
 

 
 

 

 

 

 
Den etniska identitetens påverkan på partnerval och attraktion 

Leker lika barn bäst? 
 

Moa Gustafsson 

Dennis T. Kahn 

 

Psykologexamensuppsats (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Martin Bäckström 

Examinator: Lars Trygg 



 2

 

Psykologexamensuppsats, Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet, Vol. VII (2005):21 

 

 

Sammanfattning 

 Studien utredde orsaken till partnerval inom den egna etniska gruppen. Judiska 

universitetsstuderande (n=42) jämfördes med icke-judiska svenska universitetsstuderande (n=42) 

och deltagarna jämfördes på variablerna ingruppsidentitet, likhet, stöd från socialt nätverk, 

partnerval och kollektivism. Dessutom attraktivitetsskattades personer med och utan 

davidsstjärna. Bäst prediktor för svenskarnas preferens för partnerval inom gruppen var stöd från 

socialt nätverk medan likhet var bäst prediktor för judarnas ingruppspreferens. Ingruppsidentitet 

predicerade partnerval inom gruppen för judarna, men inte för svenskarna. Judarnas 

ingruppspreferens korrelerade med kollektivism. Davidsstjärnan gjorde att personer sågs som mer 

attraktiva av judar än svenskar. Svenskarnas ingruppspreferens sågs som preferens för ”det 

vanliga”, medan judarnas sågs som en identitetsskapande handling. Judarnas partnervalsbeteende 

påverkas mer än deras attityder av normen om partnerval inom gruppen. 

 

Keywords: Attraktion, Partnerval, Etnicitet, Identitet, Minoritet, Majoritet, Judendom, 

Kollektivism 
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Abstract 

Reasons for intraethnic mate selection were investigated. Jewish students (n=42) were 

compared with Swedish non-jewish students (n=42) regarding ingroup identity, similarity, social 

network approval, partner preference and collectivism. They also rated persons for attractivity 

with and without a Star of David. Social network approval predicted ingroup preference best for 

Swedes, while similarity predicted ingroup preference best for Jews. Ingroup identity predicted 

the Jews´ intraethnic mate selection, but not the Swedes´. Jewish ingroup preference correlated 

with collectivism. The Star of David increased perception of attractivity for Jews, but not for 

Swedes. The Swedes ingroup preference was interpreted as preference for “the common”, while 

the Jews´ ingroup preference was interpreted as an act strengthening ethnic identity. The 

intramarriage norm affected behavior more than attitudes. 
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”En fågel må älska en fisk, men var skall de bygga sitt bo?” –  Spelman på taket 

 

Citatet är hämtat från musikalen ”Spelman på taket” där mjölkmannen Tevyes tolerans 

blir allt mer satt på prov – först då hans äldsta dotter Tzeitel väljer bort den make han valt åt 

henne, sedan då den andra dottern, Hodel, inte ens ber om hans välsignelse när hon skall gifta sig 

med den politiska radikalen Pertshik och slutligen då hans yngsta dotter Chava vill gifta sig med 

den ryska icke-juden Fyedka. Tevye kan acceptera de två första döttrarnas val av partner, men när 

det gäller att gifta sig med en icke-jude (”a goy!” på yiddish) tar faderns tolerans slut. Den 

inställning till så kallade ”blandäktenskap” (giftermål mellan två individer av olika etnisk 

bakgrund) som skildras i Spelman på taket tycks spegla de förhållanden som råder bland svenska 

judar idag. Den judiska befolkningen i Sverige uppgår till ca 15000-19000 individer, vilket 

motsvarar ungefär 1,7 promille av Sveriges befolkning (Dencik, 2005a). Trots detta har 68,6 % 

av de judar som är gifta och/eller sambo en partner som är jude/judinna sedan födsel eller 

konvertering (Dencik, 2005b). Vid en översikt av litteraturen visar det sig snabbt att man även 

inom andra etniska och religiösa grupper gärna skaffar en partner inom den egna gruppen; iranier 

(Hanassab & Tidwell, 1998), latinamerikaner och asiatiska amerikaner (Fiebert, Nugent, 

Hershberger, & Kasdan, 2004) svarta amerikaner (Lewis, Yancey, & Bletzer, 1997) och 

mormoner (Markstrom-Adams, 1991) för att ta några exempel. Det tycks som att grupper som i 

övrigt är väl integrerade i samhället inte gärna går utanför den egna gruppen när det gäller detta 

viktiga livsval. Detta ligger till grund för forskningsfrågan: Vad är det som gör att man väljer en 

partner inom den egna etniska gruppen? 

Inom forskningen finns olika modeller för varför vi attraheras av somliga, men inte andra. 

Den teori som hittills fått mest stöd är den som går under beteckningen ”likhetsprincipen” (Buss, 

1984; Byrne, 1997). Denna teori postulerar helt enkelt att vi dras till dem som liknar oss själva. 

En av de studier som dock har ämnat problematisera likhetsprincipen genomfördes av Brown, 

McNatt och Cooper (2003). I studien jämfördes judiska och icke-judiska collegestudenter när det 

gällde etnicitet och partnerval. Det man fann var att likhet gällande relevanta variabler (t ex 

personliga värderingar, social status, personlig inkomst och fysisk attraktivitet) mycket riktigt var 

den mest betydelsefulla variabeln när det gällde studenter som tillhörde den amerikanska 

majoritetsbefolkningen. Dock var det en annan variabel som orsakade den största variationen när 

det gällde de judiska studenterna – nämligen graden av etnisk identitet. Den etniska identiteten 
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kan påverka individen på en mängd olika sätt. Forskning inom fältet social kognition har lyckats 

visa att vår perception påverkas av våra fördomar och vår kulturella referensram (Zajonc, 1968; 

Collins & Loftus, 1975; Higgins, 1996). Den egna etniska identiteten kan därmed tänkas påverka 

vår perception av andras attraktivitet. Fiebert et al. studerade detta genom att försökspersoner 

visades bilder av personer med olika etniskt ursprung och ombads skatta attraktiviteten hos dessa 

personer. Det visade sig att personer som tillhör minoritetsgrupper anser att andra av samma 

etnicitet är mer attraktiva som kärlekspartner (Fiebert et al., 2004). En annan förklaring till 

partnerval inom gruppen som förts fram är att minoritetsgrupper präglas av en högre grad av 

kollektivism  och att gruppens intressen (hög grad av partnerval inom gruppen) får företräde 

framför individens (det individuella valet av kärlekspartner) (Markstrom-Adams, 1991). 

 

Teori 

Social kognition 

Social kognition är en relativt ny inriktning inom psykologin som försöker utröna hur våra 

uppfattningar om världen påverkar vår perception. Den realistiska/direkta perceptionsteorin är en 

filosofisk riktning grundad av Thomas Reid. Den realistiska perceptionen grundar sig bland annat 

i påståendet ”De ting jag klart och tydligt uppfattar med mina sinnen existerar faktiskt och har de 

egenskaper som de uppfattas att ha” som enligt Reid var ett obestridligt grundantagande (Lübcke, 

1993). Följaktligen bör perception studeras som en direkt återspegling av verkligheten. Denna 

syn på perception tycks ha väglett en hel del av perceptionsforskningen under den första delen av 

1900-talet (Harzem, 2004). Enligt den så kallade representationalistiska perceptionsteorin har vi 

endast omedelbar tillgång till våra sinnesdata, men inte till objekten för vår perception. Denna 

filosofiska riktning förespråkades först av Descartes som i och med sin berömda sats ”Jag tänker, 

alltså är jag till”, tog den subjektiva upplevelsen av världen som sin utgångspunkt (Russell, 

1997). Den subjektiva upplevelsen av ett stimulus kan skilja sig mellan olika personer och 

forskarna inom riktningen social kognition har utgått från detta när de studerat hur en människas 

sociala referensramar färgar det hon varseblir.  

En av de tidigaste och mest inflytelserika teorierna om social kognition var 

dissonansteorin, utvecklad av Leon Festinger (1957). Dissonansteorin hävdar att vi ofta möter 

företeelser som ger upphov till en konflikt mellan olika uppfattningar om världen. Denna konflikt 

uppfattas som obehaglig och vi blir därför motiverade till att modifiera en av de motstridiga 
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uppfattningarna. På så sätt kan ett intrapsykiskt skeende (dissonansen) påverka det sätt vi 

varseblir omgivningen (modifieringen). Ett exempel på detta när det gäller partnerval bland 

etniska minoriteter kan vara att uppfattningen ”Jag är mer attraherad av icke-juden Sven än juden 

David” hamnar i konflikt med uppfattningen ”Det är viktigt att min framtida partner är jude” och 

att detta ger upphov till ett så pass starkt obehag att det första antagandet modifieras till ”Jag är 

mer attraherad av juden David än icke-juden Sven”.  

Vidare kan vår perception av världen påverkas av de händelser som inträffat just före vår 

varseblivning – vanligtvis kallat priming-effekten. Med priming avser vi här de procedurer som 

stimulerar eller aktiverar en viss lagrad kunskap (Higgins, 1996). Priming-effekten utforskades 

först av E. Tory Higgins och hans medarbetare i experiment där försökspersoner visades ord och 

sedan ombads utföra en uppgift – exempelvis att komplettera ett ofullständigt ord. Deras 

forskning har genomgående visat att ett begrepp som primats i hög grad används för att tolka ny 

information. Ett exempel på detta kan vara att man berättar för en försöksperson att Sven är 

svensk och sedan ber henne beskriva Svens personlighet. Att berätta för försökspersonen att Sven 

är svensk utgör då priming, vilket förväntas aktivera den lagrade kunskapen om svenskhet hos 

försökspersonen. Detta leder i sin tur till att försökspersonen i högre grad lägger märke till de 

egenskaper hos Sven som stämmer in på begreppet ”svenskhet”. Den förhöjda uppmärksamheten 

när det gäller aspekter av varseblivningen som är primad kallas selektiv perception. 

De flesta människor tenderar att ha några begrepp som alltid är särskilt tillgängliga för 

dem. Denna tendens kallas i litteraturen kronisk tillgänglighet (chronic accessibility) och innebär 

att vissa begrepp ständigt är primade hos en individ. De begrepp som är kroniskt tillgängliga 

tenderar att vara de som ses som självdefinierande och ofta används för att beskriva andra 

människor (Higgins, King, & Mavin, 1982). Eftersom olika människor har kronisk tillgänglighet 

till olika begrepp kan en identisk situation ge upphov till olika tolkningar hos olika personer. Den 

kroniska tillgängligheten av ett begrepp hos en person kan därmed ge upphov till samma 

selektiva perception som priming. Dock är effekten inte begränsad till tillfällen då man påmints 

om begreppet utan är ständigt närvarande.  

Människor skiljer sig även åt när det gäller vad man associerar till olika begrepp. En 

annan inflytelserik modell är den som ser tolkningen av olika perceptioner som ett associativt 

nätverk (associative network model). Enkelt uttryckt väcker ett begrepp (”hund”) en aktivering av 

ett annat begrepp (”djur”). Kopplingarna mellan olika begrepp kan variera i styrka där vissa 
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associationer är starkare än andra (Collins & Loftus, 1975). När det gäller partnerval kan man till 

exempel tänka sig att begreppet ”jude” har en stark association till ”partner” hos judiska personer, 

medan denna association inte finns hos icke-judar. 

Vi vill gärna tro att vår perception av omvärlden är objektiv, men det har visat sig att 

många av oss ser det vi vill se, det som bekräftar våra önskemål om tillvaron. Ziva Kunda (1987) 

kallar detta motiverade slutledningar (motivated inference) och beskriver hur hennes 

försökspersoner genomgående drog slutledningar som tjänade syftet att bekräfta dem själva 

snarare än att tolka stimuli på ett objektivt sätt. En person som gärna vill träffa en svensk partner 

har således en motivation att se en svensk person som mer attraktiv än en icke-svensk och 

kommer därför att uppfatta svensken Sven som mer attraktiv än juden David. Förutom att anpassa 

vår perception efter våra önskemål, som när det gäller motiverade slutledningar, anpassar vi även 

perceptionen efter våra förväntningar. Berscheid, Graziano, Monson och Dermer (1976) 

informerade sina försökspersoner om att de skulle gå på en ”blind-date” med en av tre personer 

de fick se på ett videoband. Det visade sig att försökspersonerna tyckte att den person som de 

skulle träffa var den som var mest attraktiv, d v s deras förväntan om att träffa personen färgade 

deras bedömning av henne/honom i positiv riktning. Detta kallas outcome dependency. Om 

exempelvis en judisk person har en förväntan om att hon kommer att gifta sig med en jude, så är 

hon motiverad att tycka att judar är mer attraktiva än icke-judar. 

Vissa objekt är laddade med affekt för oss. Forskningen har visat att vi har en tendens att 

tycka mer om objekt som vi är mycket bekanta med – det vill säga: ju mer vi ser ett föremål, 

desto mer tycker vi om det. Detta kallas mere exposure-effekten (Zajonc, 1968; Bornstein, 1989). 

När vi då ser ett omtyckt föremål påverkas vår sinnesstämning – vi blir glada – och detta 

påverkar vår bedömning av andra objekt som vi samtidigt varseblir (Fazio, 1998). Om 

exempelvis svenskan Stina ser en bild av en person med en svensk flagga bakom, kan man tänka 

sig att den svenska flaggan ger upphov till en positiv sinnesstämning hos Stina, eftersom det är ett 

objekt hon är väl bekant med. Den positiva sinnesstämningen hos Stina kan då göra att hon 

upplever personen på bilden som mer sympatisk. 

Forskningen inom social kognition har även studerat hur vår perception färgas av negativt 

laddade stereotyper och hur våra fördomar finns inbyggda i vår perception. Patricia Devine 

(1989) visade i sin forskning att våra stereotyper väcks automatiskt då vi möter en person som 

tillhör en utgrupp och att det krävs ett aktivt undertryckande av negativa stereotyper för att kunna 



 11

behandla en person på ett fördomsfritt sätt. Ibland kan de negativa stereotyperna man applicerar 

på utgruppen tjäna som en förstärkning av den egna självkänslan. Detta demonstrerade Fein & 

Spencer (1997) i en undersökning där försökspersonerna fick göra ett intelligenstest och sedan 

fick antingen positiv eller negativ feedback på testet. De skulle sedan bedöma en persons 

lämplighet för anställning, genom att titta på ett videoband. För en del av försökspersonerna 

antyddes det att personen på videobandet var judisk. Det antagande som låg bakom att man 

antydde att personen var judisk var att det fanns en negativ judisk stereotyp bland 

försökspersonerna. Det visade sig att de personer som fått positiv feedback på intelligenstestet 

inte påverkades av etniciteten på personen som skulle bedömas, medan de som fått negativ 

feedback på intelligenstestet bedömde personen på videobandet betydligt sämre om det antytts att 

hon var judinna. Undersökningen tolkades som att en person vars självkänsla fått en knäck 

(negativ feedback på intelligenstestet) har en tendens att återupprätta denna genom att låta sin 

frustration gå ut över en medlem av en utgrupp som är behäftad med en negativt laddad stereotyp 

(negativ bedömning av en judisk person). 

Inom forskningen har det framför allt funnits två dominerande inriktningar som försökt 

förklara etnocentrism och fördomar. Den ena (social identity theory, self-categorization theory) 

ser etnocentrism som ett gruppfenomen som kan förklaras i termer av intergruppsdynamik. Den 

andra (social dominans-teori) ser fördomar och etnocentrism som ett individuellt fenomen och 

försöker förklara individuella skillnader i människors benägenhet att ha etnocentriska 

intergruppattityder. Innan dessa två inriktningar beskrivs är det på sin plats med en definition av 

etnocentrism. 

 

Etnocentrism 

Den kanske mest klassiska definitionen av etnocentrism återfinns i Sumners bok 

Folkways från 1906. Sumners definition innebär att den egna gruppen ses som alltings 

medelpunkt. Det är denna medelpunkt som alla andra bedöms och värderas utifrån. Han menade 

att varje grupp när sin egen stolthet och fåfänga, skryter med sin överlägsenhet och ser på 

utomstående med förakt. Varje grupp ser sitt eget levnadssätt som det enda rätta och skulle, om 

de lade märke till andra sätt att leva, betrakta dessa med hån och förakt. Vidare menade han att 

etnocentrism leder till att människor överdriver och intensifierar allt i sitt eget levnadssätt som 

upplevs som speciellt och som skiljer ut dem från andra och att kulturen därigenom förstärks. 
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Sumners definition av etnocentrism innebär alltså ett förringande och nedvärderande av 

utgrupper. Nyare forskning (Judd, Park, Ryan, Brauer, & Kraus, 1995) lyfter inte längre fram 

denna negativa syn på utgruppen utan har istället valt att konceptualisera etnocentrism som 

tendenser att se mer positivt på ingruppen än utgruppen. Synen på utgruppen blir alltså endast 

negativ i förhållande till den positiva synen på ingruppen, något som är i linje med social identity 

theory. 

 

Social identity theory 

Social identity theory har sitt ursprung i försök att förklara intergruppsdiskriminering. 

