns om ingruppen. Detta kan bli ett problem, speciellt om stereotypen är 
negativ. Här presenteras resultatet av en enkätundersökning med syftet att 
undersöka skillnaden mellan ingruppstereotypen och utgruppens stereotyp 
gällande ingruppen. Grupperna som undersöks är svenskar och iranier. 
Iranierna tyckte att påståenden om svenskar stämde bättre än vad 
svenskarna tyckte. De bedömde även påståendena om svenskarna som mer 
positiva än vad svenskarna gjorde. Det föreslås att dessa skillnader kan bero 
på att iranier är en minoritet i Sverige och att skillnaden mellan värdering av 
stereotyper skulle kunna leda till stigmatisering av minoritetsgruppen.  

 
Stereotyper kan liknas vid mallar för hur en människa från en viss grupp är (Allport, 1954). 
Katz och Braly (1933) var de första som undersökte fenomenet stereotyper genom att 
kartlägga attityderna gentemot olika folkgrupper och kom fram till att stereotyper inte kan 
vara korrekta eftersom de målar upp allt för generella bilder och att de karaktärsdrag som 
associeras med vissa kulturer ”överlappar” varandra så att exempelvis både judar och tyskar 
ses som ”flitiga” i deras undersökning. De menade att dessa överlappningar är så många att en 
generell bild av hur en typisk ”jude” eller ”tysk” inte är av nytta eftersom bilderna till slut blir 
så generella att de blir en beskrivning av ”människa” istället. Efter Katz och Bralys (1933, 
1935) inledande undersökningar på området har andra tagit vid och vissa menar att 
stereotyper kan vara ett bra sätt att bedöma människor och att de ofta är korrekta (Jussim, 
1993; Mackie, 1971). Grundsynen har dock i många år varit att stereotyper är en sak av ondo 
(Mackie, 1971) och i Allports epokbildade bok The Nature of Prejudice (1954), hävdar 
Allport visserligen att stereotyper kan fylla en funktion för att avlasta våra kognitiva system, 
men att nästan alla konsekvenser av stereotyper är negativa och leder till fördomar och 
diskriminering. Många har vänt sig mot Katz och Bralys (1933, 1935) och Allports (1954) 
stundom mycket negativa syn på stereotyper (Judd & Park, 1993; Jussim, 1993). Någon har 
till och med fyndigt kallat synen på stereotyper fördomsfull (Mackie, 1971).  
 
Stereotyper 

Allport (1954) menade att stereotyper är något vi använder oss av för att spara tid i våra 
dagliga liv och för att våra kognitiva sinnen inte skall behöva bli överbelastade vid nya 
situationer. De kan liknas vid shemata över hur en viss person kommer att bete sig, det vill 
säga vilka beteenden vi kan förvänta oss. Han menade vidare att detta är en viktig funktion 
eftersom den möjliggör att vi inte behöver bearbeta varje möte som vore det helt nytt och 
förutsättningslöst eftersom att göra detta skulle ta mycket av våra kognitiva förmågor i 
anspråk. Det finns dock indikationer på att stereotyper inte nödvändigtvis fyller en sådan 
funktion. I en undersökning (Gilbert & Hixon, 1991) visades att personer inte uppfattar 
etniska ursprunget hos en person när de är upptagna med att lösa kognitiva problem och 

                                                 
* Varmt tack till den Caravans Societys medlemmar som med sitt deltagande möjliggjort denna undersökning. 
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undersökningsdeltagarnas lösningar på problemet (ordgenerering) blev inte influerat av att en 
av försöksledarna var av asiatiskt ursprung. Däremot fanns det en skillnad om stereotypen 
innan experimentets början blivit aktiverad, då detta gav utslag i ordgenereringen.  
 
Stereotyper är egenskaper som vi tillskriver kategorier av människor. Vi använder oss av dem 
för att förstå och förutsäga människor vi möter. Men alla kategorier tilldöms inte samma vikt 
(Allport, 1954). De har en inbördes hierarkisk ordning och vissa tycks dominera över andra 
när det gäller vilka stereotyper som aktiveras i en given situation. Om en person bär på 
stereotyper för kategorierna ”man” och ”yrkeskunnig” så verkar det som om den 
yrkeskunnige mannen som är blind blir kategoriserad som ”blind” i första hand. 
 
Människor som inte håller med om stereotypernas innehåll kan ändå vara medvetna om vilka 
stereotyper som finns om grupper (Devine, 1989). Detta kunde redan Katz och Braly (1935) 
se i sin undersökning gällande hur nära sociala band som personer kan tänka sig ha till andra 
etniska grupper än sin egen. Resultaten visade att även om undersökningsdeltagarna inte alltid 
hade något personligt emot en enskild grupp så drog de sig för att umgås med personer från 
denna grupp eftersom de var medvetna om de stereotyper som rådde i samhället. Detta är ett 
exempel på att även personer som har bestämt sig för att stereotyper inte skall utgöra basis för 
deras omdömen om andra människor influeras av stereotyper. En studie (Devine, 1989) har 
visat är personer som anser sig vara mot diskriminering och fördomar är lika medvetna om de 
stereotyper som finns som de som har en uttalad negativ inställning mot utgrupper. 
Stereotyperna hos både den grupp med uttalat negativ attityd och den grupp med en mer 
neutral attityd var innehållsmässigt de samma.  
 
