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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vad för känslor som riksdagens partiers 

propaganda genererar och vad för utbildningsnivå Alliansen och de Rödgrönas väljare har. 

Studien undersökte vilket block som genererade flest negativa kontra positiva känslor över 

hur Sverige ser ut idag. Känslorna som användes i undersökningen härstammade från Paul 

Ekmans teori om grundkänslor men har utvecklats för att passa in i undersökningen.  

Metoden som användes var en kvantitativ undersökning där en pappersenkät utformades och 

delades ut. Utfallet blev att 93 enkäter gick att analysera i undersökningen. 

Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan vad Alliansen och de 

Rödgröna framkallade för känslor om hur Sverige ser ut idag. Signifikant skillnad förelåg 

däremot i att Sverigedemokraterna genererade fler negativa och färre positiva känslor över 

hur Sverige ser ut idag än de övriga två blocken gjorde.  

Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan Alliansen och de Rödgrönas väljare beträffande 

utbildningsnivå. 
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Abstract 

Title: Feelings for political parties and socioeconomic status of voters 
 

The purpose of the study was to investigate what kind of emotions the propaganda of 

the parliamentary parties generates and what level of education the Alliance and the Red-

Green voters have. The study examined which block generated the most negative versus 

positive emotions about how Sweden looks today. The feelings used in the study was 

developed from Paul Ekmans theory of basic emotions. 

The method used was a quantitative survey and the outcome was that 93 of the distributed 

questionnaires could be analyzed. The result showed that there was no significant difference 

between what emotions the Alliance and the Red-Greens brought out about how Sweden 

looks today. A significant difference, however, was that the Swedish Democrats generated 

more negative and fewer positive emotions about how Sweden looks today than the other two 

blocks did.  

There was no significant difference between the Alliance and the Red-Green voters regarding 

educational level.  
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Förord 

Först och främst vill jag tacka alla deltagare som tagit sig tid att besvara enkäten samt 

de personer som hjälpt till att sprida enkäten. Utan er hade den här studien och uppsatsen inte 

gått att genomföra. Jag vill även tacka min handledare William Montgomery och min 

examinator Johan Willander för ert engagemang under arbetets gång. Sist men inte minst vill 

jag tacka min familj och vänner för ert stora stöd och uppmuntran. 

 

Introduktion 

Det finns otaliga politiska händelser genom historien som lett till känslomässiga 

reaktioner hos människor världen över. I nutid kan till exempel nämnas den syriska 

flyktingkrisen, valet av Donald Trump som president i USA och Brexit i Storbritannien 

(Romano, 2018). Trots alla känslor som politik skapat genom historien sågs känslor tidigare 

inte som relevant när man undersökte politik inom vetenskapen. Det var istället mer 

organisatoriska, rationella och strukturella modeller som var av betydelse inom den politiska 

analysen (Goodwin, Jasper & Polletta, 2001). På senare år har dock känslor fått en större och 

mer betydande roll inom vetenskapen då det ses som betydelsefullt att förstå människors 

känslor i förhållande till politiken (Miller, 2011). Bland annat syns detta i tidskrifter och 

böcker som tagit upp politik och känslor mer frekvent de senaste åren. Ett annat exempel är 

att Universitetet i Chicago anordnat en temakonferens vid namn ”Anxiety, Urgency, Outrage, 

Hope … A Conference on Political Feeling” (Öhman, Jönsson & Svensson, 2011). Inom den 

politiska psykologin har det genomförts forskning som visar att individers känslor speglar 

deras politiska åsikter. Marcus (1988) gjorde redan år 1984 en studie om presidentkandidater 

och känslomässig respons. Resultatet visade att om en väljare känner positiva känslor 

gentemot en kandidat så ökar det chansen att rösta på just den kandidaten. Det kan vara att 

individen känner stolthet över kandidaten och känner sympati med denne, som sedermera gör 

att rösten läggs på just den kandidaten. 

I den här studien ska känslor undersökas i förhållande till propagandan som Sveriges 

riksdagspartier sänder ut beträffande hur Sverige ser ut idag. Vidare ska även 

socioekonomiska förhållanden undersökas i samband med vad väljarna röstat på.  

 

Känslor 

Känslor är ett mönster av fysiska, kognitiva och beteendemässiga reaktioner på 

händelser och är en relativt kort och intensiv reaktion. Detta till skillnad från humör och 

sinnesstämning som är ett mer pågående och stabilt fenomen. Bland annat menar 
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emotionsteoretikern Richard Lazarus (2001) att känslor och motivation alltid är 

sammanflätade eftersom vi reagerar emotionellt när våra motiv och mål exempelvis kan vara 

hotade eller tillfredsställda. Känslor har viktiga adaptiva funktioner i livet. Rädsla till exempel 

hjälper dig att förstå om du är i fara och glädje är en viktig del av livstillfredsställelse (Holt et 

al., 2015). 

Dagens idéer om känslor härstammar bland annat från William James, Sigmund Freud 

och Charles Darwin. Darwin publicerade redan år 1872 The expression of the emotions in 

Man and Animals. I boken ställde han sig två frågor som fortfarande är relevanta idag. Den 

ena var hur emotioner visar sig hos djur och människor. Den andra frågan han ställde sig 

handlade om var känslor härstammade ifrån. Han menade att känslor härstammade från vanor 

som skapats både genom ett evolutionärt och individuellt förflutet och att de triggas på ett 

reflexmässigt vis. Vidare menade han att känslor har viktiga funktioner då de får oss att 

navigera i sociala sammanhang (Keltner, Oatley & Jenkins, 2014). 

Det finns olika modeller kring känslor samt hur många universella grundkänslor det 

finns. Vissa teorier menar på att det finns sex eller sju grundkänslor medan andra menar på att 

det finns upp till tio (Holt et al., 2015). Ur en psykologisk synvinkel går det enbart att kalla en 

känsla för en grundkänsla om det inte finns några andra emotioner i just den känslan. Ett 

exempel är att bakom fientlighet kan det finnas känslor av både avsky och ilska (Celeghin, 

Diano, Bagnis, Viola & Tamietto, 2017). 