Tajfel (1981) redovisar ett flertal experiment som utfördes tillsammans med andra forskare under 

70-talets början för att undersöka detta fenomen. Målet med experimenten var att etablera minsta 

möjliga förutsättningar (minimala förhållanden) under vilka medlemmar av en grupp genom sitt 

beteende gjorde en åtskillnad till fördel för gruppen de själva tillhörde och till nackdel för 

utgruppen. För att skapa sådana minimala förhållanden, strävade forskarna efter att eliminera alla 

variabler från experimentsituationen som normalt leder till favorisering av ingruppen och 

diskriminering av utgruppen. Grundstrukturen på experimenten var att deltagarna delades in i 

grupper utifrån kriterier som ansågs relativt betydelselösa för dem, som t ex att välja vilken man 

tyckte bäst om av två konstnärer (Klee och Kandinsky) som de aldrig hört talas om förut. I 

verkligheten skedde dock gruppindelningen slumpmässigt och även bilderna som visades 

beskrevs slumpmässigt som skapade av antingen den ene eller den andre konstnären. Deltagarna 

interagerade inte med varandra, varken inom eller mellan grupperna, under experimentet och fick 

enbart veta vilken grupp de själva tillhörde. Därefter isolerades varje deltagare ett kort ögonblick 

där han ombads välja hur han ville fördela en varierande summa pengar till två andra deltagare. 

Det enda deltagaren kände till om dessa deltagare var huruvida de tillhörde den egna gruppen 

eller inte. Svarsstrategierna som deltagarna skulle välja mellan var konstruerade på så sätt att 

vissa kunde ses som mer rationella eller användbara (mer pengar till båda grupperna), medan 

andra strategier skapade differentiering mellan grupperna (lite pengar till oss, betydligt mindre till 

de andra). Resultaten från experimentet visade att deltagarna tenderade att avvika från de mer 

rationella strategierna och istället valde att tilldela de personer som identifierades som tillhörande 

ingruppen mest pengar. Intressant nog fortsatte detta beteende även när man avstod från att skapa 

en föreställning om en existerande skillnad mellan grupperna och explicit delade in deltagarna i 
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en av två grupper genom att singla slant. Det tycktes som att blotta vetskapen om att deltagarna 

tillhörde den egna gruppen, medan andra tillhörde en annan var tillräcklig för att skapa 

intergruppsdiskriminering och tävlan mellan grupperna. Vidare studier visade att deltagare, om 

möjlighet fanns, valde att maximera skillnaden mellan grupperna till ingruppens fördel, d v s att 

det viktigaste inte var att ingruppen skulle tjäna så mycket som möjligt, utan snarare att 

skillnaden mellan vad ingruppen och utgruppen tjänade skulle maximeras (ibid.). I La 

catégorisation social beskrev Tajfel att den sociala kategoriseringen av deltagarna i dessa 

experiment skapade en social identitet för dem. Den tilldelade grupptillhörigheten accepterades 

av deltagarna som en relevant självdefinition i den experimentella situationen (Turner, 1999). 

Tajfel (1981) definierade social identitet som den del av en persons självkoncept som kommer 

från hennes vetskap om att tillhöra en social grupp (eller grupper) tillsammans med det värde och 

den känslomässiga betydelse detta tillhörsförhållande har. Han menade att eftersom personer 

värderar sig själva utifrån sin grupptillhörighet var det viktigt att ingrupper framstod mer 

fördelaktigt än utgrupper. Tanken var att efter att man hade kategoriserats i form av en 

grupptillhörighet och hade definierat sig själv utifrån denna sociala kategorisering skulle man 

försöka uppnå en positiv självkänsla genom en positiv differentiering av ingruppen i jämförelse 

med utgruppen. Denna strävan efter positiv särprägel innebär att när en persons känsla av vem de 

är definieras utifrån ”vi” istället för ”jag” vill de att ”vi” ska skilja sig från och vara bättre än 

”dem”. Det är alltså det antagna behovet av differentiering (eller etablerandet av psykologisk 

åtskillnad mellan grupperna) som ser ut att under vissa förhållanden bidra till diskriminering 

mellan grupper. 

Nästa steg var att applicera teorin på existerande intergruppsrelationer och undersöka de 

psykologiska konsekvenserna olika gruppers statuspositioner (hög- eller lågstatus) hade. Vidare 

ville man undersöka huruvida dessa upplevda statusskillnader mellan grupperna ansågs vara 

stabila eller inte och slutligen ville man utforska gruppmedlemmarnas reaktioner på utmaningar 

mot deras sociala identitet. Enligt Tajfel och Turner (Turner 1999) kan attityder och handlingar 

mellan grupper förutsägas av en interaktion mellan behovet av en positiv social identitet och 

gruppmedlemmarnas gemensamma förståelse av intergrupprelationernas sociala struktur. Till 

exempel kan medlemmar av en lågstatusgrupp ta till en strategi av individuell mobilitet och på så 

sätt förflytta sig till en grupp som är högre upp i statushierarkin, eller en strategi som innebär en 

kollektiv, etnocentrisk social jämförelse. Det sistnämnda innebär att man försöker att omdefiniera 
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statushierarkin så att den egna gruppen får högre status på bekostnad av andra. På samma sätt kan 

högstatusgrupper uppvisa diskriminerande och etnocentriskt beteende under förhållanden där 

deras legitima överlägsenhet är hotad av lågstatusgruppen. På så sätt befästs gruppens 

högstatusposition. Dock är det svårare för högstatusgruppen att använda etnocentriska strategier 

om deras statusposition upplevs som illegitim. Olika grupper använder alltså olika strategier för 

att uppnå positiv social identitet och ingrupp ”bias” eller social tävlan är bara en av dessa.  

Enligt Turner (ibid.) poängterade Tajfel att social identity theory bestod av tre aspekter 

varav två redan beskrivits: den psykologiska analysen av de motivationella processer som ligger 

bakom behovet av en positiv social identitet samt utvecklingen av denna analys genom 

tillämpning  på verkliga intergruppsrelationer. Den tredje aspekten är hypotesen om det 

interpersonella-intergrupp-kontinuumet. Enligt Tajfel (1981) finns det skillnader mellan socialt 

beteende som kan anses vara interpersonellt och beteende som kan anses ha en 

intergruppkaraktär. Vid den ena extremen påverkas all interaktion enbart av karaktären och 

motivationen hos individen som individ (interpersonellt beteende) medan beteende vid den andra 

extremen enbart kan härledas till personens grupptillhörighet (intergruppsbeteende). I och med 

denna distinktion menade Tajfel att intergruppbeteende och interpersonellt beteende skiljer sig åt 

kvalitativt. Tajfel menade att sociala identitetsprocesser kommer till stånd i den utsträckning 

beteende definieras utifrån intergrupps-extremen på kontinuumet. Det vill säga att människor 

resonerar utifrån grupptillhörighet i situationer som definieras utifrån ett grupperspektiv. Han 

menade att ju närmare en social situation är intergruppextremen på kontinuumet, desto mer 

uniformt skulle individerna reagera gentemot medlemmar av utgruppen. Medlemmar av 

utgruppen skulle dessutom ses som odifferentierade och homogena. Exakt var personer skulle 

placera sig på interpersonell-intergrupp-kontinuumet ansåg Tajfel var en konsekvens av ett 

samspel mellan sociala och psykologiska faktorer. Sociala faktorer hade att göra med den reella 

verklighet som en individ konfronteras med och psykologiska faktorer var kopplade till 

individens tolkning av denna verklighet. Viktiga element i förhållande till detta perspektiv är det 

som Tajfel kallade trosstrukturer (belief structures). Även dessa kunde placeras på ett kontinuum, 

mellan polerna ”social mobilitet” och ”social förändring”. Social mobilitet handlar om en 

individs upplevelse av att hon på ett fritt sätt kan röra sig mellan olika grupper för att bibehålla 

eller förbättra sin status. Å andra sidan finns social förändring som innebär att individen har en 

föreställning om att det inte finns några möjligheter att lämna gruppen för en annan. Individen 
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kan då inte förbättra eller förändra sin position genom att byta grupptillhörighet, varvid den enda 

möjligheten till förändring är tillsammans med gruppen som en helhet – härav ”social 

förändring”. Enligt Tajfel kan man utifrån detta se ett starkt samband mellan en individs position 

på social mobilitet – social förändrings-kontinuumet och huruvida deras agerande mot 

medlemmar av utgruppen sker utifrån interpersonella eller intergruppsliga hänsynstaganden. Ju 

mer en person omfattas av trossatsen om social förändring desto mer kommer hennes beteende att 

präglas av tillhörigheten till en grupp. Beteendet kommer då i hög grad att styras av den sociala 

identiteten. Samtidigt måste man se detta i relief till den mångfald av sociala realiteter som finns. 

Tajfel menade att det fanns ett antal omständigheter som kunde leda till att individer fick 

övertygelser om social förändring (social change beliefs). Ett exempel är ett strikt hierarkiskt 

socialt system där individen får en känsla av att social mobilitet är omöjlig. Om detta system 

upplevs som illegitimt, är den enda möjligheten att förbättra sin position att försöka höja statusen 

hos den egna gruppen på bekostnad av andra. En strävan efter att klargöra annars vaga eller 

ickeexisterande gränser mellan grupper kan också skapa övertygelser om social förändring och 

det samma gäller direkta intressekonflikter mellan två grupper (ibid.) 

Hypotesen om ett interpersonellt-intergruppskontinuum pekar i riktning mot flera 

följdsatser. Som redan nämnts tyder den på att det finns en kvalitativ psykologisk skillnad mellan 

individ- och gruppbeteende. Vidare gör den en tydlig distinktion mellan identifikation med en 

social grupp och hur framträdande denna sociala identitet är i en specifik social situation. 

Slutligen väcker den frågor om vilka processer som bestämmer när man ägnar sig åt intergrupps- 

respektive interpersonellt beteende. Dessa frågor hade del i utvecklandet av self-categorization 

theory som har som utgångspunkt insikten att distinktionen mellan interpersonellt och 

intergruppsbeteende kunde förklaras av en parallell och grundläggande distinktion mellan 

personlig och social identitet (Turner, 1999). 

 

Self-categorization theory 

Enligt Turner (1987) är self-categorization theory en samling relaterade antaganden och 

hypoteser om funktionen hos det sociala självkonceptet. Med ett socialt självkoncept menar 

Turner den syn på självet som baseras på jämförelser med andra personer och som har betydelse 

för social interaktion. Turner (1999) ansåg att den sociala identiteten ibland kan utesluta eller ta 

över den personliga identiteten. Detta förklarade Turner med en psykologisk process, 
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självkategorisering, som leder till självstereotypifiering och depersonalisering. Han menar att när 

människor definierar sig själva utifrån att vara medlemmar av en social kategori, lyfts likheter 

inom grupperna och olikheter mellan grupperna fram. Man stereotypifierar sig själv och andra 

utifrån framträdande sociala kategorier vilket leder till att man upplever en förstärkt samhörighet 

mellan sig själv och andra medlemmar av ingruppen och en förstärkt kontrast mellan medlemmar 

av ingruppen och utgruppen. Det vill säga att när den sociala identiteten blir mer framträdande än 

den personliga identiteten, börjar man se sig mindre som en individ med särskiljande, personliga 

drag och mer som en prototypisk representation av ingruppen. Som exempel kan tas att en person 

vars personliga identitet för ögonblicket är mest framträdande tänker ”Jag Rebecka vill bli 

tillsammans med David”, medan en individ vars sociala identitet tagit överhanden snarare tänker 

”Jag som är judinna vill bli tillsammans med en annan jude”. Social identitet kan alltså ses som 

den process som omvandlar interpersonellt beteende till intergruppsbeteende. Inledningsvis antog 

Turner att även personlig och social identitet kunde ses som två poler på ett kontinuum, på 

samma sätt som med Tajfels interpersonell-intergruppskontinuum, men denna uppfattning 

reviderades. Istället för att se personlig och social identitet som två motsatta poler menade Turner 

att de representerade olika självkategoriseringsnivåer. Självet kan kategoriseras på flera olika 

nivåer och de faktorer som skapar de framträdande dragen på en given nivå måste inte fungera 

som varandras motsatser. Snarare kan man anta att det i flera situationer kommer att finnas 

faktorer som bidrar till både personliga och sociala kategoriseringsnivåer. Olika nivåer av 

självkategorisering kan vara olika framträdande i en specifik situation och det är detta som avgör 

till vilken grad det upplevda självet är personaliserat eller depersonaliserat. Det avgör även i 

vilken utsträckning beteendet speglar individuella skillnader eller kollektiva likheter. 

Självkategoriseringen kan ske på olika abstraktionsnivåer - så är exempelvis "svensk" mera 

abstrakt än "Lundabo" som i sin tur är mer abstrakt än "psykologstuderande i Lund". Ju mindre 

abstrakt självkategoriseringen är desto mera närmar den sig den personliga identiteten. En central 

hypotes när det gäller gruppbeteende är att den individuella självperceptionen tenderar att bli 

depersonaliserad i situationer där en gemensam social identitet blir framträdande. Detta innebär 

att när en person kategoriserar sig själv utifrån en grupp i kontrast till en annan tenderar man att 

betona sina likheter till sin grupp och framhäva sina stereotypiska skillnader från den andra 

gruppen. Det mest extrema exemplet på detta kan tänkas vara i krigssituationer då stor 

ansträngning läggs på att soldaterna skall identifiera sig med en gemensam social identitet - 
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nationaliteten - och därmed kunna se sig själva som brickor i ett större spel. Soldaterna 

depersonaliseras därmed och olikheten mellan den egna gruppen och fienden framhävs och 

förstärks. 

Variationen i hur framträdande en viss självkategoriseringsnivå är kommer av en 

interaktion mellan tillgängligheten av en specifik självkategori (hur nära till hands det är för en 

person att definiera sig som svensk) och hur väl denna kategori matchar verkligheten (hur indelat 

samhället är i ”svenskar” och ”icke-svenskar”). Tillgängligheten hos olika självkategorier speglar 

en persons tidigare erfarenheter, nuvarande förväntningar och rådande motiv, värderingar, mål 

och behov. Matchningen av självkategorin mot verkligheten har två aspekter: komparativ 

matchning och normativ matchning. Komparativ matchning innebär att en samling stimuli ofta 

blir kategoriserad som en enhet om skillnaderna dem emellan är mindre än skillnaden mellan 

dem sammantaget och de återstående stimuli som utgör referensramen (om skillnaden mellan de 

här runda föremålen sinsemellan är mindre än skillnaden mellan de runda föremålen och de 

fyrkantiga föremålen, då måste de runda föremålen utgöra en enhetlig kategori). Detta kallas även 

metakontrast-principen. På samma sätt tenderar en samling människor att delas in i distinkta 

grupper under förutsättning att intragruppskillnaderna upplevs vara mindre än 

intergruppsskillnaderna. Ett exempel på detta kan vara att en person delar in människorna på en 

tillställning i judar och icke-judar, baserat på att judarna verkar vara ganska lika varandra, medan 

de judiska personerna på tillställningen skiljer sig från icke-judarna.  Normativ matchning syftar 

till innehållsaspekten av matchningen mellan kategorispecifikationer och de representerade 

instanserna. För att följa tidigare exempel delas personerna på tillställningen in i judar och icke-

judar, men nu baserat på att vissa av dem är födda av en judisk mor, medan andra inte är det. 

Enligt Turner kan självkategorisering ses som en dynamisk, kontextberoende process som 

bestäms utifrån jämförande relationer i en given kontext. Metakontrast-principen pekar på 

nödvändigheten av att beakta hela det möjliga spannet av stimuli istället för enbart karakteristika 

hos isolerade stimulus för att kunna förutsäga kategorisering. Genom att påstå att kategorier 

formas på så sätt att man försäkrar sig om att skillnaderna mellan dem är större än inom dem 

kopplas kategoriseringen till bedömningen av relativa skillnader "här och nu". Betoningen på 

kategorisering som väldigt varierande och kontextberoende skapar en åtföljande betoning på 

kontextberoendet hos upplevd likhet och skillnad. Om man exempelvis tillfrågar en person om 

hon är utåtriktad kommer hon att jämföra sig med personer hon känner, snarare än att utgå från 
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ett genomsnitt i befolkningen. Hur man kategoriserar sig själv kan därmed ses som beroende på 

sammanhanget. Personer som kategoriseras som och upplevs vara annorlunda i ett sammanhang 

kan omkategoriseras och upplevas som lika i ett annat utan någon reell förändring av deras 

position. En person som i Lund upplevs som en "typisk stockholmare" och därmed en företrädare 

för en utgrupp, kan på semestern upplevas som en landsman och därmed en medlem i ingruppen. 

Kategorisering kan därmed sägas leda till att vi, på en subjektiv bas, delar in människor i dem 

som liknar oss och de som inte liknar oss. Detta leder sedan till upplevelser av attraktion och 

ogillande, enighet och oenighet, samarbete och konflikt (Turner, 1999).  

Utifrån Social Identity Theory och Self-categorization theory fann Hogg och Hains (1996) 

att man kunde göra en uppdelning i ”social attraktion” och ”personlig attraktion”. När det gäller 

personlig attraktion ser man sig själv som en unik individ som dras till en annan unik individ, 

medan man i social attraktion ser sig själv som en typisk medlem av en grupp som attraheras av 

en annan typisk medlem av en grupp. Social attraktion innebär att ju mer man kategoriserar sig 

själv som en medlem av en grupp, desto viktigare blir detta medlemskap. När man träffar en 

person som är medlem av den egna gruppen kommer man då automatiskt att vara mera positivt 

inställd till henne/honom och därmed finna honom/henne attraktiv. 

