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Abstrakt:  

Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om hur partiers visuella 

valkampanjbudskap kring klimatfrågor som appellerar till antingen 

ångest eller hopp påverkar väljare. Hur partier använder sig av 

emotionella budskap kopplade till klimatfrågor i valkampanjer är ett 

område av emotionsforskningen som få forskat inom, speciellt inom 

Europa och Norden. Den forskning som finns har för det mest fokuserat 

också fokuserat på användningen av budskapen i samhälleliga 

kampanjer medan användning inom politiska valkampanjer är i fokus i 

denna avhandling. 

Forskningsfrågorna för avhandlingen lyder: 1) reagerar väljare 

emotionellt på olika sätt på visuella kampanjbudskap kopplade till 

klimatförändringsfrågor beroende på om budskapen försöker väcka 

antingen hopp eller ångest; 2) bedömer väljare det finländska partiet de 

Grönas kompetens för att hantera klimatförändringsfrågan på olika sätt 

beroende på om kampanjbudskapen förmedlar antingen hopp eller 

ångest; 3) påverkar visuella kampanjbudskap som förmedlar hopp eller 

ångest i samband med klimatförändringsfrågor väljares sannolikhet att 

ändra sitt beteende till förmån för minskad klimatpåverkan?  

 

Metoden för avhandlingen är en experimentell laboratoriestudie och 

totalt tolv personer värvades och uppslumpades i två grupper på sex 

personer per grupp där den ena gruppen exponerades för ångestfyllda 

budskap och den andra för hoppfulla budskap. De huvudsakliga 

resultaten visar på att väljare inte alltid påverkas emotionellt såsom 

kommunikatören ämnat med budskapen och att ingetdera budskapet 

påverkar kompetensbedömning eller klimatbeteende på något 

signifikant vis.  
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1 Inledning  
Under de senaste åren har det ”populistiska tillvägagångssättet” blivit allt mera 

förekommande inom politiken (Martella & Bracciale, 2021). Detta innebär att politiker 

har börjat använda sig av känsloladdad retorik och symbolism som är vanlig praxis 

bland framförallt populistiska politiker. Detta innefattar ofta användningen av 

emotionellt laddade ord, begrepp, bilder och videor för att uttrycka emotioner i 

valkampanjer. Den ökade tillämpningen av dessa strategier kan kopplas till att 

populistiska höger- och vänsterpartier har skördat stora valframgångar runt om i 

världen, t.ex. SD i Sverige och Podemos i Spanien.   

Användningen av emotionella budskap är inget nytt fenomen. Under det första 

världskriget användes bl.a. posters med avbildningar av hemskheter som skedde i krig 

för att förmedla emotioner såsom ilska och hat gentemot fienden (Holtz-Bacha & 

Johansson, 2017, s. 4). Det finns även många exempel på hur emotionella budskap har 

använts i samband med valkampanjer i amerikanska val. Lyndon B. Johnsons 

skräckinjagande ”Daisy”-kampanj 1964 (Brader, 2006, s. 6), Barack Obamas 

hoppingivande ”Hope”-kampanj 2008 (Finn & Glaser, 2010) och Donald Trumps 

vredeväckande ”Drain the swamp”-kampanj 2016 (Rudolph, 2021) är bra exempel på 

hur olika emotioner använts i amerikanska valkampanjer.  

1.1 Emotioner i valkampanjer   

Det finns dock tecken som visar på att användningen av emotionella budskap har blivit 

allt vanligare inom politiken under de senaste årtiondena. Forskare tillskriver detta ett 

flertal olika orsaker. Enligt Wahl-Jorgensen (2019) är en betydande orsak att den 

samhälleliga kulturen har förändrats och nu kan förklaras som en emotionell kultur 

(eng. emotional culture). Detta betyder att emotioner har fått en allt större roll i det 

vardagliga livet inom bl.a. politiken, på arbetsplatser och inom undervisningen (Wahl-

Jorgensen, 2019). På den politiska arenan syns fenomenet främst inom politisk 

kommunikation i samband med valkampanjer (Brader, 2006; Ridout & Searles, 2011). 

