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Abstract 
 

 

 

 

This essay examines the attitudes towards Russians and 

Americans in the Swedish population. By using statistical 

methods, it aims to explain to what degree ideology affects 

attitudes and prejudice towards different nationalities. By using 

theories of group identities combined with psychological 

research of how people make decisions this essay intend to 

determine the affect ideology has on our attitudes towards 

other people. By using the two nationalities that have been 

symbols and for two different ideologies it enables this paper to 

highlight how people process information about other 

nationalities and to what degree we are affected by our 

political standpoint. In contrary to the common idea that 

general trust decide whether you like someone or not this essay 

concludes that attitudes also are anchored in left-right ideology 

to a high degree. 
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1 Inledning 

Teorier om tillit ses av många som ett mått av kärlek till mänskligheten och hur mycket 

man tycker om människor i allmänhet (Wollebæk 2012). Tillit är en viktig komponent 

för att samhällen ska fungera väl och motarbetar fördomar som fungerar som ett hinder 

för detta (Strömbäck 2015:63). Sverige anses vara ett land med en hög grad av generell 

tillit bland befolkningen (Loxbo 2014), men parallellt med en hög tillit går det att 

konstatera en utveckling där nationalismen som politisk ideologi växt fram med 

främlingsfientlighet och fördomar (Mohtadi 2014:8). Detta pekar på att hög tillit inte är 

hela sanningen bakom vad som förklarar “måttet” av kärlek vi har till andra människor.  

I januari 2013 uttalade sig överbefälhavare Sverker Göransson att Sverige 

endast har förmåga att försvara begränsade mål militärt i “en vecka på egen hand” 

(Bjereld 2015:289). Detta uttalande blev sprängstoff i kombination med ett aggressivt 

agerande Ryssland i Ukraina och svenska insatser mot främmande 

undervattensverksamheter i Stockholms skärgård, och skapade en intensiv debatt om 

Sveriges försvarspolitik och frågor om NATO-medlemskap (ibid.). Men trots Sveriges 

sårbarhet och Rysslands agerande tycks svenskars inställning till NATO-medlemskap 

inte ha genomgått någon större förändring i opinionen sedan 2013 (Bjereld 2015:296). 

Med nyheter som rapporterar om ryska flygplan som kränker svenskt luftrum borde 

man logiskt sett anse en försvarsallians som nödvändig för att skydda sig. Sverige har 

länge haft en stor import av amerikansk kultur och står USA relativt nära i det avseendet 

(Holmén 2006:12). Att gå med i NATO tillsammans med USA borde väl då vara en 

rimlig reaktion för svensk opinion med tanke på Rysslands agerande. Media har en 

viktig roll att skapa en verklighetsbild för folket (Strömbäck 2015:64), men fördomar 

och tillit till nationaliteter verkar inte endast grunda sig i vad som rapporteras om 

nationen utan utifrån andra faktorer som inte förändrar attityder så lätt.  

Vad som påverkar attityder till andra okända människor är bevisligen ett 

komplicerat ämne. Mot bakgrund av exemplen ovan kan vi för det första konstatera att 

en hög generell tillit i Sverige inte verkar hindra fördomsfulla krafter från att växa. För 

det andra sker inga större förändringar i den svenska opinionen om NATO trots ett 

aggressivt Ryssland i öst som kränker svenskt luftrum. Dessa exempel illustrerar därför 

att det krävs ytterligare forskning om vilka faktorer som bidrar till att forma människors 

attityd och tillit till andra människor och grupper. 

Omfattande forskning som berör gruppidentifikation visar att människor 

skapar subjektiva gemenskaper där tillit i första hand baseras på grupptillhörighet 
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(Strömbäck 2015:67). Subjektiva gemenskaper kan skapas från exempelvis etnicitet, 

språklig eller religiös tillhörighet, eller en ideologi, och etableras ofta tidigt i livet 

(Hagevi 2009:17). Om man i Sverige som nation känner en nationell subjektiv 

gemenskap där Ryssland framstår som ett hot borde det logiskt sett göra att svenskar är 

negativt inställda till denna nation. 

Internationella politiska händelser har genom historien avslöjat spänningar 

mellan olika ideologiska trosföreställningar och visat hur dessa subjektiva gemenskaper 

kan uppenbara sig (Hagevi 2014). Kalla kriget som utgick från vänster-högerskalan 

påverkade i grunden synen på olika nationaliteter i öst- och västvärlden i Sverige. 

Människor vänsterut på den politiska skalan var negativa till USA, och de högerut såg 

negativt på öst och Sovjet (ibid.). Dessa två nationer blev symboler för två olika sidor 

av en politisk konfliktlinje. Det påverkade uppfattningen av dessa nationaliteter och fick 

svenskar att identifiera sig utifrån sin egen politiska åskådning (ibid.).  

Med avstamp i exemplet från kalla krigets dagar finns det anledning att 

närmare studera vad som påverkar människors attityder till andra nationer och 

nationaliteter. Mair (2007:215) argumenterar för att ideologiska konflikter mellan 

socialism och konservatism har suddats ut sen kalla krigets slut. Problemformuleringen 

som vägleder denna uppsats utgår trots Mairs argument ifrån att konflikter mellan 

människors ideologiska åskådningar lever kvar och påverkar subjektiva gemenskaper 

och därmed människors jag-uppfattning och deras attityder till andra nationaliteter 

(Strömbäck 2015:67). När individer ställs inför en uppfattning om sig själva och andra 

grupper av människor så använder man i regel informationen man har och tar så kallade 

kognitiva genvägar (Hagevi 2009:19). Kognitiva genvägar kan baseras på olika saker, 

exempelvis fördomar, rekommendationer från andra, vad de flesta tycker, att en åsikt är 

välbekant eller en vana (Hagevi 2009:22). Följande undersökning kommer argumentera 

för att ideologiska uppfattningar färgar informationen man tar till sig och påverkar 

människor när de formar sina attityder till andra nationaliteter. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av statistiska metoder studera i vad mån 

ideologier skapar föreställningar om subjektiva gemenskaper, som i detta fall förstås 

som svenskars attityd till andra nationaliteter. Detta övergripande problem studeras i 
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uppsatsen med avstamp i ett antal unika mått i den riksrepresentativa 

enkätundersökningen Survey 2012 (Hagevi 2014).  

Måtten som används är attityder till två nationaliteter, ryssar och 

amerikaner, med utgångspunkt i att utvärdera vad som påverkar svenska folkets attityd 

till olika nationaliteter. Uppsatsen argumenterar utifrån tidigare forskning att individers 

placering på den ideologiska vänster-högerskalan påverkar subjektiva gemenskaper, 

som i sin tur påverkar vilken attityd man har till olika nationaliteter (i detta fall ryssar 

och amerikaner). 

 

1.2 Disposition 

 

Första delen i denna undersökning redogör teoretiska perspektiv som handlar om hur 

ideologi skapar subjektiva gemenskaper. Detta relateras också med hur denna subjektiva 

gemenskap tillsammans med kognitiva mekanismer redogör för hur attityd påverkas av 

dessa fenomen. Teorierna utmynnar sen i en hypotes som presenteras och kontrolleras. 

Efter teoriavsnittet följer ett avsnitt med metod och material, där det är en 

statistisk analys som kommer användas. Här operationaliseras teorierna till statistiskt 

mätbara variabler och preciserar undersökningens hypotes. Dessutom presenteras de 

kontrollvariabler som används och varför de är relevanta i undersökningen. 

I det tredje avsnittet kommer svenskars attityd till olika nationaliteter mätas i relation till 

var man ställer sig på den politiska skalan. Dessa resultat ställs inför olika 

kontrollvariabler och presenteras grafiskt och i tabellform. Avsnitt 3 avslutas med 

alternativa tillvägagångssätt för att påvisa andra möjliga metoder till undersökningen.  

I avsnitt 4 presenteras all data som har använts samt resultat. En multipel 

regressionsanalys utförs för att avslöja eventuella skensamband samt se vilka variabler 

som har starkast effekt på attityd till de två nationaliteterna. Efter det presenteras de 

isolerade effekterna av de oberoende variablerna, som hade starkast förklaringskraft i 

den multipla regressionsanalysen och kopplas till undersökningens hypotes. Resultaten 

diskuteras och kopplas till undersökningens hypotes, samt avslutas med slutsatser för 

undersökningen i avsnitt 5. I avsnitt 6 följer ett apprendix där tabeller för 

centralfördelning, spridningsmått samt normalfördelning presenteras. 

I teoriavsnittet nedan kommer teorier presenteras om ideologier, 

föreställda gemenskaper samt hur människor hanterar information (kognition). 
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2 Teori 

Följande undersökning argumenterar för att förekomsten av attityd grundas i ideologi 

som skapare av en gemenskap vilket påverkar attityden vi har till en viss nationalitet. I 

det här avsnittet kommer dessa teorier presenteras och kopplas ihop för att sedan 

utmynna i undersökningens hypotes. 

Attityd till olika nationaliteter kommer kontrolleras för ideologisk 

åskådning (vänster-högerskalan) i Sverige. Ända sen den franska revolutionen har den 

politiska vänster-högerskalan varit ett vanligt mått på framförallt europeisk politik 

(Freire 2015). Vänster-högerskalan är enkelt uttryckt ett mått på politisk utgångspunkt 

där socialism ligger till vänster och konservatism till höger (Hagevi 2014). Forskning 

har hävdat att vänster-högerideologins betydelse har ebbat ut och delvis ersatts av en 

moralisk dimension som kategoriserar vilka som är onda och goda (Hellström 2012). 