 

Social Dominans-teori 

Social Dominans-teorin utvecklades som en reaktion mot synen att fördomar och förtryck 

är gruppbaserade (Pratto, Sidanius, Stallworth, & Malle, 1994). Även om samhällen skiljer sig åt 

rörande i vilken grad de är gruppbaserade och hierarkiskt organiserade, menar företrädarna för 

social dominans-teorin att de mekanismer som bidrar till att etablera och vidmakthålla dessa 

gruppbaserade hierarkier är väldigt lika över olika sociala system. Sidanius, Levin och Pratto 

(1996) lyfter fram flera mekanismer. Ett exempel på en sådan mekanism, summan av individuell 

diskrimination, innebär att medlemmar av en högstatusgrupp tenderar att diskriminera 

medlemmar av lågstatusgrupper. Medan diskrimineringen kan vara väldigt uppenbar i starkt 

hierarkiska samhällen kan den i mindre hierarkiska samhällen vara mer diskret. Ett annat 

exempel är institutionell diskriminering, varigenom positiva social värden (t ex rikedom, prestige 

och makt) oproportionerligt tilldelas medlemmar av dominerande grupper medan negativa sociala 

värden (t ex böter, bestraffningar, dödsstraff) oproportionerligt tilldelas medlemmar av 

underordnade lågstatusgrupper. Enligt social dominansteorin minimerar samhällen 
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gruppkonflikter genom att skapa konsensus. Detta uppnås genom sociala attityder – eller 

legitimerade myter – som hävdar en grupps överlägsenhet över en annan. Legitimerande myter 

definierar Sidanius et al. (1996) som värderingar, attityder, övertygelser, kausala attributioner och 

ideologier som bidrar med moraliskt och intellektuellt rättfärdigande för att öka eller minska 

graden av social ojämlikhet mellan sociala grupper. Ett exempel på en sådan legitimerande myt 

kan vara att kvinnor anses vara mera lämpade för barnavård, medan män är bättre på att 

organisera och leda. Denna legitimerande myt kan användas för att rättfärdiga orättvisor mellan 

könen i arbetslivet. Legitimerande myter som främjar eller vidmakthåller gruppskillnader är de 

verktyg som legitimerar diskriminering. För att fungera måste dessa vara väl accepterade i 

samhället på så sätt att de ses som självklara sanningar. Genom att de bidrar med 

konsensualiserade eller normaliserade gruppbaserade ojämlikheter, bidrar dessa myter till att 

stabilisera förtryck, d v s att de minimerar konflikter mellan grupper genom att skapa riktlinjer 

utifrån ovan nämnda mekanismer. 

Legitimerande myter kan också minska graden av social ojämlikhet. Som exempel 

nämner Pratto et al. (1994) bland annat uttrycket ”alla människor är Guds barn” och menar på att 

den representerar en inkluderande, egalitär ideologi som inte delar in människor i kategorier eller 

grupper. De menar att, i den utsträckning dessa delas av människor i allmänhet, skulle det inte 

finnas så mycket ojämlikhet mellan grupper.  

Social dominans-teorin postulerar att en av de mest signifikanta faktorerna när det gäller 

fördomar är Social Dominance Orientation. Orientering mot social dominans handlar om i vilken 

utsträckning man önskar att ens ingrupp dominerar och är överlägsen utgrupper och individer 

skiljer sig åt när det gäller denna faktor. Pratto et al. anser att orientering mot social dominans är 

en attityd-mässig orientering mot ingruppsrelationer som visar huruvida en person föredrar att 

grupprelationer ska vara jämlika eller hierarkiska. Teorin postulerar att personer som är mer 

orienterade mot social dominans tenderar att föredra hierarkiförstärkande ideologier medan de 

med låg orientering mot social dominans tenderar att föredra hierarkidämpande ideologier. Pratto 

et al. menar därmed att orientering mot social dominans är den variabel som kan förutsäga en 

persons accepterande eller förkastande av en rad ideologier som är relevanta för grupprelationer. 

Avslutningsvis visar studier av Sidanius, Levin, Liu och Pratto (2000) att medlemmar av 

högstatusgrupper har en tendens att ha en högre nivå av orientering mot social dominans än 

medlemmar av lågstatusgrupper. De menar vidare att medlemmar av högstatusgrupper skulle 
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stödja den slags anti-egalitära ideologier som berättigar en ojämn fördelning av sociala värden 

eftersom dessa ideologier fyller funktionen av att bibehålla de privilegier de erhållit genom sin 

grupps status. Studierna visar även att män generellt har en högre grad av orientering mot social 

dominans än kvinnor, även när man tar hänsyn till kulturella och nationella skillnader. 

Social Identity Theory och Self-categorization theory utgår från att preferensen för 

individer inom den egna gruppen i första hand kan förstås utifrån socialpsykologiska fenomen, 

medan Social Dominans-teorin i högre grad betonar personlighetspsykologiska skillnader som en 

förklaringsmodell för den mera positiva synen på ingruppsmedlemmar. En situation då det blir 

väldigt aktuellt och tydligt med preferensen för en individ framför en annan är då man gör ett av 

de mest avgörande livsvalen – nämligen valet av kärlekspartner. 

 

Attraktionsteorier 

Den definition av attraktion som här används är den som hävdar att attraktion är det som 

gör att vi väljer en partner snarare än en annan (Blau, 1964). Den mest centrala frågan när det 

gäller attraktion torde därmed vara: Varför väljer vi den partner som vi gör? De flesta är nog 

överens om att vi försöker hitta en partner som vi passar ihop med, men enigheten försvinner när 

man försöker utreda på vilket sätt man skall passa ihop för att man skall välja varandra. När det 

gäller forskningen kring den personliga attraktionen har två huvudsakliga principer framkastats i 

forskningen: Likhetsprincipen och Komplementaritetsprincipen. Likhetsprincipen utgår ifrån att 

vi väljer en partner som liknar oss själva, medan komplementaritetsprincipen innebär att vi väljer 

en partner som är olik, men som kompletterar, en själv. 

Freud hävdade att barnets första kärlek är modern och att man kommer att basera sitt 

partnerval på denna relation (Freud, 1905). Han säger att finnandet av ett partner egentligen 

handlar om återfinnandet av denna ursprungliga relation. Med andra ord letar män efter kvinnor 

som liknar deras mor och kvinnor letar efter män som liknar deras far. Freuds teori följer 

komplementaritetsprincipen på så sätt att man letar efter den partner som kan komplettera den 

ursprungliga dyad man längtar tillbaka till. 

En av de mest inflytelserika teorierna om komplementaritet i partnerval togs fram av 

Robert Winch (1967) som hävdade att man väljer en partner vars behov kompletterar de egna – 

exempelvis söker sig dominanta och undergivna personer till varandra och en person som har ett 

behov av att känna sig behövd söker sig till en person som vill bli bekräftad. Kerckhoff och Davis 
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(1962) ville studera, inte bara hur vi väljer vår partner, utan även vad som gör att relationen blir 

varaktig. Deras teori handlar om att olika sociala karakteristika såsom klasstillhörighet, etnicitet, 

utbildningsnivå med mera styr vilka personer som kommer ifråga när vi väljer partner. När dessa 

sedan sållats ut väljer vi en partner som har samma värderingar som vi själva. De värderingar 

som har betydelse när det gäller partnerval är enligt Kerckhoff och Davis i första hand 

familjevärderingar, d v s vad som utgör ett lyckligt familjeliv. Men det som sedan gör att 

relationen blir varaktig är att man, i enlighet med Winch, har behov som kompletterar varandra.  

En annan inflytelserik teori är Social Exchange Theory – utvecklad av Peter Blau (1964). 

Han utgår från att individer har olika psykologiska behov och att man söker efter tillfredställelse 

av dessa i interaktionen med andra. Man attraheras av en person som bedöms kunna tillfredsställa 

dessa behov. Attraktion i Peter Blaus terminologi handlar helt enkelt om att välja en partner 

framför en annan och det som gör att man dras till en viss person är att man antar att samvaron 

med henne/honom kommer att vara mer känslomässigt belönande än samvaron med någon annan. 

Om man finner någon attraktiv är man intresserad av att attrahera denna person till sig själv. Man 

försöker därför imponera på andra. Ömsesidig attraktion får två parter att ingå en relation med 

varandra och de belöningar relationen innebär underhåller deras ömsesidiga attraktion. 

Processerna i social attraktion skapar därmed socialt utbyte (Social Exchange). Ett vanligt 

exempel som tas när det gäller Social Exchange Theory är stereotypen om den unga vackra 

kvinnan som väljer den äldre framgångsrika mannen. Kvinnan erbjuder enligt Blau i en sådan 

relation sin ungdom och skönhet och får mannens status och rikedom i utbyte (ibid). 

Newcomb (1956), en av de viktigaste företrädarna för likhetsprincipen, utgick i likhet 

med Blau från att den ömsesidiga belöningen ligger till grund för attraktion. För att ha en 

möjlighet till ömsesidig belöning måste det till att börja med finnas möjligheter till interaktion – 

närhet i rummet är därmed en förutsättning för attraktion. Närhet i sig själv skapar dock inte 

attraktion, däremot skapar närheten en nödvändig förutsättning för att man ska börja 

kommunicera. I kommunikationen kan man sedan upptäcka en likhet i attityder gällande något 

som anses viktigt. Denna likhet i värderingar och attityder skapade enligt Newcomb vidare tillit 

och respekt och i förlängningen attraktion. Behovskomplettering sågs av Newcomb som en 

särskild sorts likhet i attityder – exempelvis en likhet i åsikten att det är viktigt att en part är 

dominant och en undergiven i en relation. Ett intressant tillägg Newcomb gör är att en åsikt om 

det egna självet utgör en betydelsefull åsikt för de flesta av oss. Därmed finner vi det attraktivt 
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med personer som har samma åsikt som oss när det gäller synen på oss själva – Vi tycker om dem 

som ser oss på samma sätt som vi ser oss själva. Detta gäller enligt Newcomb i första hand 

personer som har en positiv syn på sig själv och därmed blir attraherade av de som tycker om 

dem. Men principen antas även gälla för personer med en negativ självbild, så att dessa blir 

attraherade av personer som ger stöd åt denna negativa självbild. 

Tendensen att välja en partner som är lik en själv kallas i litteraturen ofta ”assortative 

mating” och denna tendens antas bland annat av Buss (1984) ha sin grund i evolutionen. Buss har 

utfört personlighetstestningar och demografiska kartläggningar av kärlekspartners och dessa har 

genomgående visat att assortative mating, eller val av partner efter likhet, är den princip som styr 

valet av kärlekspartner.  

Förälskelse och romantik är dock inte helt frånvarande i den vetenskapliga forskningen 

kring partnerval. Lykken och Tellegen (1993) genomförde fyra studier på enäggstvillingar i USA 

där flera hypoteser kring partnerval undersöktes. De testade först komplementaritetsprincipen 

genom att utgå från antagandet att: Om jag väljer en partner som kompletterar mig väldigt väl, så 

borde en person som är väldigt lik mig (min enäggstvilling) välja en partner som är väldigt lik 

min partner. Hypotesen testades, men förkastades lika snabbt. Forskarna ville nu undersöka om 

partnervalet över huvud taget kunde prediceras utifrån personlighet. Två studier sjösattes nu där 

man dels bad den ena tvillingen utvärdera den andra tvillingens partner och dels tillfrågade 

partnern om de även tyckte att den andra tvillingen var attraktiv. Studierna visade, enligt 

författarna, sammantaget att det inte finns någon lagbundenhet i partnerval utan att det är den 

slumpartade förälskelsen som gör att vi väljer den partner vi gör. 

Sammantaget kan dock likhetsprincipen sägas ha vara den princip som fått mest stöd av 

forskningen (Buss, 1984; Byrne, 1997). Dock har man i dessa renodlade attraktionsstudier sällan 

tagit hänsyn till etnicitetens påverkan av attraktion och partnerval. 

 

Den etniska identitetens påverkan på partnerval och attraktion 

Etnicitet (gr. ethnos = folk, nation) kan definieras som det som betecknar en folkgrupp, 

härstamning, egenart och kultur – ofta med betoning på folkseder (Svanberg & Runblom, 1989). 

En mer ingående begreppsanalys av etnicitet ligger utanför ramen för föreliggande uppsats. 

Merton var en av de första som undersökte fenomenet “blandäktenskap” eller partnerval utanför 

den egna gruppen. Partnerval inom gruppen kallade Merton (1941) endogami (endo = inom, gami 
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= äktenskap) och partnerval utanför gruppen kallades exogami (exo = utom, gami = äktenskap) 

Han delade dessutom in äktenskapen i sådana som var socialt accepterade och sådana som inte 

var det. Exempelvis är ett äktenskap mellan judar som kommer från olika länder en form av 

exogami som kan tänkas vara socialt accepterad, medan exogami mellan en svensk jude och en 

svensk muslim kanske inte är det. Merton skiljer vidare på normer och förutsättningar och 

påpekar att förutsättningar såsom åldersfördelningen i en grupp, gruppens storlek i förhållande till 

resten av samhället och möjligheten till kontakt med andra grupper sätter ramen för den blotta 

möjligheten av endogami. Trots att det kan finnas en stark norm mot exogami kommer denna att 

minska i betydelse och slutliga försvinna i takt med att förutsättningarna minskar och gruppens 

demografiska struktur förändras. Normen om endogami hamnar enligt Merton även i konflikt 

med det ”romantiska idealet” som säger att kärlek skall övervinna alla hinder och det 

”demokratiska idealet” som säger oss att vi inte skall ta hänsyn till etnicitet, klass el. dyl. när vi 

bedömer andra människor. Trots detta kan Merton konstatera att endogaminormen lever och 

frodas i många grupper. En förklaring som Merton erbjuder till detta är att blandäktenskapet 

medvetandegör grupptillhörigheten hos gruppmedlemmarna. Vidare utgör exogamin ett brott mot 

de kulturella värden man tagit för givet. Genom att medlemmar av gruppen beblandar sig med 

andra blir man rädd att påverkan utifrån skall försvaga den traditionella kulturen. För att lösa upp 

den obehagskänsla detta ger upphov till kan man utesluta icke-konformisterna och därmed stärka 

gruppens normer och återställa den kulturella ordningen (ibid). En sentida bekräftelse till Mertons 

teori var en undersökning som genomfördes av Twine (1996). Tjugofem personer intervjuades 

och det framkom att förändringar i den etniska identiteten hängde samman med partnervalet. 

Genom att välja partner endogamt visar man sin grupp att man är trogen gruppens kultur och 

gruppens bevarande. På så sätt stärks man i sin identitet, blir accepterad i gruppen och kan 

därigenom stärka sitt självförtroende. Partnervalet blir enligt Twine i och med detta en slags 

sexuell trosbekännelse. 

En annan tidig forskare inom området är Kennedy (1943) som menade att endogamin 

beror på den fysiska segregeringen av samhället. Kennedy konstaterar att två tredjedelar av de 

grupper hon studerat har valt en partner som bodde mindre än 20 kvarter bort och skapar utifrån 

detta en teori om att endogamin beror på fysisk närhet till den egna gruppen. Även Kennedys 

tankar har burit in i våra dagar. Som exempel kan nämnas Tucker och Mitchell-Kernans (1990) 

studie som fann att exogami mellan svarta och vita var betydligt vanligare i geografiska områden 
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som var mindre segregerade. De geografiska regioner som tycktes främja exogami var även de 

där liberala attityder mot interaktion mellan svarta och vita rådde och där graden av social 

kontroll inte var så hög. En annan studie som gett stöd åt närhetsprincipen är Denciks (2005a) 

studie av judar i Norden. Dencik fann här att storleken på den judiska gruppen i närområdet var 

mer indikativt än religiösa och ideologiska övertygelser på graden av äktenskap utanför gruppen. 

Studien visade även att de nordiska judarna generellt ansåg att en jude bör gifta sig med en jude, 

men att de kunde tänka sig att gifta sig med en icke-jude för egen del. 

Merton hävdade att partnervalet utanför gruppen i hög grad berodde på förutsättningarna 

att hitta en partner inom gruppen. En studie som talat emot detta antagande är Hanassab och 

Tidwells (1998) undersökning av iranier i Los Angeles. De unga iranierna visade sig ha tagit till 

sig de amerikanska, mera liberala attityderna när det gällde partnerval utanför gruppen (normen), 

men det faktiska beteendet var fortfarande i linje med den gamla synen på partnerval utanför 

gruppen. Liberala attityder tycks enligt Khatib-Chahidi, Hill och Paton (1998) vara något som är 

ett gemensamt drag för personer som väljer att gå utanför gruppen för att hitta en partner 

(åtminstone när det gäller kvinnor, eftersom studien begränsade sig till kvinnor). Vidare fann man 

att många av kvinnorna i studien hade upplevt sig vara marginaliserade i sin ursprungliga grupp 

och att de var mer okonventionella, mer emotionellt stabila, mera äventyrliga och mer känsliga 

för andra. 