Bekräftande av stereotyper 

Stereotyper kan bli bekräftade på olika sätt (Jussim, 1993); de kan bli självuppfyllande 
profetior det vill säga om en grupp behandlas som om de vore på ett sätt, eller beter sig på ett 
visst sätt kommer de att bli eller börja bete sig på det sättet. Givet detta borde inte skillnaden 
mellan hur en grupp ser på sig själv och hur gruppen blir sedd utifrån vara så stor (Judd & 
Park, 1993). Det finns resultat som tyder på att så är fallet; i en undersökning (Dieckman, 
Eagly & Kulesa, 2002) om hur kvinnor och män uppfattar vad som är könsstereotypa politiska 
åsikter och vilka som har dem (t.ex. om de är vanligare hos kvinnor än hos män och vice 
versa) visade det sig att män var lika dåliga på att bedöma mäns politiska åsikter i 
könspolitiska frågor som kvinnor var (båda grupperna var dock duktiga på att korrekt bedöma 
kvinnors åsikter i samma frågor).   
 
Stereotyper kan även leda och vara orsak till perceptuella bias, det vill säga att personen som 
har stereotyper enbart uppfattar beteenden som stämmer överens med dennes stereotyper 
(Jussim, 1993). Slutligen kan stereotyper bekräftas eftersom de visar sig vara korrekta (Jussim, 
1993; Rutland & Brown, 2001). Negativa stereotyper tycks vara lättare att bekräfta än positiva, 
det räcker med en iakttagelse för att någon skall betraktas som oärlig medan det behövs ett 
kontinuerligt beteende för att kunna få epitetet ärlig (Rothbart & Park, 1986). Detta kan dock 
vara ett symptom på att stereotyper ofta är abstrakta till sin natur och de har en tendens att bli 
mer abstrakta ju längre de funnits (Maass, Montalcini & Biciotti, 1998). Således blir en 
stereotyp svårare att motbevisa ju äldre den är. Negativa stereotyper tenderar att vara mer 
abstrakta än positiva vilket bidrar till att göra dem lättare att bekräfta och svårare att 
motbevisa (Rothbart & Park, 1986).  
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In- och utgruppstereotyper  
Stereotyper behöver inte nödvändigtvis vara reserverade för utgrupper, personer bär även på 
stereotyper rörande sin egen grupp så kallade ingruppstereotyper (Prentice & Miller, 2002). 
De kan ha sitt ursprung i en vilja att hitta en gemensam gruppidentitet och påverkar även 
gruppmedlemmens egen självbild (Spears, Jetten & Sheepers, 2002). Ingruppstereotyper kan 
ligga nära de stereotyper som utgrupper har om gruppen (Jost & Banaji, 1994). Trots att 
ingruppstereotypen är ett resultat av ett otal iakttagelser (eftersom individen antas ha en större 
kontakt med sin ingrupp än med andra grupper) kan ingruppstereotyper vara lika felaktiga 
som andra stereotyper (Dieckman et al., 2002). Detta kan bero på att de ofta är resultat av 
feltolkade beteenden hos andra medlemmar av gruppen (t.ex. en person ser att någon beter sig 
på ett visst sätt men misslyckas med att förstå varför) (Allport, 1954).   
 
Det är heller inte alltid som individen själv instämmer med ingruppsnormerna (de normer som 
verkligen finns i gruppen), eller de stereotypa ingruppsnormerna (de normer som tros finnas i 
gruppen) utan denne ser sig ofta som ett undantag från regeln och anser sig inte dela 
ingruppens stereotypa egenskaper eller värderingar (Dieckman et al., 2002). Vilka stereotyper 
som en person har om sin ingrupp är beroende av hur pass mycket denne identifierar sig med 
gruppen (Hutchinson & Abrams, 2002), ju mer en person identifierar sig med gruppen desto 
mer positiv verkar personens stereotyp av ingruppen vara och desto mindre respekterar denne 
avvikande beteende inom gruppen. Ingruppstereotyper kan också ses som ett hjälpmedel för 
att särskilja den egna gruppen från andra grupper (Jetten, Spears & Postmes, 2004).  
 
Ofta använder vi oss av olika tankesätt (t.ex. ingrupp bias) för att rättfärdiga den egna 
gruppens handlingar och framhålla gruppen som bättre än andra (Hutchinson & Abrams, 2002; 
Ruthland & Brown, 2001). Ibland kan det dock vara så att de stereotyper som vi har om den 
egna gruppen är negativa (Hopkins & Murdoch, 1999; Jost & Banaji, 1994; Sani & Bennett, 
2001). Detta kan ha sitt ursprung i viljan att behålla status quo gentemot utgrupper när dessas 
stereotyper mot den egna gruppen är mindre positiva (Jost & Banaji, 1994). En sådan negativ 
värdering av den egna gruppen förekommer framför allt i minoritetsgrupper och kan vara en 
av anledningarna till att dessa behåller sitt eventuella marginaliserade tillstånd. Vilka traits 
som stereotyper tillskriver gruppen kan vara ett resultat av vilka traits som anses passa med 
gruppens sociala position. Jost och Banaji (1994) föreslå att detta kan vara en ideologisk 
funktion för stereotyper att fylla och även om processen oftast är omedveten är den 
systemrättfärdigande i sin natur eftersom den befäster samhällsordningar och rättfärdigar att 
grupper skall ha vissa roller i ett samhälle.  
 