En annan möjlig orsak till den ökade användningen av emotionella budskap i 

valkampanjer är utvecklingen av visuella medier. Medan det redan under 1700-talet 

användes politiska affischer med bilder för att förmedla bl.a. information och 
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mobilisera folket (Holtz-Bacha & Johansson, 2017), är möjligheterna i det moderna 

samhället oerhört mycket större. Allt från uppkomsten av tv:n till internet och sociala 

medier har förändrat politikers möjligheter att göra sig hörda och synas. Internet och 

sociala medier har även gett politiker relativt billiga plattformar att använda sig av. För 

att nå ut till väljarna genom tv behöver kandidaterna antingen använda sig av 

ekonomiska medel för att finansiera reklam eller hoppas på att de får exponering 

genom traditionell nyhetsmedia (Brader, 2006, s. 19). På sociala medier kan ett parti 

eller en kandidat nå ut med sitt budskap till en stor mängd väljare med mindre 

ansträngning och kostnader. De kan även använda sig av sociala medier för att 

personifiera sina kampanjer (eng. personalised campaigns) och nå ut direkt till 

väljarna utan journalistisk gallring eller censur (Stier, Bleier, Lietz & Strohmaier, 

2018).  

Under en lång tid undvek forskare emotioner som forskningsobjekt i samband med 

val, eftersom emotioner ansågs som irrelevanta för att förklara väljarbeteende. Bland 

anhängare av den liberala demokrati-skolan ansågs istället rationalitet och förnuft vara 

beskrivande för folkets beteende i valsammanhang. Filosofen Immanuel Kant 

(refererad i Wahl-Jorgensen, s. 23, 2019) ansåg att individer skulle tygla sina känslor 

eftersom: ”There is nothing higher than reason”. I Downs (1957) klassiska teori om 

rationella väljare lyfts också förnuft och rationalitet upp som den huvudsakliga faktorn 

som påverkar väljarbeteende. 

Denna syn på väljarbeteende har dock blivit alltmera ifrågasatt i vetenskapliga kretsar. 

Enligt rationalistisk teori påverkas väljarnas beteende främst av frågeställningen vad 

som gynnar den egna personen mest, i fråga om vem hen ska rösta på samt om det ger 

mervärde att rösta (Blais, 2000; Downs, 1957). De som motsäger teorin hänvisar bl.a. 

till att individer inte helt och hållet kan koppla bort sina känslor (Redlawsk, 2006, s. 

3). Även James Madison (enligt Marcus, 1988) som var skeptisk gentemot emotioner 

i politiken såg omöjligheten i att sära på emotioner och politik. 

Synen på emotioner som oundvikliga ger också en inblick i varför politiker använder 

sig av emotionella budskap. Den digitala utvecklingen som har präglat de senaste 

decennierna har också påverkat hur man ser på emotioner inom valkampanjer. På en 

daglig basis utsätts enskilda personer för otaliga visuella budskap både ofrivilligt och 

frivilligt. Duncombe (2019) beskriver sociala medier som infiltrerande, alltså att de 
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infiltrerar det dagliga livet. Genom smarttelefoner och läsplattor har människor fått 

tillgång till olika sociala medieplattformar där den huvudsakliga kommunikationen 

alltmer styrs av visuella meddelanden i form av bilder och videor. Wahl-Jorgensen 

(2019) betonar att de sociala medieplattformarna är emotionella eftersom de består av 

sociala interaktioner mellan individer. Wahl-Jorgensen (2019) lyfter även upp de 

funktioner som finns på t.ex. Facebook där användare kan reagera på varandras inlägg 

genom att reagera med olika känsloikoner (emojier) och att de genom denna funktion 

kan kommunicera sina emotioner. Enligt Duncombe (2019) kan sociala medier ses 

som emotionella eftersom de ger en plattform för individer att uttrycka emotioner 

samtidigt som andra människors emotionella uttalanden eller bilder skapar emotionella 

reaktioner hos användare.  

1.2 Klimatfrågan 

I denna avhandling avgränsas den bredare tematiken om emotioner i valkampanjer till 

ett temaområde som har blivit aktuellt under de senaste åren: emotionella budskap 

kring klimatfrågan i valkampanjer. Under merparten av 2010-talet och de inledande 

åren av 2020-talet har klimatet och den s.k. klimatkrisen tagit upp stor plats på den 

politiska spelplanen. Klimatfrågan lyftes ursprungligen upp som en sakfråga inom 

politiken av gröna partier på 1970-talet när man betonade vikten av att skydda klimatet 

(eng. climate protection) (Meguid, 2005). Höijer (2010) beskriver klimatförändringen 

så här: ”one of the most serious challenges to society, by some regarded as a threat 

overshadowing all other threats” (s. 717). Den svenska aktivisten Greta Thunberg har 

till stor del fått gestalta den förnyade kampen mot denna klimatkris främst genom sin 

kampanj ”skolstrejk för klimatet” (SVT, 21 augusti 2018). I samband med detta har 

Greta gestaltats som en galjonsfigur för ungas kamp för ett ökat fokus på att motverka 

klimatförändringar (Hayes & O’Neill, 2021). I kölvattnet av detta har även nya rörelser 

och organisationer vars målsättningar är att agera mot klimatförändringar och få de 

politiska ledarna att agera för klimatet uppstått, t.ex. Extinction Rebellion och Fridays 

For Future (Hayes & O’Neill, 2021).  