Basic Emotion Theory (BET) innebär att det finns grundkänslor som utvecklats 

biologiskt och som kan ses över hela världen oberoende av kultur. BET har varit ledande 

inom affektiv forskning i årtionden och har bland annat influerat studier inom 

evolutionsforskning, hjärnavbildning och ansiktsuttryck (Hutto, Robertson & Kirchhoff, 

2018). 

Paul Ekman har länge forskat på grundkänslor och har influerats av bland annat Darwin 

och Tomkins. Han menar på att känslornas viktigaste funktion är att få oss att snabbt hantera 

interpersonella sammandrabbningar. Den emotionella reaktionen beror på vilka typer av 

aktiviteter som varit adaptiva i det förflutna, både vad gäller hela vår arts förflutna och våra 

personliga erfarenheter och historia (Ekman, 1999). Ekman och Friesen presenterade år 1969 

en studie som stärkte att det finns universella grundkänslor. Studien gjordes med deltagare 

från olika kulturer och delar av världen där de visade upp bilder på ansikten för dem. 

Deltagarna fick sedan svara på vilka känslor personerna på bilderna hade. Det visade sig att 

tjugonio av trettio av de olika ansiktsuttrycken tolkades lika, oavsett vilken kultur deltagarna 

kom från. Studien har senare replikerats av olika forskare och visar på att universella uttryck 
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av känslor finns och kan förklaras genom mänsklig utveckling som är oberoende av kultur 

(Ekman, 1970). Ekman, Friesen och Ellsworth konstaterade i sin studie att det finns sex 

grundkänslor, vilka är glädje, förvåning, ilska, sorg, rädsla och avsky (Ekman, 1992; Keltner, 

Sauter, Tracy & Cowen, 2019). Grundkänslorna förändras dock och tidigare föreslog Ekman 

att det fanns ytterligare en grundkänsla vilket var förakt. Senare forskning har även visat att 

vissa känslor delade samma ansiktsuttryck. Exempelvis delade rädsla och förvåning att vi 

höjer på ögonbrynen och avsky och ilska delade att vi skrynklar på näsan. Detta kan påvisa att 

känslorna inte handlar om överlevnad utan om sociala färdigheter (Gu, Wang, Patel, 

Bourgeois & Huang, 2019). Senare forskning har även styrkt teorin om grundkänslor genom 

att se till fysiologiska förändringar. Studier har gjorts på det autonoma nervsystemet där man 

bland annat sett olika mönster på känslor så som ilska, sorg, rädsla och avsmak. Även dessa 

studier har replikerats och gjort på människor från olika kulturer (Ekman, 1992). 

 

Socioekonomisk status inom röstning 

Inom diskussionen gällande valdeltagande och röstning är det intressant att behandla 

socioekonomiska förhållanden och status eftersom det är betydelsefullt att veta huruvida det 

finns ett samband mellan till exempel inkomst hos väljarna och vad de röstar på.  

Studier har bland annat visat att det finns samband mellan klassidentitet och röstning 

eftersom det finns ett ekonomiskt intresse bakom vilket parti individer väljer att rösta på 

(D’Hooge, Achterberg & Reeskens, 2018). Studier har även visat att människor med lägre 

socioekonomisk status tenderar att vara mindre politiskt aktiva än vad människor med högre 

socioekonomisk status är. Detta visar sig bland annat i att individer med lägre 

socioekonomisk status är mindre benägna att rösta i val eller att över huvud taget uttrycka 

politiska åsikter. En teori kring detta är att människor med lägre socioekonomisk status har 

mindre fritid, medborgerlig kompetens, engagemang och sämre finansiella resurser än de med 

högre socioekonomisk status. Kanske är de inte politiskt verksamma på grund av utomstående 

faktorer så som att deras arbetsscheman inte tillåter dem att vara politiskt aktiva. Vidare kan 

det även finnas vissa psykologiska barriärer som gör att människor med lägre socioekonomisk 

status är mindre politiskt aktiva. Det kan bland annat härledas till sociala och kulturella 

normer (Brown-Iannuzzi, Lundberg & McKee, 2017). En möjlig spekulation är att det inte är 

lika socialt accepterat att vara politiskt aktiv för individer med lägre socioekonomisk status.  

Det har även gjorts många psykologiska studier på personlighetstyper och politiskt 

engagemang som tar upp viss sociodemografisk data. Furnham och Cheng (2019) har i sin 

studie undersökt brittiska väljare utifrån femfaktorteorin för att få fram vilka 



 

   4 

personlighetstyper som är mest benägna att rösta. Huvudresultatet visade att människor med 

personlighetsdrag som öppenhet, extraversion och vänlighet hade ett högre politiskt intresse 

medan de med samvetsgrann personlighet hade lägre politiskt intresse. Studien visade även på 

att män oftare hade ett större politiskt intresse än vad kvinnor hade samt att människor med 

högre utbildning och yrkesstatus var mer politiskt intresserade (Furnham & Cheng, 2019).  

 

Riksdagspartier  

De partier som undersöktes i studien är riksdagspartierna i Sverige. Dessa är 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, 

Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Nedan kommer en kort beskrivning av varje 

parti redovisas enligt Olsson et al. (2018).  

Socialdemokraterna skapade grunden för landets välfärdssystem och har historiskt sett stått 

för en framåtsträvande fördelningspolitik. Vidare vill de bland annat att stat och kommun ska 

ha en betydande roll i samhället. I valet 2018 hade de en viss konservativ syn där de bland 

annat ville ta hårdare tag mot brott i Sverige.   

Moderaterna menar sig vara liberal-konservativa. De tror på den fria marknaden men värnar 

även om statens kärnuppgifter om rättsväsende och rikets försvar. Deras syn på skatter är att 

de ska vara så låga som möjligt. Moderaterna har en stramare syn på invandring idag än 

tidigare. Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt samt nationalistiskt parti som menar 

på att den svenska kulturen behöver skyddas från icke svenska kulturer och religioner. Deras 

viktigaste fråga är således att minimera invandringen. I ekonomiska frågor tänker de i 

borgerliga banor. Centerpartiet har sitt ursprung i bonderörelsen och de ser fortfarande 

mycket till landsbygden i sin politik. Vidare lägger de stor vikt vid miljöfrågorna och har på 

senare år fått en liberal profil. De har bland annat en öppen migrationspolitik och föreslår 

lägre skatter samt mindre byråkrati för små företag.  

Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti där feminism och antirasism är viktigt. För 

vänsterpartiet är det viktigt att minska ekonomiska klyftor mellan människor och de tror på 

höjda skatter och en utbyggd välfärd. De tror inte på privatisering för skola och vård.  

Kristdemokraterna kallar sin ideologi för kristdemokratisk där de betonar vikten av kristna 

värderingar. De värnar bland annat om kärnfamiljen och är exempelvis emot kvoterad 

föräldraförsäkring. De anser också att äldreomsorgen är mycket viktig. I ekonomiska frågor är 

de borgerliga och menar på att staten inte ska påverka människors privatliv.  

Liberalerna är ett socialliberalt parti som bland annat talar för sänkt skatt och mindre stränga 

regler för arbetsmarknaden. Liberalerna ser rätten till assistans för funktionshindrade som en 
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viktig fråga. Vidare är liberalerna för EU och anser att Sverige ska gå med i Nato.  

Miljöpartiets politik berör främst miljön och naturen där de talar mycket om vikten av att 

förhindra klimatförändringarna. De har bland annat även en liberal syn på invandring och 

talar om global solidaritet (Olsson et al., 2018).  

 

Motivering av studien 

Uppfattningen är att många är oroliga över Sveriges framtid och vilka som kan få 

makten i Sverige. En av hypoteserna i undersökningen är att Sverigedemokraterna genererar 

fler negativa känslor över hur Sverige ser ut idag, så som till exempel ilska och rädsla. Detta 

eftersom många är rädda för att ett så kallat främlingsfientligt parti ska komma till makten. 

Samtidigt är Sverigedemokraterna det tredje största partiet i Sverige. En anledning till varför 

de blivit så stora är för att många är missnöjda med Sveriges politik som förs och därför 

har valt att rösta på dem, även om alla som röstat kanske inte i grunden hoppas på att de 

kommer till makten så vill människor se en förändring. Eftersom Sverigedemokraternas 

propaganda har en mer negativ syn på hur Sverige ser ut idag förmodas såväl 

Sverigedemokraternas sympatisörer samt motståndare se deras propaganda som negativ. 

Hellström (2013) har i sin artikel ”Varför vi hatar att älska Sverigedemokraterna” undersökt 

just det gemensamma hatet många känner för berört parti. Han belyser här att politik inte 

enbart är rationellt utan att politik även utgår från känslor och att vi genom våra känslor och 

gemensamma motstånd till ett visst parti upplever samhörighet.  

Den andra hypotesen är att det rödgröna blocket genererar fler positiva känslor över hur 

Sverige ser ut idag, så som till exempel stolthet och trygghet. Varför det blev just det 

rödgröna blocket är för att Socialdemokraterna fortfarande är det största partiet i Sverige och 

för att de har en stark historisk anknytning i samhället. 

Socialdemokraterna är Sveriges äldsta parti och skapades år 1889 och var med och 

byggde upp Sveriges välfärdssystem och det Svenska folkhemmet. Socialdemokraterna har 

under långa perioder haft en stark ställning inom politiken i Sverige och hade bland annat 

makten inom den långa perioden 1932-1976 (Nilsson, 2010). 

Socialdemokraterna har även haft makten den senaste mandatperioden (år 2014-2018) 

och har en mer positiv syn på hur Sverige ser ut än till exempel Sverigedemokraterna, varför 

det förväntas att deltagarna ser deras propaganda som mer positiv.  

Vidare kan nämnas att lag och ordning samt att öka tryggheten har varit en stor sakfråga 

för många av Sveriges riksdagspartier inför valet år 2018. Generellt sett har internationell 

forskning visat att det varit ett större fokus på rädsla för brott inom politiken i västerländska 
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länder de senaste årtiondena (Hermansson, 2018). Hermansson har i sin studie undersökt vad 

definitionen trygghet bidrar med inom den kriminalpolitiska debatten. Hon har fokuserat på 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraternas valmanifest, tal och 

debattartiklar inför valen år 2006, år 2010 och år 2014. Resultatet visade att alla tre partier 

använde sig av begreppet trygghet när de framförde sin politik och hade gemensamt att de 

uttryckte att alla borde känna trygghet i Sverige. Både Socialdemokraterna och Moderaterna 

lyfte bland annat fram att de kopplar samman trygghet och välfärd och beskrev tryggheten 

som ett gemensamt projekt som är för alla. Sverigedemokraterna lyfte istället fram att 

välfärden även skapar otrygghet och menade att Sverige historiskt sett varit ett tryggt land 

men att tryggheten måste byggas upp igen (Hermansson, 2018). 

Varför det kan vara av intresse att studera förhållandet mellan utvalda känslor och 

partiernas propaganda är för att det inte tidigare gjorts och därför kan tillföra samhällsnyttig 

information. Det kan vara användbart att se om till exempel Socialdemokraternas propaganda 

får medborgarna att känna sig trygga och glada eller tvärtom rädda och sorgsna. Eftersom 

studien riktar in sig på partiernas propaganda kan det även vara av intresse för partierna i sig 

att ta del av hur deras propaganda tolkas av Sveriges befolkning inför kommande 

valkampanjer. 

Den tredje hypotesen i studien berör sociodemografisk bakgrund inom röstning. Det är 

av intresse att undersöka dessa förhållanden för att se om det finns någon psykologisk faktor 

som förklarar politiskt beteende. Hypotesen är att Alliansens väljare har högre utbildningsnivå 

än vad de Rödgrönas väljare har. Hypotesen är baserad på endast Alliansen och de Rödgrönas 

väljare eftersom det var för få av Sverigedemokraternas väljare som svarat på enkäten. 

Hypotesen grundar sig i att studier har visat att väljare bland annat röstar utifrån en 

ekonomisk vinning (D’Hooge et al., 2018). Allianspartierna tror bland annat på fria 

marknader och lägre skatter (Olsson et al., 2018). En möjlig spekulation är att människor som 

är högutbildade tjänar mer än de med lägre utbildning och därför hellre ser till en borgerlig 

ekonomi utifrån ett egenintresse.  

