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Att vilja förändra det rådande tillståndet (status quo) innebär att ta ställning 

som utmanare. Forskning visar att utmanare är mer fördomsfulla än vad 

försvarare är oavsett samhällsfråga. Studiens syfte var att undersöka en 

möjlig förklaringsmodell till tidigare påvisad forskning, nämligen hur 

svårighetsgrad och tidsaspekt uppskattades av utmanare och försvarare inför 

en kommande debatt där de ombads argumentera för sin åsikt. Genom att 

utföra en enkätstudie och undersöka individers åsikter förväntades en 

förklaring till ökad fördomsfullhet bland utmanare kunna ges. Individens 

givna engagemang i frågan togs även hänsyn till. Resultatet visar att 

utmanare såg debatten som svårare och skattade tiden fram till debatten som 

kortare. Studiens mest överraskande resultat var att med ökat engagemang 

minskade svårighetsgraden, även tiden uppfattades vara längre. Utmanare 

som uppvisade ökat engagemang såg debatten som lättast och som längst 

bort i tid.  

 

              Nyckelord; Utmanare, Status quo, Svårighetsgrad, Tidsaspekt, Engagemang 

 

De flesta individer har människor i dess närhet som på olika sätt bildar individens sociala 

relationsmönster. Människan kategoriserar sina relationer i grupper där vissa individer ses 

som närstående medans andra anses vara bekanta eller helt utan relation till den egna 

individen. Definitionen av en grupp kan vara enbart en samling av individer på samma ställe, 

men kan även vara en samling av individer som känner gemenskap och bildar en enhet 

tillsammans (Campbell,1958 ref i Kenworthy & Miller, 2002). Människan anses vara en 

social varelse som är i behov av sociala relationer, skapandet av kontakter med andra 

individer uppfyller behovet av gemenskap och social närvaro (Baumeister & Leary, 1995). 

Positivt relaterande till individer, t.ex. till närstående och likasinnade kategoriseras ofta in i 

individens ingrupp. De som befinner sig långt ifrån individens egna åsikter och känslomässiga 

tillhörighet kategoriseras till utgruppen. Kategorisering är en del av människans kognitiva 

funktioner, uppfattningen av andra, ofta tillförskaffad genom erfarenhet och kunskap ingår i 

människans varseblivning. Denna stereotypa kategorisering av andra i in- och utgrupper är ett 

resultat av hjärnans kognitiva funktion och nödvändigt för att underlätta för de mänskliga 

kognitiva resurserna (DiDonato, Krueger & Ullrich, 2011).  

 

När individer ställs inför ett åsiktsval, antingen att behålla det rådande tillståndet (status quo) 

eller att vilja förändra det, så kommer flest individer vara av åsikten att behålla status quo, 

detta kallas the Status Quo Bias (Samuelson & Zeckhauser, 1988, refererad i De Dreu et al, 

2008). Att en individ ofta väljer att ställa sig bakom ett redan etablerat samhällsfenomen beror 

bl.a. på människans strävan att undvika förluster och oviljan till att följd av en sådan förlust 

bli tvungna att hantera den, att ge upp status quo ses av flertalet individer som en förlust 

(Schwetzer, 1994, refererad i De Dreu et al, 2008). En eventuell vinst av ett förnyat tillstånd 

av fenomenet värderas inte i lika hög grad. Människans behov av kontroll har även en 

betydande roll för the Status Quo Bias, att ge upp normen är att släppa på kontrollen (Garcia 

et al, 2001, ref i De Dreu et al, 2008) att stå i försvararposition innebär att ha större kontroll 
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över utgången av oliktänkandet. Att utmanargruppen innehar vetskapen att de inte råder över 

kontrollen i frågan är en anledning till forskning som visar att utmanare är mindre toleranta än 

försvararna (Kray & Robinson, 2001). En grupp som tidigare stått i minoritet och plötsligt 

hamnar i majoritet, där den upplevda kontrollen anses låg, är enligt Prislin, Sawicki & 

Williams, 2011 den grupp som har högst uppvisande av negativt maktutövande på andra, 

såsom förtryck. Upplevs ingruppen ha en låg kontroll även om de redan står eller hamnar i 

majoritetsposition, ökar det ingruppsfavoriseringen hos medlemmarna i gruppen. Detta för att 

skydda den nyvunna majoritetsställningen, den uteblivna kontrollen bidrar till att se nya 

minoriteter som potentiella hot. Har däremot den nya majoritetsgruppen kontroll, upplevs 

utgrupperna som mindre fientliga och attribueras positivt i högre utsträckning (Prislin et al., 

2011).  