Följande undersökning kommer försöka förklara i vilken mån ideologisk utgångspunkt 

skapar subjektiva gemenskaper som sen skapar kognitiva genvägar vilket avgör 

attityden till olika nationaliteter. 

För att få teoretiska verktyg att kunna undersöka huruvida ideologi 

påverkar attityd till olika nationaliteter så introduceras nedan teori om ideologier som 

orsak till gruppidentifikation. Det görs för att påvisa vad politisk åskådning har för 

effekt på föreställda gemenskaper. Resonemanget kan härledas från Loxbo (2014) som 

skriver att tillit kan grunda sig i en gruppgemenskap. En ny dimension av just tillit har 

studerat mellanmänsklig tillit baserad på föreställda gemenskaper som kan vara 

grundade i etnisk, språklig, eller religiös tillhörighet (ibid.), som i detta fall blir 

ideologisk tillhörighet.  

 

2.1 Ideologi som orsak till subjektiv gemenskap 

 

För att klargöra hur politisk åskådning skapar en subjektiv gemenskap behöver man 

först förklara begreppet subjektiv gemenskap. Social sammanhållning är viktigt för ett 

samhälle då människor som känner att de ingår i en social gemenskap i högre 

utsträckning är villiga att samarbeta och nå gemensamma mål (Strömbäck 2015:63). För 

social gemenskap finns två definitioner, först objektiv gemenskap som syftar på 

objektivt existerande skiljelinjer mellan grupper, och subjektiv gemenskap som är 

gemenskaper människor upplever sig själva i, i förhållande till samhället eller olika 

grupper (ibid.). I denna uppsats betraktas ideologi som en subjektiv gemenskap som 
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människor i olika grad kan uppleva att de tillhör. Människor och deras identiteter är 

mångdimensionella och i regel har varje individ en mängd olika identiteter (Strömbäck 

2015:67). Dessa identiteter är mer eller mindre centrala för den egna jag-uppfattningen 

och det är intressant att reda ut vad man fäster störst vikt vid när människor delas in i 

fack som “vi” och “dem” (ibid.). Känslan för identitet är central i den här 

undersökningen och har en koppling med kognition, där en identitet skapar genvägar till 

vilka som anses ingå i samma gemenskap och de som står utanför. Genom att undersöka 

identifiering av vänster och höger i samband med hur man uppfattar nationalitet kan 

man belysa hur stark prägel ideologi sätter på svenskars attityder och fördomar. 

Om en känsla av subjektiv gemenskap som ett fotbollslag eller i vårt fall 

en ideologisk idélära etableras tidigt i livet är det enklare att tänka sig att denne har en 

stark känsla av lojalitet till denna gemenskap som inte ändras så lätt oavsett hur det 

utvecklas (Hagevi 2009:17). Detta skapar positiv attityd till andra som också ingår i 

samma “gemenskap” och fördomar mot de som inte ingår i den. Inom dessa 

gemenskaper är idén att det skapar kognitiva genvägar och där man utvecklar 

känslomässiga band till ideologier vilket avgör hur du uppfattar en viss nationalitet. När 

man har ett internationellt perspektiv på fördomar är det troligt att man istället för att 

plocka ut olika grupper inom en nation för att bedöma en viss nationalitet istället tar en 

“kognitiv genväg” och förenklar en nation till vissa nyckelattribut istället för den 

komplexa historia och all information som förmodligen finns. Följande analys 

argumenterar för att den “kognitiva genvägen” som tas grundar sig i ideologisk utblick, 

där människor frågar sig om andra tillhör samma politiska och ideologiska gemenskap 

eller inte. 

Ideologier har kommit att innebära ett set av idéer som länkas med olika 

aktioner (Ball 2009:5). Ideologier förklarar och utvärderar sociala förhållanden som 

hjälper folk att förstå sin plats i samhället och skapar program för sociala och 

ideologiska aktioner (ibid.). Ideologisk åskådning har en gemensam nämnare, nämligen 

att alla eftersträvar frihet (Ball 2009:9). Modellen som illustrerar ideologier visar att det 

finns en agent, ett hinder och ett mål (ibid.). Agenten är en person, en grupp, en nation, 

en etnicitet etcetera, som har målet att uppnå frihet (Ball 2009:10). Frihet kan anses 

olika mellan olika agenter, kommunismen vill befria arbetarklassen från dess förtryck 

och ha ett klasslöst samhälle medan liberalismen anser den individuella friheten som 

målet. För att vara fri att uppnå sina mål måste man vara fri från de hinder som uppstår 

(ibid.). Hinder kan vara i princip vad som helst som står i vägen för att man ska få göra 
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det man vill göra och ideologier ser ofta andra ideologier som hinder som behöver 

övervinnas (Ball 2009:11). Detta kunde uppenbara sig så som den traditionella vänstern 

som ansåg sig vara anti-imperialistiska och anti-amerikanska och att högervridna var 

antikommunistiska (Mair 2007:217). Hinder i ideologiska idéläror kan således ses som 

roten till vad som sedan skapar dessa gemenskaper. De som ingår och strävar mot 

samma mål ingår alla i samma gemenskap där det utvecklas en tillit till varandra. 

Gemenskapen bidrar dock till fördomar och negativa konnotationer mot de som inte 

ingår i samma gemenskap. Loxbo (2014) argumenterar för att beroende på språk, 

etnicitet och kultur gör människor distinktioner mellan grupper som påverkar attityden 

till dessa. Följande undersökning behandlar ideologi som faktor till att vi delar in 

nationer och grupper enligt denna logik. Känslor av tillit människor emellan kan uppstå 

om personens ideologiska förankring överensstämmer med en annan nations 

ideologiska förankring. Som nämnt tidigare har fallen USA och Ryssland blivit 

symboler för två olika ideologiska utblickar. Dessa fall är bra med tanke på 

undersökningens syfte att undersöka hur ideologi formar svenska attityden till andra 

nationaliteter.  

 

2.2 Kognitiva genvägar 

 

Mitt teoretiska ramverk utgår också från social kognitionsforskning, med teorier om 

individens informationsbehandling (Hagevi 2009:19). För att beskriva varför ideologi 

och subjektiv gemenskap påverkar attityder till människor behöver undersökningen 

teoretiskt förklara hur människor hanterar information. Detta är just vad 

kognitionsforskning beaktar, nämligen de kausala mekanismer som sker hos individen i 

sin tolkning eller utvärdering av information (ibid.). I analysen ställs svenskars attityder 

i relation till ideologi, för att belysa hur attityder till nationaliteter kan kopplas till 

politisk åskådning. Kognition syftar på den mentala aktiviteten och berör individens 

uppfattning om världen och politikens natur (ibid.). Kognitiva genvägar används för att 

hantera information effektivt (Hagevi 2009:22). Rent konkret kan kognitiva genvägar ha 

olika ursprung, exempelvis i rekommendationer från andra, vad majoriteten anser, att en 

åsikt är välbekant eller att det är en vana (Hagevi 2009:23). I boken Den Svala Svenska 

Tilliten utvecklar man teorin om lokalsamhälletillit och förklarar att det skapas 

föreställningsvärldar inom samhällen som avgör attityd man har till andra. Dessa 

föreställningar skapas lokalt, dels genom media och vad man hör från folk på “orten” 
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(Trädgårdh 2013:18). Kognitiva genvägar fungerar som lagrade mentala symboler i 

långtidsminnet och aktiveras vid behov, ofta automatiskt och omedvetet (Hagevi 

2009:23). Undersökningens hypotes grundar sig i är att man ser på nationer och 

nationaliteter som symboler för skiftande ideologier. Risker med kognitiva genvägar är 

att det producerar stereotyper som kan generera felaktiga slutsatser (ibid.). Det finns 

ingen dominerande kognitiv teori om hur minnet strukturerar de kognitiva genvägarna 

och följande undersökning kommer utveckla idén om att dessa scheman grundar sig i 

politisk ideologi (Hagevi 2009:25).  

Ett kognitivt schema beskrivs som ett system som formas av generell kunskap om 

särskilda objekt (ibid.). Kognition och affektion är båda neurologiska fenomen som är 

relaterade till varandra (Hagevi 2009:29). Affektion är en subjektiv reaktion på en 

händelse (ibid.). Denna affektion sätter sen också igång en kognitiv utvärdering (ibid.). 

Affektionerna kan uppfattas för individen som positiva eller negativa som då också 

påverkar vad individen har för opinion i en given situation (ibid.).  

I teorin om orsakstratten menar beskrivs det att människor i tidig ålder 

utvecklar ett känslomässigt förhållande till partier och ideologier (Hagevi 2009:17). När 

en åsikt skapas hos en person går denne oftast inte in i detalj och undersöker 

information i det frågan, utan tillämpar ett generellt schema utifrån sin ideologi som 

hjälper denne att ta ett beslut i ett politiskt problem eller liknande (Freire 2015). I likhet 

med teori och forskning om kognition och affektion kan man se att vänster-

högerideologi och har förklarats av Mair som en “genväg” för att få sig en uppfattning 

av ett samhälles politiska ledare, partier och deras ideologiska åskådningar (Mair 

2007:207). Med en “genväg” menas en förenkling eller generalisering i vad olika partier 

eller ledare står för (ibid.). Även om partier och ledare utvecklas och förändras så är 

detta en mer abstrakt känsla som tillämpas för att förenkla en komplex värld. Det 

förenklar för folk att välja partier, och för partier som vill, att söka koalition med 

potentiella allierade (ibid.). Med detta resonemang kan man anta att hjälpverktyg också 

tillämpas när man ser på andra nationaliteter och skapar en åsikt utifrån vad man 

förknippar den med för ideologi. Man formar en opinion och tar en kognitiv genväg 

utifrån om en given nation ingår i samma ideologiska gemenskap eller står utanför. 