En forskningsrapport författat av Jylhä, Rydgren och Strimling (2018) som är baserad 

på Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaternas väljare visar att Moderaterna 

har något fler högskoleutbildade än de två andra partierna i undersökningen. Rapporten visar 

att 37 procent av Sverigedemokraternas väljare, 44 procent av Socialdemokraternas väljare 

och 51 procent av Moderaternas väljare har någon form av högskoleutbildning. Det kan därför 

vara av intresse att se om det går att applicera resultatet på hela Alliansblocket. 
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Syfte och frågeställning: 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad för känslor människor får av riksdagens 

partiers propaganda om hur Sverige ser ut idag, samt vilken utbildningsnivå Alliansen 

och de Rödgrönas väljare har. 

 

Frågeställningar:  

1. Finns det några signifikanta skillnader mellan vad de olika politiska blocken 

uppbringar för känslor om hur Sverige ser ut idag? 

2. Finns det någon signifikant skillnad mellan Alliansens och de Rödgrönas väljare och 

utbildningsnivå? 

 

Hypoteser: 

Sverigedemokraternas propaganda genererar fler negativa känslor om hur Sverige ser ut 

idag än vad Alliansen och det Rödgröna blocket gör. 

Det Rödgröna blocket genererar fler positiva känslor om hur Sverige ser ut idag än vad 

Alliansen och Sverigedemokraterna gör. 

Alliansens väljare har högre utbildningsnivå än vad de Rödgrönas väljare har.  

 

Metod 

Deltagare och urval 

Det var förbestämt att mellan 80-100 vuxna personer skulle delta i undersökningen för 

att få ett tillräckligt representativt svar. Förhoppningen var att det skulle bli en jämn 

könsfördelning, bra åldersspridning samt olika utbildningsnivåer bland deltagarna. Vidare var 

det viktigt att det fanns en representativ fördelning av vad deltagarna röstat på. 

I undersökningen deltog totalt 98 vuxna personer från Uppsala, Knivsta och Norrtälje genom 

en enkätundersökning i pappersform (se bilaga 1). Totalt blev det ett bortfall av fem deltagare. 

Tre deltagare hade inte fyllt i sin enkät fullständigt och två deltagare valde att avbryta sin 

medverkan. Dessa fem enkäter användes således inte i mätningen. Utfallet blev att analysen 

gjordes på 93 enkäter. Av deltagarna var 54.8 procent kvinnor och 42.2 procent män. 

Deltagarna hade en ålder mellan 18 och 85 år med en medelålder på 40.55 år med en 

standardavvikelse på 17.04. På frågan vilken som var deras högsta avslutade utbildning hade 

6.5 procent gått ut grundskolan, 37.6 procent gymnasium, 21.5 procent eftergymnasial 

utbildning kortare än tre år och 34.4 procent hade gått en eftergymnasial utbildning längre än 

tre år. Av deltagarna hade 19.4 procent röstat på Socialdemokraterna, 20.4 procent på 
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Moderaterna, 8.6 procent på Sverigedemokraterna, 5.4 procent på Centerpartiet, 7.5 procent 

på Vänsterpartiet, 12.9 procent på Kristdemokraterna, 3.2 procent på Liberalerna, 6.5 procent 

på Miljöpartiet, 3.2 procent på annat parti och 12.9 procent hade inte röstat alls eller ville inte 

svara. 

 

Material/Mätinstrument 

En pappersenkät framställdes som sedan skrevs ut och delades ut till deltagarna (se 

bilaga 1). Förutom frågor angående känslor för partiernas propaganda fick deltagarna även 

svara på viss demografisk data. Deltagarna fick svara på kön, ålder, vilken deras högsta 

utbildningsnivå var samt vilket parti de röstade på i senaste riksdagsvalet. 

Totalt svarade respondenterna på 84 frågor varav de första fyra frågorna berörde 

demografisk data. De fick först kryssa i om de var en kvinna eller man, därefter fick de själva 

skriva in sin ålder. Sedan fick de kryssa i sin högsta avslutade utbildning. Alternativen som 

fanns var grundskola, gymnasium, eftergymnasial utbildning kortare än tre år och 

eftergymnasial utbildning längre än tre år. Efter detta fick de sedan kryssa i vilket parti de 

röstat på i senaste riksdagsvalet. De kunde välja mellan alternativen Socialdemokraterna, 

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, 

Liberalerna, Miljöpartiet, annat parti eller att de inte röstat eller inte vill svara på frågan. Efter 

det fick deltagarna svara på vad de får för känslor av de olika riksdagspartiernas propaganda 

över hur Sverige ser ut idag. Det var samma frågor om varje riksdagsparti där meningen var 

utformad ”Hur har …. propaganda fått dig att känna över hur Sverige ser ut idag?”. 

Deltagarna ombads svara på varje känsla där de skulle ringa in det alternativ som stämde bäst 

in. Känslorna var staplade var och en för sig där de hanterades i en femgradig likertskala där 1 

var ”stämmer inte alls” och 5 var ”stämmer helt”. En skattad trea innebar således en neutral 

känsla. 

De positiva känslorna som behandlades var glädje, stolthet, intresse/nyfikenhet och 

trygghet. De negativa känslorna som behandlades var rädsla, sorg, ilska, avsmak, förakt och 

skam. Känslorna som valdes härstammar utifrån Paul Ekmans grundkänslor (Keltner et al., 

2019). Dock behövde enkäten utvidgas med ett par positiva känslor varför stolthet, 

intresse/nyfikenhet och trygghet lades till. Vidare togs förvåning bort från Ekmans teori och 

skam lades till eftersom det antogs vara en känsla som var lättare att relatera till i förhållande 

till partiers propaganda.   
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Tillvägagångssätt 

Enkäten var en pappersenkät på totalt nio sidor och 84 frågor. För att få en uppfattning 

om hur enkäten tolkades och hur lång tid den tog att svara ombads tre personer att fylla i 

enkäten på test. Därefter justerades viss information och datainsamlingen påbörjades. Alla 

deltagare som tillfrågades och tackade ja fick en enkät, en penna och ett kuvert att försluta 

sina svar i. Cirka hälften av deltagarna rekryterades på Uppsala Stadsbibliotek, Uppsala 

Universitets Ekonomikum och på Knivsta bibliotek under tider då det var bra 

genomströmning av människor. För att få upp svarsfrekvensen och få ett mer representativt 

urval samlades resterande enkäter in på olika arbetsplatser i Uppsala och Norrtälje. Insamling 

från dessa skedde med hjälp av ett bekvämlighetsurval av bekanta som tog med enkäter till 

sina kollegor som de frivilligt kunde fylla i. 