Kalmijn (1998) fann i sin metastudie att utomstående, vilka Kalmijn kallar ”den tredje 

gruppen”, även har ett finger med i spelet. Exempelvis föräldrar, släktingar och bekanta kan 

komma att försöka hindra den kommande generationen från att gifta sig exogamt eftersom det 

upplevs som hotande för den inre sammanhållningen i gruppen. Den tredje parten har två sätt att 

förhindra exogami – gruppidentifikation och gruppsanktioner. Gruppidentifikation innebär att 

stärka känslan av att man har en gemensam historia och ”känner sig annorlunda”. Ju starkare 

denna känsla är, desto mer har individen internaliserat normen om endogami och ju mer 

internaliserad denna norm är, desto troligare är det att individen kommer att gifta sig endogamt. 

Vidare kan gruppsanktioner genomföras som syftar till att öka sannolikheten att den unga 

människan träffar en partner inom gruppen. Exempelvis kan man sträva efter att placera den unga 

personen i ”lokala äktenskapsmarknader” som är socialt och etniskt segregerade. De tre viktigaste 

bland dessa är skolan, bostadsområdet och arbetsplatsen. 

Fiebert et al. (2004) hade en hypotes kring att man kan tänka sig att gå på en träff med en 
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person som tillhör en annan etnisk grupp, men helst håller sig inom gruppen när det gäller mera 

långvariga relationer. För att testa hypotesen genomfördes en studie där försökspersoner visades 

bilder av personer med olika etniskt ursprung (olika hudfärg). Försökspersonerna ombads välja 

vem de helst skulle gå på en träff med, vem de skulle vilja ta hem till sina föräldrar, vem de helst 

skulle gifta sig med och vem de helst skulle ha som mor/far till sina barn. Resultaten visade att 

försökspersonerna höll sig alltmer inom gruppen efterhand som valen de skulle göra innebar 

långvariga relationer. 

En minoritetsgrupp lever ofta under ett upplevt hot från majoritetskulturen (Judd, 1990). 

Eftersom man är mindre till antalet upplever många en rädsla att ”slukas upp” av det omgivande 

samhället. Ett sätt att förhindra detta är att begränsa de sociala relationerna med personer från 

majoritetsgruppen och särskilt när det gäller den mest betydelsefulla relationen av alla – 

äktenskapet (Kalmijn, 1998). I en studie av mormoner i Utah i USA fann dock Carol Markstrom-

Adams (1991) att mormonerna, trots att de var i majoritet i staten Utah, hade den sortens 

försvarsinriktade inställning till utgruppen som normalt förknippas med minoritetsgrupper. Sett 

till hela landet är dock mormoner i minoritet och mormonernas inställning till partnerval utanför 

gruppen kan tänkas spegla den känsla av minoritetsstatus man upplever i ett mer globalt 

sammanhang, snarare än att spegla majoritetsstatusen i den lokala kontexten. Detta att se sig som 

en minoritet i det större samhället och att ha en historia av religiös förföljelse kan enligt 

Markstrom-Adams vara faktorer som bidrar till ett motstånd mot partnerval utanför gruppen – två 

kännetecken som är gemensamma för såväl den mormonska som den judiska gruppen. 

 

Kollektivism – individualism 

Kollektivism-individualism handlar enkelt uttryckt om huruvida man sätter gruppens mål 

eller de egna målen först. Enligt Oyserman (1993) kan man se på kollektivism och individualism 

som världsåskådningar med funktionen att rikta uppmärksamheten mot vissa aspekter av såväl 

sig själv som vissa karakteristika för interpersonellt och intergruppsbeteende. Om man tittar på de 

rena formerna av kollektivism och individualism ser man att skillnaden i uppförande gentemot 

ingruppsmedlemmar jämfört med uppförandet mot utgruppsmedlemmar är större hos 

kollektivistiska personer än hos individualistiska personer (Triandis, McCusker & Hui, 1990). 

För kollektivistiska individer definieras ingruppen bäst utifrån ett gemensamt öde, där den i ett 

historiskt perspektiv har haft en avgörande betydelse för gruppens medlemmars överlevnad.  
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Även individualister förhåller sig till ingrupper och utgrupper, men Triandis et al. menar 

att de inte upplever en skarp kontrast mellan dem och beter sig heller inte annorlunda mot 

medlemmar av ingruppen än utgruppen. Om en konflikt uppstår mellan ingruppens mål och 

individuella mål har ingruppens mål företräde i en kollektivistisk kultur medan individuella mål 

har företräde i en individualistisk. I kollektivistiska kulturer styrs medlemmarnas beteende i stor 

utsträckning av gruppnormer, medan de i individualistiska kulturer styrs av individuella 

önskemål och kostnad-vinst analyser. Det vill säga att det som har avgörande betydelse för socialt 

beteende i kollektivistiska kulturer är gemensamma normer medan det i individualistiska är 

personliga attityder. Vidare betonar kollektivistiska kulturer hierarki i större utsträckning (än 

individualistiska) och det finns även en förväntan på att ingruppen ska vara homogen i 

förhållande till åsikter och att inga åsiktsskillnader ska komma till omvärldens vetskap. I 

individualistiska kulturer är konfrontationer inom ingruppen accepterade och anses vara 

önskvärda eftersom de ”rensar luften”.  

I kollektivistiska kulturer betonas ett gemensamt öde, gemensam prestation samt 

ömsesidigt beroende inom gruppen, medan individualistiska kulturer lägger vikt på personligt 

öde, prestation och oberoende. Självständighet har i dessa två olika former av kulturer två olika 

innebörder. I en kollektivistisk kultur innebär det att man inte ska vara en börda för ingruppen 

medan det i en individualistisk kultur innebär att man kan klara sig själv. I kollektivistiska 

kulturer är man engagerad i vad som händer i ingruppen och med dess medlemmar. Detta gäller 

även för individualistiska kulturer men i dessa är ingruppen en begränsad grupp bestående enbart 

av den närmaste släkten och några få bästa vänner (ibid.).  

Triandis et al. lyfter fram att det utöver ren kollektivism finns gradskillnader samt att det 

finns individer som har både kollektivistiska och individualistiska attribut. Även Oyserman 

(1993) finner i sin forskning stöd för hypotesen att individualism och kollektivism är distinkta 

dimensioner och inte två motsatta poler på en dimension på så sätt att kollektivistiska personer 

kan interagera med utgruppsmedlemmar och om behov uppstår kan individualister fokusera på 

gruppens bästa. Studier av unga judar i Israel har visat att judar kan anses vara mer 

kollektivistiska än individualistiska men att det finns en tydlig tendens av en växande orientering 

mot individualism. Vidare har unga judar i Israel ett mer kollektivistiskt tänkande än unga i 

Europa (Sagy, Orr, Bar-On & Awwad, 2001; Oyserman, 1993) och judar i USA är mer 

kollektivistiska än vita amerikaner (Brown et al., 2003).  
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Sammanfattningsvis har forskningen inom social kognition visat att vår perception färgas 

av vår sociala tillhörighet och våra sociala referensramar. Även individens perception av 

attraktivitet hos andra kan påverkas av den sociala identiteten. Den sociala identiteten utforskas 

närmare av social identity theory och social categorization theory vilka är riktningar som pekar 

mot att vi i vissa sammanhang beter oss mera som en prototypisk representant för vår ingrupp än 

en unik individ. Detta kan även antas påverka de generella principer som tros styra den 

personliga attraktionen – likhetsprincipen och komplementaritetsprincipen. Av dessa har 

likhetsprincipen fått mer stöd av forskningen. Minoritetsgrupper antas skilja sig från 

majoritetsgrupper när det gäller partnervalsbeteende. Eftersom många minoritetsgrupper upplever 

sig vara utsatta för hot från det omgivande samhället kännetecknas de av att sluta sig inom 

gruppen när det gäller partnerval. Majoritetsbefolkningen torde därmed styras mera av generella 

principer för attraktion och partnerval, medan minoriteter antas bete sig mera kollektivistiskt och 

påverkas mer av sin etniska identitet när det gäller partnerval. 

 

Syfte och hypoteser 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka varför man väljer en partner inom den egna 

etniska gruppen samt huruvida en etnisk minoritetsgrupp skiljer sig från majoritetsbefolkningen 

när det gäller attraktionsmönster. Är det samma principer som gäller för båda grupperna eller 

behöver vi olika förklaringsmodeller för att förklara fenomenet i de två grupperna? De hypoteser 

vi ämnar undersöka i föreliggande uppsats är;  

(1) Likhet är den bästa prediktorn för endogamt partnerval när det gäller etniska 

majoritetsgrupper.  

(2) Graden av etnisk identitet är en bättre prediktor än likhet när det gäller endogamt 

partnerval hos etniska minoriteter. 

(3) Individer som tillhör en minoritetsgrupp präglas av en högre grad av kollektivism än 

de som tillhör en majoritetsgrupp och den högre graden av kollektivism gör att 

minoritetsgrupper har en tendens att välja en partner inom gruppen. 

(4) Den etniska identiteten påverkar individens perception av andras attraktivitet på så 

sätt att man tycker att medlemmar av den egna gruppen är mer attraktiva än andra. 
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Metod 

  

Deltagare 

Med ”judar” avsåg vi personer som, när de tillfrågades om religiös tillhörighet, angav 

alternativet ”jude”. Definitionen av judar omfattade personer som var födda såväl i Sverige som 

utomlands och vars föräldrar var födda såväl i Sverige som utomlands. Med ”svenskar” avsåg vi 

personer som är födda i Sverige och vars föräldrar är födda i Sverige. Dessutom innebar 

definitionen att de, när de tillfrågades om religiös tillhörighet, svarade ”kristen” eller ”ingen”. 

Deltagarna i studien rekryterades inledningsvis från två judiska studentföreningar samt två 

studentnationer. Ett mail skickades till en kontaktperson i varje förening, som vidarebefordrade 

mailet till sina medlemmar. Såväl de judiska föreningarna som studentnationerna verkar vid olika 

universitet i större städer i Sverige och hänsyn togs till att organisationerna inte representerade ett 

visst studieområde eller en viss politisk inriktning. Ytterligare en rekrytering gjordes på 

universitetsområdet i Lund. Det totala antalet deltagare som genomförde undersökningen var 150 

personer, varav 65 var kvinnor och 85 män. Fyrtiotvå personer passade in på vår definition av 

judar och 42 personer på vår definition av svenskar och könsfördelningen i gruppen judar var 21 

kvinnor och 21 män och för gruppen svenskar 19 kvinnor och 23 män. Av deltagarna var 67 % 

mellan 19-24 år, 26 % mellan 25-30 och 6 % 31 år eller äldre. Sextio procent av svenskarna 

angav att det område de kom från var ett ”högstatusområde” medan 38 % angav att de kom från 

ett medelstatusområde. Bland judarna kom 31 % från ett högstatusområde medan 67 % kom från 

medelstatusområde. Trettioåtta procent av judarna var födda i Sverige och hade föräldrar som var 

födda i Sverige medan 62 % av dem hade utländskt påbrå. Samtliga deltagare rekryterades från 

storstadsregioner i Sverige och 87 % var studerande, medan 13 % arbetade. Bland judarna 

uppgav 43 % att de hade en partner och bland dessa hade 67 % en partner som inte var jude. När 

det gällde svenskarna hade 50 % en partner och bland dessa hade 6 personer (5 %) en partner 

som inte var svensk. 

 

Material 

Tre instrument användes i studien: ett frågeformulär bestående av fyra skalor som gällde 

etnisk identitet och partnerval, en skala som mätte kollektivism och en bildundersökning som 

gällde attraktivitetsskattning av bilder.  
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Formulär för etnisk identitet och partnerval. Frågeformuläret som gällde etnisk identitet och 

partnerval hämtades från en studie av Brown et al. (2003) och översattes och anpassades till 

svenska förhållanden av författarna till föreliggande studie. Detta frågeformulär var i sin tur en 

vidareutveckling av ett formulär skapat av Liu, Campbell och Condie (1995). Liu et al. 

ursprungliga frågeformulär var anpassat för medlemmar i olika etniska grupper och handlade om 

bedömningen av personer i deras egen samt andra etniska grupper. Brown et al. hade anpassat 

detta formulär till judiska deltagare. 

För att översätta Brown et als. test behövdes en definition av en svensk motsvarighet till 

”white/anglo [american]”. I orginaltestet definierades ”white/anglo” som personer vars förfäder 

normalt kom från Europa och praktiserade kristendom. White/Anglo översattes till ”svensk” 

vilket definierades som ”[...] en person som upplever sig tillhöra den kultur som sedan lång tid 

förknippas med Sverige och svenskar.”, utöver den redan beskrivna urvalsdefinitionen. För att 

reda ut eventuella otydligheter genomförde vi en förstudie på ett mindre antal svenskar och judar 

(n=9) varvid formuläret omarbetades ytterligare en gång. Vi strävade efter att i så stor 

utsträckning som möjligt skapa en översättning som låg så nära originalformuleringen som 

möjligt men att samtidigt ta hänsyn till att formuleringarna på frågorna blev enkla att förstå för 

våra deltagare. På de ställen där vår förstudie visade att en direktöversättning blev svårförståelig 

valde vi att omformulera frågorna så att de blev relevanta och begripliga utifrån svenska 

förhållanden. Som ett exempel på detta kan nämnas frågan ”Hur starkt identifierar du dig med 

andra svenska personer?” där vi istället valde att fråga ”Hur stark samhörighet upplever du med 

andra svenska personer?”. Vidare valde vi, utifrån kommentarerna från förstudien, att skapa fyra 

formulär istället för de ursprungliga två, då formuleringen ”en medlem av ditt motsatta kön” 

försvårade förståelsen och läsbarheten. Följaktligen skapades ett formulär för judiska kvinnor, ett 

för judiska män, ett för svenska kvinnor och ett för svenska män (se Bilaga 1). I dessa formulär 

användes könsspecifika ord som ”flickvän”, ”make” med mera, vilket gjorde frågorna mer 

lättförståeliga. Formulären för män respektive kvinnor skilde sig endast åt när det gällde 

användandet av olika könsspecifika termer. I enlighet med originalutgåvan av frågeformuläret 

kombinerade vi olika item i skalor. Formuläret bestod av skalorna: Ingroup Identity Scale, 

Similarity Scale, Social Network Approval Scale och Partner Preference Scale. En skala mätte 

ingruppsidentitet (Ingroup Identity Scale) vilket kan beskrivas som den del av identiteten som 
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handlar om känslan av tillhörighet till den egna etniska gruppen. Ingroup Identity Scale bestod av 

tre item. Skalan mätte känslan av samhörighet med andra individer inom gruppen (”Hur stark 

samhörighet upplever du med andra svenska personer?”), identifieringen med den egna kulturen 

(”Hur starkt identifierar du dig med den svenska kulturen?”) och i vilken utsträckning man deltog 

i kulturella arrangemang som är specifika för gruppen. (”Hur ofta deltar du i judiska kulturella 

arrangemang?”) Försökspersonerna ombads svara på en skala från 1-9 där 1 stod för ”inte alls” 

och 9 stod för ”väldigt starkt”. Genomgående i enkäten angav försökspersonerna på detta sätt sina 

svar på en skala från 1-9. När det gällde den judiska gruppen fanns ytterligare 2 item i Ingroup 

Identity Scale. Dessa item gällde identifieringen med den judiska religionen (Hur starkt 

identifierar du dig med den judiska religionen?) samt i vilken utsträckning man deltog i judiska 

religiösa arrangemang (”Hur ofta deltar du i judiska religiösa arrangemang?”). Reliabiliteten för 

Ingroup Identity Scale var Cronbachs α 0.88  för den judiska gruppen och 0.63 för den svenska. 

 

De övriga tre skalorna relaterade mer specifikt till en potentiell romantisk partner. 

Likhetsskalan (Similarity Scale) kombinerade sex item som handlade om hur lik man upplevde 

sig vara en typisk student av samma etnicitet som en själv (”Det finns flera olika aspekter av 

likhet. Vi vill att du med skalornas hjälp beskriver hur mycket du känner att du liknar den typiska 

svenska studenten på följande områden”). De områden deltagaren skulle förhålla sig till var: 

kulturell bakgrund, personliga värderingar, personlighet, sätt att uttrycka sig och religiositet. 

Dessutom blev deltagarna ombedda att föreställa sig en stereotyp bild av en student av motsatt 

kön som tillhör den egna etniska gruppen (”Det finns personer som har väldigt stereotypa idéer 

om medlemmar av olika etniska grupper. Oavsett om du tror på att det finns utmärkande drag hos 

medlemmarna i en grupp eller ej vill vi att du anger hur du tror att synen på en stereotyp judisk 

manlig student är. Använd skalan nedan för att ange hur du tror synen på en stereotyp judisk 

manlig student är när det gäller följande egenskaper.”), varvid deltagarna skulle skatta 

egenskaperna: social status, personlig inkomst, utbildning, fysisk attraktivitet, åtråvärdhet och 

sexighet. Därefter skulle deltagaren ange hur lik han/hon kände sig denna bild. För Similarity 

Scale var reliabiliteten Cronbachs α 0.73 för den judiska gruppen och 0.65 för den svenska. 