Hur kopplas klimatfrågan ihop med emotioner? I en Yle-artikel från 2019 lyfte rman 

upp resultat ur en enkätundersökning gällande finländares upplevda känslor i samband 

med klimatkrisen (Yle, 22 augusti 2019). I enlighet med denna upplever ungefär en 

tredjedel (38 procent) av personer under 30 år ångest över klimatkrisen. Studien visade 
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dock också på att en tredjedel av finländarna (ca 36 procent), i alla åldersgrupper, 

känner hopp i samband med klimatkrisen. Detta tyder på att det finns ett samband 

mellan klimatförändring och medborgares emotioner.  

I och med att klimatförändringen blivit ett alltmer diskuterat och omtalat ämne har 

forskare börjat lägga större fokus på att studera fenomenet. Inom den 

statsvetenskapliga emotionsforskningen har forskarna framför allt fokuserat på hur 

man effektivast genom politisk kommunikation kan påverka människors 

klimatbeteende genom att appellera till emotioner i samband med klimatförändring 

(Ettinger, Walton, Painter & DiBlasi, 2021). Ettinger m.fl. (2021) belyser den 

debatterade frågan huruvida det är effektivare att skrämma eller inspirera allmänheten 

för att få människor att ändra sitt beteende. I samband med klimatet innebär detta ofta 

vilka bilder som man försöker kommunicera med, en ångestfylld framtid att undvika 

eller en hoppfull framtid som man vill uppnå. 

Klimatfrågan kan ses på som relevant inom politiken och i valkampanjer eftersom 

medborgarna ser det som ett viktigt ämne (Spoon, Hobolt & de Vries, 2014). Detta har 

lett till att i stort sett alla partier tvingas inkludera klimatfrågan i sina kampanjer, för 

att undvika att tappa väljare. Spoon m.fl. (2014) betonar att partier försöker engagera 

sig i klimatfrågor dels för att motverka andra partiers framgång dels för att det kan ses 

som en möjlighet att vinna över väljare.  

1.3 Avhandlingens syfte och frågeställningar   

Även om det har förekommit en del forskning gällande emotionella budskaps roll i 

väljarbeteende har det inte forskats lika mycket i hur hopp- eller ångestväckande 

kampanjer gällande klimatförändringen fungerar. Det har förekommit några enstaka 

liknande studier, men dessa har främst sett på samhälleliga kampanjer och inte 

politiska. Jag motiverar därmed denna avhandling med att jag fokuserar på budskapen 

i samband med politiska valkampanjer. Den forskning där man fokuserat på 

emotionella budskap i samband med klimatfrågor har även till störst del utförts i USA. 

Därmed motiveras även denna studie med att jag fokuserar på fenomenet ur ett 

finländskt och nordiskt perspektiv.  

I ett statsvetenskapligt perspektiv är ämnet som undersöks intressant eftersom studier 

av emotionella budskap och deras inverkan på väljarbeteende är ett relativt nytt 
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fenomen. Det går även att motivera valet av ämnet på basis av att användningen av 

visuella budskap har blivit allt vanligare (Yates, 2019) samt att miljöfrågor och 

specifikt klimatförändringen är ett viktigt politiskt ämne (Höijer, 2010). I ett 

utomvetenskapligt perspektiv kan valet av ämne motiveras med att emotioner och 

emotionella reaktioner är ofrånkomliga i sociala interaktioner människor emellan 

(Wahl-Jorgensen, 2019, s. 4) och att emotionella budskap är vanligt förekommande i 

politiska valkampanjer (Brader, 2006: Ridout & Searles, 2011), som är riktade till den 

stora allmänheten. Baserat på de forskningsluckor som lyfts upp har avhandlingens 

syfte utformats.   

Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om hur partiers visuella 

valkampanjbudskap kring klimatfrågor som appellerar till antingen ångest eller hopp 

påverkar väljare. Det specifika intresset för denna undersökning gäller två sorters 

emotionella kampanjbudskap kring klimatfrågan, dels sådana som appellerar till hopp, 

dels sådana som avser väcka ångest. För att nå syftet har tre forskningsfrågor 

formulerats. 