Miller & Morrisons (2009) forskning konstaterar att försvarare av status quo lättare uttrycker 

sin åsikt öppet än vad utmanare gör, och att hålla ett tal för sina åsikter upplevs som lättare av 

försvarare än för utmanare. Individer tycks vara bekvämare i att uttrycka sina åsikter, i desto 

högre utsträckning individen tror att åsikterna är delade av andra, att befinna sig i majoritet är 

alltså inte helt nödvändigt, att tro att ens åsikt är av majoritet räcker för att individen ska 

känna större självsäkerhet (Miller & Morrison, 2009).   

 

Utöver stereotyp kategorisering, finns det egoistiska skäl till varför somliga individer 

kategoriseras positivt. Enligt social identity theory (Tajfel & Turner, 1979) kommer individer 

relatera till sin ingrupp i högre utsträckning än till sin utgrupp, och tendera att favorisera 

ingruppen för att stärka den egna sociala identiteten (Tajfel & Turner, 1979). Kollektivet 

stärker självbilden, individens positiva egenskaper attribueras högt till ingruppen och 

förstärker därmed individens självuppfattning (DiDonato, Krueger & Ullrich, 2010). Genom 

att höja ingruppens status, höjs automatiskt statusen för gruppens medlemmar. Dessa 

attributioner görs inte mot utgruppen och uppbyggandet av gemenskap mellan individ och 

utgrupp uteblir i högre utsträckning, detta kan ses som en förklaring till varför individen 

implementerar en favorisering av ingruppen och degradering av utgruppen (Foroni, Pong, 

Rothbart & Pearce, 2010) 

Trygghet och förtroende är viktigt för människan, vi förlitar oss på ingruppen för att forma 

och behålla uppfattningen av den egna personligheten (Marmarosh & Corazzini, 1997) 

Människans identitet byggs upp av den personliga identiteten, och av den sociala identiteten 

(Hogg, Terry & White, 1995). Brewer, 1991 ansåg att önskan att vara unik tillsammans med 

behovet av tillhörighet bildar individens sociala identitet. Dessa identiteter samverkar genom 

att anknyta personen till sin ingrupp och på så sätt stärka individens personlighet. Familj, 

kompisgrupper, idrottslaget osv., formar gemensamt med skola/arbete, kultur, stad och 

boningsland varje individ (Marmarosh & Corazzini, 1997). Genom att hålla isär ingrupp och 

utgrupp stärks trygghetsupplevelsen. Degradering av utgruppen blir då en positiv förstärkare 

av ingruppen vilket ökar individens självkänsla (Marmarosh & Corazzini, 1997). Uteslutande 

från ingruppen kan däremot vara förödande för en individ, och påverkar människan mycket 

negativt (Bernstein, Sacco, Young & Hugenberg, 2010), då den ofta fungerar som en livlina 

vid konflikt och yttre hot. Belägenheten att ge hjälp höjs avsevärt när den behövande finns 

inom ingruppen, detta stärker nödvändiga band mellan den egna personen och gruppen. 

Banden är viktiga för utveckling av både personlig som social identitet. Dock kan dessa starka 
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band med ingruppen få en individ att avstå från hjälpande handling, njuta av den (såkallad 

skadeglädje) eller utan ångest begå skadande handlingar mot utgruppsmedlemmar i skydd av 

ingruppen (Cikara, Bruneau & Saxe, 2011).   

 

Stryker, 1968 hävdade att individers personlighet yttrar sig i form av roller. Samma individ 

kan relatera till rollen av dennes yrke, som förälder, som fru/man osv., för att sedan relatera 

rollerna till varandra (Hogg et al, 1995). Individen utvecklar inte olika personligheter 

beroende på tillfälle och umgänge, utan rollerna tillsammans skapar individens personlighet. 