Stereotyper är också kontextberoende, exempelvis kan stereotyper se olika ut beroende på 
vilken grupp som jämförs med (Haslam et al. 1992; Hopkins & Murdoch, 1999; Sani & 
Bennett, 2001). Huruvida en person har blivit primad (dvs. blivit påmind om sina egna 
stereotyper kring en kategori av personer) att jämföra med en annan grupp när denne skall 
presentera ingruppstereotyper tycks också ha en effekt på vilken typ av stereotyper som 
framkommer (Hopkins & Murdoch, 1999; Sani & Bennett, 2001). Även den egna gruppens 
storlek påverkar huruvida man oftast jämför sin egen grupp med en utgrupp eller om man 
jämför den med sig själv. I minoritetsgrupper är det vanligare att man jämför sig med 
utgruppen än i majoritetsgrupper (Haslam et al., 1992) och därför kan det vara rimligt att anta 
att minoritetsgruppers stereotyper om majoritetsgrupper är mer välutvecklade, även om detta 
också är ett resultat av en större interaktion med den andra gruppen. 
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Nationella stereotyper 

En del av de stereotyper som människor bär på gäller grupper uppdelade efter nationalitet 
(Haslam, Turner, Oakes, MacGarthy & Hayes, 1992). Dessa stereotyper kan färgas av det 
rådande politiska klimatet (Eagly & Kite, 1987) eftersom det kan antas att den främsta 
informationen som en person får angående främmande nationaliteter kommer från nyheter 
som presenteras i media. En undersökning (Haslam et al., 1992) visade att aktuell amerikansk 
säkerhetspolitik påverkade utomstående nationaliteters stereotyper kring amerikaner. 
 
Det verkar också som om stereotyper rådande en viss nationalitet är ganska likartade 
(Peabody, 1968) när de ses ur andra nationaliteters perspektiv, exempelvis tillskriver både 
kineser och filippinare amerikaner samma traits, men hur starka/utmärkande dessa traits 
upplevs är beroende på den nationalitet som bedömer dem. Den nationella ingruppstereotypen 
har visat sig vara lik den nationella utgruppstereotypen (McCrae & Terracciano, 2006; 
Peabody, 1968). Detta trots att en undersökning (McCrae & Terracciano, 2006) visar att de 
inte är relaterade till förekomsten av dessa personlighetstraits hos medlemmar av 
nationaliteten, således är det möjligt att nationella stereotyper inte har något med verkligheten 
att göra trots att de påverkar attityden såväl gentemot den egna gruppen som mot andra 
grupper.  
 
Nationella stereotyper är ofta generella och tar liten eller ingen hänsyn till de subgrupper som 
finns inom nationaliteter (Eagly & Kite, 1987), ett exempel på en sådan subgrupp är kön. 
Detta har ofta som resultat att de stereotyper som råder för en viss nationalitet är mer 
applicerbara på män än kvinnor eftersom män ofta ses som den ”typiske personen” av en viss 
nationalitet. En undersökning (Eagly & Kite, 1987) har visat att de stereotyper som handlar 
om karaktäristika för olika kön inom nationaliteterna är ofta influerade av vilken status 
kvinnor har i nationen i fråga, i länder där statusen mellan könen är relativt lika ligger den 
nationella stereotypen för kvinna närmre den allmänna nationella stereotypen än för länder 
där skillnaden i status mellan könen är större. Samma undersökning visar också att 
stereotypen för iransk kvinna ligger längre från den nationella stereotypen än stereotypen för 
svensk kvinna. Däremot ligger stereotyperna för män nära den nationella stereotypen i båda 
fallen. Mot bakgrund av detta intervjuades bara män i pilotstudien där påståendena i den här 
studiens enkät inhämtades. 
 

Syfte och frågeställning 

Stereotyper kan bli självuppfyllande profetior (Jussim, 1993) och detta skulle kunna orsaka en 
likhet mellan ingruppstereotypen och utgruppens stereotyper om gruppen (Judd & Park, 1993). 
Nationella stereotyper speglar sällan den reella förekomsten av traits hos personer av olika 
nationaliteter (McCrae & Terracciano, 2006). De stereotyper som en person har kring sin egen 
grupp kan vara lika felaktiga som utgruppens stereotyper kring gruppen (Dieckman et al., 
2002). När stereotyperna som finns om den egna gruppen är negativa kan detta leda till en 
negativ självbild hos gruppen. Denna negativa självbild kan sedan resultera i en stigmatisering 
av gruppen i deras strävan efter att behålla status quo (Jost & Banaji, 1994) och detta verkar 
speciellt gälla minoritetsgrupper.  
 