De emotionella kampanjbudskap som är i fokus i avhandlingen och dess empiriska 

undersökning är de budskap som utgörs av visuella komponenter och benämns som 

visuella budskap. För att uppnå syftet lyder forskningsfrågorna: 1) reagerar väljare 

emotionellt på olika sätt på visuella kampanjbudskap kopplade till 

klimatförändringsfrågor beroende på om budskapen försöker väcka antingen hopp 

eller ångest; 2) bedömer väljare det finländska partiet de Grönas kompetens för att 

hantera klimatförändringsfrågan på olika sätt beroende på om kampanjbudskapen 

appellerar till antingen hopp eller ångest; 3) påverkar visuella kampanjbudskap som 

appellerar till hopp eller ångest i samband med klimatförändringsfrågor väljares 

sannolikhet att ändra sitt beteende till förmån för minskad klimatpåverkan?  

I avhandlingen och dess empiriska studie lägger alltså jag främst fokus på de 

emotionella budskap som appellerar till emotionerna hopp och ångest. Orsaken till 

detta är att de är de vanligast förekommande emotionerna kopplade till 

klimatkommunikation ur en statsvetenskaplig synvinkel. Valet av dessa emotioner 

beror även på att de finns inom den affektiva intelligensteorin, vilket är den teoriram 

som avhandlingen till stor del bygger på. Denna teoretiska utgångspunkt presenteras i 

kapitel 2.2.4 i avhandlingens referensram. 
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Avhandlingen och dess undersökning avgränsas till enbart visuella komponenter 

eftersom forskning dels visar på att visuellt innehåll går snabbare och lättare att 

bearbeta (Childers, 1984), dels att bilder har makt att skapa starka emotionella 

reaktioner (Lilleker, Veneti & Jackson, 2019, s. 3). Många moderna sociala 

medieplattformar såsom t.ex. Instagram, Facebook och TikTok består av visuell 

kommunikation genom t.ex. bilder eller videor. Uppkomsten av smarta enheter såsom 

smarttelefoner har gett sociala medieplattformar en allestädes närvarande roll i 

samhället (Messaris, 2019). Deras ständiga närvaro ger även möjlighet för politiska 

partier och kandidater att föra sina kampanjer förmånligare och smidigare samtidigt 

som man kan nå ut till större antal väljare (Russmann, Svensson & Larsson, 2019). 

Avhandlingen och dess empiriska studie avgränsas även till att enbart fokusera på ett 

parti, i det här fallet det finländska partiet de Gröna. Denna avgränsning beror på att 

de Gröna oftast ses på som det parti som ”äger” sakfrågor kopplade till klimatet (Abou-

Chadi, 2016).  

1.4 Avhandlingens disposition och upplägg  

I inledningen ovan har ämnet i fokus presenterats för att visa på varför det är viktigt 

att undersöka. Efter inledningen har avhandlingens syfte lagts fram och 

forskningsfrågor har formulerats utifrån syftet. Tematiken har vidare avgränsats vad 

gäller dels fokus och dels ett intresse för det finländska fallet. I kapitel 2 lyfts de 

centrala begreppen och teoretiska utgångspunkterna upp och förklaras baserat på 

tidigare forskning inom ämnet. Därefter beskrivs mer ingående innebörden av 

emotionella budskap, hur dessa kan appelleras till visuellt för att påverka väljares 

politiska beteende samt hur de kan inverka på väljares utvärdering av partier. I den 

teoretiska referensramen beskrivs även teorier om partiers sakfrågeägande samt hur 

emotionella budskap kan påverka väljares klimatvärderingar. I referensramen 

presenteras och motiveras även avhandlingens avgränsningar. I det tredje kapitlet, 

metodkapitlet, beskrivs avhandlingens forskningsdesign samt valet av experiment som 

forskningsmetod. Här förklaras även experimentets utförande, behandlingar, urval och 

begränsningar samt för- och nackdelar med metoden. I kapitel 4 gås experimentets 

resultat igenom och kopplas ihop med avhandlingens frågeställningar och syfte.  

Det femte kapitlet består av en diskussionsdel där resultaten från experimentet kopplas 

ihop med den teoretiska referensramen för att undersöka orsakssamband. I 
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diskussionen tas även problem och svårigheter under experimentets gång upp samt 

eventuella förbättringsförslag för framtida forskning. Avslutningsvis sammanfattas 

studien i korthet och förslag på framtida forskning läggs fram.  
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel lyfts tidigare forskning som är relevant för temat i avhandlingen upp. 