Tillfredställande känslor kring roll–relaterat beteende ökar självkänslan, medans negativa 

känslor till den egna rollen kan framkalla tvivel kring ens egenvärde. (Stryker & Serpe, 1982 

ref i Hogg et al, 1995). Rollerna är hierarkiskt positionerade, vilket innebär att de högst 

värderade rollerna kommer att ta störst plats och ha störst inflytande på personligheten 

(Stryker, 1968 ref i Hogg et al, 1995).  

De individer som redan besitter en god självkänsla uppvisar mer ingruppsfavorisering än de 

individer som har en neutral eller negativ självkänsla (DiDonato, Krueger & Ullrich, 2011).  

Forskning påvisar även ingruppsfavoriseringens tendenser att öka när individen känner av ett 

starkt yttre socialt hot (social treat) mot personen eller gruppen. Känslan av att vilja skydda 

och stärka gruppen höjs vid sådana upplevda yttre hot. Detta blir särskilt framträdande då 

individens ingrupp befinner sig i minoritet. För att minimera hotet och försvara gruppen 

kommer ingrupps-favoriseringen att öka, som ett resultat kommer även fördomarna mot 

utgruppen att öka. Vid upplevt socialt hot ökar alltså utgrupps degraderingen och skillnaderna 

mellan de två grupperna kommer att bli större (Kentworthy & Miller, 2002). Utmanare som 

upplever att de måste försvara sin åsikt gentemot försvarare av status quo har en ökad tendens 

att se utgruppen som mer fientlig än tvärtom (De Dreu, Kluwer & Nauta, 2008). Grupper av 

utmanare till det rådande tillståndet i ett samhälle (status quo), även om de inte tillhör 

minoritet, kan uppleva sig befinnas under ett större socialt hot än försvarare av status quo gör. 

Ingruppen stärks för att skydda och behålla gruppens status, vilket ofta medför att varje 

individ i gruppen stärker de egna åsikterna. Detta gör utmanarna till mindre toleranta och 

mindre benägna att ändra åsikt än vad försvararna är (Kray & Robinson, 2001).  

 

Utmanare har tidigare konstaterats uppvisa mer ingruppsbias än försvarare (Bäck & 

Lindholm, 2011), där de av samma åsikt skattas som mer rationella än de av annan åsikt 

skattas som. Inre faktorer som eget logiskt tänkande ses då ha påverkat åsikten istället för 

yttre faktorer som hos utgruppen (Kenwothy & Miller, 2002) De förklarade även åsikten hos 

ingruppen som mer positiv än åsikten hos utgruppen (Bäck & Lindholm, 2011). Negativa 

attributioner bakom motiven för utgruppens åsikter gjordes av de med annan åsikt, en dold 

agenda eller oärligt uppsåt är exempel på sådana motiv (Reeder, Pryor, Wohl & Griswell, 

2005). Individer tenderar även att attribuera negativa handlingar av utgruppen som 

dispositionella (interna) medan negativa handlingar av ingruppen förklaras som situationella 

(externa), tvärtom attribueras positiva handlingar av utgruppen som externa och interna inom 

ingruppen, kallad the ultimate attribution error (Pettigrew, 1979 ref i Reeder el al, 2005). 

Ariyanto, Hornsey & Gallois, 2009 har i sin forskning mellan muslimska och kristna grupper 

konstaterat att negativa handlingar av ingruppen attributionernas externt, framförallt då 

gruppen befann sig i minoritet. Ingruppsfavoriseringen ökade även då grupperna hade tidigare 
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historia av konflikt, desto större konflikt desto starkare ingrupps attributions bias (Ariyanto, 

Hornsey & Gallois, 2009). Tidigare eller pågående konflikt minskar även interaktionen 

mellan grupperna, passiviteten ökar och empatiska känslobeteenden minskar gentemot 

utgruppen (Cikara et al., 2011)        

Att individer av annan åsikt tycker som de gör tenderar att förklaras av, förutom externa 

faktorer, att dessa är vilseledda, lata och att de rimligen skulle vara av samma åsikt om de 

hade fått möjlighet till ytterligare information, samt var rationellt tänkande självständiga 

individer. Resultaten stämmer överens med innebörden av begreppet ”naïve realism”, 

utvecklat ur Piagets (1958) teorier om det egocentriska barnet, vilket innebär tron om att 

individer uppfattar händelser objektivt - som de verkligen är, att andra rationella individer är 

av samma åsikt som en själv samt att bristen på rationellt självständigt tänkande ligger till 

grund för oliktänkande (Reeder et al.,2005). 