 

Skalan som mätte stöd från det sociala nätverket (Social Network Approval Scale) bestod 

av fyra item gällande vilken inställning deltagaren trodde att deras föräldrar och vänner skulle ha 
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till en partner från den egna gruppen (T ex ”Vilken inställning skulle dina vänner ha till att du var 

tillsammans med någon som är svensk?”) samt vilken inställning deltagaren trodde att familjen 

och vännerna till en partner av samma etnicitet som en själv skulle ha till henne/honom (t ex 

”Vilken inställning tror du att föräldrarna till en judisk student skulle ha till att hon var 

tillsammans med dig?”). När det gällde den judiska gruppen valde vi utifrån reaktioner från 

förstudien att göra en uppdelning mellan de judiska och icke-judiska vännerna när det gällde 

inställningen till partnerval inom gruppen (t ex ”Vilken inställning skulle dina icke-judiska 

vänner ha till att du var tillsammans med någon som är jude?”). Dessutom tyckte vi att det även 

var viktigt att undersöka den upplevda graden av socialt stöd från den större judiska gruppen 

(”Vilken inställning skulle judiska församlingen i din stad ha till att du var tillsammans med 

någon som är judinna?”). Reliabiliteten för Social Network Approval Scale var för den judiska 

gruppen Cronbachs α 0.73 och för svenskarna 0.95. 

 

Den sista skalan, partnervalsskalan (Partner Preference Scale), mätte deltagarens egna 

preferenser för vem de kunde tänka sig att ha en relation med. Denna skala bestod av sex item, en 

som mätte deltagarens skattning av lämpligheten av att vara tillsammans med någon från den 

egna gruppen (t ex ”Förutsatt att ni passar ihop för övrigt, hur lämplig anser du att en svensk 

person skulle vara som pojkvän?”), en som mätte deltagarens skattning av lämpligheten av att 

gifta sig med någon från den egna gruppen (t ex ”Förutsatt att ni passar ihop för övrigt, hur 

lämplig anser du att en svensk person skulle vara som hustru?”), en som mätte deltagarens 

skattning av sannolikheten att de kommer bli tillsammans med någon från den egna gruppen (t ex 

”Hur sannolikt är det att du kommer bli tillsammans med en judinna inom en snar framtid?”) 

samt en som mätte deltagarens skattning av sannolikheten att de kommer att gifta sig med någon 

från den egna gruppen (t ex ”Hur sannolikt är det att du kommer gifta dig med någon som är 

jude?”). De två sista item lade vi till för att undersöka den generella inställningen till partnerval 

inom gruppen (t ex ”Hur viktigt anser du att det är att din pojkvän är svensk?”). För Partner 

Preference Scale var reliabiliteten för judar Cronbachs α 0.80 och för den svenska gruppen 0.59. 

 

Såväl Similarity Scale som Partner Preference Scale och Social Network Approval Scale 

fanns även i en uppsättning som gällde en person som inte tillhör den egna etniska gruppen. När 

det gällde Similarity Scale tillfrågades försökspersonerna exempelvis ”Hur lik känner du dig, på 
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ovanstående områden, en icke-svensk kvinnlig student?”(Cronbachs α 0.80 för den judiska 

gruppen; 0.78 för den svenska). För Partner Preference Scale (Cronbachs α 0.83 för judar; 0.88 

för svenskar) är ett exempel ”Förutsatt att ni passar ihop för övrigt, hur lämplig anser du att en 

icke-judisk person skulle vara som flickvän?” och för Social Network Approval Scale ställdes 

exempelvis frågan ”Vilken inställning skulle dina föräldrar ha till att du var tillsammans med 

någon som inte är svensk?”( Cronbachs α 0.65 för den judiska gruppen; 0.88 för den svenska). 

 

Kollektivismskalan. Utöver dessa skalor använde vi även en kollektivismskala som bestod 

av sex item. Skalan hämtades ursprungligen från Oyserman (1993) och handlade om hur mycket 

avseende man fäster vid gruppens välbefinnande i förhållande till sitt eget och hur starkt knuten 

man är till gruppen. Även denna skala översattes på samma sätt som formuläret för etnisk 

identitet och partnerval. Deltagarna ombads förhålla sig till påståenden som: ”Det som är bra för 

min grupp är bra för mig” (1 = instämmer inte alls, 9 = instämmer helt). Reliabiliteten var 

Cronbachs α 0.84 för den judiska gruppen och 0.73 för den svenska. 

 

Bildstudie. I den andra delen av undersökningen skattade deltagarna bilder av personer av 

motsatt kön för attraktivitet. Bilderna hämtades från en forskningsstudie som genomförts av 

Braun, Gründl, Marberger, & Scherber (2001) vid Rostock och Regensburg Universitet. Deras 

forskningsstudie ämnade undersöka vilka ansiktsdrag som anses vara attraktiva hos kvinnor och 

män. Ansiktena var skattade för attraktivitet och vi valde ut ansikten där spridningen mellan de 

olika ansiktena var så stor som möjligt när det gällde attraktivitetsskattning. Bilderna var 

morfade, d v s att varje bild bestod av en kombination av två till åtta bilder av verkliga personer. 

Detta gjorde att bilderna gav ett väldigt neutralt intryck och att deras etnicitet var svårbestämd 

(Se bilaga 2 för exempel på bilder). Bilderna bearbetades ytterligare genom att ett halsband 

infogades på varje bild. En uppsättning bilder skapades även där det på halsbandet hängde en 

davidsstjärna (sexkantig stjärna som används som en symbol för judendomen). Personen på 

bilden skulle skattas på en 7-gradig skala. Slutligen innehöll denna del av studien frågor om 

huruvida man sett att personerna på bilderna hade ett halsband på sig och i så fall vilket hänge 

som hängde på halsbandet.  
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Tillvägagångssätt 

Försökspersonerna blev kontaktade via ett standardiserat mail där studien presenterades 

som ”en undersökning om attraktion” (se Bilaga 3). Vidare fick deltagarna en adress till en 

hemsida och ett lösenord de skulle använda för att logga in på sidan. För att öka svarsfrekvensen 

informerades deltagarna om att de som genomförde undersökningen medverkade i en utlottning 

av biobiljetter. 

Efter att deltagarna gått in på hemsidan möttes de av en text där de önskades välkomna 

och ombads uppge lösenord och ange kön. Därefter visades fem bilder på personer av deltagarens 

motsatta kön. Varje bild visades i tre sekunder varefter en 7-gradig skala visades där de skulle 

ange hur attraktiv de ansåg personen var (1 = mycket oattraktiv, 7 = mycket attraktiv). Alla 

deltagare fick se samma 5 ansikten, men i slumpvis varierad ordning. Av de fem bilder deltagaren 

fick se var det en bild där personen hade ett halsband med en davidsstjärna på sig. Vilket av de 5 

ansiktena som visades med en davidsstjärna varierade slumpvis och slumpen avgjorde även när i 

bildserien denna bild visades. Bildstudien kan ses som ett kvasiexperiment där fördelningen i 

experiment och kontrollgrupp inte var slumpvis, men där alla variabler utom den oberoende 

varierades slumpvis. Den oberoende variabeln var davidsstjärnan i halsbandet, medan den 

beroende variabeln var attraktivitetsskattningen av bilderna. Efter att deltagarna sett samtliga 

bilder fick de svara på frågor om huruvida de sett att någon av personerna på bilderna hade haft 

ett halsband och vad det i så fall var för hänge i halsbandet. 

Därefter fick deltagarna svara på några demografiska frågor (t ex ålder, sysselsättning, 

religionstillhörighet) som, utöver att ge oss viktig information, visade om de stämde in på våra 

inklusionskriterier och därmed skulle komma vidare till ett av våra frågeformulär. De som vare 

sig passade in i vår testgrupp (judar) eller kontrollgrupp (svenskar) kom vidare till en sida där de 

tackades för deras medverkan och där syftet med studien förklarades. Utöver de personer som 

inte passade in på våra definitioner av svenskar och judar (exempelvis personer med annan 

religiös tillhörighet, svenskar vars föräldrar inte var födda i Sverige m fl) föll personer som angav 

att de var bi- eller homosexuella bort eftersom undersökningen var anpassad för heterosexuella 

personer. Efter övervägande bestämdes även att personer som angav ”frireligiös” när de 

tillfrågades om religiös tillhörighet skulle exkluderas från definitionen av ”svensk”. Bakom detta 

beslut låg antagandet om att många frireligiösa upplever sig vara en marginaliserad grupp i 

samhället (Markstrom-Adams, 1991) och därför inte är representativa för ”majoritetssvensken”. 
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De deltagare som passade in på inklusionskriterierna fick nu fylla i frågeformuläret. Här fick de 

även mer ingående information om studiens syfte. Efter att deltagarna fullföljt frågeformuläret 

erbjöds de att delta i en utlottning av biobiljetter. 

 

Resultat 

 

Samtliga skalor kontrollerades för könsskillnader, men inga signifikanta skillnader fanns 

mellan män och kvinnor. Till att börja med testades huruvida individer som tillhör en 

minoritetsgrupp hade en högre grad av kollektivism än individer från en majoritetsgrupp samt om 

gruppen judar uppvisade en högre grad av ingruppsidentitet i jämförelse med gruppen svenskar. 

Detta gjordes genom att jämföra gruppen judar med gruppen svenskar på variablerna 

kollektivism och Ingroup Identity Scale med ett t-test för oberoende grupper. I likhet med 

hypotesen hade judarna (M=4.62) signifikant högre medelvärde än svenskarna (M=3.89) på 

variabeln kollektivism (t=2.14; df=82; p<0.05). Däremot, i motsättning till hypotesen, hade 

judarna (M=5.93) signifikant lägre medelvärde på ingruppsidentitet än svenskarna (M=6.83) (t= -

2.77; df=82; p<0.01). Levene´s test for equality of variances visade på en större variation i den 

judiska gruppen när det gällde variabeln Ingroup Identity Scale (F = 27.40; p<0.01), vilket låg 

bakom en undersökning av huruvida den judiska gruppens skattning på ingruppsidentitet var 

normalfördelad. Det visade sig att detta inte var fallet utan judarna verkade snarare placera sig i 

en ”lågidentitetsgrupp” (n=17) och en ”högidentitetsgrupp” (n=25) (se Figur 1). Svenskarnas 

ingruppsidentitet var normalfördelad. Graden av religiös ortodoxi i den judiska gruppen mättes 

också och det visade sig att denna variabel var starkt relaterad till ingruppsidentitet (r = 0.74; 

p<0.01). Judarna i hög- och lågidentitetsgruppen skiljde sig även signifikant åt när det gällde 

kollektivism – judarna i högidentitetsgruppen (M=5.33) var mera kollektivistiska än judarna i 

lågidentitetsgruppen (M=3.57) (t=3.68; df=40; p<0.01). 
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Antal individer (judiska gruppen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Medelvärde på ingruppsidentitet (judiska gruppen) 
 
                    2        3       4       5       6       7       8       9 
        =  lågidentitetsgrupp        
        = högidentitetsgrupp 
 

Figur 1. Fördelning av gruppen judars medelvärde på variabeln ingruppsidentitet. 

 

Vidare fanns det en förväntan om att båda grupperna skulle vara mer positivt inställda till 

potentiella partners från ingruppen (t ex ”svenskar”) än partners från utgruppen (t ex ”icke-

svenskar”). Dessutom förväntades båda grupperna uppleva ett starkare stöd från det sociala 

nätverket för partnerval inom den egna gruppen samt att de skulle känna sig mera lika personer 

från den egna gruppen. Dessa hypoteser testades med t-test för beroende grupper. Det resultat vi 

förväntade oss för att få stöd för vår hypotes var att skillnaden i medelvärde mellan skattningen 

av ingruppen och utgruppen skulle vara signifikant. Skillnaden i medelvärde (Mean Difference) 

när det gällde partnerval inom respektive utom gruppen var signifikant för båda grupperna. Båda 

grupperna var alltså mer positivt inställda till en partner från den egna gruppen än en partner från 

en utgrupp (Mean Difference för judar [MDj] = 1,32; t= 2.36; df=41; p<0.05; Mean Difference 

för svenskar [MDs] = 0.82; t=2.56; df=41;  p<0.05). Även när det gällde stödet från det sociala 

nätverket (Social Network Approval Scale) var skillnaden i medelvärde signifikant för båda 

grupperna (MDj = 2.21; t=10.62; df=41;  p<0.01; MDs = 1.42; t=6.03; df=41;  p<0.01). För båda 

grupperna gällde alltså att man upplevde ett starkare stöd från det sociala nätverket när det gällde 

att välja en partner inom den egna gruppen än när det gällde partnerval utanför gruppen. När det 

gällde upplevd likhet (Similarity Scale) var skillnaden i medelvärde signifikant för båda 

grupperna (MDj = 1.47; t=4.94; df=41; p<0.01; MDs = 1.98; t=8.33; df=41; p<0.01). För båda 

grupperna gällde därmed att man upplevde sig vara mer lik en person från den egna gruppen än 

en person utanför gruppen. Efter att skillnaden mellan gruppernas skattning av in- och utgrupp 
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hade kontrollerats testades skillnader mellan svenskar och judar. Detta gjordes genom att jämföra 

judarnas och svenskarnas skillnad i medelvärde mellan skattning av in- och utgrupp med t-test för 

oberoende grupper. Det visade sig att judarna upplevde ett signifikant större stöd än svenskarna 

från det sociala nätverket när det gällde partnerval inom gruppen (MDj =2.21; MDs =1.42; 

t=2.52; df=82; p<0.05). Inom den judiska gruppen kunde det konstateras att 

högidentitetsgruppen, jämfört med lågidentitetsgruppen, kände sig mer lika andra judar än icke-

judar (MD ”högidentitetsgruppen” = 2.06; MD ”lågidentitetsgruppen”= 0.59; t= -2.61; df=40; 

p<0.05). Vidare var högidentitetsgruppen signifikant mera positivt inställda till en judisk partner 

än en icke-judisk (MD ”högidentitetsgruppen” = 2.60; MD ”lågidentitetsgruppen”= -0.58; t=3.07; 

df=40; p<0.01). 

De följande analyserna testade ingruppsidentitetens koppling till partnerval inom gruppen, 

stöd från socialt nätverk och likhet med ingruppsmedlemmar. Detta undersöktes genom att 

korrelera ingruppsidentitet (Ingroup Identity Scale) med variablerna likhet (Similarity Scale), 

partnerval (Partner Preference Scale) samt Social Network Approval Scale. De förväntade 

värdena var att det skulle finnas en korrelation mellan ingruppsidentitet och de övriga variablerna 

bland judarna, men att det inte skulle finnas sådana korrelationer bland svenskarna. Den judiska 

gruppens ingruppsidentitet korrelerade positivt med likhetsskalan (r=0.48; p<0.01), det vill säga 

– det fanns ett samband mellan identifikationen med gruppen och upplevelsen av likhet med 

andra judar. Ingruppsidentiteten bland judarna var även korrelerad till det upplevda stödet från 

omgivningen när det gällde att hitta en judisk partner (r=0.33; p<0.05). Det fanns även en 

korrelation mellan ingruppsidentitet och en preferens för partnerval inom gruppen (r=0.59; 

p<0.01). Den svenska gruppens identifikation med andra svenskar korrelerade dock endast 

positivt med deras skattning av att vara lika andra svenskar (r=0.42; p<0.01). Vidare undersöktes 

förhållandet mellan ingruppsidentitet och partnerval utanför gruppen, det sociala nätverkets stöd 

för partnerval utanför gruppen samt likhet med en medlem av en utgrupp.  

För båda grupperna gällde att det inte fanns någon signifikant relation mellan 

ingruppsidentitet och variablerna likhet och social network approval scale när det gällde 

utgruppen. Hos gruppen judar korrelerade däremot ingruppsidentiteten negativt med inställningen 

till icke-judiska partners (r = -0.33; p<0.05). Det fanns hos judarna ett samband mellan hög grad 

av etnisk identitet och en negativ inställning till partnerval utanför gruppen. 
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Dessutom fanns hypoteserna att likhet skulle vara den bästa prediktorn för partnerval när 

det gällde etniska majoritetsgrupper samt att graden av etnisk identitet var en bättre prediktor än 

likhet när det gällde etniska minoritetsgrupper. Dessa hypoteser testades med stegvisa 

regressionsanalyser. Grupperna judar och svenskar testades var för sig. Ingruppsidentitet, ”relativ 

likhet” och ”relativt stöd från det sociala nätverket” ställdes som prediktorer för ”relativt 

partnerval” och därigenom undersöktes vilken variabel som kunde förklara störst varians när det 

gällde preferens för en partner inom den egna gruppen. Den ”relativa skattningen” definierades 

som skillnaden i medelvärde mellan skattningen av ingruppen och skattningen av utgruppen på 

varje variabel. Den relativa likhetsskalan var alltså skillnaden i medelvärde (MD) mellan hur lik 

en person från ingruppen man upplevde sig vara och hur lik en person från utgruppen man 

upplevde sig vara. Samma princip gällde för de övriga ”relativa” skalorna. De relativa skalorna 

ansågs därmed mäta ”preferensen för ingrupp jämfört med utgrupp”. De resultat som förväntades 

utifrån hypoteserna var att likhet skulle vara den bästa prediktorn när det gällde den svenska 

gruppen och att ingruppsidentitet skulle vara den bästa prediktorn i den judiska gruppen. Den 

variabel som bäst predicerade relativt partnerval i gruppen judar var relativ likhet (R2 = 0.31; 

p<0.01). Utöver relativ likhet kunde även ingruppsidentitet förklara varians på variabeln relativt 

partnerval i gruppen judar (R2 Change = 0.10; p<0.05). För gruppen svenskar var relativt stöd 

från det sociala nätverket den variabel som bäst kunde predicera relativt partnerval (R2= 0.15; 

p<0.05). Utöver relativt stöd från det sociala nätverket kunde även relativ likhet förklara varians 

på variabeln relativt partnerval i gruppen svenskar (R2 Change = 0.09; p<0.05).  