De centrala begreppen som används i avhandlingen förklaras även här. Inledningsvis 

betonas olika definitioner av emotioner upp samt den problematik som definieringen 

av begreppet inneburit inom forskningen. Därefter förklaras det centrala begreppet 

emotionella budskap, hur de används i valkampanjer för att påverka väljarbeteende, 

hur användningen har utvecklats i och med uppkomsten av internet och sociala medier 

samt med vilka visuella hjälpmedel man kan väcka emotioner med. Efter detta 

förklaras emotionerna hopp och ångest mera ingående samt hur man kan appellera till 

dessa emotioner i samband med klimatkommunikation. Avslutningsvis sammanfattas 

referensramen och kopplas till forskningsfrågorna 

2.1 Emotioner 

För att förstå sig på emotionella budskap är det viktigt att först förklara vad emotioner 

är. Detta är inte en helt enkel uppgift eftersom det saknas konsensus om begreppet och 

för det används för att beskriva olika fenomen beroende på vem som behandlar ämnet 

(Izard, 2007). Enligt Nabi (2010) godkänner ändå de flesta forskare en allmän och bred 

definition: 

“…emotion is a psychological construct consisting of five components: (1) cognitive 

appraisal or evaluation of a situation; (2) the physiological component of arousal; (3) a 

subjective feeling state; (4) a motivational component, including behavior intentions or 

action readiness; and (5) motor expression…” (s. 154).  

Denna definition förklarar emotioner som en femdelad process. En annan definition 

av emotioner är att de är: ”attempts of the organism to achieve control over those 

events that relate to survival (of oneself or one’s gene’s).” (Plutchik, 1989, s. 6). Ur en 

statsvetenskaplig synvinkel beskriver Brader (2005) emotioner som grundläggande 

reaktioner på upplevda externa stimuli. Bland annat Miller (2011) anser att dessa 

reaktioner kan vara fysiska eller mentala. Ur dessa tre vetenskapliga definitioner går 

det att fastställa att innebörden av emotioner kan förklaras som en form av reaktion 

eller reaktioner.  

Utöver debatten om vad en emotion kan definieras som finns det oklarheter om hur 

man ska särskilja begreppen affekt, emotioner och känslor. Dessa är tre begrepp som 
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ofta används som synonymer i vardagligt tal. Inom den vetenskapliga världen råder 

det dock delade meningar gällande hur man ska skilja begreppen från varandra. 

Marcus (2017) förklarar skillnaden mellan affekt och emotion som en skillnad mellan 

omedvetenhet och medvetenhet. Denna skillnad kan förklaras som en skillnad på 500 

millisekunder, dvs. längden det tar att skapa medvetenhet enligt Libet (2006). Detta 

innebär att affekt utgår från människans undermedvetande. Brader (2006, s. 51) 

beskriver affekt som ett paraplybegrepp som kan omfatta emotioner, känslor, 

sinnestillstånd, smärta, njutning och drifter. Det finns även forskare som använder 

begreppet emotion för att förklara ett flertal olika fenomen (Hutchison & Bleiker, 

2014). För att särskilja på emotioner och känslor betonar Hansen (2005) att känslor 

kan ses på som slutresultatet av den processen då människan bearbetat en emotion 

både kognitivt och medvetet. Shouse (2005) menar dock att vissa forskare även 

använder begreppen synonymt.  

Det finns också de emotionsforskare som fokuserar på olika aspekter av emotioner 

som känslomässiga, motivationsinriktade eller som aspekter som utgår från tidigare 

uppfattningar (Scarantino, 2016). Dessa tre aspekter ingår i tre teoretiska traditioner 

inom emotionsforskning: 1) traditionen med känslofokus (eng. feeling tradition), 2) 

traditionen med motivationsfokus (eng. motivational tradition) och 3) traditionen med 

fokus på tidigare uppfattningar (eng. evaluative tradition) (Scarantino, 2016). Enligt 

dessa teoriramar ser man på emotioner som 1) medvetna subjektiva upplevelser, 2) 

motivationsstyrda beteendemönster som en följd av impulser (emotionerna styr 

reaktionerna) eller reflexer (man reagerar och emotionen skapas som en reaktion), 3) 

en reaktion baserat på en individs tidigare uppfattningar (Scarantino, 2016).  

Att synen på emotioner är så varierande beror till stor del på skillnader mellan olika 

vetenskapliga områden. Inom neurologisk forskning ser man främst på de kognitiva 

aspekterna medan man inom den statsvetenskapliga forskningen lagt större fokus på 

hur emotioner inverkar på det politiska beteendet (Groenendyk, 2011). Inom den 

statsvetenskapliga forskningen tenderar man att se på emotioner ur två olika perspektiv 

mer specificerat: tvådimensionellt och diskret (Miller, 2011). Ur det tvådimensionella 

perspektivet fokuserar man på emotioner ur en bredare mera generaliserad kontext 

(Nabi, 2010). Detta innebär att man t.ex. undersöker hur positiva eller negativa stimuli 

inverkar på kognitiva processer. Inom det diskreta perspektivet fokuserar man i 
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motsats till det tvådimensionella perspektivet på specifika emotioner och vilka effekter 

enskilda emotioner har på individers reaktioner (Nabi, 2010).  