Nästan alla väljare i svensk politik kan placera sig själva på en vänster-

högerskala (Hagevi 2014). Vänster-högerskalan i politik har en stark roll både nationellt 

och internationellt för att definiera politiskt beteende både av befolkning och eliten 

(Mair 2007:219). Mair konstaterar att Europa är präglade av deras förhållande till 
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vänster-högerskalan och att den egna placeringen utgår utifrån hur man identifierar sig 

själv, inte bara genom vilket parti, utan också baserat på andra faktorer så som ekonomi, 

kultur och religion etcetera (ibid.). Detta betyder att ideologi då kan stå till grund för en 

abstrakt eller föreställd gemenskap med de som ingår i dennes idélära. Om man kan se 

samband mellan ideologi och attityd till nationaliteter kan det belysa vikten av 

ideologins påverkan på subjektiv gemenskap och kognition.  

Utifrån presenterade teorier härleder dessa till en hypotes som kommer 

användas i denna undersökning. Hypotesen som härleds av teorierna menar att attityder 

till nationaliteter i allra högsta grad påverkas av den ideologiska utblick man har. 

Hypotesen lyder enligt följande: 

 

 Hypotes 1: Attityder till ryssar och amerikaner påverkas av subjektiv placering 

på den ideologiska vänster-högerskalan på det sätt att människor till vänster i 

högre grad ogillar amerikaner och gillar ryssar medan det omvända gäller för 

människor till höger.  

 

För att förklara till vilken grad ideologi påverkar attityd presenteras en 

modellformulering som illustrerar hur de presenterar hur subjektiv gemenskap påverkar 

människor att ta kognitiva genvägar när de tänker på olika nationaliteter.  

 

3 Metod & Material 

3.1 Modellformulering samt operationalisering 

 

I undersökningen används frågan var skulle du placera dig själv på en vänster-

högerskala? Det var möjligt att placera sig på 0 ”långt till vänster” och 10 ”långt till 

höger” och 5 ”varken till vänster eller höger”. Frågan i Survey 2012 som mäter attityd 

till nationaliteter lyder: ” Var skulle du personligen placera följande nationaliteter på 

nedanstående skala? Ryssar” och ” Var skulle du personligen placera följande 

nationaliteter på nedanstående skala? Amerikaner”. På dessa frågor kunde 

svarspersonerna välja på en 11-gradig skala från 0 ”ogillar starkt” till 10 ”Gillar starkt”. 

 

För att besvara forskningsproblemet samt att leva upp till uppsatsens syfte kommer de 

teorier som har presenterats i teoriavsnittet sammanfogas för att se till vilken grad 
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undersökningens hypotes stämmer. För att se vad hur attityd påverkas, operationaliseras 

olika variabler som kan tänkas förklara svenska befolkningens attityd till amerikaner 

och ryssar. Valet av de två fallen amerikaner och ryssar används då de enligt tidigare 

forskning (Mair 2007) har kommit att representera två motsättande ideologier. Detta kan 

ge indikationer om hur attityden ser ut och om svenskars attityd påverkas av deras 

ideologiska uppfattningar. Förvisso kan man tänka sig att det vore bra att undersöka vad 

man har för attityd till nationen. Men eftersom undersökningen fokuserar på skapade 

fördomar och idéer av tillit till befolkningen i ett visst land passar nationaliteter bättre i 

detta fall.  

Nedan följer en visuell beskrivning av undersökningens forskningsmodell 

som ämnar svara på det forskningsproblem som ställts i denna uppsats, nämligen vad 

som påverkar attityder till amerikaner och ryssar. 

 

Figur 1. Modell: påverkar vänster-högerideologi attityder till ryssar och 

amerikaner? 

 

 

I avsnitten ovan har det introducerats ett forskningsproblem på en teoretisk 

nivå. De teoretiska begreppen kommer att operationaliseras i detta avsnitt, vilket är 

avgörande för uppsatsens validitet (Esaiasson 2012:57). Operationaliseringen av 

ideologi är svenskars placering på vänster-högerskalan som också kommer kontrolleras 

för andra variabler som kan skapa andra subjektiva gemenskaper eller bara handla om 

ren kunskap. De andra mellanliggande variablerna presenteras nedan. 
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3.2 Operationalisering av ideologi 

 

Oberoende variabel 1 (x1) var skulle du placera dig själv på en vänster-högerskala? 

I enlighet med uppsatsens hypotes är denna variabel bakomliggande då syftet är att 

studera i vilken grad ideologisk gemenskap påverkar attityd till nationaliteter.  

Om en person anser att någon annan ingår i deras subjektiva gemenskap är det också 

mer sannolikt att man har en positiv bild av denne. USA och Ryssland var två 

stormakter där de till vänster i Sverige sympatiserade med ryssar och de till höger med 

amerikaner (Hagevi 2014). Följande uppsats undersöker om folk svarar utifrån den 

ideologiska ståndpunkt de placerar sig på när de ställs inför frågor om nationaliteter. 

Genom att undersöka om ideologisk åskådning påverkar synen på andra nationaliteter 

kan det ge indikationer på om tillit och fördomar formas i samspel med ideologisk 

utgångspunkt. Variabeln är mätt från värdet 0 ”placering långt till vänster och 10 

”placering långt till höger”.  

En teoretisk förväntning kan dels vara att högre grad av vänsterideologi ju 

mer positiv inställning till andra nationaliteter generellt. Detta eftersom socialism och 

vänsterinriktad politisk åskådning har en tradition av att fokusera på ouppmätta behov 

och solidaritet till andra (Freiere 2015). I undersökningar om mellanmänsklig tillit 

generellt kan man dock inte utpeka empiriska resultat som pekar på att vänster och 

höger skulle skilja sig i sin tillit till andra personer (Holmberg 2015:42). Dock kan man 

i denna undersökning se om det får stöd eller inte. Andra förväntningar är att de som 

placerar sig till vänster bör vara mer negativ till amerikaner då dessa kan antas 

symbolisera hinder för den idéläran som de har. De som står höger bör då också ha en 

mer negativ attityd till ryssar och en mer positiv syn på amerikaner. Om detta är 

resultatet kan man referera tillbaka till ideologi som skapare av negativ respektive 

positiv attityd till en viss nationalitet. Förväntningarna är därmed att vänsterideologi är 

mer positiva till ryssar då de ingår i samma ideologiska gemenskap och högerideologi 

samma med amerikaner. Med hjälp vänster-högerskalan kan man testa huruvida Mairs 

påstående att människors relation till ideologi har minskat stämmer, samt om man 

formar attityd utifrån moraliska ståndpunkter, mellan det man anser är moraliskt ”bra” 

eller ”dåligt” (Hellström 2012).  
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3.3 Operationalisering av kontroller för hypotes  

 

Oberoende variabel 2 (x2) Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på 

människor i allmänhet? 

Denna kontrollvariabel är viktig för problemställningen och uppsatsens hypotes. Genom 

att kontrollera den avgörande variabeln generell tillit med attityd till nationaliteter kan 

man se vilken effekt det har i förhållande till den centrala bakomliggande variabeln 

vänster-högerideologi. Om generell tillit tar bort effekten från ideologi går det emot 

undersökningens hypotes vilket skulle betyda att ideologi inte har så star effekt som 

väntat. Variabeln är på en 9-gradig skala från 0 till 9 där 0 är ”Det går inte att lita på 

människor och 9 ”det går att lita på människor”.  

Problemformuleringen som leder uppsatsen tar avstamp i att ideologi 

påverkar synen på olika nationaliteter och problematiserar om den generella tilliten 

verkligen är det mest centrala måttet på vad man tycker om människor i allmänhet 

(Wollebæk 2012). Därför är denna kontrollvariabel av extra intresse för den här 

uppsatsen. De flesta forskare är i hög utsträckning överens om att tillit är viktigt då det 

fungerar som ett socialt klister som håller samman samhällen, organisationer och 

företag (ibid.). Människor delar in varandra i grupper där de utvecklar tillit eller brist på 

tillit beroende på om personen i fråga är känd eller okänd (Loxbo 2014). Frågan om 

personer är kända eller okända kan kopplas till gemenskaper som har redovisats i 

teoriavsnittet. Generell tillit är vad man kan kalla en grundinställning man har till 

människor i allmänhet.  

Förväntat resultat är i enlighet med tidigare forskning, nämligen att hög 

generell tillit leder till en positiv attityd till alla andra nationaliteter. Frågan blir då om 

ideologins effekt är beroende av graden av generell tillit eller om den i enlighet med 

hypotesen är oberoende av den generella tilliten då man i högre grad ser nationaliteter 

som ideologisk symbol. Denna kontroll för generell tillit är den som enligt tidigare 

forskning bör ha störst påverkan på attityd och blir kritisk för att undersöka om ideologi 

fortfarande har effekt på attityd oberoende av den generella tilliten. Resultatet kan visa 

hur generell tillit formar vår attityd till andra nationaliteter samt se hur stor roll 

ideologisk åskådning har i sammanhanget och hur dessa samspelar. Det kan då föra oss 

närmare sanningen om vad som formar människors attityder. 