Ytterligare stegvisa regressionsanalyser utfördes för att utreda rollen kollektivistiskt 

tänkande spelade för partnerval inom gruppen. Utifrån våra hypoteser fanns en förväntan om att 

kollektivism skulle vara en bättre prediktor för den judiska gruppen än för den svenska gruppen. 

Kollektivism kunde inte predicera endogamt partnerval utöver det som förklarades av Social 

Network Approval när det gäller svenskarna. Kollektivism predicerade inte endogamt partnerval 

bättre än likhet för judar. Dock kunde kollektivism förklara varians utöver likhet – d v s 

kollektivism predicerade partnerval inom gruppen, även då man tagit likhet med i beräkningen 

(R2 Change 0.13; p<0.01). Ingruppsidentitet förklarade inte någon varians utöver den som 

förklarats av kollektivism bland judarna. Hypotesen fick därmed stöd av våra data. Inom gruppen 

judar visade resultaten att kollektivism i själva verket var det som bäst kunde predicera endogamt 
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partnerval i högidentitetsgruppen (R2  = 0.31; p<0.01), medan kollektivism inte kunde predicera 

partnerval inom gruppen när det gällde lågidentitetsgruppen. 

Den fjärde hypotesen var att den etniska identiteten påverkar individens perception av 

andras attraktivitet på så sätt att man tycker att medlemmar av den egna gruppen är mer attraktiva 

än andra. För att undersöka denna hypotes jämfördes de judiska och svenska gruppernas 

attraktivitetsskattning av personer som hade haft en davidsstjärna på sig. De resultat som kunde 

förväntas utifrån vår hypotes var att det skulle finnas en signifikant skillnad mellan grupperna vid 

attraktivitetsskattningen av personer med davidsstjärna, men att det inte skulle finnas en sådan 

skillnad när det gällde personer utan davidsstjärna. Ett t-test för oberoende grupper visade att 

judarnas attraktivitetsskattning var signifikant högre än svenskarnas när det gällde personer som 

hade en davidsstjärna på sig (Judar: M = 4,36; Svenskar: M = 3,62; t=2.29; df=82; p<0.05). 

Däremot fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna i deras skattning av personer som 

inte haft davidsstjärna på sig (Judar: M = 3,79; Svenskar: M = 3,95; t= -0.99; df=82; p>0.05). För 

att titta närmare på fenomenet gjordes ett t-test för beroende grupper där skattningen av personer 

med och utan davidsstjärna jämfördes. Grupperna testades var för sig. Det resultat som här skulle 

ge ytterligare stöd åt hypotesen var om det fanns en signifikant skillnad mellan 

attraktivitetsskattningen med och utan davidsstjärna inom grupperna. Det visade sig att det fanns 

en signifikant skillnad i hur judarna skattande samma personer med och utan davidsstjärna (Med 

davidsstjärna: M = 4.36; Utan davidsstjärna: M =3.79; t=2.19; df=41; p<0.05) där personerna 

med davidsstjärna skattades som mer attraktiva än dem utan. Hos svenskarna fanns det en 

tendens till att skatta personer med davidsstjärna som mindre attraktiva än dem utan (Med 

davidsstjärna M = 3.62; Utan davidsstjärna M =3.95; t= -1.64; df=41; p=0.109). Denna tendens 

var dock inte signifikant. Då det fanns en hypotes om att dessa processer skulle vara omedvetna 

undersöktes i vilken utsträckning deltagarna hade lagt märke till och kunnat identifiera hänget 

med chi-square test. Resultaten visade att en signifikant andel judar hade sett davidsstjärnan (29 

sett davidsstjärnan, 13 inte sett davidsstjärnan, p<0.01) medan en signifikant andel av svenskarna 

inte hade sett davidsstjärnan (37 hade inte sett davidsstjärnan, 5 hade sett davidsstjärnan, p<0.01). 

För att undersöka om det fanns skillnader i skattningen av personer med och utan hänge bland 

dem som inte identifierat davidsstjärnan i den judiska gruppen utfördes ett t-test för beroende 

grupper på de 13 judar som inte sett davidsstjärnan. Resultatet visade på en tendens till att skatta 
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personer med davidsstjärna som mer attraktiva än personer utan (M med=4.46; M utan=3.85; 

t=1.61; df=12; p=0.134). Detta resultat var dock inte signifikant. 

Samband mellan preferensen för personer som hade davidsstjärna och de övriga skalorna 

undersöktes med bivariata korrelationer och där framkom att det hos judarna fanns ett signifikant 

samband mellan preferens för personer med davidsstjärna och grad av kollektivism (r=0.31; 

p<0.05). Det fanns även en icke-signifikant tendens till att judarnas preferens för personer med 

davidsstjärna hade ett samband med ingruppsidentitet (r=0.29; p=0.067).  

 

Diskussion 

 

Sammanfattningsvis visade resultaten att judarna präglades av en högre grad av 

kollektivism än svenskarna, medan svenskarna uppvisade en högre grad av ingruppsidentitet. 

Judarna tycktes vara indelade i en hög- och lågidentitetsgrupp, något som korrelerade med graden 

av religiös ortodoxi. Såväl svenskar som judar kände sig mer lika personer från den egna 

gruppen, upplevde mer stöd från det sociala nätverket när det gäller att träffa en partner inom 

gruppen samt skulle själva föredra en partner från den egna gruppen. Judarna upplevde mer stöd 

från det sociala nätverket än svenskar när det gällde att träffa en partner inom gruppen. För 

judarna var dessa variabler kopplade till ingruppsidentitet, medan ingruppsidentiteten för svenska 

personer endast hade ett samband med hur lika de känner sig andra svenskar. För judarna gällde 

även att ju starkare ingruppsidentitet de hade, desto mer negativ inställning hade de till att ha en 

icke-judisk partner. Det som bäst kunde förutsäga tendensen att föredra en partner inom den egna 

gruppen för judarna var att de kände sig mer lika judar än icke-judar. En del av variansen kunde 

dock även förutsägas av hur stark deras judiska identitet var. För svenskarna var det upplevelsen 

av att det sociala nätverket var mer positivt inställt till att de valde en svensk partner framför en 

icke-svensk som bäst förutsade deras tendens att föredra en svensk partner. Även upplevelsen av 

att vara mer lik andra svenskar än icke-svenskar kunde förutsäga deras preferens för en partner 

inom gruppen. Ytterligare undersökningar visade att även kollektivistiskt tänkande hos judarna 

kunde förutsäga en del av tendensen att föredra en judisk partner. Det visade sig även att 

ingruppsidentiteten inte kunde förutsäga något utöver det som förutsades av kollektivistiskt 

tänkande hos judarna. Vidare visade resultaten att judarna hade en förhöjd uppmärksamhet när 

det gäller judiska symboler. Resultaten visade även att en judisk symbol gjorde att personer sågs 



 40

som mer attraktiva av judar än av svenskar. Samma personer utan en judisk symbol sågs som lika 

attraktiva av judar och svenskar. För judarna gällde att personerna blev mer attraktiva med en 

judisk symbol än utan. Den preferens judarna upplevde för andra judar hade ett samband med 

deras tendens till kollektivistiskt tänkande. 

 

Resultatdiskussion 

Hypotes 1: Likhet är den bästa prediktorn för endogamt partnerval när det gäller etniska 

majoritetsgrupper. I den mån det fanns en preferens bland svenskarna för att ens framtida partner 

skulle vara svensk antogs det att detta bäst skulle prediceras av att man upplevde sig vara lik en 

”typisk svensk”. Detta antogs gälla för variabler som har betydelse för partnerval (fysisk 

attraktivitet, social status, utbildningsnivå m m). Resonemanget var att ju mer lik man var en 

typisk svensk av det motsatta könet, desto mer borde man föredra en svensk partner. Det skulle 

stämma överens med Newcombs teorier (1956) om att vi finner de personer attraktiva som är lika 

oss när det gäller betydelsefulla attityder och egenskaper. Resultaten visade att svenskarna 

upplevde sig vara mera lika andra svenskar än icke-svenskar, samt att de skulle föredra en svensk 

partner framför en icke-svensk. Dessa två fynd kunde sägas utgöra nödvändiga, men inte 

tillräckliga förutsättningar för att stödja hypotesen. För att närmare undersöka sambandet mellan 

de två variablerna undersöktes därför huruvida likheten kunde predicera det endogama 

partnervalet, samt om det fanns några andra variabler som bättre kunde predicera svenskarnas 

preferens för andra svenskar som kärlekspartner. När det gällde svenskarna var den variabel som 

bäst predicerade endogamt partnerval graden av stöd från det sociala nätverket för partnerval 

inom gruppen. Det upplevda stödet från det sociala nätverket var signifikant större när det gällde 

att träffa en svensk partner jämfört med en icke-svensk partner. Hypotesen att likhet var den bästa 

prediktorn för endogamt partnerval bland etniska majoritetsgrupper fick därmed inte stöd av våra 

data. Detta resultat är intressant eftersom Brown et al. (2003) i sin studie fick stöd för denna 

hypotes när det gällde majoritetsgrupper i USA. Resultaten kan därmed inte utan vidare 

appliceras på ”majoritetsgrupper” i allmänhet, utan får begränsas till att gälla svenskar. En 

tänkbar anledning till att hypotesen inte fick stöd av data är att skalorna som mätte svenskarnas 

likhet med andra svenskar och deras preferens för andra svenskar som kärlekspartners inte hade 

en tillfredställande grad av reliabilitet. Detta kan ha påverkat likhetsskalans prediktionsvärde i 

förhållande till partnervalsskalan negativt. Eftersom stödet från det sociala nätverket stod för 
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störst förklarad varians gällande endogamt partnerval ligger det nära till hands att tolka resultatet 

som stöd för att det sociala nätverkets påverkan är relaterat till tendenserna till endogamt 

partnerval för svenskar. Enligt Kalmijn (1998) ser det sociala nätverket det exogama partnervalet 

som hotande för ingruppen och lägger därför in sanktioner (minskat stöd) mot individer som 

väljer en partner utanför gruppen. Likhet var dock inte betydelselöst för svenskarna och det 

endogama partnervalet kunde även prediceras utifrån likhet, om än inte i lika hög grad som stödet 

från det sociala nätverket. Ännu ett sätt att förstå resultaten är att svenskarnas tendens att tycka att 

de är mer lika andra svenskar helt enkelt beror på svenskarnas majoritetsstatus i Sverige. Som en 

majoritetsgrupp är man en representant för ”det vanliga” och den preferens svenskarna visade 

upp i undersökningen för andra svenskar kan då tänkas bero på att ”det svenska” i Sverige 

representerar ”det vanliga”. Människor har en tendens att tycka om det de är vana vid att se 

(Zajonc, 1968). En preferens för andra svenskar skulle då kunna förklaras av en 

personlighetsmässig konformism och försiktighet hos de svenska deltagarna, snarare än en aktiv 

preferens för medlemmar av den egna gruppen. Vidare representerar majoritetsstatusen en 

högstatusposition och detta kan, enligt Social Dominans-teorin, leda till att medlemmarna 

genomsyras av attityder om att denna position med tillhörande privilegier bör bevaras. 

Bevarandet av denna högstatusposition kan säkras genom att undvika att gruppen blandas med 

utgrupper (Pratto et al., 1994; Sidanius et al., 1996). Formuleringen ”icke-svenskar” som 

användes i undersökningen kan vidare associeras med en negativ stereotyp av en invandrare hos 

svenskarna och resultatet kan även tolkas som speglande den svenska gruppens etnocentrism i 

begreppets ursprungliga betydelse, nämligen att förringa och nedvärdera andra grupper (Sumner, 

1906). Detta är dock inte en slutsats man kan dra av föreliggande undersökning eftersom ett mått 

på etnocentrisk nedvärdering av andra grupper inte ingått i studien. Den definition av 

etnocentrism som beskrivs av Judd et al. (1995) och som betonar övervärderingen av ingruppen 

snarare än nedvärdering av utgruppen kan däremot användas för att förstå resultaten.  

Den svenska gruppen innehar en högstatusställning i Sverige. Vi har enligt Social 

Exchange Theory (Blau, 1964) en tendens att attraheras av personer som innehar hög status och 

därmed besitter en eftertraktad resurs. Svenskarnas tendens att föredra andra svenskar, liksom det 

sociala nätverkets stöd för detta, skulle kunna tyda på denna statuskamp när det gäller partnerval 

och attraktion. 
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När det gäller etniska majoritetsgrupper visar studien sammantaget att hypotesen om att 

likhet bäst skulle predicera endogamt partnerval när det gällde etniska majoritetsgrupper inte fick 

stöd. Svenskarna hade en preferens för att välja en svensk partner framför en icke-svensk och en 

av de huvudsakliga förklaringar som framkastats för att förstå denna tendens är att den ”tredje 

gruppen” – det sociala nätverket – kan tänkas utöva ett tryck på individen mot att välja en partner 

inom gruppen. En annan tolkning är att preferensen för andra svenskar handlar om 

personlighetsmässig konformism och en preferens för ”det vanliga” hos svenskar. Svenskarnas 

preferens för andra svenskar kan vidare ses som beroende på svenskarnas högstatusposition i 

Sverige. Partnervalet inom gruppen kan, mot bakgrund av detta, ses som ett sätt att sluta gruppen 

mot resten av samhället och därigenom bevara sin privilegierade status.  

 

Hypotes 2: Graden av etnisk identitet är en bättre prediktor än likhet när det gäller 

endogamt partnerval hos etniska minoriteter. Den etniska identiteten antogs vara mera uttalad 

hos minoritetsgrupper än hos majoritetsgrupper (Markstrom-Adams, 1991). Ju mer uttalad och 

lättillgänglig en social identitet är (t ex ”judiskhet”) desto mer benägen är individen, enligt self-

categorization theory, att se sig själv och andra som prototypiska representanter för en social 

kategori. Ingruppen favoriseras då över utgruppen och detta kan leda till att man anser att det är 

viktigt att den partner man väljer också är en medlem av ingruppen (Turner, 1999). Detta innebär 

att det inte längre skulle vara fråga om personlig attraktion, utan snarare social attraktion (Hogg 

& Hains, 1996). Utifrån detta resonemang framlades en hypotes om att graden av etnisk identitet 

skulle vara en bättre prediktor än likhet när det gäller minoritetsgrupper. Hypotesen fick dock inte 

stöd av våra data, då likhet i själva verket var den bästa prediktorn när det gällde den etniska 

minoritetsgruppen – judarna. Intressant att konstatera var dock att ingruppsidentitet, även om den 

inte var en bättre prediktor än likhet, var en signifikant prediktor för endogamt partnerval när det 

gällde judarna, men inte när det gällde svenskarna. Ännu ett stöd för den större betydelsen av 

etnisk identitet bland minoritetsgrupper jämfört med majoritetsgrupper var resultaten att 

ingruppsidentiteten bland judar hade ett samband med såväl upplevelsen av att vara lik andra 

judar som känslan av att det sociala nätverket stödjer partnerval inom gruppen. Det fanns även ett 

samband mellan graden av etnisk identitet och preferensen för partnerval inom gruppen. Bland 

svenskarna fanns det, som tidigare nämnts, endast ett samband mellan ingruppsidentitet och den 

upplevda likheten med andra svenskar.  
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Stödet från det sociala nätverket när det gäller partnerval inom gruppen var signifikant 

större för den judiska gruppen än den svenska och att välja en annan jude som partner kan 

därmed ge tillgång till en värderad resurs (stöd från det sociala närverket). Detta kan göra att 

judarna ser andra judar som mer attraktiva och därmed har en preferens för att välja en judisk 

partner enligt Social Exchange Theory (Blau, 1964). Judarnas resultat visade sig passa väl in på 

den hypotes vi hade kring etniska majoritetsgrupper (likhet är den bästa prediktorn för partnerval 

när det gäller etniska majoritetsgrupper) och resultatet kan tyda på att endogaminormen bland 

judarna håller på att försvagas i takt med att förutsättningarna för att hitta en judisk partner blir 

sämre (Merton, 1941). Resultatet att judarna hade en lägre grad av ingruppsidentitet än 

svenskarna kan anses ge ett visst stöd åt denna tolkning. Även resultatet att judarna inte visade 

upp en starkare preferens än svenskarna för en partner inom gruppen kan bero på judarnas 

begränsade förutsättningar att hitta en judisk partner eftersom även den upplevda sannolikheten 

att träffa en judisk partner var en del av ”preferensen för endogamt partnerval”. Det fanns en stor 

variation i judarnas skattning av ingruppsidentitet som tydde på att judarna var indelade i två 

grupper – en med en mycket stark judisk identitet och en med en svagare judisk identitet. 