Mot bakgrund av detta är det viktigt att undersöka hur en minoritetsgrupp ser på sig själv och 
majoritetsgruppen i förhållande till hur majoritetsgruppen ser på minoritetsgruppen och sin 
egen grupp. Tidigare undersökningar kring nationella stereotyper har ofta använt sig av en 
referenspunkt så som exempelvis uppmätt förekomst av vissa traits hos gruppen (se bl.a. 
Dieckman et al., 2002; Judd & Park, 1993; McCrae & Terracciano, 2006). I den här 
undersökningen är målet inte att bedöma hur pass korrekta stereotyperna är utan om in- och 
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utgruppstereotypen värderas olika och om det finns en skillnad mellan graden av 
instämmande med utgruppens stereotyp kring den ingruppen och utgruppens instämmande 
med den samma. Det viktigt att se om stereotypen kring minoritetsgruppen är mindre positiv 
och om minoritetsgruppen instämmer in utgruppens stereotyp kring dem, detta för att utröna 
om det finns något empiriskt stöd för Jost och Banajis (1994) tankar kring att 
minoritetsgrupper antar utgruppens stereotyp för att bibehålla status quo. Då många 
minoritetsgrupper i Sverige idag består av personer med annan nationell härkomst blev detta 
en naturlig del av frågeställningen. Upplever minoriteter med annan nationell bakgrund att 
utgruppstereotypen skiljer sig från deras egen stereotyp om ingruppen? Och mer specifikt, hur 
upplever iranier och svenskar att utgruppens stereotyper kring deras egen grupp stämmer med 
deras egna ingruppstereotyper och finns det en skillnad i hur dessa stereotyper värderas?   
 

M e t o d  
 
Undersökningen baserades på en webbenkät med påståenden hämtade från tio intervjuer, fem 
med svenskar och fem med iranier. Den färdiga webbenkäten vände sig till både svenskar och 
iranier. Resultaten från denna enkät är grunden i denna studie. 
 
Deltagare 

Nationaliteterna valdes genom bekvämlighetsurval eftersom det finns många etniska svenskar 
i Sverige och en stor grupp invandrade iranier som kommit hit som vuxna men ändock talar 
svenska. Att tala svenska var ett av kriterierna för att vara med i studien och detta kriterium 
valdes för att undvika språkförbistring. Nationalitet avgjordes genom att deltagarna själva fick 
bedöma vilken som var deras primära nationstillhörighet. Detta för att de olika grupperna 
skall ha insikt i den kultur de förväntas representera.  
 
Webbenkäten skickades ut via en iransk kulturförening (Caravan) till deras medlemmar, 
iranska riksförbundet i Sverige samt via två internetdiskussionsgrupper för iranier i Sverige 
(från Facebook). Deltagare från svenska diskussionsgrupper på samma internetforum hade 
också möjlighet att delta. De iranska deltagarna och svenskarna från internetforumet fick 
ingen ersättning för sitt deltagande. Dessutom erbjöds psykologistudenter vara med mot 
ersättning i form utav registrerat undersökningsdeltagande som är obligatoriskt i deras kurser.  
 
Webbenkätundersökningen kom att omfatta 56 deltagare (32 män och 24 kvinnor) varav 35 
iranier och 21 svenskar. Tre personer med andra nationaliteter ströks ur resultatet då de inte 
föll inom grupperna som undersökningen gällde. Av iranierna var 17 män och 18 kvinnor och 
av svenskarna var 15 män och 6 kvinnor. Av de resterande deltagarna var 1,8 % mellan 0-18 
år, 42,9 % var mellan 19-30 år, 44,6 % var mellan 31-50 år och 10,7 % av deltagarna var över 
femtio år. Av iranierna var 14,7 % mellan 19- 30 år, 67,6 % mellan 31-50 år och 17,7 % över 
50 år. Ingen iranier i undersökningen befann sig i ålderskategorin 0-18 år. Hos svenskarna var 
fördelningen 4,8 % mellan 0-18 år, 85,7 % mellan 19–30 år och 9,5 % mellan 31-50 år. Ingen 
av svenskarna var över 50 år. Deltagandet var helt anonymt och kunde inte spåras till var eller 
hur deltagaren hade fått information om undersökningen.  
 

Procedur 

För att utforma enkäten intervjuades fem iranska män och fem svenska män om deras syn på 
den andra gruppen. Därefter tog olika påståenden om svenskar och iranier fram med 
utgångspunkt från intervjuerna (påståenden om iranier kommer från intervjuerna med 
svenskarna och vice versa). Från intervjuerna med iranier togs totalt 67 olika påståenden om 
den typiske svensken ut. Dessa delades upp i kategorier och från dessa kategorier gjordes 
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sedan sammanfattningar i form av ett eller flera påståenden. Från intervjuerna med svenskar 
togs totalt 155 påståenden ut. Påståendena sammanfattades sedan på samma sätt som innan. 
När så gjorts hade tio påståenden för varje nationalitet som sammanfattade det som sagts 
tagits fram från kategorierna. Könsspecifika uttalanden bortsågs ifrån och utgjorde inte något 
av påståendena i enkäten. Sedan konstruerades en webbenkät där deltagarna fick ta ställning 
till hur väl påståendena stämde med deras egen uppfattning om de två grupperna, samt för 
varje fråga en gradering över hur pass positivt/negativt som påståendet uppfattats.  
 