 

Oberoende variabel 3 (x3) Utbildningsnivå, 6 kategorier 
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Enligt teorier om kognition och subjektiv gemenskap menar man att människor är olika 

och att man kan inte veta hur alla tänker. Genom att använda en kontrollvariabel som 

mäter utbildningens påverkan på attityder så kan man se huruvida kunskap påverkar och 

på så sätt förhindra att resultaten snedvrids av att man bara utgår från att det handlar om 

bara en subjektiv uppfattning om gruppgemenskap, och se huruvida kunskap och 

utbildning påverkar fördomar. Skulle det visa sig att kunskap påverkar attityden så 

försvagar det hypotesen som driver denna uppsats, nämligen att folk påverkas av ett 

kognitivt schema. Variabeln innehåller 6 olika grader av utbildning på en skala 1-7. Där 

värde 1 är ”högst grundskola” och 7 ”högskoleexamen”. För att analysmodellen ska ge 

en så rättvis bild av vad det är som påverkar våra fördomar och attityder behöver man se 

om det finns bakomliggande förklaringar. I de flesta fall har man att göra med komplexa 

orsaksförhållanden men med denna variabel kan man eventuellt utläsa vad kunskap 

tillsammans med ideologi har effekt på utfallet. 

Om denna variabel har en stark effekt indikerar det att kunskap och 

rationellt tänkande till viss del avgör svenska befolkningens attityd till olika 

nationaliteter. Med resultat av denna variabel kan man få indikatorer på hur stor roll 

kognitiva genvägar och subjektiva gemenskaper spelar och hur mycket som handlar om 

kunskap. Kunskap kontrolleras då som källa till attityd vilket operationaliseras till 

utbildningsnivå. Ett förväntat resultat är att kunskap har en positiv effekt på attityd i 

båda fallen med hänsyn till tidigare forskning. Kunskap och utbildning har enligt 

Uslander (2002:90) en väldigt stor effekt på generell tillit. En hög utbildning bidrar med 

en högre grad av tillit och optimism till andra allmänhet (ibid.). Detta kommer testas i 

den här undersökningen med fallet svenskars tillit till ryssar och amerikaner.  

 

Oberoende variabel 4 (x4) Ålder, 9 kategorier 

Som nämnt tidigare så kan denna variabel påvisa vad händelser som kalla kriget har för 

effekt på människor. Variabeln har 9 värden där varje värde har ett intervall på 5-10 år. 

Det lägsta värdet är 1 och är 16-20 år och högsta värdet är 9 med åldersintervall på 76-

85 år. Mair förklarar att meningen och motsättningen mellan socialism och 

konservatism har ebbat ut och är inte så viktig nu som den har varit förut (Mair 

2007:215). Med denna 9-gradiga skala kan man dels se om det påståendet stämmer och 

om det finns en förminskning av effekt med de som har växt upp efter kalla krigets slut. 

Som nämnt tidigare var kalla kriget en vattendelare i svenska befolkningens politiska 

ställningstagande. De som var vänster ställde sig på ryssarnas sida medan de till höger 
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på amerikanarnas (Hagevi 2014). Detta kan dels visa om det finns mönster för vad 

svenskar generellt har tyckt om dessa två nationaliteter och om historiska aspekter har 

påverkat attityderna i någon viss riktning. 

Hagevi (2014) förklarar svenskars förhållande till den politiska skalan och 

konstaterar att de som hade sin politiska primärsocialisation under kalla kriget jämfört 

med de som var födda efter, var mer präglade av kalla kriget och visade ett starkare 

samband med vänsterideologi (gillande av ryssar) och högerideologi (gillande av 

amerikaner).  

Denna operationalisering ska se om den yngre svenska befolkningens 

attityd till de två nationaliteterna har förändrats sen kalla krigets slut då de haft sin 

primärsocialisation. Om så är fallet kan det eventuellt kopplas till Amerikas strategi att 

skapa amerikansk hegemoni i Europa (Tsygankov 2013). USA har som Tsygankov 

(2013) beskriver aktivt arbetat för att skapa och behålla en bild av Ryssland som ett hot 

efter kalla kriget. Med hjälp av den här variabeln kan se huruvida Sverige och svensk 

opinion har påverkats och om attityden till ryssar då är mer negativt bland yngre. 

Ytterligare ett påstående som kan testas är det som skrivs i The Moral Foundations of 

Trust nämligen att yngre personer har mindre generell tillit än äldre (Uslander 2002:91). 

Han förklarar att äldre generationer har haft mer tillit till andra generellt än vad yngre 

generationer har (ibid.).  

 

Oberoende variabel 5 (x5) kön 

Variabeln kön är kodad i två värden där 0 är man och 1 kvinna. viktigt att säga att denna 

effekt kan visa större effekter då den bara har 2 skalsteg i jämförelse med de andra 

variablerna som används i analysen som har 6,9 respektive 11 skalsteg.  

Kön är intressant för att se om kvinnor och män i regel har olika attityd. 

Vilket kan belysa om kön påverkar attityd till de två länderna.   

 

Media som alternativ orsak 

Förutom de kontrollvariabler som används kommer även medias roll att diskuteras i 

resultaten då det är ett fenomen som bör inkluderas med tanke på dess viktiga funktion i 

samhället. En bild av en viss nation eller nationalitet kan påverkas av hur media 

framställer dessa. Media har en viktig roll i samhället att skapa en verklighetsbild för 

folket (Strömbäck 2015:64). Om det ofta rapporteras om ett visst land i negativ 

bemärkelse kan det påverka befolkningen att tycka illa om en viss nationalitet (ibid.).  
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Ser man till teorin om lokalsamhälletillit beskriver man att åsikter och attityder formas, 

av lokal media och det som ryktas på ”orten” (Trädgårdh 2013:18). 

Sverige är starkt influerad av amerikansk kultur vilket gör att svenskar i 

regel bör ha en högre grad av gemenskapskänsla med amerikanare då man kulturellt står 

relativt nära varandra (Holmén 2006:12). En känsla av närhet till amerikansk kultur 

genom media kan då bidra till kan skapa fördomar mot de som inte har liknande kultur 

eller kanske ett främmande språk (Tsygankov 2013). Svensk opinion liksom andra 

europeiska länder präglas också av en relativt utbredd intolerans mot främlingar (Loxbo 

2014), vilket mellan de två nationaliteterna som undersöks logiskt sett borde vara 

ryssar. Tsygankov (2013) beskriver att USA sen kalla krigets slut aktivt har försökt 

värva allierade i främst Europa och Östeuropa för att skapa en gemenskap där Ryssland 

uteslutits. USA har försökt skapat en sorts hegemoni i Europa och resultaten som 

presenteras i denna undersökning kommer också se om detta försök till hegemoni kan 

återkopplas till resultaten (ibid.). Det USA gör med sitt försök att skapa en anti-ryss 

lobby och en militär/politisk hegemoni i Europa är att skapa fördomar mot ryssar 

(Tsygankov 2013). USAs aktioner kan i den här undersökningen testas utifrån ett 

svenskt perspektiv för att se huruvida dessa aktioner har påverkat svensk opinion i 

relation till andra faktorer (de variabler som valts ut för den här undersökningen). 

Medan USA har sökt allierade genom NATO i Europa och Östeuropa, så har Ryssland 

sökt starkare band med Kina, Indien och den islamska världen (ibid.). Svenskar borde 

logiskt sett då anse sig ha en större gemensamhet med amerikansk snarare än en rysk 

identitet, som då borde göra den svenska bilden mer negativ gentemot ryssar i relation 

med USA. Genom att analysera de generella resultaten om attityd till dessa 

nationaliteter kan man diskutera huruvida attityden till ryssar och amerikaner har 

påverkats av kalla krigets efterspel eller rapporteringar om deras olika aktioner. 

Dessutom kan resultaten utveckla teorin om lokalsamhälletillit ur ett internationellt 

perspektiv. Allt detta kommer att tas i akt i samband med resultaten tillsammans med 

uppsatsens kontrollvariabler diskuteras i analysavsnitt och slutsatser. 

Genom att använda sig av kontrollvariabler är målet att upptäcka 

eventuella mellanliggande effekter som påverkar attityder till ryssar och amerikaner.  

Hypotesen som leder följande undersökning är att mäta i vilken 

utsträckning attityd till ryssar och amerikaner kan förklaras med hjälp utav ideologisk 

utgångspunkt; finns det ett samband när det tas för kontroll av dessa andra 

kontrollvariabler? Med hjälp av dessa kontrollvariabler kan man illustrera till vilken 
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grad ideologi påverkar attityd och samtidigt avgöra vilka andra faktorer som har 

betydande effekter. Denna undersökning argumenterar för att man kan påvisa att 

ideologi påverkar attityd till nationaliteter även när det ställs mot andra betydande 

kontrollvariabler.  

 

3.4 Statistisk analys 

 

Statistiska analysmetoder använder stora mängder av insamlade observationer (data) för 

att åstadkomma sammanfattade beskrivningar av ett fenomen (Esaiasson 2012:346). I 

uppsatsen utförs regressionsanalyser och tester för korrelationer, mellan de utvalda 

variablerna. Dessa tester kommer att redovisas och diskuteras och sen kontrolleras 

genom en multipel regression där flera oberoende variabler läggs in i modellen för att 

kontrollera vad den politiska vänster-högerskalan då har för effekt (Esaiasson 

2010:382). Med hjälp av det kan man se vilka alternativa förklaringsfaktorer som kan 

påverka tilliten till olika nationaliteter (ibid.). Det är framförallt tre värden som är 

intressanta i regressionsanalysen: Justerat R2, B-koefficient och signifikansnivå. R2 antar 

värden mellan 0 och 1, och förklarar andelen förklarad varians av modellen (Djurfeldt 

2010:160). Det förklarar hur väl de förväntade attityderna stämmer med de observerade 

(Esaiasson 2012:384). Värdet 1 betyder att observationerna är perfekt fördelade efter 

prediktionslinjen och att förklaringskraften i modellen är stark (Djurfeldt 2010:160). 