Möjligheter att finna ytterligare en förklaringsmodell till utmanarnas ökade fördomsfullhet 

finns möjligen att finna i forskning gjord på människors uppfattning av tid. Emotionellt starka 

händelser tycks uppfattas som närmare i tid än vad mindre känsloväckande händelser gör. För 

att stärka självuppfattning och bättre uppnå mål kan en individ ”omfamna” positiva händelser 

och därför även uppfatta de som närmare i tid. Av samma anledning kan individen distansera 

sig mer till negativt upplevda händelser. Dock behöver inte utfallet av en negativ händelse 

alltid skapa uppfattningen av distans i tid (Haddock, 2004 ref i Jiga-boy, Clark & Semin, 

2010).  

 

När en individ ställs inför ett problem eller en uppgift som ska lösas kommer rimligen en 

bedömning utav svårighetsgrad och genomförbarhet att göras. Desto mer energi det kommer 

att gå åt till att lösa problemet eller uppgiften, desto högre skattning av svårighetsgrad. Finns 

ingen given tidsaspekt inom vilket problemet bör lösas uppfattar individen den mer 

energikrävande uppgiften som temporärt länge bort i tid, ges däremot en tidsangivelse för när 

problemet ska vara löst uppfattas istället den mer energikrävande uppgiften som nära i tid 

(Jiga-Boy et al.,2010). James (2007) ref i Jiga-Boy et al., (2010) förklarar en sådan tolkning 

av tiden genom att individen upplever att en svårare uppgift kommer ”fylla ut” tiden mer fram 

till deadline, dessutom skapas en känsla av att förberedelser bör påbörjas omgående. Antal 

åtgärder en individ måste ta för att uppnå ett positivt resultat tycks alltså påverka 

tidsuppfattning (Dalenoort, 1997 ref i Jiga-Boy, 2010). Ett liknande scenario kan utmanare av 

status quo anses befinna sig i, att få igenom en förändring av status quo där det dessutom 

finns motstånd bör rimligen te sig som en uppgift av hög svårighetsgrad. Pressen av en given 

tidsangivelse för eventuell debatt mot motståndare bör därför uppfattas som närmare i tid av 

utmanare än av försvararen. 

 

Vad som även påverkar attityden gentemot utgruppen är graden av engagemang i den aktuella 

frågan, individer som tycker frågan är av stor vikt och som uppvisar högt engagemang 

tenderar att ha högre attributionsbias än de med lågt engagemang. Favorisering av ingruppen i 

påståenden som t.ex. individen har en dold agenda med sin åsikt, individen uppvisar mindre 

hjälpsamhet och är mindre insatta i ämnet, är starkare då engagemanget är högre (Reeder et 

al.,2005). Tron om att andra individer av annan åsikt är under yttre påverkan ökar även med 

individens egna ökade engagemang. Ofta överdrivs då attributionerna mot utgruppen och 



6 
 

övertygelsen om att de drivs av självintresse förstärks. Detta skulle kunna förklara varför ett 

flertal konflikter och debatter verkar pågå utan slut och lösning (Kennedy & Pronin, 2008). 

Även en svensk studie visade att biasen av åsiktsgrunder ökade med ökad viktighet (Bäck, 

Esaiasson, Gilljam & Lindholm, 2010).  

 

Syfte och hypotes 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka en förklaringsmodell till varför utmanare till 

status quo är mer fördomsfulla än vad försvararna är. Eftersom utmanare bör se en kommande 

debatt med en motståndare som a) svårare bör de också uppfatta tiden fram till debatten som 

b) kortare, än försvararna, detta är studiens första hypotes. Baserat på tidigare forskning som 

visat att biasen är starkast hos dem som upplever frågan som viktig, antogs som studiens 

andra hypotes att de som var mer engagerade i frågan även borde se debatten som svårare och 

tiden fram till debatten som kortare.  Studiens tredje hypotes menar att utmanare som uppvisar 

högt engagemang bör vara de som ser debatten som svårast samt tiden fram till den som 

kortast. 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

I enkätundersökningen deltog 81 individer, varav 48 kvinnor och 32 män. En deltagare 

uppgav inte sitt kön. Deltagarnas ålder varierade mellan 18 till 47 år. Medelåldern var 22 år, 

med en standardavvikelse på 5.10.  