 

Design och dataanalys 

Undersökningen är gjord av en deskriptiv design och har en kvantitativ ansats. De 

oberoende variablerna som användes i studien var kön, ålder, utbildningsnivå samt vad 

deltagarna röstat på. De beroende variablerna i studien var alla känslor för var och ett av 

partierna.  

Dataanalys skedde genom dataprogrammet IBM SPSS Statistics 24 och beroende 

Anova. En reliabilitets analys gjordes med Cronbach´s alpha på varje partis positiva och 

negativa känslor. Detta för att se hur starkt variablerna korrelerade med varandra så att det 

skulle gå att slå ihop partierna blockvis. Cronbach´s alpha gjordes sedan blockvis för de 

negativa och positiva känslorna. För att testa de två första hypoteserna användes beroende 

Anova med Post hoc test för att se om det var någon signifikant skillnad mellan grupperna. 

Analysen testades med 95 % konfidensintervall där p-värdet var signifikant under 0.05. 

För att testa den tredje hypotesen angående utbildningsnivå och de två blockens väljare 

gjordes ett Chi-två test där de standardiserade residualerna togs ut. Testet gjordes på 

variablerna utbildning och vad deltagarna röstat på med två kategorier i vardera variabel. 

Under variabeln röstat fanns Alliansen och de Rödgrönas väljare. Sverigedemokraternas 

väljare uteslöts ur testet för att det var för få av deras väljare som svarat på enkäten. Under 

utbildningsnivå fanns kategorierna med högsta utbildningsnivå upp till gymnasium och över 

gymnasium.  
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Forskningsetiska överväganden 

Inom psykologisk forskning är det viktigt att tänka på etiska frågor samt att behandla 

deltagarna med respekt och konfidentialitet (Wilson & MacLeas, 2011).  

Eftersom alla deltagare var vuxna behövdes ingen ansökan göras till forskningsetiska rådet 

men däremot fanns det ett missivbrev på framsidan av enkäten (se bilaga 1). Brevet 

informerade om vem uppsatsförfattaren var, en kort presentation av syftet med studien samt 

information om hur de kunde kontakta uppsatsförfattaren om de ville ta del av studien eller 

om de hade några frågor. I texten stod det även att deltagandet var helt frivilligt och att allt 

material hanteras konfidentiellt vilket innebär att deltagarna var helt anonyma. Vidare 

informerades deltagarna att enkäten tog några minuter att fylla i och att deltagarna när som 

helst kunde avbryta sin medverkan utan vidare motivering. Deltagarnas anonymitet 

hanterades på sådant vis att alla som deltog fick ett kuvert att försluta sin enkät i, det gick 

således inte att spåra svaren till deltagarna. Vidare behövde deltagarna inte delge någon annan 

demografisk data än ålder, kön och utbildningsnivå. Det var frivilligt att uppge vilket parti de 

röstat på.  

 

Resultat 

Frågeställningarna för studien var om det finns några signifikanta skillnader mellan vad 

de olika partierna frambringar för känslor över hur Sverige ser ut idag och om det finns någon 

signifikant skillnad mellan Alliansens och de Rödgrönas väljare och utbildningsnivå. Den 

första hypotesen var att Sverigedemokraternas propaganda genererar fler negativa känslor om 

hur Sverige ser ut idag än vad Alliansen och det Rödgröna blocket gör. Den andra hypotesen 

var att det Rödgröna blocket genererar fler positiva känslor om hur Sverige ser ut idag än vad 

Alliansen och Sverigedemokraterna gör. Den tredje hypotesen var att Alliansens väljare har 

en högre utbildningsnivå än vad de Rödgrönas väljare har. I det här avsnittet kommer 

resultatet att redovisas. Först kommer den procentuella röstfördelningen i studien presenteras 

tillsammans med den faktiska röstfördelningen i riksdagsvalet. Eventuella skillnader har stor 

betydelse för studiens resultat då den påvisar om det går att dra en trolig slutsats genom 

studien. Slutligen kommer den analyserade datan att redovisas. 

Förhoppningen var att få en representativ spridning av vad deltagarna i undersökningen 

röstade på i relation till hur den faktiska röstningsfördelningen såg ut under riksdagsvalet 

valet 2018 (se tabell 1 och 2).  
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Tabell 1. Röstfördelning i antal och procent studie. 

 Röstfördelning 

undersökning 

 

Partier Antal Procent 

Socialdemokraterna 18 19.4 

Moderaterna 19 20.4 

Sverigedemokraterna 8 8.6 

Centerpartiet 5 5.4 

Vänsterpartiet 7 7.5 

Kristdemokraterna 12 12.9 

Liberalerna 3 3.2 

Miljöpartiet 6 6.5 

Annat Parti 3 3.2 

Röstade inte/vill inte svara 12 12.9 

Total 93 100 
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Tabell 2. Röstfördelning i antal och procent riksdagsvalet 2018. 

 Röstfördelning 
riksdagsvalet 2018 

 

Partier Antal Procent 

Socialdemokraterna 1830386 28.26 

Moderaterna 1284698 19.84 

Sverigedemokraterna 1135627 17.53 

Centerpartiet 557500 8.61 

Vänsterpartiet 518454 8.0 

Kristdemokraterna 409478 6.32 

Liberalerna 355546 5.49 

Miljöpartiet 285899 4.41 

Övriga partier 99137 1.53 

Total 6476725 100 

 

Som synes förelåg det en viss skillnad i vad undersökningen visade kontra hur 

valresultatet i riksdagsvalet såg ut. De partier som stack ut mest i röstningsfördelningen var 

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna fick 

cirka 9 procent färre röster i undersökningen och Kristdemokraterna fick ungefär dubbelt så 

många i undersökningen mot vad de fick i riksdagsvalet. Vidare fick Sverigedemokraterna 

17.53 procent av rösterna i riksdagsvalet men endast 8.6 procent i studien. 