Värdet 0 visar det motsatta och modellen är dåligt anpassad för att visa sambandet 

mellan den oberoende och beroende variabeln (Djurfeldt 2010:161). När man använder 

flera oberoende variabler vilket är fallet i den här undersökningen ökar R2-värdet och R2-

värdet har redan problem med att det ibland ligger för högt, och att det därför är bättre 

att undersöka justerat R2 istället (Djurfeldt 2010:160). B-koefficienten anger 

regressionslinjens lutning. Värdet visar hur stor förändring på y-skalan som sker när ett 

steg tas på  x-axeln. Detta avgör om det finns ett samband vilket behövs för att man ska 

kunna uppskatta värdet av y när x förändras (ibid.). Linjens lutning eller b-koefficienten 

visar om det finns ett samband och illustrerar effekten på Y när X ökar i skalsteg 

(Djurfeldt 2010:265). B-koefficientens skärningspunkt kallas konstant, eller a-värde, 

och är det genomsnittliga värdet på den beroende variabeln (y1,y2) när den oberoende 

variabeln är 0 (ibid.). 

För att resultaten ska vara trovärdiga är det viktigt med signifikanstester 

för att kunna bedöma eventuella statistiska samband (Djurfeldt 2010:183). Statistiska 
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tester testar om samband är slumpmässiga eller om det följer ett statistiskt mönster 

(ibid.). T-testet är det intressanta måttet för signifikans (Ekholm 2012).  

 

3.5 Beroende och oberoende variabler 

 

Föreställda gemenskaper operationaliseras till vad svenska befolkningen har för 

attityder till några utvalda nationaliteter. En positiv attityd till en viss nationalitet 

antyder att man anser sig ha en högre grad av föreställd gemenskap och vice versa. Den 

första beroende variabeln (z1) är attityden vi har till ryssar och den andra beroende 

variabeln (z2) är attityden till amerikaner.  

 

3.6 Multipel regressionsanalys 

 

Med en multipel regressionsanalys kommer det tas med flera oberoende variabler 

(kontrollvariabler) för att öka chansen att förklara hela observationen i den beroende 

variabeln (nationalitet) (Djurfeldt 2010:269). Med hjälp av denna analys kan man se om 

vänster-högerideologi har någon förändring i förklaring när det kombineras med andra 

variabler, som i detta fall är fråga 62: Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att 

lita på människor i allmänhet, 209 regkön (man/kvinna), fråga 220 utbildningsnivå (6 

kategorier) och fråga 213 Ålder (9 kategorier). Med testet kan man i ett komplext 

fenomen eventuellt utläsa att två oberoende variabler tillsammans förstärker effekten 

eller kanske motverkar varandra (Djurfeldt 2010:269). Man utläser med andra ord om 

de bivariata orginalsambanden fortfarande kan förklara ett fenomen eller om det 

förändras för dessa kontrollvariabler och om det finns skensamband, dvs. statistiska 

samband som inte är reella orsakssamband (ibid.). 

 

3.7 Reliabilitet och Validitet 

 

Reliabilitet syftar på insamlad data som i detta fall är från en omfattande 

enkätundersökning. För en hög reliabilitet är det nödvändigt att undvika systematiska 

och slumpmässiga fel (Esaiasson 2012:63). De variabler som används kommer att koda 

bort system missing då de inte är relevanta för resultat. Som nämnt tidigare kan man 

tänka sig att det vore bra att undersöka vad man har för attityd till nationen som således 

skulle ha för syn på nationernas politiska system i sig, men eftersom undersökningen 
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fokuserar på skapade fördomar och idéer av tillit är nationaliteter bättre för att förklara 

attityd till människorna som kommer från en viss nation.  

 

3.8 Alternativa metoder 

 

Statistisk metod anklagas av vissa för att vara positivistisk (Djurfeldt 2010:23). När man 

fokuserar på “hård data” från många respondenter kan man inte se varje respondents 

exakta anledning när personen i fråga svarar på enkäten som man kan få genom 

personliga intervjuer (Marsh 2010:194). För att få mer detaljerad information än vad 

som är möjligt att få genom enkäter skulle personliga respondentintervjuer kunna vara 

en alternativ metod då det skulle kunna ge information om hur varje person anser sina 

gemenskaper ser ut. Dock är respondentintervjuer mer tidskrävande och ger mindre 

kvantiteter. 

Man behöver alltid ta i akt att det finns begränsningar i metoder man 

använder och resultaten man får. Det finns begränsningar i denna uppsats, men givet 

undersökningens syfte anser jag att statistisk analys är bäst lämpad för den här 

uppsatsen. 

 

4 Resultat 

4.1 Data 

 

Det mest centrala måttet i undersökningen är attityder i form av tillit och fördomar som 

operationaliseras till attityd till nationaliteter och har funktionen som beroende variabler 

i den här undersökningen. 

 

Beroende variabel 1 (Y1). FR15c: Var skulle du personligen placera följande 

nationaliteter på nedanstående skala? Ryssar 

Kommentar: medelvärdet är 4,24, medianen är 5 och standardavvikelsen 2,27. 

 

Beroende variabel 2 (Y2). FR15i: Var skulle du personligen placera följande 

nationaliteter på nedanstående skala? Amerikaner 

Kommentar: medelvärdet är 5,94, medianen är 5 och standardavvikelsen 2,24. 
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Värdet 0 betyder att man ogillar de skarpt och 10 betyder att de gillar de skarpt. värdet 

99 är ingen uppfattning vilket kodas bort då det inte är intressant i undersökningen. För 

att svara på frågeställningarna kontrasteras de beroende variablerna med ideologisk 

förankring som operationaliseras till den politiska vänster-högerskalan. Modalprocenten 

anger typvärdets andel i procent och illustrerar fördelningen av totala antalet 

observationer. Modalprocenten på variabel Y1 är 39,5% vilket betyder att svaren är 

relativt samlade runt mittenalternativen. Samma gäller också för beroende variabel Y2 

där andelen är 38%. Det betyder att svaren är relativt samlade på mittenalternativet och 

ger en större sannolikhet att variablerna är normalfördelade. 

Genom granskningen av centralmått kan man konstatera att en generell 

syn på dessa nationaliteter skiftar då svenska befolkningens åsikter 2012 såg på 

amerikaner (medelvärde är 5,94) mer positivt än ryssar (medelvärde är 4,24). Om än en 

liten skillnad i den generella synen så betyder det att det kan finnas faktorer nationellt 

som påverkar hur svenska befolkningens åsikter 2012 såg på dessa nationaliteter. Det 

kan handla om att svenskars föreställda gemenskap inom en nation påverkas av medias 

rapportering av dessa två länder, då media kan bidra till att skapa en verklighetsbild för 

folket (Strömbäck 2015:64). Kognitiva genvägar tas då utifrån vad man tycker verkar 

bekant och en känsla som i detta fall blir än mer positiv syn på amerikaner. Och 

eftersom Sverige är starkt influerat av amerikansk och västvärldens kultur så kan det 

skapa en känsla av gemenskap och positiva känslor gentemot USA (Holmén 2006:12). 

Att USA har gjort att svenskar har fått fördomar mot ryssar för att de är mer främmande 

får delvis stöd men inte i en hög utsträckning då attityden är relativt positiv till båda 

nationaliteterna. Med hjälp av ett test av ålder kan man se om det har skett någon 

förändring i attityd och få en bättre bild av hur USAs försök till hegemoni har påverkat 

den svenska opinionen 2012.  

 

Oberoende variabel 1 (X1). FR28a: Var skulle du placera in dig själv på en sådan 

vänster-högerskala? 

Kommentar: medelvärdet är 5,10, medianen 5 och standardavvikelsen 2,38. 

 

Denna variabel är kodad från värdet 0 som är långt till vänster och går på en 11-gradig 

skala där värdet 10 är långt till höger. Värdet 12 är svaret vet ej och kodas bort då det 

inte är relevant för undersökningen. 



Fredrik Säterli C-uppsats Linnéuniversitetet 

19 

I detta fall är modalprocenten 22,4% vilket vilket är något lägre än i Y1 

och Y2 men betyder fortfarande att svaren är relativt samlade på mittenalternativet som 

är 5. Med en relativt hög modalprocent är sannolikheten också större att variabeln är 

normalfördelad (Djurfeldt et al. 2010:55). För att se mer om den är normalfördelad 

använder man skewness (snedhet) som mäter huruvida fördelningen av svaren är 

symmetrisk eller ej (Djurfeldt et al. 2010:56). En symmetrisk fördelning har värdet 0 

och ju högre positivt eller negativt värdet är desto mer snedfördelat är svaren i variabeln 

(ibid.). I detta fall är snedheten -0,05 vilket betyder att en marginell andel av svaren är 

fördelat på värden från 0-4 som är vänster på den ideologiska skalan. Om en fördelning 

är toppig eller utdragen mäts med kurtosis. Kurtosis är -0,64 vilket tyder på en utdragen 

fördelning av svaren (ibid.). Shapiro wilks (normalitetstest) visar att det är 0,00 och 

därmed signifikant.  