Material 

Frågorna delades upp i fyra grupper: påståenden om iranier, påståenden om svenskar, 
värdering av påståenden om iranier och värdering av påståenden om svenskar. Varje grupp 
bestod av tio frågor och bedömningsskalan löpte mellan 1 och 8. Där 1 i grupperna 
påståenden om svenskar och iranier var ”stämmer inte alls” och 8 var ”stämmer helt”. I 
grupperna värdering av påståendena om iranier och svenskar representerade 1 ”mycket 
negativt” och 8 ”mycket positivt”. Efter de inledande frågorna om nationalitet, kön och ålder 
slumpades ordningen på frågorna fram genom lottdragning, detta för att undvika eventuella 
ordningseffekter. Frågorna om hur påståendena värderades följde på varje fråga. 
Frågeformulärets reliabilitet testades med Cronbachs alfa och bedömdes som god med ett 
resultat på 0,821. För webbenkäten i sin helhet se appendix. 
 
Databearbetning 

Svaren analyserades med hjälp av en envägs mellangrupps multivariat variansanalys 
(MANOVA), med medelvärdena för resultaten i respektive frågegrupp (påståenden om 
svenskar, påståenden om iranier, värdering av påståenden om svenskar och värdering av 
påståenden om iranier) som beroende variabel och nationalitet (iranier eller svensk) som 
oberoende variabel. Skillnaden (för alla deltagare oberoende av nationalitet) i värdering 
mellan påståendena för de olika nationaliteterna jämfördes med varandra i ett t-test för 
beroende mätningar för att utröna om påståendena för de olika nationaliteterna värderades 
olika. 
 

R e s u l t a t  
 

De resultat som analyserades härrör från svaren på webbenkäten. Frågorna är uppdelade i de 
fråggrupper som redovisats i metoddelen. En envägs mellangrupps multivariat variansanalys 
(MANOVA) genomfördes med resultaten i respektive frågegrupp som beroende variabel och 
nationalitet som oberoende variabel. Det visade sig att det fanns signifikanta (alfanivån 
Bonferronikorrigerad till 0,0125) skillnader mellan de olika nationaliteternas bedömningar av 
hur pass väl påståendena om svenskar stämde (Pillais trace = 0,19, F (1,54) = 10,337, p = 
0,002) och värderingen för påståendena om svenskar (Pillais trace = 0,19, F (1,54) = 7,953, p 
= 0,007). Dock visade inte undersökningen någon signifikant skillnad i värderingen av 
påståendena om iranier (Pillais trace = 0,19, F (1,54) = 0,612, p = 0,438) och inte heller hur 
pass väl påståendena om iranier stämde (Pillais trace = 0,19, F (1,54) = 5,845, p = 0,019). 
Pillais trace valdes eftersom stickproven var små och olika stora. Effektstyrkan var hög för 
påståendena som gällde svenskar (partiell eta² = 0,161) och medelstor för skillnaden i 
värderingen av de svenska påståendena (partiell eta² = 0,128).  
 
De iranska deltagarna tyckte att den svenska stereotypen i frågeformuläret stämde bättre än 
vad svenskarna tyckte och de tyckte även att påståendena om svenskar var mer positiva än 
vad svenskarna tyckte. För de frågegrupper som rörde påståenden om iranier fanns inte någon 
skillnad mellan hur svenskar respektive iranier bedömde dessa. 
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Tabell 1. Medelvärde (och standardavvikelse) för de fyra frågegrupperna uppdelat på 
nationalitet 
 
Frågegrupp   Skattningspoäng 
 
    Nationalitet 
 
  Iranier   Svenskar   Totalt 
  M(SD)  M(SD)  M(SD) 
 
Påståenden om iranier   5,55(0,65)  5,05(0,89)  5,36 (0,78) 
  
Påståenden om Svenskar 5,89(0,69)  5,29(0,66)  5,67 (0,73) 
  
Värdering av påståenden 5,12(0,72)  4,97(0,63)  5,06 (0,69) 
om iranier 
 
Värdering av påståenden  6,45(0,92)  5,80(0,68)  6,20 (0,89) 
om svenskar 
 
 
 
Skillnaden i värdering mellan påståendena jämfördes med varandra i ett t-test för beroende 
mätningar och det visade sig att det i hela gruppen (både iranier och svenskar) fanns en 
signifikant skillnad mellan värderingarna av påståendena för iranier och svenskar  
(t(55) = -9,907, p < 0,0001), påståendena om svenskar värderades generellt högre än de om 
iranier och effektstyrkan var hög (eta² = 0,641). 
 