Om emotioner kan ses på som reaktioner – hur inverkar detta på det politiska 

beteendet? För att få svara på detta måste man först bestämma vilka reaktioner som är 

relevanta. Antalet emotioner är som den svårfångade definitionen av emotioner ett 

ivrigt diskuterat ämne. Ur en tvådimensionell synvinkel ser man på emotioner som 

antingen positiva eller negativa. Detta innebär att man kategoriserar reaktioner på 

stimuli som antingen behagliga eller obehagliga (Brader, 2006. s. 52). Beroende på 

vilken reaktion som stimuli skapar så är det antingen en positiv eller negativ emotion. 

Ur ett diskret perspektiv går det att ta fasta på betydligt flera emotioner. Medan man 

ur ett tvådimensionellt perspektiv placerar emotioner såsom ångest och ilska inom den 

negativa emotionsdimensionen och entusiasm och hopp inom den positiva ser man ur 

ett diskret perspektiv på de enskilda emotionerna var för sig (Brader, 2006).  

Att definiera ett specifikt antal emotioner är ett projekt som i stort sett är omöjligt 

samtidigt som det är oviktigt i denna text. Eftersom denna avhandling behandlar 

väljares politiska beteende är det främst de emotioner som har en inverkan på politiskt 

beteende som är av intresse. Enligt Lamprianou och Ellinas (2019) har forskare främst 

fokuserat på emotionerna entusiasm, ångest och ilska. Dessa kan även benämnas 

politiska emotioner, vilket Demertzis (2014, s. 228) förklarar som: ”...lasting affective 

predispositions supported reciprocally by the political and social norms of a given 

society, playing a key role in the constitution of its political culture and the 

authoritative allocation of resources”. Enkelt beskrivet kan politiska emotioner 

beskrivas som emotioner som påverkar individers politiska beteende. Demertzis 

(2014) betonar även att det främst gäller emotioner som kan riktas mot enskilda 

individer (t.ex. politiker) eller grupper (t.ex. institutioner), såsom bl.a. hopp, rädsla och 

avsky.  

Brader (2005) beskriver entusiasm som en reaktion på stimuli eller signaler som 

individen upplever som positiv. Om reaktionen på signalerna uppfyller individens mål 

förstärker det hens orsak och motivation att fullfölja målet. Om målet inte uppfylls 

upplever individen besvikelse och motivationen för målet minskar. Inom 

tvådimensionell emotionsforskning ses även hopp som en del av entusiasm, alltså 

ingår hopp i den positiva emotionsdimensionen (Chadwick, 2015). Till exempel 
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Marcus och MacKuen (1993) hävdar att hopp är en av de faktorer som kan leda till att 

en individ upplever entusiasm. I enlighet med Marcus och MacKuen (1993) används 

begreppet hopp i avhandlingen i den mening att det är en positiv emotion med liknande 

egenskaper som entusiasm.  

Chadwick (2015) definierar hopp som en framtidsinriktad emotion. Med detta hänvisar 

Chadwick (2015) till att hopp motiverar individer att agera så att de i framtiden kan 

uppnå sina målsättningar eller alternativt undvika bestraffning. Hopp uppstår då 

någonting upplevs av en individ som både uppnåbart och relevant (Chadwick, 2015; 

Nabi & Keblusek, 2014). Enligt Chadwick (2015) behöver emotionella budskap som 

väcker hopp innehålla två komponenter. Först behöver kommunikatören ”erbjuda” en 

möjlighet för mottagaren. Detta innefattar att man erbjuder framtida positiva utfall 

(eng. possibility), att utfallet är viktigt för de som mottar meddelandet (eng. 

importance) och att det hjälper mottagaren att uppfylla sina målsättningar (eng. goal 

congruence). Om dessa uppfylls måste även kommunikatören presentera en möjlighet 

för mottagarna av budskapet för att uppfylla den andra komponenten.  