 

4.2 Multipel regressionsanalys 

 

I tabell 1 presenteras den multipla regressionsanalysen som syftar till att pröva 

hypotesen som anger att ideologisk vänster-högerplacering påverkar attityden till ryssar 

och amerikaner. Den bakomliggande oberoende variabeln vänster-högerideologi 

kontrasteras mot kontrollvariablerna x2,x3, x4 och x5. Dessa kontrollvariabler används 

för att avslöja eventuella skensamband.  

Man kan i tabellen direkt utläsa att utbildning och ålders effekt på attityd 

till amerikaner inte är signifikanta och därför faller bort i fallet amerikaner. Utbildning 

har dock en starkt positiv effekt på attityd till ryssar vilket indikerar att det kan finnas en 

koppling mellan ökad kunskap och attityd till ryssar. Varför det bara gäller i fallet ryssar 

kan ha med att svenskar generellt anser att de har en kunskap om amerikaner, då 

Sverige har ett omfattande kulturutbyte med USA och att den generella kunskapen om 

ryssar är mindre vilket gör att utbildning och kunskap bidrar till bättre attityd i just fallet 

ryssar. Det positiva sambandet mellan utbildning och attityd till ryssar illustreras av att 

b-koefficienten ökar 0,139 per skalsteg på en 6-gradig skala, vilket är en stark ökning 

och substantiellt viktigt för undersökningen. Det betyder att för varje steg som 

utbildningsskalan ökar, ökar den positiva attityden till ryssar med ca 1,3 procent. 

 Resultatet kan delvis kopplas och ge stöd till Uslander (2002:90), som menar att 

utbildning har en positiv koppling till attityd. 
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Mair (2007:207) säger att ideologiska motsättningar mellan socialism och 

konservatism har suddats bort efter kalla krigets slut. I variabeln ålder så faller attityd 

till amerikaner bort då den inte är signifikant, det finns alltså inga indikatorer som 

förklarar att attityden till amerikaner ska påverkas av om man växte upp under kalla 

kriget eller inte. I fallet attityd till ryssar är den dock signifikant och visar ett svagt 

negativt samband på 0,012 på 9 skalsteg. Att högre ålder har en negativ effekt på attityd 

till ryssar indikerar att äldre generationer historiskt sett har ogillat ryssar i högre grad än 

amerikaner i Sverige. Resultatet går emot tanken om att yngre ska ha en lägre tillit i 

allmänhet än äldre generationer (Uslander 2002:91). I fallet amerikaner är det inte ett 

positivt samband vilket då inte kan ge stöd till USAs strategi att skapa en hegemoni i 

Europa (Tsygankov 2013). Ett negativt samband mellan hög ålder och attityd i fallet 

amerikaner hade kunnat ge stöd åt detta då den yngre generationen hade växt upp när 

denna strategi ägt rum. Eftersom det inte visar någon signifikans kan man inte se att 

kalla krigets efterspel ska ha gått till USAs fördel. Att fallet amerikaner inte är 

signifikant samt att attityd till ryssar har relativt lågt negativt samband när man mäter 

ålders påverkan på attityd tyder det på att tid för uppväxt inte är en omfattande 

förklaring till vad som påverkar attityder till andra nationaliteter. USAs försök att skapa 

fördomar mot ryssar sen andra världskriget kan därmed inte heller få stöd genom 

variabeln ålder i den här undersökningen då den visar en motsatt utveckling i fallet 

attityd till ryssar.  

De som visar sig vara signifikanta i båda fallen är vänster-högerskala, 

generell tillit och kön. Med tabellen kan man se att undersökningens hypotes får stöd då 

vänster-högerideologi visar sig påverka attityden till ryssar och amerikaner. Genom att 

utläsa beta-koefficienten ser man även att det är den variabeln som har starkast effekt på 

attityd. Samtidigt påvisar tabell 1 också att variabeln generell tillit har en stark effekt på 

attityder. Det antyder att även om generell tillit påverkar attityd så har vänster-

högerideologi en stark effekt, oberoende av graden av generell tillit man har. Att 

vänster-högerideologi har starkast effekt i analysen.  

Detta resultat är av stort värde för undersökningen och stärker idén att 

svenska befolkningens åsikter 2012 styrs utifrån var man har för ideologisk 

utgångspunkt både i större utsträckning och ohindrad av grundinställningen man har till 

människor i allmänhet. 

 

Tabell 1. Multipel regressionsanalys: Attityd till ryssar och amerikaner (y1 & y2)  
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 RYSSAR AMERIKANER 

Oberoende variabler b-koefficient 

(standardfel) 

BETA-

koefficient 

b-koefficient 

(standardfel) 

BETA-

koefficient 

Vänster-högerideologi -0,126*** -0,134 0,136*** 0,146 

 (0,029)  (0,029)  

Generell tillit 0,127 0,127 0,099*** 0,10 

 (0,032)  (0,032)  

Utbildning 0,139*** 0,112 0,011 -0,09 

 (0.041)  (0,04)  

Ålder -0,012*** -0,093 -0,002 -0,013 

 (0,004)  (0,004)  

Kön 0,460*** 0,1021 0,460*** 0,103 

 (0,142)  (0,140)  

Konstant 4,066***  4,529***  

 (0,337)  (0,334)  

Justerat R2 0,075  0,037  

Antal fall (N) 973  1029  

 

 

Resultaten i tabell 1 visar i båda fallen att kön har en effekt på 0,46 på de beroende 

variabler och är statistiskt signifikanta. Kön har endast ett skalsteg i den variabeln vilket 

gör att effekten blir relativt stor. Man kan se att kvinnor har ett positivt samband till 

attityd till både ryssar och amerikaner. Konstanten på de två beroende variablerna är 

4,066 till ryssar och 4,529 till amerikaner. Detta stöder att USAs försök till hegemoni 

kan ha haft någon sorts positiv effekt på svenskars syn på amerikaner.  

Oberoende variabel ”generell tillit” är signifikant i båda fallen och har 

positiva samband till både ryssar och amerikaner 0,127 respektive 0,099 per skalsteg. 

Resultaten går därmed i linje med den klassiska idén om tillit som mått på kärlek till 

mänskligheten (Wollebæk 2012). Ju mer man litar på folk i allmänhet, ju positivare 

attityd har man till både ryssar och amerikaner. Detta går också i linje med de 

förväntade resultaten och med tidigare forskning och kan vid anblick kännas logiskt. 

Det är även intressant att notera att variabeln generell tillit har en betydande effekt i 

denna modell och att man trots detta kan se att vänster-högerideologi har oberoende 

effekt. Detta är av substantiellt viktigt värde då det är en stark indikator på att vänster-

högerideologi trots kontroll för generell tillit behåller starka effekter och stärker 

uppsatsens hypotes. Problemformuleringen som inledde undersökningen belyste 

paradoxer som kan kopplas till tillit som en otillräcklig faktor för vad som förklarar 

fenomen som opinioner och attityder till nationer/nationaliteter och framväxten av 

främlingsfientliga krafter i Europa. Detta ger kunskapen att hög tillit inte automatiskt 
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betyder en positiv attityd utan att man även inkluderar ideologiska gemenskaper när 

man formar attityd till vissa nationaliteter. 

Vänster-högerideologi visar sig vara signifikant i båda fallen. Effekterna 

visar sig stämma med undersökningens hypotes, alltså att attityd till ryssar förändras 

negativt med -0,126 för varje skalsteg mot högerorienterad politisk åskådning. Och 

förändring i attityder till amerikaner är positiv då resultaten pekar på en ökning med 

0,136 per skalsteg åt höger. På en 11-gradig skala är det en relativt stark förändring, och 

som nämnt tidigare visar beta-koefficienten att det är variabeln med har starkast effekt. 

Det betyder att ideologi har en påverkan på attityd till nationaliteter i relativt hög grad 

och det oberoende av variabeln x2 (generell tillit). Detta är av substantiellt värde för 

undersökningen och indikerar att det finns en koppling mellan politisk åskådning och 

attityd till nationaliteter. Resultaten påvisar en relativt neutral attityd till båda 

nationaliteterna när man placerar sig långt till vänster med genomsnittliga svar på 4,066 

och 4,529. Det som dock påvisar hur ideologisk utgångspunkt skiljer sig åt är genom att 

kolla på b-koefficienten som visa att ju mer man placerar sig till höger desto mindre 

gillar man ryssar och desto mer gillar man amerikaner. Att vänster i regel är mer 

positiva till andra nationaliteter generellt är logiskt om man ser på tidigare forskning. 

Tidigare forskning har pekat ut att det finns en särskild skiljelinje mellan vänster och 

höger, vilket är synen och attityden till människor i samhället och idén om jämlikhet 

(Freire 2015). Vänster har en tradition som fokuserar på ouppmätta behov och 

solidaritet i allmänhet (ibid.). Med det kan man tänka sig att vänster har en mer positiv 

bild till andra nationaliteter generellt jämfört med de som placerar sig höger ideologiskt. 

Dock visar det sig att vänsterideologisk utgångspunkt har en mer negativ syn på 

amerikaner i relation till de som står till höger ideologiskt. Att vänsterideologi ska vara 

mer positiv får därmed inte stöd i detta fall. Dock finns inte tillräckliga grunder för att 

göra ett uttalande i vilken utsträckning det stämmer då fler fall (nationaliteter) behövs 

för att få underlag om det. 