 

Material 

Materialet som användes bestod av en enkät med totalt 49 frågor. Enkäten är utformad enligt 

tidigare mätta items inom socialpsykologisk forskning från olika enkäter (Bäck et al, 2011) 

och sammanställd i en ny version för att ta fasta på studiens syfte.  Enkäten inleds med en text 

där det beskrivs vad genmodifierade livsmedel är och att Sverige nu ser över ett förslag om att 

släppa på kravet för genmodifierade livsmedel. Vilket skulle innebära större import och 

försäljning av genmodifierade livsmedel i svenska livsmedelsbutiker. För och nackdelar med 

att släppa på kravet för genmodifierade livsmedel förklaras tydligt i texten. Deltagaren 

ombeds att ta ställning till om de är mot eller för det fiktiva förslaget att antingen släppa på 

kravet för genmodifierade livsmedel eller behålla det rådande tillståndet genom att inte släppa 

på kravet. För förslaget yttrar att individen vill öka den genmodifierade maten i svenska 

livsmedelsbutiker, de som ställde sig bakom denna förändring dvs. var positiva till förslaget 

kategoriserades som utmanare. De deltagare som ville behålla det rådande tillståndet dvs. var 

mot och negativt inställda till förslaget kategoriserades som försvarare. Deltagarna ombads 

sedan i enkäten föreställa sig ett scenario där de inom en given tidsram skulle medverka i en 

debatt där de uppmanades argumentera för sin åsikt om genmodifierade livsmedel mot en 

annan individ av annan åsikt. Deltagarna uppmanades sedan att ta ställning till hur pass svår 

de uppskattar uppgiften att debattera för den egna åsikten att vara. Fågan var ”Skulle du 

uppfatta en sådan debatt som svår? Skalan var 1-5, där 1 = Inte alls svårt, 5 = Väldigt svårt. 

De fick sedan ta ställning till hur de pass nära i tid de uppfattar den givna förberedelsetiden 

(två veckor) som. Frågan var ”Hur uppfattar du tidsaspekten fram till debatten, bedömer du 
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uppgiften som nära eller långt borta i tid? Skalan var densamma, där 1 = Inte alls nära, 5 = 

Väldigt nära. Dessa frågor utformades i samråd med studiens handledare för att tillgodose 

studiens syfte.  

Enkäten följs sedan av frågor där två psykologiska dimensioner hos mäts, rationalitet och 

externalitet hos individens ingrupp och utgrupp. Psykologiska dimensioner utformade av 

Kenworthy & Miller, 2010, översättning av Bäck et al, 2010.  Sist i enkäten fyller deltagaren i 

kön, ålder, allmänt politisk intresse samt politisk ställning i höger – vänster skala.  

 

Engagemangsvariabeln bestod av två sammansatta items vilka var ”Hur säker är du på ditt 

val?”, frågan syftar på hur säker man är på sitt val av position, för eller mot. Och ”Hur viktig 

uppfattar du frågan som? (Bäck et al. 2010) Skalan bestod av siffrorna 1-5, där 1 = Väldigt 

osäker/ Inte alls viktig och 5 = Helt säker/ Mycket viktig.    

 

Datainsamling 

Samtliga deltagare är programstudenter på antingen socialt arbete eller sports management vid 

Södertörns högskola. Dessa rekryterades via kontakt med klasslärare på högskolan. Enkäterna 

besvarades i samband med lärarledda lektioner vid högskolan. 53 av deltagarna fick 

erbjudande om ersättning vid ifyllandet av en enkät, ersättningen bestod av en tian-lott.  

Deltagarna presenterades kort om ämne och syfte med studien. De informerades om 

konfidentialitet, att deltagande i enkätstudien var frivilligt samt att de när som helst kunde 

avbryta deltagandet. Därefter fick de en muntlig förfrågan om att delta. Ytterligare 

information angående studiens exakta syfte gavs inte eftersom det eventuellt kunde påverka 

deltagarens svar. Försöksledaren var under ifyllandet av enkäterna närvarande, och kunde 

därför även besvara eventuella frågor angående enkäten. 