Ångest förklarar Brader (2005) som en reaktion på hotfulla signaler. Denna reaktion 

leder till att individen frångår invanda handlingar för att lägga fokus på det hotfulla i 

närmiljön i hopp om att kunna reagera på hotet. Ilska liknar ångest, men förekommer 

då det upplevda hotet anses komma från en specifik källa och individen anser sig ha 

kontroll över situationen (Valentino, Brader, Groenendyk, Gregorowicz & Hutchings, 

2011). Rädsla används i vissa fall som begrepp av forskare framom ångest, men i 

denna avhandling ses rädsla och ångest som synonyma begrepp.  

I denna avhandling läggs fokus på det tvådimensionella perspektivet av emotioner. De 

två dimensionerna som fokuseras på är såtillvida en negativ dimension, ångest, och en 

positiv dimension, hopp. 

2.2 Emotionella budskap i valkampanjer  

Efter att ha sett på hur emotioner kan definieras, eller snarare svårigheten att hitta en 

gemensam definition av begreppet, kan man vända blicken mot ett av de huvudsakliga 

ämnen som undersöks i avhandlingen, emotionella budskap. Enligt Brader (2006, s. 

68–69) är emotionella budskap ”any communication that is intended to elicit an 

emotional response from some or all that receive it”. Detta innebär i princip att någon 
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använder sig av emotioner för att påverka mottagarna av kommunikationen. Detta kan 

en individ göra med hjälp av t.ex. bilder, ljud, färger, ordval och lukt (Brader, 2006). 

Enligt Brader (2006) kan icke-visuella budskap, såsom ljud, påverka mottagares 

beteende omedvetet och detta används ofta som ett komplement till visuella budskap i 

valkampanjer. I avhandlingen läggs dock fokus främst på de visuella budskapen och 

dessa presenteras och förklaras mera ingående här nedan.   

2.2.1. Visuella budskap  

Ett av det mest framstående tillvägagångssätten att appellera till emotioner med är att 

använda sig av visuella hjälpmedel (Brader, 2005). Lilleker, Veneti och Jackson 

(2019) beskriver den mänskliga kulturen som en visuell kultur (eng. visual culture) 

och lyfter upp användningen av bilder som något som har förekommit sedan 

stenåldern. Som det nämndes i inledningen har innovationer såsom tv och internet haft 

en stor inverkan på samhället. Detta gäller även för användningen av visuella 

hjälpmedel. 2000-talets sociala medieplattformar kännetecknas av möjligheten att 

publicera bilder och videor för andra att ta del av, vilket även har lett till att visuell 

kommunikation har fått viktigare roll.  

Genom användningen av bilder inom kommunikation kan man enkelt skapa starka 

emotionella reaktioner. Genom att använda sig av t.ex. bilder eller videor på döda barn 

i krigsdrabbade länder, våld mot kvinnor i konservativa diktaturer eller protester mot 

orättvisor, kan den som kommunicerar väcka emotioner såsom rädsla, ångest och ilska 

(Lilleker, Veneti & Jackson, 2019).  

Enligt Schill (2012) är visuella budskap att föredra framom icke-visuella eftersom 

individer bearbetar dem snabbare och får ut mer information från dem jämfört med 

t.ex. textbaserad kommunikation. Information som förmedlas med hjälp av visuella 

hjälpmedel tenderar också för mottagarna vara lättare att komma ihåg, speciellt om 

informationen i det visuella är något nytt eller dramatiskt (Schill, 2012).  

Brader (2006) beskriver flera olika visuella hjälpmedel som används för att appellera 

till emotioner i samband med politisk reklam. För att väcka positiva emotioner, såsom 

entusiasm och hopp, använder sig valkampanjer av bilder som väljare ser som 

patriotiska och positiva. Detta kan t.ex. vara bilder av militären, naturen eller glada 

lekande barn (Brader, 2006). I positiva reklamer betonas ofta fungerande integrering 
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och diversitet genom användningen av representativa grupper som motiv, bl.a. 

människor av olika etniciteter. För att väcka negativa emotioner, å andra sidan, 

använder man sig av bilder som väcker ångest eller ilska såsom bilder på misär, krig 

och miljöförstörelse (Brader, 2006).  

Beroende på vilken emotion som en kommunikatör försöker appellera till finns det 

olika visuella hjälpmedel hen kan ta hjälp av. Nationella flaggor är ett välanvänt 

visuellt hjälpmedel i nationella politiska val. En politisk kandidat som använder sig av 

sitt lands flagga kan upplevas som patriotisk och kan därmed väcka positiva emotioner 

bland väljarna (Huddy & Gunnthorsdottir, 2000). Om man inte identifierar sig med 

landet (Brader, 2006) eller om flaggan används av ett annat lands ledare i syfte att lyfta 

upp något negativt (Huddy & Gunnthorsdottir, 2000), kan flaggan som symbol istället 

väcka negativa emotioner mot den kandidat som kopplas ihop med budskapet. Barry 

(refererad i Schill, 2012, s. 122) beskriver det som: ”A candidate may stand in front of 

a flag to co-opt the meanings the flag visual evokes and suggest a causal connection 

between the candidate and the patriotic attitudes associated with the flag.” 