Tidigare forskning talar också om ytterligare en dimension i politik, 

nämligen liberala och auktoritära värden. Liberala värden handlar om personlig och 

politisk frihet. Med personlig och politisk frihet handlar det om att försvara medborgare 

i beslutsfattande, jämlikhet och tolerans för minoriteter, respekt för avvikande åsikter 

och alternativa livsstilar. Och de som är liberalt orienterade i regel brukar rösta till 

vänster på den politiska skalan (ibid.). Auktoritära värden har underliggande attityder 

som handlar om lag och ordning, att ha respekt för auktoriteter, högre grad av intolerans 
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mot minoriteter och stöder traditionella moraliska och religiösa värden (ibid.). De som 

är auktoritärt orienterade i sina värden tenderar då att rösta till höger på den politiska 

vänster-högerskalan (ibid.). Detta resonemang tyder ytterligare på att de som står långt 

till vänster generellt sett vara mer positiva oavsett nationalitet vilket till viss del stöds i 

tabell 1. De som placerar sig till vänster har en positiv attityd till båda nationaliteterna, 

men de två fallen som används är inte tillräckliga för att man ska kunna uttala sig om 

det påståendet. Det får lämnas till vidare forskning i området. Det som kan konstateras 

är att den historiska aspekten om den traditionella vänstern som anti-imperialistisk/anti-

amerikansk och högern anti-kommunistisk kan få ett marginellt stöd. Vänster är i 

relation till högerideologi mindre positiva till amerikaner och höger är mindre positiva 

till ryssar. I enlighet med uppsatsens hypotes får placering på vänster-högerskalan en 

betydande effekt vilket talar för att det finns ideologiska gemenskaper som genererar 

positiv respektive negativ kognition och affektion beroende på nationalitet. Tidigare 

forskning har i hög grad beskrivit att en hög utbildning bidrar med en högre grad av 

tillit och optimism till andra allmänhet. Generell tillit har också i enlighet med tidigare 

forskning en betydande effekt. Trots detta kan man fortfarande se att vänster-

högerideologi har en effekt på attityd oberoende av kontrollvariablerna vilket ger 

tydliga indikationer på ideologins påverkan på attityd till dessa nationaliteter. 

 R2-värdet är relativt lågt i resultatet och tyder på att förklaringskraften inte 

är helt tillräcklig vilket ger plats åt faktorer som media och historiska händelser. Dock 

är dessa resultat av substantiellt värde och bör tas som troliga faktorer till den attityd 

som formas till de två nationaliteterna. 

 

4.3 Isolerade effekter 

 

I de kommande figurerna presenteras de isolerade effekterna av de oberoende 

variablerna, som i den multipla regressionsanalysen visade sig ha starkast 

förklaringskraft och kopplas till undersökningens hypotes. 

 

4.4 Utbildning som förklaring för attityd 

 

Den multipla regressionsanalysen i tabell 1 illustrerar att vänster-högerideologi har 

starkast effekt samt generell visar sig vara signifikanta och ha en stark effekt på de 

beroende variablerna . Dock visade utbildning sig ha en ganska stor effekt i fallet ryssar 
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men föll bort i fallet amerikaner då den visade sig vara osignifikant. När man tittar på 

undersökningens hypotes och testar den måste man jämföra med de effekter som 

kontrollvariabler visar. Attityd till ryssar visar ett signifikant värde och att en 

genomsnittlig attityd ökar med 0,139 (figur 2) per skalsteg. Den genomsnittliga 

attityden till ryssar går från 4,066 på högst gymnasial utbildning till 4,76 när man har 

hög utbildning (högskoleutbildning).  

 

Figur 2. Attityd och utbildning 

 

 

Kommentar: Y-axeln visar den beroende variabeln “attityd till nationaliteter”. X-axeln visar den 

oberoende kontrollvariabeln “utbildning”. Den röda linjen representerar attityd till ryssar och den blå 

attityd till amerikaner. 

 

Utbildning har ett positivt samband i fallet ryssar medan det faller bort 

med amerikaner då det inte är signifikant. Interceptet är också relativt högt i analysen 

och de som har utbildning (högst gymnasiet) har inte fördomar mot ryssar vad man kan 

utläsa då det nästan är över 4 vilket är en ”neutral” attityd. Resultatet i figur 2 kan 

således förklara att kunskap och utbildning påverkar attityd till ryssar positivt. Med 

koppling till media och amerikansk hegemoni kan detta indikera att kunskapen om 

Ryssland och ryssar generellt är dålig vilket leder till en sämre generell attityd till dem. 

Med detta resultat får således Tsygankovs beskrivning om amerikansk hegemoni i 

Europa ett visst stöd. Detta går även i linje med att utbildning ska ha en stor effekt på 

generell tillit (Uslander 2002:90). En hög utbildning bidrar med en högre grad av tillit 
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och optimism till andra allmänhet vilket stämmer i enlighet med figur 2 ovan. Detta 

resultat går således emot undersökningens hypotes som snarare argumenterar för att 

man tar kognitiva genvägar och känslomässiga beslut utifrån ideologi, men detta ger 

sken av att attityd också påverkas av kunskap. 

 

4.5 Kön som förklaring för attityd 

 

Kön visar sig ha en viss påverkan på attityd i tabell 1. Könet (man) har i båda fallen ett 

starkt negativt samband med attityden till ryssar och amerikaner. Eftersom det bara 

finns ett skalsteg här är det naturligt att effekten ökar och visar en större effekt. Och när 

man granskar beta-koefficienten ser man dessutom att variabeln inte har en särskilt stark 

effekt i relation till ideologi.  

Som illustreras i figur 3 så blir genomsnittliga värdet kvinna 4,53 till 

ryssar och 4,99 till amerikaner. Detta visar att kvinnor har en mer positiv attityd till 

andra nationaliteter jämfört med män. Detta är av substantiellt värde för uppsatsen men 

det har fortfarande inte den effekt som vänster-högerskalan har på den 11-gradiga 

skalan som finns för den variabeln. Dock äger variabeln kön prov på att faktorer som 

kön har effekter på nationaliteter och belyser att man bör dra slutsatser med reservation 

för att det finns många orsaker till varför en attityd är som den är. 

 

Figur 3. Attityd och kön 
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Kommentar: Y-axeln visar den beroende variabeln “attityd till nationaliteter”. X-axeln visar den 

oberoende kontrollvariabeln “kön”. Den röda linjen representerar attityd till ryssar och den blå 

attityd till amerikaner. 

 

4.6 Tillit som förklaring för attityd 

 

Som illustreras i figur 4 har generell tillit en positiv effekt på attityd till ryssar och 

amerikaner. Detta går som nämnt tidigare i linje med tidigare forskning om tillit. Många 

studier visar vikten av hur viktigt det är med höga mått av mellanmänsklig tillit 

(Holmberg 2015:37). Resultaten för denna variabel visade som förväntat en positiv 

förändring i både attityd till ryssar och amerikaner.  

 

Figur 4. Attityd och generell tillit 

 

 
Kommentar: Y-axeln visar den beroende variabeln “attityd till nationaliteter”. X-axeln visar den 

oberoende kontrollvariabeln “generell tillit”. Den röda linjen representerar attityd till ryssar och 

den blå attityd till amerikaner. 

 

I inledningen av denna undersökning problematiserades ämnet tillit och 

mått av kärlek man har till ”mänskligheten” Utifrån tanken om ryska aktioner 

internationellt i Ukraina och kränkningar mot svenskt luftrum. Dessa aktioner 

problematiseringen att det finns djupare krafter än tillit som gör att svensk opinion 

angående NATO-medlemskap inte har genomgått någon större förändring sedan 2013 
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(Bjereld 2015:296). Tillit visar sig som väntat ha starka positiva effekter på attityd, men 

tar inte bort andra variabler som utbildning, kön eller politisk åskådning. Resultatet i 

figur 4 ovan talar emot undersökningens hypotes då den visar att svenska befolkningens 

generella tillit påverkar attityden till andra nationaliteter. Dock kan man i linje med 

undersökningens hypotes även konstatera att ideologi har en starkare effekt oberoende 

av denna variabel. Tillit kan således ses som en viss del av måttet av kärlek till 

mänskligheten (Wollebæk 2012), men är långt ifrån hela hemligheten bakom vad som 

påverkar attityder till nationaliteter. Med detta resultat kan man då hypotetiskt anta att 

även om en generell tillit till ryssar skulle ha kunnat minska av enstaka händelser så 

finns fortfarande en ideologisk gemenskap. Denna gemenskap är oberoende av vad man 

har för generell tillit vilket gör att opinionen i exempelvis NATO-frågan inte genomgår 

några större förändringar. 

 

4.7 Ideologi som förklaring för attityd 

 

Slutligen så presenteras effekten av ideologisk utgångspunkt på svenskars attityder till 

ryssar och amerikaner. Denna variabel var dessutom den som har starkast effekt vilket 

tyder på ett starkt samband mellan ideologi och attityd. Affektion och kognition skapas 

utifrån i gemenskaper som man här kan påvisa att ideologi gör. Resultaten visar att de 

som anser sig stå till höger på den ideologiska skalan är mer positiva till amerikaner, 

och att de har en högre grad av fördomar mot ryssar. När man talar om subjektiv 

gemenskap och kognitiva genvägar så förklarades i teoriavsnittet att detta är vad som 

ligger nära en person och som träder i kraft när man ska hantera information och ta ett 

beslut i en given situation. När det handlar om att svara på vilken nationalitet man 

tycker om och vice versa, påvisar resultaten i följande undersökning att den gemenskap 

och de kognitiva genvägar man tenderar att ta handlar om ideologisk utgångspunkt. 

Detta genom att kontrollera för 4 andra variabler och även diskutera medias eventuella 

påverkan på befolkningen. Attityder till nationaliteter grundar sig då i att man anser att 

en viss nationalitet står för en viss ideologi som är ett hinder (negativ effekt)(Ball 

2009:10), eller en gemenskap (positiv effekt).  