Cronbach´s alpha gjordes på alla partiers positiva och negativa känslor för att se om det 

skulle gå att slå ihop de Rödgröna partierna samt Alliansens partier. Tabell 3 visar att alla 

partier fick ett Cronbach´s alpha över 0.7. Allianspartierna som består av Moderaterna, 

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna slogs ihop och deras positiva känslor fick 

ett Cronbach´s alpha på 0.718. Alliansens negativa känslor fick ett Cronbach´s alpha på 

0.743.  
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Tabell 3. Cronbach´s alpha för alla partier. 

 Positiva känslor Negativa känslor 

Partier Cronbach´s alpha Cronbach´s alpha 

Socialdemokraterna 0.883 0.932 

Moderaterna 0.908 0.940 

Sverigedemokraterna 0.885 0.846 

Centerpartiet 0.911 0.928 

Vänsterpartiet 0.966 0.929 

Kristdemokraterna 0.914 0.964 

Liberalerna 0.935 0.956 

Miljöpartiet 0.932 0.955 

 

Därefter slogs det rödgröna blocket ihop som består av Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De Rödgrönas positiva känslor fick ett Cronbach´s alpha på 

0.821 och de Rödgrönas Negativa känslor fick ett Cronbach´s alpha på 0.697. Den generella 

regeln är att ett Cronbach´s alpha ska vara över 0.7 men eftersom det är så nära så är det 

godkänt (se tabell 4).  

 

Tabell 4. Cronbach´s alpha för det Rödgröna blocket och Alliansen. 

 Positiva känslor Negativa känslor 

Block  Cronbach´s alpha Cronbach´s alpha 

Rödgröna 0.821 0.697 

Alliansen 0.718 0.743 

 

Den beroende Anovan visade att det förelåg skillnad mellan medelvärdena för blockens 

positiva känslor F (1.634, 150.310) = 8.324, p = 0.001.  

Ett Post hoc LSD test visade att Sverigedemokraternas positiva känslor (M = 2.059, SD = 

1.068) var lägre än hos det Rödgröna blocket (M = 2.400, SD = 0.941; p = 0.035) och 
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Alliansen (M = 2.595, SD = 0.691; p < 0.001). Det förelåg ingen skillnad mellan vad det 

Rödgröna blocket och Alliansen frambringade för positiva känslor (p = 0.064). 

Det observerades även att det fanns en signifikant skillnad mellan medelvärdena för 

blockens negativa känslor F (1.408, 129.544) = 25.770, p < 0.001. Post hoc LSD testet visade 

att Sverigedemokraternas negativa känslor (M = 3.134, SD = 1.496) var betydligt högre än de 

negativa känslorna det Rödgröna blocket (M = 2.308, SD = 0.854; p < 0.001) och Alliansen 

(M = 2.156, SD = 0.747; p < 0.001) genererade. Inte heller här förekom det någon differens 

mellan det Rödgröna blocket och Alliansen (p = 0.088). 

För att testa den tredje hypotesen om Alliansens väljare har en högre utbildningsnivå än 

de Rödgrönas väljare så genomfördes ett Chi-två test med två variabler. Den ena variabeln 

innehöll utbildningsnivå med två kategorier, den ena var högsta utbildningsnivå upp till 

gymnasium och den andra var över gymnasium. Den andra variabeln behandlade om 

deltagarna röstat på Alliansen, de Rödgröna, Sverigedemokraterna, annat parti eller att de inte 

röstat eller inte ville svara på frågan. För att göra Chi-två testet lades de tre senaste 

kategorierna in som missing values så enbart kategorierna Alliansen och de Rödgrönas väljare 

analyserades. Tabell 5 visar Chi-två testet där det bland annat syns att det var fler som röstat 

på Alliansen och att fler av Alliansens väljare läst vidare efter gymnasiet än upp till 

gymnasiet. Hos de Rödgrönas väljare var utbildningsnivån mer jämn. Resultatet visade att det 

inte fanns någon signifikant skillnad mellan vad deltagarna röstat på och utbildningsnivå,  

X2 (1, N = 70) = 3.127, p = 0.077. 

 

Tabell 5. Chi-två tabell med utbildningsnivå för Alliansen och de Rödgrönas väljare. 

Röstat  Upp till 

gymnasium 

Över 

Gymnasium 

Total 

Alliansen Antal 12 27 39 

 Standardiserad 

residual 

−0.9 0.7  

Rödgröna Antal 16 15 31 

 Standardiserad 

residual 

1.0 −0.8  

Total Antal 28 42 70 
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Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka vad för känslor människor får av 

riksdagens partiers propaganda och att undersöka vad för utbildningsnivå Alliansen och de 

Rödgrönas väljare har. Den första frågeställningen var om det finns några signifikanta 

skillnader mellan vad de olika politiska blocken skapar för känslor om hur Sverige ser ut idag. 

Den andra frågeställningen var om det finns någon signifikant skillnad mellan vad Alliansen 

och de Rödgrönas väljare har för utbildningsnivå. Den första hypotesen var att 

Sverigedemokraternas propaganda genererade fler negativa känslor om hur Sverige ser ut idag 

än vad Alliansen och det rödgröna blocket gör. Den andra hypotesen var att det rödgröna 

blocket genererar fler positiva känslor om hur Sverige ser ut idag än vad Alliansen och 

Sverigedemokraterna gör. Den tredje hypotesen var att Alliansen väljare har högre 

utbildningsnivå än vad de Rödgrönas väljare har.  

Vad gäller studiens huvudresultat angående känslor så visade det sig att 

Sverigedemokraterna skapade färre positiva känslor hos deltagarna än hos de Rödgröna och 

Alliansen. Det fanns dock ingen signifikant skillnad vilket av det Rödgröna blocket och 

Alliansen som skapade flest positiva känslor över hur Sverige ser ut idag. Samma var det 

beträffande de negativa känslorna, även här stack Sverigedemokraterna ut och frambringade 

helt klart fler negativa känslor om hur Sverige ser ut idag än övriga block. 