 

Resultat 

 

Av de 81 deltagarna i studien, var 18 individer för förslaget (utmanarposition) och 63 

individer mot förslaget (försvararposition). Genom att slå ihop variabeln ”hur säker är jag i 

min åsikt” tillsammans med variabeln ”hur stark är min åsikt” skapades den nya variabeln 

engagemang (Cronbach´s alpha = 0.679). 

 

Två regressionsanalyser genomfördes där tre oberoende variabler användes.  

Engagemangsvariabeln, positionsvariabeln (för eller mot förslaget) tillsammans med 

interaktionsvariabeln engagemang+position. Tidsaspekten samt svårighetsgraden användes 

som beroende variabel i varsin regressionsanalys (Tabell 1). Utmanare är kodade som 0 i 

analysen och försvarare som 1. 
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Tabell 1. Regressionsanalys       

                                                        Svårighet                                                  Tid 

                                          B            Beta          p-värde                     B            Beta         p-värde 

Position                           -1.989      -.899          .028                        -2.152     -.874         .062 

Engagemang                   -1.295      -1.260         .001                        -.672       -.588         .090 

PositionXEngagemang    .878         1.521         .009                          .862       1.343        .043       

Notera:  p < .05, B = Regressions koefficient, Beta = Standardiserad regressions koefficient 

 

Studiens första hypotes att utmanare bör se en kommande debatt som a) svårare är i linje med 

studiens resultat. Positionsvariabeln har en signifikant effekt och eftersom koefficienten är 

negativ sjunker skattningen av svårighet när man går från att vara utmanare till försvarare. 

Försvarare ser debatten som lättare och utmanare ser den som svårare. Utmanare antogs även 

se en kommande debatt som b) närmare i tid, vilket studiens resultat visades stämma överrens 

med. Positionsvariabeln har en nästan signifikant effekt och värdet på tidsvariabeln sjunker 

när man går från utmanare till försvarare. Vilket innebär att försvarare skattar händelsen som 

längre bort och utmanarna som närmare i tid.  

 

För studiens andra hypotes visade resultatet att engagemang var relaterat till både svårighet 

och tid. För svårighet innebär koefficienten att desto mer engagerad individen är desto mindre 

svårt antas debatten bli. Studiens resultat uppvisar här svar som är tvärtemot hypotesen. 

Resultatet visar även att desto mer engagerad individen är desto längre bort i tiden tror man 

att debatten ligger, även detta är tvärtemot studiens hypotes.  

 

Studiens tredje hypotes var att utmanare som uppvisar högt engagemang ser debatten som 

svårast och tiden som kortast. Interaktionen mellan position och engagemang var signifikant 

för både tid och svårighet. Interaktionerna visas i figur 1 och 2.  Resultatet i figur 1visar att 

utmanare som är engagerade skattar lägst i tidsuppfattning, dvs. de ser uppgiften som längre 

bort än försvarare. Utmanare som är engagerade ser även debatten som lättare än vad 

försvararna gör (Figur 2). Resultatet från regressionsanalyserna går tvärtemot studiens tredje 

hypotes.  
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Figur 1: Figur 1 visar att tidsuppfattningen hos utmanare och försvarare med lågt 

engagemang är relativt lika skattade. Förändringen hos försvarare med högt engagemang är 

liten till skillnad från försvarare med lågt engagemang. Utmanare med högt engagemang 

skattar däremot den uppfattade tiden som längre bort i tid än utmanare med lågt engagemang 

och försvarare oavsett styrka i engagemang.  

 

 

Figur 2: Figur 2 visar att utmanare och försvarare med lågt engagemang i frågan uppskattar 

svårighetsgraden relativt snarlikt. Försvarare med högt engagemang ser debatten som något 

lättare än försvarare med lågt engagemang. För utmanare med högt engagemang tycks 

svårighetsgraden sjunka. Utmanare med högt engagemang skattar alltså en kommande debatt 

som lättare att genomföra än både utmanare med lågt engagemang och försvarare, oavsett 

styrka i engagemang. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka varför utmanare till status quo visat sig vara mer 

fördomsfulla än försvarare till status quo (Bäck & Lindholm, 2011). En förklaringsmodell 

som undersöktes i studien var individers tiduppfattning och skattning av svårighet inför en 

kommande uppgift. Resultatet visar att utmanare skattar tiden fram till en kommande debatt 

för deras åsikt som närmare i tid än vad försvararna gjorde. Resultatet stämde överrens med 

studiens första hypotes, att utmanare borde skatta tiden som nära och svårighetsgraden som 

hög. Krävs en högre ansträngning, blir upplevelsen av tiden mer begränsad (Jiga-Boy et al., 