D i s k u s s i o n  
 
Syftet med den här undersökningen var att se om det finns en likhet mellan utgruppens syn på 
ingruppen och ingruppens syn på sig själva. Samt om det finns en skillnad i värdering av 
stereotyper kring den iranska minoritetsgruppen i Sverige jämfört med stereotyperna kring 
den svenska majoritetsgruppen. Resultatet av undersökningen visar att iranier instämmer i 
högre grad med påståendena om svenskar och bedömer dem som mer positiva än vad 
svenskarna gör. Dessutom klassas påståendena om iranier som mer negativa av gruppen som 
helhet (både iranier och svenskar). Iranier verkar också tycka att stereotypen om deras egen 
grupp stämmer bättre än vad svenskarna gör, även om detta resultat inte är signifikant (dock 
mycket nära signifikansnivån). 
 
Eftersom tidigare forskning visat att internationella nyheter kan påverka stereotyper (Eagly & 
Kite, 1987; Haslam et al., 1992) bör kanske ursprunget för skillnaden mellan värderingen av 
påståendena om iranier och svenskar tillskrivas det rådande politiska klimatet. I media 
framställs ofta invandrare som offer eller problem och kanske framför allt invandrare med 
bakgrund i mellanöstern och/eller med islamsk tro. Detta kan ha gjort att påståendena om 
iranier som kom fram i intervjuerna blev mer negativt laddade och det kanske också har 
skapat en förförståelse för att de bör vara mer negativt laddade än de om svenskar och detta 
sedan visades i skattningen av hur pass negativa/positiva påståendena upplevdes. Vilket i sin 
tur kan ha resulterat i att det inte upptäcktes någon skillnad mellan i vilken uträckning 
svenskar och iranier håller med om påståendena.  
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Minoritetsgrupper jämför sig oftare med majoritetsgruppen än tvärtom (Haslam et al., 1992). 
Iranierna i studien tyckte att de påståenden som presenterades om svenskar i enkäten stämde 
bättre än vad svenskarna tyckte. Detta kan bero på att iranierna har en klarare bild av svenskar 
än vad svenskar har om iranier eftersom iranier är en minoritetsgrupp i Sverige och såldes 
ständigt i situationer där det finns en möjlighet att jämföra skillnaden och skapa sig 
stereotyper (Allport, 1954), detta skulle kunna förklara varför iranierna tyckte att påståendena 
om svenskar stämde bättre än vad svenskarna tyckte. Det kan även vara ett resultat av att 
påståendena hämtades från intervjuer med iranier, de bör alltså logiskt bättre representera en 
iraniers syn på svenskar. 
 
En annan förklaring kan vara att andra kategorier än nationalitet tar över för 
majoritetsgruppen i mötet med en människa av samma nationalitet eftersom de kategorier som 
innehåller stereotyper är ordnade i en hierarkisk ordning (Allport, 1954). Stereotyperna för 
svensk är kanske inte de första stereotyper som plockas fram när en svensk person möter en 
annan svensk person i Sverige, istället kanske kategorier som kön, yrke etc. blir viktigare och 
de stereotyperna ligger närmare till hands. Därför vore det intressant att genomföra en 
liknande undersökning men på exempelvis yrkeskategorier, kön eller ålder. Att vara iranier i 
Sverige blir däremot en kategori som snabbt plockas fram som varande avvikande från 
majoriteten och behovet av att definiera majoritetsgruppen blir således starkare. Ett problem i 
det här resonemanget är att forskning (Devine, 1989) har visat att även personer som inte 
agerar efter stereotyper ofta är medvetna om de som finns, svenskarna borde alltså vara 
medvetna om stereotyperna som finns kring dem. Det kan dock vara på sin plats att påpeka att 
de kanske är medvetna om dem men inte instämmer i dem. Frågeformulärets utformning kan 
också ha vara en felkälla eftersom deltagarna i början av formuläret fick uppge nationalitet 
kan det ha uppfattats som att de skulle utvärdera påståendena i formuläret utifrån hur väl de 
passade på dem själva och inte på svenskar i allmänhet. Eftersom individer ofta känner att de 
är ett ”undantag från regeln” och inte delar ingruppens värdering eller egenskaper (Dieckman 
et al., 2002) kan den lägre graden av instämmande vara ett symptom på detta.  
 
En ytterligare förklaring till att iranier i större utsträckning instämmer i påståendena om 
svenskar än svenskarna gör kan bero på skillnader i kunskap. Om nationella stereotyper inte 
har något med personlighetstraits att göra (McCrae & Terracciano, 2006) kan det vara så att 
svenskar har en bättre kunskap om vilka personlighetstraits som är faktiskt är vanliga hos 
svenskar och att det är därför de inte håller med om påståendena. Svenskarnas 
ingruppstereotyp skulle i så fall bättre återspegla verkligheten än iraniernas. Det verkar dock 
inte vara stor skillnad mellan i vilken utsträckning ingruppen och utgruppen instämmer med 
påståenden om sig själva, båda grupperna kan vara lika dåliga på att bedöma förekomsten av 
traits när det finns en jämförelse med förekomsten sådana (Dieckman et al., 2002) (vilket det 
inte fanns i den här undersökningen).  
 
I undersökningen om iranier och svenskar finns en skillnad med hög effektstyrka, svenskar 
håller inte i lika stor grad som iranier med om påståendena om svenskar, detta talar emot 
antagandet om att skillnaden mellan hur in- och utgruppen ser på gruppen inte skulle vara så 
stor (Judd & Parks, 1993).  
 