Tidigare forskning beträffande känslor och partiers propaganda är begränsat, varför det 

är svårt att dra paralleller och jämförelser till tidigare forskning. En studie som snuddar vid 

ämnet är Hellströms (2013) artikel om hat mot Sverigedemokraterna. Hans studie utgår främst 

från medierapportering och den publika debatten om Sverigedemokraterna inför riksdagsvalet 

2010. Han konstaterar i studien att motståndare till Sverigedemokraterna genom ett 

gemensamt hat och förakt gentemot dem känner en samhörighet. Vidare påvisar han att 

motståndare på visst sätt framhäver dess godhet genom att ta avstånd från deras politik och 

åsikter. Detta påvisar att politik i hög grad handlar om känslor och inte enbart rationalitet. Det 

går här att dra vissa paralleller till undersökningens resultat där Sverigedemokraternas 

propaganda helt klart genererade fler negativa känslor över hur Sverige ser ut idag än övriga 

block. Dock förelåg det en viss skillnad i vad valresultatet i undersökningen visade kontra hur 

valresultatet i riksdagsvalet faktiskt såg ut. Det syns bland annat på skillnaderna i 

röstfördelningen hos Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, men främst syns det inom 

röstantalet hos just Sverigedemokraterna. I denna undersökning fick Sverigedemokraterna 8.6 

procent av rösterna medan de hade 17.53 procent i riksdagsvalet. Detta kan dessvärre utgöra 

ett problem för studiens validitet eftersom det inte går att svara på huruvida även 
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Sverigedemokraternas sympatisörer upplever deras propaganda som negativ eller inte då 

försöksdeltagarna var för få. Det hade varit av intresse att analysera studiens resultat utifrån 

en mer representativ röstfördelning. Snedfördelningen kan bland annat bero på att data 

samlades in genom ett bekvämlighetsurval. Datainsamlingen skedde i publika ytor så som på 

bibliotek och universitet, där det möjligen finns människor av liknande politiska intressen. 

Vidare var det relativt många i undersökningen som inte hade röstat eller inte ville svara på 

vad de röstat på. En fundering är om en del av Sverigedemokraternas röster hamnade under 

den kategorin. Det går att tänka sig att Sverigedemokraternas sympatisörer vet med sig att 

många har negativa känslor kring partiet, varför de kanske inte vill vara öppna med vilka de 

röstar på. Det kan även tänkas att deltagarna inte kände sig tillräckligt bekväma och trots allt 

var oroliga för deras anonymitet och därför inte ville svara på frågan vilka de röstat på. 

Risken är även stor att respondenter inte tillfrågades på geografiska platser där 

Sverigedemokraternas väljare bor eftersom det skiljer sig markant över landet. För resultatets 

trovärdighet hade det varit till fördel att få in fler deltagare och främst fler av 

Sverigedemokraternas sympatisörer.  

En annan svaghet i studien är att misstanke finns att några deltagare missuppfattade 

frågorna. Enkätfrågorna var ställda utifrån känslor som partiernas propaganda skapar över hur 

Sverige ser ut idag, med andra ord vad partierna förmedlar till oss väljare. Under 

insamlingens gång kom nämligen en del frågor om hur deltagarna skulle tolka frågan och att 

vissa tolkat frågan enbart utifrån vad deras känsla för partiet är. Undersökningen krävde 

således att de svarande var relativt insatta i de olika partiernas propaganda.  

Insamlingen av datan skedde även under slutet av år 2018 när politiken i Sverige var 

skakig. Trots att det var flera månader sedan riksdagsvalet hade det ännu inte tillsats någon 

regering. Det kan tänkas att detta påverkade resultatet i undersökningen då uppfattningen är 

att många var missnöjda och osäkra på hur landet skulle styras. 

Vad beträffar den tredje hypotesen om att Alliansens väljare skulle vara högre utbildade 

än de Rödgrönas väljare så fanns det inget stöd för detta. Det fanns med andra ord ingen 

signifikant skillnad mellan de två blockens väljares utbildningsnivå. Det ska dock tilläggas att 

även om det inte fanns något stöd i den här studien så betyder det inte att det inte finns en 

signifikant skillnad. Det var fler av Alliansens väljare som hade en eftergymnasial utbildning, 

12 personer hade som högst studerat upp till och med gymnasium och 27 personer hade en 

eftergymnasial utbildning. Hos de Rödgrönas väljare var skillnaden inte lika stor vilket 

påverkade resultatet. Av de Rödgrönas väljare hade 16 personer studerat som högst upp till 

och med gymnasium och 15 personer hade en eftergymnasial utbildning. Varför 
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Sverigedemokraterna uteslöts ur hypotesen och undersökningen var för att det var för få 

deltagare som uppgett att de röstat på dem för att utföra ett Chi-två test.  

Hypotesen grundade sig i att det finns studier som visar att vi röstar utifrån en 

ekonomisk vinning (D’Hooge et al., 2018). Mer ingående grundade sig hypotesen därför i 

spekulationen att Alliansens väljare har en högre utbildningsnivå och därför tjänar mer, samt 

att de därför röstar borgerligt eftersom Alliansens ekonomiska politik är mer lukrativ för 

höginkomsttagare. Detta eftersom Alliansens partier förespråkar lägre skatter och fria 

marknader (Olsson et al., 2018).  

Vad gäller resultatet kan det tänkas att det finns stöd för att Alliansens väljare i högre 

grad väljer att rösta utifrån en ekonomisk vinning eftersom det var fler i den gruppen som 

hade en eftergymnasial utbildning, men resultatet påvisar även att de Rödgrönas väljare inte 

gör det. Kan det vara så att de Rödgrönas väljare är mer utbredda än vad Alliansens väljare är 

och att de inte i lika stor utsträckning röstar utifrån en ekonomisk vinning? Det hade således 

varit av intresse att ha fler psykologiska frågor i enkäten om varför deltagarna röstade på ett 

visst sätt.  