2010). Det är därmed rimligt att tro att utmanare är medvetna om deras egen position som just 

utmanare av status quo, de har vetskap om att goda förberedelser kommer krävas för att 

lyckas i en debatt vilket resulterar i att tidsangivelsen uppfattas som kortare. De två veckorna 

kommer ”fyllas ut” av flera handlingar, och då stegen fram till målet påverkar människans 

tiduppfattning (Dalenoort, 1997 ref i Jiga-Boy, 2010) ter sig studiens resultat av dess första 

hypotes rimligt. Krävs en hög ansträngning inför en uppgift, krävs det även ett större åtagande 

från individen för att lyckas. Emotionellt starka händelser uppfattas vara närmare i tid 

(Haddock, 2004 ref i Jiga-Boy et al., 2010) och skulle därmed kunna förklara att åtagande, 

förväntan tillsammans med emotionellt tillstånd under förberedelserna inför debatt gör att 

tiden känns kortare. Relationen mellan hög upplevd ansträngning och mindre upplevd tid 

(Jiga-Boy et al.,2010) bör alltså påverka resultatet av utmanarnas skattningar.  

 

I studiens andra hypotes antogs att engagemang påverkar uppfattning av tid och 

svårighetsgrad. Studiens resultat visar att engagemang är relaterat till både tid och svårighet, 

och att engagemang gör att individen ser debatten som lättare och därmed även länge bort i 

tid, alltså mot studiens hypotes. Enligt tidigare forskning kring ämnet så ter sig resultatet 

överraskande, dock finns andra rationella sätt att se på engagemang än de som tidigare 

konstaterats i studien som kan förklara varför resultatet går emot studiens förväntade hypotes. 

Säkra och engagerade individer kan argumenteras vara tryggare i sin egen kunskap och 

svårighetsgraden för att utrycka argument baserat på förvärvad kunskap anses mindre.  

 

Intressant var även resultatet av studiens tredje hypotes, utmanare med högt engagemang 

skattade tiden som längre bort och svårighetsgraden som låg istället för det förväntade 

resultatet av kortare upplevd tid och hög svårighetsgrad. Precis som i hypotes två kan 

engagemang argumenteras skapa ett intresse hos individer, ökat intresse bör i många fall öka 

kunskapen inom ett ämne. Viktighet i frågan var ett av två items som användes för att skapa 

engagemangsvariabeln i studien, därför bedöms viktighet och engagemang här korrelera med 

varandra. Att ha god kunskap är att i stunden som debatten tillkännages känna större trygghet 

i vilka övertygande argument individen vill använda. Förmodligen är även en engagerad 

individ påläst i högre grad än vad en icke engagerad individ är. Utmanare med lågt 

engagemang har troligen inte samma kunskap vid tidsangivelsens start, individen uppskattar 

att mer förberedelser kommer krävas för att uppnå resultat, vilket gör tiden mer otillräcklig 

(James, 2007 ref i Jiga-Boy et al., 2010). Förväntat och korrekt enligt resultatet var dock att 

sambandet mellan synen på en kommande debatt som lättare och då även som länge bort i tid. 
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Det ökade engagemanget som återfinns hos somliga deltagare signalerar en ökad känsla av 

viktigheten i frågan för samhället. Det är styrkt av forskning att viktigheten av olika 

åsiktsvärderingar avspeglas i individens personlighet, ofta genom yttrat beteende (Stryker, 

1968 ref i Hogg et al, 1995). De rollrelaterade beteendet som uppvisas är hierarkiskt 

positionerad, alltså kan det argumenteras för att de viktigaste frågorna där högst engagemang 

hittas påverkar individens personlighet mest. Det höga engagemanget i gruppen stärker 

känslan av tillhörighet, känslan av tillhörighet stärker i sin tur individens självkänsla. 