Om Jost och Banajis (1994) teori stämmer, att minoritetsgrupper ofta antar den stereotyp som 
majoritetsgruppen har om dem och gör den till en ingruppstereotyp, kan det vara ett problem 
att påståendena om iranier klassades som mindre positiva än påståendena om svenskar. Om 
iranierna skulle anta den rådande stereotypen skulle detta kunna leda till att de får en negativ 
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bild av sig själva. Detta skulle då kunna leda till en stigmatisering av gruppen. Det vore därför 
önskvärt att motarbeta sådana negativa stereotyper innan de förvandlas till ingruppstereotyper. 
 
Det är svårt att veta vilken som är den generella stereotypen för en viss grupp hos en annan. 
Dels finns det ett tabu emot att lufta åsikter när det gäller skillnader som skulle bero på 
nationalitet eller etniskt ursprung, dels är ofta stereotypen kontextberoende. Att tio påståenden 
från fem intervjuer skulle kunna representera en helhetsbild av en stereotyp är inte möjligt. 
Det skulle krävas fler och längre intervjuer för att få en mer representativ bild av hur iranier 
ser på svenskar och på hur svenskar ser på iranier. Risken finns att studien har förbisett de 
mest typiska stereotyperna för endera gruppen och att det kan influera resultatet genom att 
deltagarna inte höll med om just dessa stereotyper eftersom de inte var representativa för vad 
som är den allmänna stereotypen. 
 
Ett problem med undersökningen är att det finns en stor skillnad i deltagarnas relation till 
utgruppen. Eftersom iranier i Sverige är en minoritetsgrupp kan deras stereotyper om 
majoritetsgruppen (svenskar) vara mer definierade än svenskarnas kunskaper om iranier. I 
intervjuerna som låg till grund för utformningen av påståendena till enkäten visade det sig att 
de intervjuade svenskarna hade en vag bild av iranier som grupp och svårt att särskilja iranier 
från andra personer från mellanöstern. Det kan således diskuteras huruvida den stereotyp som 
svenskarna uppgav om iranier kanske bättre bör benämnas som en stereotyp för person från 
mellanöstern. Det var även svårare att hitta gemensamma påståenden för iranier hos 
svenskarna än vad det var för svenskarna eftersom få av de intervjuade hade samma bild av 
iranier. Detta yttrade sig i att majoriteten av påståendena enbart förkom en gång hos 
svenskarna. Ett annat stort problem med undersökningen var den ojämna fördelningen av 
deltagare från med de olika nationaliteterna. Iranierna var i majoritet och detta kan också vara 
ett av skälen till att skillnaden blev så stor mellan grupperna. Dessutom var könsfördelningen 
mellan grupperna olika och det kan vara så att män och kvinnor har olika syn på stereotyper i 
allmänhet och att detta gav ett utslag i resultatet. 
 
Resultatet kan också ha påverkats av att urvalet av deltagare från de olika nationaliteterna 
skedde på olika sätt. Det är svårt att veta hur representativa iranier som har organiserat sig i 
olika iranska grupper är för den iranska gruppen som helhet. Att de flesta iranier som deltog 
bodde i Sverige är också en möjlig felkälla, det är möjligt att iranier i Iran har en helt annan 
bild av sig själva och svenskar inte bara på grund utav den geografiska kontexten utan också 
för att det kan finnas bakomliggande variabler som har orsakat att iranier flyttat till Sverige.  
 
Den mycket ojämna spridningen i ålder mellan de olika grupperna kan ha bidragit till 
resultatet. De flesta svenskarna i undersökningen befinner sig i ålderspannet 19-30 medan de 
flesta iranierna befinner sig i ålderspannet 31-50 så skillnaden som uppmättes kan ha att göra 
med att stereotyper är olika beroende på vilken åldersgrupp som tillfrågas, detta kan också 
påverka attityderna mot stereotyper som sådana, kanske tycker yngre människor att 
stereotyper är mer negativa enbart för att de är stereotyper utan att för den skull tycka att 
innehållet är särskilt negativt.  
 
Det vore intressant att närmare undersöka skillnaden i stereotypernas kvalitativa innehåll 
mellan de olika nationalitetsgrupperna detta för att kunna se om det finns en riktighet i Katz 
och Bralys (1933) antagande om att stereotyper ofta blir så lika varandra så att det blir en 
beskrivning av ”människa” istället. För att få fram ett mer rättvisande frågeformulär är det 
önskvärt att den kvalitativa skillnaden mellan påståendena för de olika nationaliteterna 
undersöks närmare, framför allt för att påståendena skall kunna jämföras eftersom negativa 
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påståenden ofta är mer abstrakta än positiva (Rothbart & Park, 1986). Påståendena i det här 
frågeformuläret tycks vara olika eftersom de värderas olika av gruppen. Om det generellt sett 
skulle vara så att stereotyper om minoritetsgrupper är mer negativa och abstrakta än 
stereotypen om majoritetsgruppen vore detta värdefullt att veta för att på bättre sätt förstå 
mekanismerna bakom fientlighet mellan grupper.  
 