Det kan även ha påverkat resultatet att många deltagare rekryterades på Uppsalas 

Universitetets Ekonomikum och på flera bibliotek. Många deltagare hade följaktligen en 

eftergymnasial utbildning men hade förmodligen ännu inte kommit ut i arbetslivet och börjat 

tjäna pengar. För att få ett tydligt svar på hur människor röstar utifrån ett socioekonomiskt 

perspektiv hade det varit nyttigt att ha med deltagarnas inkomster i undersökningen eftersom 

det inte är säkert att en person med högre utbildning också har en högre inkomst och vice 

versa.  

Syftet med studien har, svagheterna till trots, blivit väl uppfyllda och svar har kunnat 

utläsas efter de frågeställningar som funnits. Studiens praktiska relevans kan därför vara för 

framtida framtagning av propaganda inför kommande valkampanjer. Vill 

Sverigedemokraterna till exempel fortsätta förmedla fler negativa känslor? Eller kan 

Socialdemokraterna försöka förmedla fler positiva känslor? Röstar vi utifrån ekonomisk 

vinning eller vad finns det för faktorer bakom hur vi röstar?  

Det ska tilläggas att blockpolitiken inte är densamma idag som den var under tiden för 

datainsamlingen. För framtida studier vore det därför mer relevant att studera partierna var 

och en för sig istället för blockvis. Ett förslag för framtida forskning är att göra en större 

studie med fler deltagare där datainsamling sker på fler platser i landet. Det vore även 

intressant att få med en jämförelse i huruvida Sverigedemokraternas väljare ser partiets 

propaganda som negativ eller positiv. En annan intressant studie vore att låta färre antal 
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deltagare titta på olika partiers propagandafilmer, för att sedan anta en kvalitativ ansats och 

enskilt intervjua dem om känslorna som uppstod. Utifrån ett socioekonomiskt perspektiv är 

ett förslag till framtida forskning att ha med deltagarnas inkomst i studien samt att ställa några 

mer djupgående frågor om varför deltagarna röstar som de gör.    
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Bilaga 1. Enkät 

Enkät om känslor för riksdagspartierna 

Enkäten är utformad av Gabriella Edström och är en del av ett examensarbete i Psykologi C 

på Högskolan i Gävle. Enkätens syfte är att undersöka vilka känslor som olika partiers 

propaganda genererar. Ditt deltagande är frivilligt men det vore tacksamt om Du kunde 

avvara några minuter och besvara frågorna. Allt material hanteras konfidentiellt vilket innebär 

att Du är anonym. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan vidare motivering. Vill 

Du ta del av resultatet eller om Du har några frågor går det bra att kontakta mig på 

xxx@xxx.xxx. 

 

Kön: 

  Kvinna 

  Man 

 

Skriv din ålder:  
 

Högsta utbildning:  

Markera din högsta avslutade utbildning. 

  Grundskola 

  Gymnasium 

  Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 

  Eftergymnasial utbildning längre än 3 år 

 

Vilket parti röstade du på i senaste riksdagsvalet? 
 Socialdemokraterna 
 Moderaterna 

 Sverigedemokraterna 
 Centerpartiet 
 Vänsterpartiet 
 Kristdemokraterna 

 Liberalerna 
 Miljöpartiet 
 Annat parti 
 Jag röstade inte/vill inte svara 



 

   

Hur har Socialdemokraternas propaganda fått dig att känna över hur Sverige ser ut 

idag? 
Svara på varje känsla. Ringa in det alternativ som stämmer bäst in för dig. 

 

Glädje 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Stolthet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Intresse/nyfikenhet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Trygghet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Rädsla 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Sorg 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Ilska 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Avsmak 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Förakt 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Skam 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 



 

   

Hur har Moderaternas propaganda fått dig att känna över hur Sverige ser ut idag? 
Svara på varje känsla. Ringa in det alternativ som stämmer bäst in för dig. 

 

Glädje 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Stolthet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Intresse/nyfikenhet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Trygghet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Rädsla 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Sorg 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Ilska 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Avsmak 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Förakt 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Skam 
Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

 



 

   

Hur har Sverigedemokraternas propaganda fått dig att känna över hur Sverige ser ut 

idag? 

Svara på varje känsla. Ringa in det alternativ som stämmer bäst in för dig. 
 
Glädje 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Stolthet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Intresse/nyfikenhet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Trygghet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Rädsla 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Sorg 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Ilska 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Avsmak 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Förakt 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Skam 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 



 

   

Hur har Centerpartiets propaganda fått dig att känna över hur Sverige ser ut idag? 
Svara på varje känsla. Ringa in det alternativ som stämmer bäst in för dig. 

 

Glädje 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Stolthet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Intresse/nyfikenhet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Trygghet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Rädsla 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Sorg 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Ilska 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Avsmak 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Förakt 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Skam 
Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

 



 

   

Hur har Vänsterpartiets propaganda fått dig att känna över hur Sverige ser ut idag? 
Svara på varje känsla. Ringa in det alternativ som stämmer bäst in för dig. 

 

Glädje 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Stolthet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Intresse/nyfikenhet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Trygghet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Rädsla 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Sorg 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Ilska 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Avsmak 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Förakt 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Skam 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

 



 

   

Hur har Kristdemokraternas propaganda fått dig att känna över hur Sverige ser ut 

idag? 

Svara på varje känsla. Ringa in det alternativ som stämmer bäst in för dig. 

 

Glädje 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Stolthet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Intresse/nyfikenhet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Trygghet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Rädsla 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Sorg 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Ilska 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Avsmak 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Förakt 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Skam 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 



 

   

Hur har Liberalernas propaganda fått dig att känna över hur Sverige ser ut idag? 

Svara på varje känsla. Ringa in det alternativ som stämmer bäst in för dig. 

 

Glädje 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Stolthet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Intresse/nyfikenhet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Trygghet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Rädsla 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Sorg 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Ilska 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Avsmak 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Förakt 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Skam 
Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 



 

   

Hur har Miljöpartiets propaganda fått dig att känna över hur Sverige ser ut idag? 
Svara på varje känsla. Ringa in det alternativ som stämmer bäst in för dig. 

 

Glädje 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Stolthet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Intresse/nyfikenhet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Trygghet 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Rädsla 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Sorg 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Ilska 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Avsmak 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Förakt 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

Skam 

Stämmer inte alls   1   2   3   4   5   Stämmer helt 

 

 