Individer med hög självkänsla tenderar att uppvisa högre ingruppsfavorisering (DiDonato, 

Krueger & Ullrich, 2011), varpå även högt engagemang visade att den upplevda 

svårighetsgraden av given uppgift skattades som lägre. Upplevt socialt hot kommer även det 

att påverka styrkan av positivt attribuerande och känslomässiga band till ingruppen, upplevs 

den egna åsikten vara i minoritet kan det vara en anledning till ökad fördomsfullhet gentemot 

andra av annan åsikt (Kentworthy & Miller, 2002).  

 

Upplevd majoritet kring den egna åsikten skapar större trygghet hos individen (Miller & 

Morrison, 2009), oavsett den egna föreställningen kring innehavd kunskap. Lägre 

engagemang kan därför ha upplevts vara av mindre betydelse, då tron om att andra tar ansvar 

för utgången i frågan kan öka. Baserat på tidigare forskning som menar att försvarare skulle 

ha lättare att uttrycka åsikter öppet än vad utmanare har (Miller & Morrison, 2009), då de ofta 

uppfattar sig själva som att befinna sig i majoritet behöver inte betyda att tryggheten att 

medverka i en debatt också anses vara lätt. Den ökade upplevda svårighetsgraden hos 

oengagerade individer kan komma av mindre intresse och mindre kunskap som därmed gör de 

mindre förberedda att möta motstånd. Det skulle även kunna förklara varför både utmanare 

och försvarare med lågt engagemang upplever debatten som väldigt nära i tid.  

 

Att beakta för liknande mätningar är val av åsiktsfråga som deltagarna ska ta ställning för, en 

neutral fråga där upplevelsen av ställningstagande blir mindre laddad är att föredra för ett 

jämnare resultat. Rådande debatter kring livsmedel, matintag, miljö samt klimatfrågor i 

samhället kan möjligen ha haft en inverkan på vald position. Samtidigt har den specifika 

debatten kring just genmodifierad mat i Sverige inte fått samma uppmärksamhet i media som 

vissa andra debatter, som t.ex. gay- samt religiösa frågor. Är debatten infekterad med tidigare 

historia av konflikt tenderar det att påverka ingruppsfavoriseringen och 

utgruppsdegraderingen i högre utsträckning (Cikara et al.,2011). Även the status quo bias 

antas ha haft inverkan på val av position, för att undvika förlust (Schwetzer, 1994, refererad i 

De Dreu et al, 2008) och behålla kontroll (Garcia et al, 2001, ref i De Dreu et al, 2008) blir ett 

val där individen placerar sig i försvararposition lättare att ta.   

Utmanare verkar enligt resultatet vara de som påverkas mest av graden av engagemang hos 

individen, ett högt uppvisat engagemang bör skapa den tillit och det självförtroende som krävs 

för att se debatten som lättare och därmed inte lika nära inpå i tid. Utmanare med högt 

engagemang anses vara säkra på sig själva och detta bör leda till ökad bias hos gruppen.  

Det överraskande resultatet är spännande för framtida forskning kring status quo relaterade 

åsiktsundersökningar. Engagemanget hos individen har en betydande roll i skattningar 

angående svårighetsgrad och tidsaspekt. För att bättre förstå varför framförallt utmanare med 

högt engagemang ser en debatt som relativt lätt när motsatsen var det förväntade resultatet 
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föreslås forskning kring hur engagemang påverkar människans sätt att uppskatta kommande 

uppgifter och förmåga att uttrycka åsikter. Att använda sig av variabeln självkänsla eller 

självförtroende i undersökningar och dess relaterande till säkerhet och viktighet i olika 

samhällsfrågor bör kunna fördjupa kunskaperna kring ämnet. Upplevd kontroll och innehavd 

kunskap hos individen är två viktiga variabler för att förklara engagemang och studiens 

resultat, båda dessa variabler tycks rimligen öka tillsammans med individens skattade 

engagemang. Utvecklandet av forskning som tillsammans visar på interaktionseffekten för 

känsla av gruppstillhörighet, ingruppsfavorisering, uppfattningen av den egna personen ihop 

med engagemang, viktighet och säkerhet och hur det i sin tur kan komma påverka utgången 

av åsiktsval samt upplevd svårighet är av stort framtida intresse.  
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