 

Figur 5. Attityd och ideologi 
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Kommentar: Y-axeln visar den beroende variabeln “attityd till nationaliteter”. X-axeln visar den 

oberoende variabeln “ideologi”. Den röda linjen representerar attityd till ryssar och den blå 

attityd till amerikaner.  

 

Attityden till ryssar får anses neutral då den ligger mellan 3 och 5 på den 

ideologiska skalan. Att attityden till ryssar är neutral går i linje med teorin om 

orsakstratten, som beskriver att man anammar ideologier i tidig ålder och att man inte 

påverkas av enstaka händelser och utveckling av länderna (Hagevi 2009:17). Händelser 

som Ryska ubåtar i skärgården, intåg i Ukraina och kränkningar i svenskt luftrum kan 

på så sätt förklaras av att man har ett ideologiskt band som då inte ändras av enstaka 

händelser. Den generella attityden till amerikaner är än mer positiv än till ryssar. Den 

positiva bilden av amerikaner kan även förklaras med teorin om amerikansk hegemoni i 

Europa och vår närhet till amerikansk kultur som gör att man känner en gemenskap 

vilket resulterar i en mer positiv attityd. 

Figur 5 visar att b-koefficienterna går i exakt den riktning som hypotesen 

angivit. Högerideologi har en negativ effekt på ryssar och en positiv effekt på attityd till 

amerikaner. Genom att titta på beta-koefficienten i tabell 1 kan man även konstatera att 

vänster-högerideologi har starkast effekt av de använda variablerna. Detta stöder 

hypotesen, och man kan koppla det till att personer skapar en subjektiv ideologisk 

gemenskap till dessa länder utifrån vad de förknippas med för ideologi. Att detta är 

variabeln med starkast effekt betyder att man inte endast formar attityd till någon 

baserat på hur hög tillit man känner i allmänhet utan också utifrån vad man förknippar 

den med för ideologi. Denna observation visar att attityder till nationaliteter i hög grad 
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formas av vilken ideologisk utgångspunkt man har oberoende av vilken generell känsla 

av tillit man känner till människor i övrigt. 

 De som ställer sig ”långt till vänster” i Svenska befolkningen 2012 

tenderar att inte skilja i sin attityd till dessa nationaliteter trots att nationaliteterna kan 

ses som representanter för motsättande ideologier. Attityden till amerikaner är till och 

med mer positiv än till ryssar. Den observationen ger därmed inte stöd till 

undersökningens hypotes då resultaten inte visar en tydlig tendens att man är positivt 

inriktad till ryssar då de anses ligga nära ideologiskt. När man kontrasterar med 

högerideologi kan man dock se att attityden till ryssar är mer positiv bland de som 

placerar sig vänster än de som placerar sig till höger ideologiskt.  

Man kan se i figur 5 att attityden till amerikaner är mer positiv längs hela 

den politiska skalan. Med det resultatet kan man se att svenskar har en generellt mer 

positiv bild av amerikaner. Detta ger inte stöd åt Tsygankovs (2013) beskrivning av att 

USA försöker skapa fördomar mot ryssar genom en så kallad anti-ryss lobby. Istället för 

en negativ bild av ryssar har snarare en amerikansk hegemoni skapat en positiv attityd 

amerikaner bland den svenska befolkningen 2012. Figur 5 visar att högerideologi skiljer 

sig mycket i attityden till de två nationaliteterna medan de till vänster nästintill har 

samma genomsnittliga attityd till båda nationaliteter. Detta indikerar att 

högerideologiskt inriktade ser vänsterideologi som ett större hinder för frihet än vad 

vänsterideologi anser att höger är.  

Som slutsats kan man konstatera att den här variabeln går i den riktning 

som hypotesen angivit, nämligen att ju mer vänster man står ju mer gillar man ryssar 

och ju mer höger man står ju mer gillar man amerikaner.  

 

5 Slutsats 

Att vänster-högerskalan har betydande effekt med kontroll för utbildning och generell 

tillit går i linje med undersökningens hypotes och bidrar med ny kunskap om vad attityd 

och opinion kan påverkas av i ett land. Den här undersökningen kan påvisa att man inte 

endast formar attityder utifrån moraliska ståndpunkter (Hellström 2012), men också 

utifrån ideologiska kognitionsscheman. Dock visar resultaten att svenskar generellt har 

en mer positiv attityd till amerikaner oavsett var man placerar sig på den politiska 

skalan vilket indikerar att det finns andra faktorer som påverkar svenskars attityd och 

kännedom till dessa två nationaliteter. Problemformuleringen som drev denna 

undersökning var att konflikter mellan människors ideologiska åskådningar lever kvar 
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och påverkar subjektiva gemenskaper och därmed attityder till andra nationaliteter. Med 

hjälp av teoriavsnittet kan den här undersökningen göra troligt att politisk åskådning har 

en påverkan på människors identitet och att en subjektiv gemenskap uppstår med andra 

nationaliteter där man i högre grad är positiv till de som ingår i dennes ideologiska 

gemenskap och mer fördomsfull till de som inte ingår. Kognition och affektion får 

personer att svara som de gör när de tillfrågas om en attityd till en viss nationalitet.  

Faktorer som diskuteras i avsnittet om kontroll för hypotes så som media 

och kulturutbyte med USA kan antas ha en påverkan då attityden till amerikaner är 

marginellt mer positiv, detta stöder även teorin om lokalsamhälletillit då man kan 

förklara att svenskar påverkats av den media och närhet man har kulturellt som ger en 

bättre bild av amerikaner. Som nämnt i avsnittet om kontrollvariabler försöker USA 

genom en anti-ryss lobby och en militär/politisk hegemoni i Europa skapa fördomar mot 

ryssar. Dessa fördomar kan delvis bekräftas i denna undersökning då attityden till ryssar 

är någorlunda lägre än attityden till amerikaner. Man kan också se att yngre 

generationer har en positivare bild till ryssar än äldre generationer vilket delvis talar 

emot dessa försök av USA men effekten är för låg för att kunna tas som substantiellt 

viktig i förhållande till andra variabler (-0,012).  

Tidigare forskning menar att svenskars gillande av ryssar och amerikaner 

är ett resultat av kalla kriget och kvarlevor av att man ser på nationaliteterna som 

representanter för ideologiska motsättningar (Hagevi 2014). Med utgångspunkt från den 

multipla regressionsanalysen i tabell 1 kan man se att de som är långt till vänster har en 

relativt neutral genomsnittlig attityd till amerikaner (4,066). Detta är överraskande om 

man tar i akt den historiska aspekten att vissa traditionella vänstervridna anti-

imperialistpartiska och anti-amerikanska och att högervridna är antikommunistiska 

(Mair 2007:217). Denna historiska aspekt av de traditionella vänster- och högerfalanger 

kan som sagt ses till viss del då attityd då de som placerar sig “långt till vänster” är 

förhållandevis negativa till amerikaner och de “långt till höger” negativa till ryssar. 

Summa summarum kan man konstatera att undersökningens syfte och 

hypotes får stöd då attityd i hög utsträckning påverkas av ideologi. Och det för kontroll 

för de kontrollhypoteser som ställts upp i undersökningen. Med hjälp av teoribildningar 

kan resultaten visa att ideologi leder till subjektiva gemenskaper som påverkar attityd 

till andra nationaliteter. Ideologi visar sig ha en effekt på människors känsla av 

gemenskap till andra nationaliteter vilket resulterar i en kognitiv informationshantering 

som genererar en mer positiv attityd till en given nationalitet. Som svar på 
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problemformuleringen kan man se att ideologisk ståndpunkt kan stå oberoende från 

generell tillit och fortfarande ha en väldigt betydande effekt på attityd. Ideologi kan 

därför förklaras som en gemenskap som svenskar kan känna gentemot andra 

nationaliteter. 

 Dock finns många andra faktorer som kan påverka attityder som kan 

handla om nationell identitet och hur nationerna målas upp i media. Med tanke på att 

den förklarade variansen är relativt låg (justerat R2 är 0,075 för ryssar och 0,037 för 

amerikaner), tillsammans med diskussion om diverse alternativa faktorer bör man 

konstatera att det finns många andra faktorer som också påverkar svenskars attityd till 

dessa två nationaliteter. Kön är vidare i relativt hög utsträckning en faktor som påverkar 

attityd som illustreras i tabell 1 och figur 3.  

Det kulturella utbyte Sverige har med USA tenderar att skapa en mer 

positiv bild, om än marginell, till amerikaner. För att utreda huruvida det handlar om 

USA lyckats integrera sin strategi om hegemoni i Europa och Sverige, eller om det har 

med aggressiv rysk utrikespolitik att göra, är en intressant fråga men på grund av brist i 

tid och resurser i den här uppsatsen får det lämnas till vidare forskning i ämnet. Ingen 

kvalificerad slutsats kan heller dras om huruvida vänsterideologi är med positiv till 

andra nationaliteter generellt då det krävs fler mått på nationaliteter i analysen för att 

kunna fastslå. De generella attityderna till de båda nationaliteterna är som sagt relativt 

goda och kan inte anses som fördomsfulla i något av fallen och för att särskilja 

ideologierna i det avseendet krävs fler nationaliteter än bara USA och Ryssland. 

 

6 Apprendix 

Apprendix 1. Spridningsmått och centralmått 
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Apprendix 2. Normalfördelning av de beroende variablerna 

 

 

 

Attityd till ryssar: 

 

 

Attityd till amerikaner: 
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