Resultaten pekar mot att de deltagarna som hade en stark judisk identitet var mer benägna än de 

med en svagare judisk identitet att omfattas av åsikten att det är viktigt att inte gifta sig utanför 

gruppen. Ett sätt att tolka detta fynd är att se partnervalet som en sexuell trosbekännelse när det 

gäller minoritetsgrupper (Twine, 1996). Enligt denna tolkning visar individen sin lojalitet mot 

gruppen genom att välja bort icke-judar som möjliga partners och stärker därmed sin judiska 

identitet. Den starka judiska identiteten förstärker tendensen att träffa en judisk partner och valet 

av en judisk partner förstärker i sin tur den judiska identiteten i ett dialektiskt samspel. 

 

Hypotes 3: Individer som tillhör en minoritetsgrupp präglas av en högre grad av 

kollektivism än de som tillhör en majoritetsgrupp och den högre graden av kollektivism gör att 

minoritetsgrupper har en tendens att välja en partner inom gruppen. Ur gruppens synvinkel kan 

det endogama partnervalet ses som något som bevarar gruppens traditioner och särart, medan det 

ur individens synvinkel närmast torde upplevas som begränsande. En högre grad av 

kollektivistiskt tänkande borde därmed orsaka en mera positiv inställning till partnerval inom 

gruppen. Judarna präglades av en signifikant högre grad av kollektivism jämfört med svenskarna 

och kollektivismen var en betydelsefull prediktor för endogamt partnerval för judarna medan den 
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inte kunde predicera partnerval inom gruppen bland svenskarna utöver stöd från socialt nätverk. 

Dessa fynd tyder på att hypotesen kan behållas och att minoritetsgruppen i vår studie präglades 

av en högre grad av kollektivism och att detta gjorde att de hade en tendens att föredra en partner 

inom gruppen. Utifrån Triandis et al. (1990) definition av kollektivistiskt tänkande kan 

minoritetsgrupper tänkas resonera utifrån syllogismen: Det är viktigt för mig att göra det som blir 

bäst för min grupp. Det som blir bäst för min grupp är om jag väljer en partner inom gruppen. 

Alltså: Det är viktigt för mig att välja en partner inom gruppen. De flesta svenska judar anser 

generellt att en jude bör gifta sig med en jude, men skulle själv kunna tänka sig att gifta sig med 

en icke-judisk partner (Dencik, 2005a). Vårt resultat kan därmed tyda på att de judar som är mer 

kollektivistiska till sitt tänkande påverkas mer av den generella attityden att judar bör gifta sig 

med andra judar, medan de som är mindre kollektivistiska påverkas mer av inställningen att man 

för egen del kan tänka sig giftermål med en icke-judisk partner. Judarna som hade en mycket 

stark ingruppsidentitet var betydligt mer kollektivistiska än de judar som hade en svagare 

ingruppsidentitet. Ingruppsidentiteten hade även ett samband med religiös ortodoxi bland 

judarna. Våra resultat tyder på att en viss krets inom den judiska gruppen är religiösa, 

kollektivistiska till sitt tänkande och anser att partnerval inom gruppen är mycket viktigt. De 

judar som är mer liberala i sin religiösa inriktning å sin sida verkar vara mindre kollektivistiska 

och anse det för mindre viktigt att välja en partner inom gruppen (Cavan, 1971; Khatib-Chahidi 

et al., 1998). 

Sammanfattningsvis kan man, när det gällde den judiska gruppen, konstatera att 

hypotesen att graden av etnisk identitet var den bästa prediktorn för partnerval inom gruppen i 

etniska minoritetsgrupper inte fick stöd av våra data.  Den judiska gruppen var däremot betydligt 

mer kollektivistisk och detta hade, i enlighet med hypotesen, en stor betydelse för preferensen för 

endogamt partnerval. Den judiska gruppen verkade innehålla en grupp individer som är religiösa, 

kollektivistiska och anser att partnerval inom gruppen är mycket viktigt. Det finns en skillnad 

mellan majoritetsgrupper och minoritetsgrupper när det gäller möjliga förklaringsmodeller. Som 

visats tidigare kan svenskarnas preferens för andra svenskar förklaras utifrån en preferens för ”det 

vanliga”, medan minoritetsstatusen i sig försvårar en sådan förklaringsmodell när det gäller den 

judiska gruppen. Det finns dock även förklaringsmodeller som kan användas för såväl svenskarna 

som judarna. Exempelvis kan båda gruppernas preferens för en partner inom gruppen förklaras 

med att det sociala nätverket utövar påtryckningar mot individerna i grupperna. Det 
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kollektivistiska tänkandet i den judiska gruppen yttrade sig i att man satte ett större värde på det 

sociala nätverkets stöd när det gäller partnerval. Att välja en annan jude som kärlekspartner gav 

tillgång till denna värderade resurs och detta kan vara en förklaring till att andra judar upplevdes 

som mer attraktiva. Det endogama partnervalet kunde vidare i den judiska gruppen ses som en 

aktivt identitetsskapande handling. Partnervalet blev ett sätt att uttrycka sin lojalitet mot gruppen 

– en sexuell trosbekännelse. 

 

Hypotes 4: Den etniska identiteten påverkar individens perception av andras attraktivitet 

på så sätt att man tycker att medlemmar av den egna gruppen är mer attraktiva än andra. 

Utifrån ett flertal observerade effekter inom social kognition fanns en förväntan om att 

exponeringen av en bild med en person med en davidsstjärna i ett halsband påverkar hur attraktiv 

en jude tycker att personen är (Berscheid et al., 1976; Bornstein, 1989; Collins & Loftus, 1975; 

Kunda, 1987; Zajonc, 1968). Hypotesen fick ett mycket klart stöd i föreliggande studie men 

resultaten kan förstås på många sätt. Resultaten från enkäten tydde som nämnts på att skillnaden 

mellan svenskar och judar när det gällde preferensen för partnerval inom gruppen inte var 

signifikant, men trots detta skilde sig grupperna åt när det gällde attraktivitetsskattning av 

personer med och utan davidsstjärna. Judarna tyckte att personer med davidsstjärna var betydligt 

mera attraktiva än svenskarna gjorde. Däremot fanns ingen skillnad mellan judarnas och 

svenskarnas attraktivitetsskattning av personer utan davidsstjärna. Vidare tyckte judarna att 

personer som hade davidsstjärna på sig var mer attraktiva än samma personer var utan 

davidsstjärna. Resultaten visade därmed tydligt att det var davidsstjärnan, som 

tillhörighetssymbol, som orsakade skillnaden mellan grupperna. Den mest uppenbara tolkningen 

av detta resultat är att blotta vetskapen om att en annan person är jude gör honom/henne mer 

attraktiv i en annan judes ögon. Dessa fynd passar väl in i flera betydelsefulla effekter som 

uppmärksammats inom social kognition. En tolkning av resultatet kan vara att judars och 

svenskars associativa nätverk skiljer sig åt, så att en judinna när hon ser en davidsstjärna har en 

automatisk association till ”partner” och eventuellt ”attraktiv” och att detta påverkar hennes 

bedömning (Collins & Loftus, 1975). Vidare kan det tänkas att de judiska personerna i vår 

undersökning ägnat sig åt motiverade slutledningar (Kunda, 1987). Med andra ord kan de ha 

velat tycka att personerna med davidsstjärna (judarna) var mer attraktiva och därför skattat 

bilderna högre. Ytterligare en socialkognitiv effekt som kan ligga bakom judarnas högre 
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attraktivitetsskattning av andra judar är mere exposure-effekten (Zajonc, 1968; Bornstein, 1989). 

Denna skulle innebära att davidsstjärnan för judarna hade blivit ett objekt laddat med positiv 

affekt genom att det var en symbol de var väl förtrogna med. Davidsstjärnans närvaro på bilden 

kan ha ”smittat” personen på bilden med en varm känsla av igenkänning och gett deltagaren en 

känsla av att personen var mer attraktiv (Fazio, 1998). Judarna lade i högre grad än svenskarna 

märke till davidsstjärnan. Det går dock inte att utröna om judarna medvetet lät sig påverkas av 

davidsstjärnans närvaro (jag ser att där finns en davidsstjärna, så därför tänker jag sätta ett högre 

betyg på bilden) eller om de enbart lade märke till den, men trots detta försökte ge en objektiv 

attraktivitetsskattning av personen på bilden. Hur som helst utgjorde attraktivitetsskattningen ett 

slags mått på partnervalsbeteende, snarare än att spegla deltagarens attityd när det gällde 

partnerval. En tolkning av detta kan vara att frånvaron av skillnad mellan svenskarnas och 

judarnas preferens för endogamt partnerval beror på att judarna anser att det är viktigt att träffa en 

annan jude, men bedömer sannolikheten för detta att vara låg, medan svenskarna inte anser att 

endogamt partnerval är så viktigt, men bedömer det som sannolikt att de kommer att träffa en 

partner inom gruppen. Eftersom skalan som mätte partnervalspreferens innehöll såväl attityd 

kring endogamt partnerval som en sannolikhetsbedömning av att träffa en partner inom gruppen 

kan dessa två faktorer ha jämnat ut skillnaden mellan grupperna. Denna slutsats kan dock inte 

dras utifrån föreliggande studie eftersom dessa två aspekter av det endogama partnervalet inte 

mättes var för sig. Studien tydde dock på att det inte finns någon skillnad mellan svenskar och 

judar när det gäller attityder kring endogamt partnerval men däremot när det gäller 

partnervalsbeteende. En tolkning av detta kan vara att åsikterna kring endogamt partnerval är 

svagare än det faktiska partnervalsbeteendet bland etniska minoriteter. Det finns stöd för att 

denna tolkning kan generaliseras till andra grupper – bland annat amerikanska iranier. Här har 

studier visat att normen kring det endogama partnervalet håller på att luckras upp, medan 

beteendet – att välja en partner inom gruppen – fortsätter (Hanassab & Tidwell, 1998). Detta 

skulle kunna förklaras utifrån Tajfels (1981) interpersonella-intergrupp-kontinuum. Resultaten 

från studien visar på att ingruppsidentiteten (den judiska identiteten) inte har varit så 

framträdande för de judiska deltagarna när de fyllde i enkäten. Därmed kan man kanske heller 

inte förvänta att deras attityder i hög grad kommer påverkas av denna sociala identitet. Däremot 

tyder resultaten på att denna sociala identitet blir mer framträdande när det gäller att göra ett 

verkligt val vilket bidrar till att den får mer inflytande på beteendet – judarna har flyttat sig mot 
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intergruppspolen på kontinuumet. Ytterligare en tolkning kan vara att judarna när de explicit 

tillfrågades om sina åsikter kring partnerval påverkades av de rådande romantiska och 

demokratiska ideal som Merton (1941) tar upp och som säger att man inte bör påverkas av 

människors etnicitet när man bedömer dem och att kärleken skall övervinna alla hinder. Judarnas 

faktiska preferens för andra judar när det gäller attraktivitetsskattning kan i detta sammanhang ses 

som mer automatiserat och mindre påverkat av den politiska korrektheten i de romantiska och 

demokratiska idealen. 

 

Sammanfattningsvis är ytterligare en förklaring till varför etniska grupper föredrar en 

partner inom gruppen att man helt enkelt tycker att andra medlemmar av ingruppen är mer 

attraktiva. Enligt vår studie behöver detta inte bero på att etniska grupper skiljer sig åt 

utseendemässigt. Istället tycks blotta vetskapen (medveten eller omedveten) om att en person 

tillhör den egna gruppen göra att hon/han upplevs vara klart mera attraktiv, jämfört med om man 

inte vetat om hennes/hans etnicitet. Detta kan i sin tur ses som att de faktorer vi tidigare sett 

påverkar preferensen för en partner inom gruppen (övervärdering av ingruppen, kollektivistiskt 

tänkande, det sociala nätverkets påtryckningar m m) har blivit internaliserade till den grad att de 

börjat prägla själva ens varseblivning av andras attraktivitet. De kognitiva korrelaten till detta kan 

exempelvis vara att det associativa nätverket skiljer sig åt beroende på individens etnicitet. 

Vidare kan viljan att tycka att andra i ingruppen är mer attraktiva göra att man ägnar sig åt 

motiverade slutledningar i attraktivitetsskattningen av andra. Dessutom kan davidsstjärnan ha 

skapat en mere exposure-effekt hos judarna – d v s att davidsstjärnan signalerat en positiv 

association som ”spillt över” på personen som bar den. Eftersom skillnaden grupperna emellan 

var större när det gällde attraktivitetsskattning än när det gällde attityderna som mättes i enkäten 

tolkas studiens resultat även som att det faktiska endogama partnervalsbeteendet är starkare än 

åsikten att det är viktigt att träffa en partner inom gruppen. Detta kan i sin tur bero på att 

åsikterna i högre grad än beteendet påverkas av den politiska korrektheten i de romantiska och 

demokratiska ideal som råder kring partnerval. 

 

Slutsatser 

I inledningen ställdes forskningsfrågan: Vad är det som gör att man väljer en partner 

inom den egna etniska gruppen? Resultaten från studien visar att det sociala nätverkets mer 
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positiva inställning till endogamt partnerval påverkar båda gruppernas preferens för en partner 

inom den egna gruppen. Dock tycks den judiska gruppen fästa större avseende än svenskarna vid 

detta stöd. Andra skillnader mellan grupperna var att svenskarnas preferens för andra svenskar 

som kärlekspartner kunde förklaras som en preferens för ”det vanliga” samt att partnervalet inom 

gruppen kunde tjäna till att bevara deras högstatusposition i samhället. När det gällde judarna 

kunde preferensen för andra judar förklaras av deras högre grad av kollektivistiskt tänkande samt 

att deras etniska identitet kunde predicera endogamt partnerval, medan detta inte var fallet bland 

svenskarna. Samtidigt visade resultaten att de judiska deltagarna inte utgjorde en enhetlig grupp, 

utan att det bland judarna fanns en grupp som präglades av en hög grad av kollektivism, religiös 

ortodoxi, en stark etnisk identitet och en klar preferens för partnerval inom gruppen. Det fanns 

även en grupp sekulära judar som mer liknade svenskarna i sin partnervalsprofil. Medan 

svenskarnas resultat i viss mån kan tolkas som ett resultat av deras majoritetsstatus, kan man inte 

säga att judarnas partnervalsmönster är generella för minoriteter som sådana utan enbart grupper 

som, i likhet med judarna, präglas av kollektivistiskt tänkande. En yttring av detta tankesätt kan 

vara att se partnervalet inom grupper som en sexuell trosbekännelse. Etniska grupper kan skilja 

sig åt när det gäller deras associativa nätverk, likaså kan viljan att se andra inom gruppen som 

mer attraktiva bli till en självuppfyllande profetia. Tillhörighetssymboler kan skapa en positiv 

känsla av igenkänning och göra att personer som bär dem ses som mer attraktiva. Dessa 

mekanismer kan förklara det faktum att medlemmar av en etnisk grupp tycker att andra 

medlemmar av ingruppen är mer attraktiva än de som tillhör utgrupper. Sammantaget tycks de 

faktorer som påverkar endogamt partnerval ha blivit internaliserade i så hög grad att de påverkar 

individens perception av attraktivitet. Studien visar även att de judiska deltagarnas 

partnervalsbeteende är mer påverkat av normen om endogamt partnerval än vad deras attityder är. 

Detta kan spegla att attityderna i högre grad är påverkade av den politiska korrektheten i de 

romantiska och demokratiska ideal som råder kring partnerval, medan beteendet är mera 

automatiserat. Det filter som aktiveras då deltagarna tillfrågas om sina åsikter och som döljer 

deras ingruppspreferens hinner inte slå till vid den tidsbegränsade attraktivitetsskattningen. 

 

Förslag till framtida forskning 

Även om vår studie visar att det finns ett samband mellan etnisk identitet och 

perceptionen av hur attraktiv man tycker en person är har vi inte kunna besvara frågan vad det är 
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för faktorer som bidrar till detta resultat, om det är en väl övervägd värdering eller implicit 

påverkan. Förslag till framtida forskning kan vara att förkorta exponeringstiden av bilderna 

ytterligare så att deltagarna inte hinner bli medvetna om tillhörighetssymbolen. Det kunde vidare 

vara intressant att testa andra etniska och religiösa grupper för att se om resultaten är samma för 

dessa.  

Vidare forskning skulle kunna behandla vissa begränsningar med denna studie. Vi har utgått från 

att det finns många likheter mellan etniska minoritetsgrupper när det gäller partnerpreferens. 