En annan aspekt av resultatet som oavsiktligt uppkommit i och med den stora skillnaden i 
ålder mellan grupperna är att det kan finnas en stor skillnad i attityd kring stereotyper och hur 
pass mycket personer håller med om dylika till följd av ålder, denna eventuella 
attitydförändring i generationer bör undersökas närmare. Finns där en skillnad kan vi kanske 
utöka våra kunskaper om hur fördomar och diskriminering till följd av negativa stereotyper 
kan undvikas. 
 
Studien visar att iranier instämmer mer i stereotypen om svenskar än vad svenskar gör. De 
anser också att den är mer positiv än vad svenskarna tycker. Båda grupperna tycker att 
stereotypen om svenskar är mer positiv än den om iranier. Detta kan bero på att iranierna som 
varande minoritetsgrupp har en mer definierad bild av majoritetsgruppen (svenskar). En 
tendens finns också till att iranier håller mer med om den stereotyp som finns om deras grupp 
än vad svenskarna gör (resultatet är inte signifikant men mycket nära) och detta trots att 
stereotypen bedöms vara mindre positiv. Detta skulle kunna vara ett tecken på att iranier tar 
över utgruppstereotypen om deras egen grupp och gör den till sin ingruppstereotyp. Detta kan 
vara allvarligt om stereotypen är negativ då det i förlängningen kan leda till en stigmatisering 
av gruppen.  
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En undersökning om hur väl stereotyper 
upplevs stämma på den egna gruppen 

Det här frågeformuläret är en del av ett examensarbete vid psykologiska institutionen på 
Stockholms Universitet och avser undersöka hur du upplever att dessa påståenden 
överensstämmer med din bild av iranier och svenskar. Efter varje påstående kommer du att få 
bedöma hur pass positvt/negativt du upplever påståendet.  
 
Ditt deltagande är väldigt viktigt för mig och jag uppskattar mycket att du tar dig tid ett par 
minuter för att fylla i den här enkäten.  
 
Enkäten är helt anonym och deltagandet frivilligt. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt 
och inga svar kommer att kunna knytas till en enskild individ.  
 
Vid skalor mellan "stämmer helt" och "stämmer inte alls" eller "mycket positivt" och "mycket 
negativt" så markerar du den punkt som bäst överensstämmer med din uppfattning. Du måste 
svara på alla frågor för att kunna gå vidare i formuläret. 
 
Stort tack på förhand!  
 
1. Kön 

 
Välj alternativ

 
 
(Alternativ: Kvinna/Man) 
 
2. Nationalitet (inte nödvändigtvis medborgarskap utan den nationalitet som du känner att du 
identifierar dig mest med):  

Välj alternativ
 

 
(Alternativ: Svensk/Iranier/Annat) 
3. Ålder:  

Välj alternativ
 

 
(Alternativ: 0-18 år/19-30 år/31-50 år /50+) 
 
4. Hur länge har du bott i Sverige?  

Välj alternativ
 

 
(Alternativ: Sedan innan jag var 15/ Sedan efter jag var 15/ Bor inte i Sverige) 
 
5. Iranier är ofta egna företagare  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 
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6. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
7. Svenskar är konservativa, i betydelsen obenägna till förändring  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
8. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
9. Svenskar tycker om att vara ute i naturen  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
10. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
11. Svenskar är belästa  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
12. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
13. Iranier räknar inte enbart kärnfamiljen (mamma, pappa, barn) som sin familj  

Stämmer 1 2 3 4 5 6 Stämmer 
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inte alls helt 

        

 
14. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
15. Iranier i Sverige är ofta flyktingar och har jobbiga händelser bakom sig  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
16. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
17. Svenskar tycker att det är roligt att åka och handla på fritiden  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
18. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
19. Svenskar räknar sin familj som enbart kärnfamiljen (mamma, pappa, barn)  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
20. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 
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21. Iranier umgås mycket familjevis med andra familjer  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
22. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
23. Iranier har starka band till sin familj  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
24. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
25. Svenskar pratar mer om väder än om politik  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
26. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
27. Iranier är traditionsbundna men moderna  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
28. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 1 2 3 4 5 6 Mycket 
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negativt positivt 

        

 
29. Iranier är ofta utbildade läkare eller tandläkare men jobbar i Sverige som städare eller taxi 
chaufförer  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
30. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
31. Iranier inreder med skinnsoffor, mattor och gulddetaljer  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
32. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
33. Svenskar uppträder korrekt  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
34. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
35. Iranier är sociala och gästvänliga  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 
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36. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
37. Svenskar månar om sin privata sfär  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
38. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
39. Svenskar reser ofta på solsemester  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
40. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
41. Iranier är välutbildade  

Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
42. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

 
43. Svenskar äter mycket potatis  
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Stämmer 
inte alls 1 2 3 4 5 6 

Stämmer 
helt 

        

 
44. Jag uppfattar ovanstående egenskap som:  

Mycket 
negativt 1 2 3 4 5 6 

Mycket 
positivt 

        

Klar. Skicka formuläret.
 

 
 
 