Trots det kan det finnas faktorer som kan skapa skillnader mellan grupper varmed andra etniska 

grupper som kan anses ha minoritetsstatus i samhället kan undersökas. För att öka 

generaliserbarheten av dessa resultat skulle man kunna rekrytera inte bara fler deltagare utan även 

deltagare som inte är studerande vid universitetet samt även inkludera homo- och bisexuella 

personer. Framtida studier hade även kunnat utreda etnocentrismen och rasismens roll i det 

endogama partnervalet, samt dela upp partnervalet i preferens för endogamt partnerval och 

bedömd sannolikhet för endogamt partnerval. Det hade även varit intressant att studera vilka 

eventuella interaktionseffekter som kan tänkas finnas mellan etnicitetens påverkan av attraktivitet 

och partnerval och andra mera generella attraktionsteorier. Ett förslag kunde vara att göra ett 

partnervalsexperiment där fler faktorer än fysisk attraktivitet och etnisk tillhörighet kunde orsaka 

variation. Vidare kan man tänka sig att ungdomar inom etniska minoritetsgrupper funderar 

mycket kring den begränsade möjligheten till att träffa en partner inom den egna gruppen och att 

detta kan leda till stress och oro i den mån man upplever en splittring mellan sina mera liberala 

attityder och sin lojalitet mot gruppen när det gäller det faktiska partnervalsbeteendet. Individer 

som trots allt väljer en partner utanför gruppen kan behöva hantera det sociala nätverkets 

negativa inställning och det hade varit intressant att utföra intervjuer kring dessa temata av stress 

och konflikt bland minoritetsungdomar när det gäller partnerval. Ännu en del av problematiken är 

de faktiska strategier det sociala nätverket använder för att förmedla sin preferens för endogamt 

partnerval. Handlar det om konkreta gruppsanktioner (utestängning från ceremonier, 

tillställningar el dyl), förmedlingen av en åsikt (”Vi skulle föredra om du träffade en judisk man”) 

eller upprättandet av lokala ”äktenskapsmarknader” (judiska skolor, sommarläger, föreningar)? 

 

Mjölkmannen Tevyes problem tycks vara aktuella än idag. Man kan tänka sig att 

anledningen att han blev så upprörd över den sista dotterns val av partner (icke-juden Fyedka) var 
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att detta partnerval för honom representerade ett avståndstagande från gruppen – en aggressiv 

individualistisk handling från dotterns sida som inte tog hänsyn till gruppens bästa. Partnervalet 

borde enligt Tevye måhända vara ett sätt för dottern att stärka sin judiska identitet och därmed 

visa att han uppfostrat henne till en god judinna – eller också hade det fungerat bättre om Fyedka 

bara haft ett halsband med en davidsstjärna. 
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Bilaga 1 – Formulär för etnisk identitet och partnerval (riktat till svenska kvinnor) 

 

Instruktioner 
 
Följande frågor handlar om preferenser rörande vem man kan tänka sig att ha ett förhållande 
med. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor så ärligt som möjligt. Skulle det finnas någon 
fråga som du upplever som obehaglig eller stötande ber vi dig hoppa över denna fråga och 
fortsätta med nästa istället. Lägg inte för mycket tid på varje fråga utan försök svara så spontant 
som möjligt. 
 
I detta formulär kommer vi att använda oss av termen SVENSK. Med detta menar vi en person 
som upplever sig tillhöra den kultur som sedan lång tid förknippats med Sverige och svenskar. 
 
 
VEM AV DINA FÖRÄLDRAR ÄR SVENSK? 
Använd skalan nedan för att besvara frågan. 

1   2   3 
     mamma         pappa         båda 
 
 
HUR STARK SAMHÖRIGHET UPPLEVER DU MED ANDRA SVENSKA PERSONER? 
Använd skalan nedan för att besvara frågan.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls                        väldigt starkt 
 
 
HUR STARKT IDENTIFIERAR DU DIG MED DEN SVENSKA KULTUREN? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls                       väldigt starkt                              
 
 
HUR OFTA DELTAR DU I  SVENSKA KULTURELLA ARRANGEMANG? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
aldrig                                           väldigt ofta                              
 
 
Ägna en stund åt att föreställa dig den genomsnittliga svenska studenten vid ditt universitet. 
Reflektera över hur ofta de gör saker som visar på deras tillhörighet med den svenska identiteten. 
Hur ser det t ex ut bland dina vänner och bekanta som också är svenskar? 
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HUR STARK SAMHÖRIGHET UPPLEVER DU MED ANDRA SVENSKA PERSONER 
JÄMFÖRT MED DEN GENOMSNITTLIGA SVENSKA STUDENTEN? 
Använd skalan nedan för att besvara frågan.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

mycket mindre                  mycket mer                              
 
 
HUR STARKT IDENTIFIERAR DU DIG SJÄLV MED DEN SVENSKA KULTUREN 
JÄMFÖRT MED DEN GENOMSNITTLIGA SVENSKA STUDENTEN? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
mycket mindre                   mycket mer                              
 
 
HUR OFTA DELTAR DU I  SVENSKA KULTURELLA ARRANGEMANG JÄMFÖRT MED 
DEN GENOMSNITTLIGA SVENSKA STUDENTEN? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
mycket mindre                   mycket mer                             
 
 
HUR VIKTIGT ANSER DU ATT DET ÄR ATT DIN POJKVÄN ÄR SVENSK? 
(Om du för tillfället är tillsammans med någon ber vi dig svara på frågan genom att föreställa dig 
att du är singel.) 
Använd skalan nedan för att besvara frågan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

inte alls viktigt                                väldigt viktigt 
 
 
HUR VIKTIGT ANSER DU ATT DET ÄR ATT DIN FRAMTIDA MAKE ÄR SVENSK?  
(Om du är gift ber vi dig svara på frågan genom att föreställa dig att du är singel.) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

inte alls viktigt                                väldigt viktigt 
 
 
FÖRUTSATT ATT NI PASSADE IHOP FÖR ÖVRIGT, HUR LÄMPLIG ANSER DU ATT EN 
SVENSK PERSON SKULLE VARA SOM POJKVÄN? 
(Om du för tillfället är tillsammans med någon ber vi dig svara på frågan genom att föreställa dig 
att du är singel.) 
Använd skalan nedan för att besvara frågan.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lämplig             väldigt lämplig 
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FÖRUTSATT ATT NI PASSADE IHOP FÖR ÖVRIGT, HUR LÄMPLIG ANSER DU ATT EN 
SVENSK PERSON SKULLE VARA SOM MAKE? 
(Om du är gift ber vi dig svara på frågan genom att föreställa dig att du är singel.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lämplig             väldigt lämplig 
 
 
Det finns personer som har väldigt stereotypa idéer om medlemmar av olika etniska grupper. 
Oavsett om du tror på att det finns utmärkande drag hos medlemmarna i en grupp eller ej vill vi 
att du anger hur du tror att synen på en stereotyp svensk manlig student är. 
 
Använd skalan nedan för att ange hur du tror synen på en stereotyp svensk manlig student är när 
det gäller följande egenskaper. 
 
 
SOCIAL STATUS   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt låg    genomsnittlig              väldigt hög                               
 
 
PERSONLIG INKOMST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt låg    genomsnittlig               väldigt hög                               
 
 
UTBILDNING 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt låg    genomsnittlig              väldigt hög                               
 
 
FYSISK ATTRAKTIVITET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt låg    genomsnittlig               väldigt hög                               
 
 
ÅTRÅVÄRDHET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt låg    genomsnittlig              väldigt hög                               
 
 
”SEXIGHET”  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt låg    genomsnittlig              väldigt hög                               
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HUR LIK KÄNNER DU DIG, PÅ OVANSTÅENDE OMRÅDEN, EN SVENSK MANLIG 
STUDENT? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lik    något lik                 väldigt lik                                           
 
 
Det finns flera olika aspekter av likhet. Vi vill att du med skalornas hjälp beskriver hur mycket du 
känner att du liknar den typiska svenska studenten på följande områden.   
 
 
KULTURELL BAKGRUND 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lik    något lik                                 väldigt lik                              
 
 
PERSONLIGA VÄRDERINGAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lik    något lik                                 väldigt lik                              
 
 
PERSONLIGHET 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lik    något lik                                 väldigt lik                              
 
 
SÄTT ATT UTTRYCKA SIG 
 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lik    något lik                                  väldigt lik                              
 
 
RELIGIOSITET 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lik    något lik                                 väldigt lik                              
 
 
VILKEN INSTÄLLNING SKULLE  DINA FÖRÄLDRAR HA TILL ATT DU VAR 
TILLSAMMANS MED NÅGON SOM ÄR SVENSK? 
Använd skalan nedan för att besvara frågan.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt negativ    neutral                            väldigt positiv                              
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. 
VILKEN INSTÄLLNING SKULLE  DINA VÄNNER HA TILL ATT DU VAR 
TILLSAMMANS MED NÅGON SOM ÄR SVENSK? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt negativ               neutral                            väldigt positiv                              
 
. 
VILKEN INSTÄLLNING TROR DU ATT VÄNNERNA TILL EN SVENSK STUDENT 
SKULLE HA TILL ATT HAN VAR TILLSAMMANS MED DIG? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

väldigt negativ    neutral                            väldigt positiv                              
 
 
VILKEN INSTÄLLNING TROR DU ATT FAMILJEN TILL EN SVENSK STUDENT 
SKULLE HA TILL ATT HAN VAR TILLSAMMANS MED DIG? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

väldigt negativ    neutral                            väldigt positiv                              
 
HUR SANNOLIKT ÄR DET ATT DU KOMMER BLI TILLSAMMANS MED NÅGON SOM 
ÄR SVENSK INOM EN SNAR FRAMTID? 
(Om du för tillfället är tillsammans med någon ber vi dig svara på frågan genom att föreställa dig 
att du är singel.) 
Använd skalan nedan för att besvara frågan.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

väldigt osannolikt                           väldigt sannolikt 
 
 
HUR SANNOLIKT ÄR DET ATT DU KOMMER GIFTA DIG MED NÅGON SOM ÄR 
SVENSK? 
(Om du är gift ber vi dig svara på frågan genom att föreställa dig att du är singel.) 

    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

väldigt osannolikt                           väldigt sannolikt 
 
 
FÖRUTSATT ATT NI PASSADE IHOP FÖR ÖVRIGT, HUR LÄMPLIG ANSER DU ATT EN 
PERSON SOM INTE ÄR SVENSK SKULLE VARA SOM POJKVÄN? 
(Om du för tillfället är tillsammans med någon ber vi dig svara på frågan genom att föreställa dig 
att du är singel.) 
Använd skalan nedan för att besvara frågan.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

inte alls lämplig             väldigt lämplig 
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FÖRUTSATT ATT NI PASSADE IHOP FÖR ÖVRIGT, HUR LÄMPLIG ANSER DU ATT EN 
PERSON SOM INTE ÄR SVENSK SKULLE VARA SOM MAKE? 
(Om du är gift ber vi dig svara på frågan genom att föreställa dig att du är singel.) 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lämplig             väldigt lämplig 
 
 
Det finns personer som har väldigt stereotypa idéer om medlemmar av olika etniska grupper. 
Oavsett om du tror på att det finns utmärkande drag hos medlemmarna i en grupp eller ej vill vi 
att du anger hur du tror att synen på en stereotyp icke-svensk manlig student är.  
Använd skalan nedan för att ange hur du tror synen på en stereotyp icke-svensk manlig student är 
när det gäller följande egenskaper. 
 
 
SOCIAL STATUS   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt låg    genomsnittlig              väldigt hög                               
 
 
PERSONLIG INKOMST 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

väldigt låg    genomsnittlig               väldigt hög                              
 
 
UTBILDNING 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt låg    genomsnittlig              väldigt hög                               
 
 
FYSISK ATTRAKTIVITET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt låg    genomsnittlig               väldigt hög                              
 
 
ÅTRÅVÄRDHET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt låg    genomsnittlig              väldigt hög                               
 
 
”SEXIGHET”  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt låg    genomsnittlig               väldigt hög                               
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HUR LIK KÄNNER DU DIG, PÅ OVANSTÅENDE OMRÅDEN, EN ICKE-SVENSK 
MANLIG STUDENT? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lik                     väldigt lik                              
 
Det finns flera olika aspekter av likhet. Vi vill att du med skalornas hjälp beskriver hur mycket du 
känner att du liknar den typiska icke-svenska studenten på följande områden.   
 
 
KULTURELL BAKGRUND 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lik    något lik                                  väldigt lik                              
 
 
PERSONLIGA VÄRDERINGAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lik    något lik                                 väldigt lik                              
 
 
PERSONLIGHET 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lik    något lik                                 väldigt lik                              
 
 
SÄTT ATT UTTRYCKA SIG 
 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lik    något lik                                  väldigt lik                             
 
 
RELIGIOSITET 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
inte alls lik    något lik                                 väldigt lik                              
 
 
VILKEN INSTÄLLNING SKULLE  DINA FÖRÄLDRAR HA TILL ATT DU VAR 
TILLSAMMANS MED NÅGON SOM INTE ÄR SVENSK? 
Använd skalan nedan för att besvara frågan.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt negativ    neutral                            väldigt positiv                              
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VILKEN INSTÄLLNING SKULLE  DINA VÄNNER HA TILL ATT DU VAR 
TILLSAMMANS MED NÅGON SOM INTE ÄR SVENSK? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt negativ    neutral                            väldigt positiv                              
 
. 
VILKEN INSTÄLLNING TROR DU ATT VÄNNERNA TILL EN ICKE-SVENSK STUDENT 
SKULLE HA TILL ATT HAN VAR TILLSAMMANS MED DIG? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

väldigt negativ    neutral                            väldigt positiv                              
 
 
VILKEN INSTÄLLNING TROR DU ATT FAMILJEN TILL EN ICKE-SVENSK STUDENT 
SKULLE HA TILL ATT HAN VAR TILLSAMMANS MED DIG? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

väldigt negativ    neutral                            väldigt positiv                              
 
 
HUR SANNOLIKT ÄR DET ATT DU KOMMER BLI TILLSAMMANS MED NÅGON SOM 
INTE ÄR SVENSK INOM EN SNAR FRAMTID? 
(Om du för tillfället är tillsammans med någon ber vi dig svara på frågan genom att föreställa dig 
att du är singel.) 
Använd skalan nedan för att besvara frågan.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

väldigt osannolikt                           väldigt sannolikt 
 
 
HUR SANNOLIKT ÄR DET ATT DU KOMMER GIFTA DIG MED NÅGON SOM INTE ÄR 
SVENSK? 
(Om du är gift ber vi dig svara på frågan genom att föreställa dig att du är singel.)   
  

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
väldigt osannolikt                           väldigt sannolikt 
 
 
ÄR DU I ETT FÖRHÅLLANDE FÖR TILLFÄLLET? 
 Ja     nej 
 
 
I SÅ FALL, ÄR DIN POJKVÄN SVENSK? 
 Ja     nej 
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OCH/ELLER JUDE? 
 Ja     nej 
 
 
JAG SKULLE FÖREDRA EN SVENSK PARTNER FRAMFÖR EN ICKE-SVENSK OM 
ALLT ANNAT VAR LIKA. 
Använd skalan nedan för att besvara frågan.  
 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
instämmer inte alls                              instämmer helt 
 
ANTAG ATT DU SKULLE VÄLJA MELLAN TVÅ KILLAR, DÄR DEN ENA ÄR SVENSK 
OCH DEN ANDRA ICKE-SVENSK, MEN DÄR DU TYCKTE ANINGEN MER OM DEN 
ICKE-SVENSKA PERSONEN – VEM SKULLE DU VÄLJA? 
 
          1           2               3 
    svensken  icke-svensken spelar ingen roll 
 
 
Här följer några påståenden som vi vill att du förhåller dig till. 
 
OM JAG SKULLE FÖRLORA KONTAKTEN MED MIN GRUPP SKULLE JAG INTE 
LÄNGRE VARA DENSAMMA. 
Använd skalan nedan för att besvara frågan.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

instämmer inte alls              instämmer helt 
 
 
NÄR JAG FÖRSÖKER FÖRSTÅ EN HÄNDELSE (T EX POLITISK) UTGÅR JAG FÖRST 
OCH FRÄMST IFRÅN VILKA KONSEKVENSER DET FÅR FÖR MIN GRUPP. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
instämmer inte alls              instämmer helt 
 
 
DET SOM ÄR BRA FÖR MIN GRUPP ÄR BRA FÖR MIG. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
instämmer inte alls              instämmer helt 
 
 
OM DU VET VILKA GRUPPER JAG TILLHÖR, SÅ VET DU VEM JAG ÄR. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

instämmer inte alls              instämmer helt 
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NÄR JAG MÖTER NÅGON MED SAMMA ETNISKA BAKGRUND SOM JAG SÅ VET JAG 
ATT VI KOMMER HA GEMENSAMMA MÅL OCH INTRESSEN. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

instämmer inte alls              instämmer helt 
 
 
JAG TÄNKER OFTA PÅ VAD MINA HANDLINGAR FÅR FÖR KONSEKVENSER FÖR 
MIN GRUPP. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
instämmer inte alls              instämmer helt 
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Bilaga 2 - Bilder 
 
 Kvinna med davidstjärna                                                   Kvinna utan davidstjärna 

 
 
 
 
Man med davidstjärna                     Man utan davidstjärna 
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Bilaga 3 – Mail till deltagarna 
 
Hej! 
 
Vi är två psykologstudenter vid Lunds universitet som håller på med en undersökning om 
attraktion som examensarbete. Som en viktig del av vår studie behöver vi en blandad samling 
personer som kan tänka sig att skatta bilder på personer efter hur attraktiva de är samt eventuellt 
svara på ett frågeformulär. Det är tänkt att ditt deltagande ska ta ca 15- 20 minuter. Bland dem 
som deltar lottar vi ut  biobiljetter.  
 
Vi skulle uppskatta väldigt mycket att just DU deltar! 
 
Gå in på: http://examensarbete.mine.nu  
 
Logga in med lösenord: grupp5 
 
Tack på förhand!!!! 
 
 

 