En annan vanlig visuell metod för att väcka emotioner i valkampanjer är att använda 

bilder på barn (Carlson, 2017). Precis som med användningen av flaggor används 

bilder av barn oftast i samband med andra ”objekt”. Enligt Sherr (1999) kan bilder 

eller videor av barn både användas av kandidater för att: a) väcka positiva emotioner 

gentemot den egna kampanjen och b) för att väcka negativa emotioner mot 

motståndare. Som Brader (2006) nämner kan man genom att kombinera motivet barn 

med situationer som upplevs som farliga eller som anses utsätta barn för fara försöka 

skapa ångest hos motståndarens väljare. ”Daisy”-kampanjen som togs upp i 

inledningen är ett tydligt exempel på detta. Om en kandidat vill använda barnsymbolik 

för att väcka positiva emotioner kan hen istället använda sig av barn som leker eller 

deltar i traditionella ritualer (Sherr, 1999). Utöver dessa kan även politiker använda 

sig av barn som motiv i samband med t.ex. skattesänkningar för att det ska verka som 

ett altruistiskt mål att sänka skatter för ”barnens skull” (Sherr, 1999).  

2.2.2. Kandidaters användning av emotionella budskap i valkampanjer 

Brady, Johnston och Sides (2006, s. 2–3) definierar en valkampanj som en tid innan 

väljarna ska göra ett politiskt val där kandidaternas aktivitet (i samband med val) ökar. 

Enligt Brader (2006) är målet med en politisk valkampanj ”to increase the number of 
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supporters for their candidate and to encourage them to be politically active”. (s. 20), 

alltså att mobilisera väljare. Emotionella budskap i valkampanjer kan i den 

bemärkelsen ses på som att politiska kandidater försöker påverka väljarnas politiska 

beteende på det sätt som gynnar den egna kampanjen.  

Genom att appellera till emotioner kan den som kommunicerar väcka emotionella 

reaktioner hos mottagarna, vilket påverkar deras beteende (politiskt), attityder och 

bearbetning av information (Brader, 2005). Olika emotioner skapar olika reaktioner, 

vilket innebär att den som förmedlar de emotionella budskapen kan välja vilken 

emotion de försöker framkalla hos mottagaren (Brader, 2006). Användningen av 

emotionella budskap är ett vedertaget förfarande i samband med politiska 

valkampanjer. Genom att använda sig av emotionella budskap kan politiska kandidater 

påverka väljarnas syn både på kandidaten och på hens motståndare. Beroende på 

vilken emotion som en kandidat försöker väcka kan hen använda sig av bilder som 

väcker antingen positiva eller negativa emotioner hos väljarna (Brader, 2006).  

Den regelbundna användningen av emotionella budskap i valkampanjer visar på att 

det ses som ett användbart politiskt redskap för kandidater att stärka sitt väljarstöd, så 

länge budskapet har önskad effekt (Brader, 2006). Om man med detta i minne ser på 

Braders (2006) definition av emotionella budskap så torde det innebära att emotionella 

budskap kan påverka mottagarna (väljarna). Kommunikatören har möjlighet att 

påverka vilka emotioner som hen försöker väcka hos mottagarna genom att använda 

sig av de olika hjälpmedel som finns att tillgå.  

Vilka emotioner som man försöker appellera till under valkampanjen beror på ett 

flertal faktorer. Bland annat kandidatens eller partiets situation i valet kan vara en 

vägande orsak varför man väljer att appellera till särskilda emotioner (Brader, 2006). 

Enligt Schnur (2007) använder sig ledande kandidater främst av positiva emotioner för 

att bibehålla det existerande väljarstödet medan kandidater som ligger efter i kampen 

tenderar att använda sig av negativa budskap för att försöka hinna ifatt motståndarna.  

Vilka emotioner som föredras av kandidaterna kan också påverkas av i vilket skede av 

valet de befinner sig i (Ridout & Searles, 2011). Enligt Marcus med flera (2000) 

används positiva emotioner i inledningen av valkampanjer för att säkra det redan 

existerande stödet. Användningen av negativa emotionella budskap anses vara mera 
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riskabla i början av en kampanj och används oftast i ett senare skede av valet. Ridout 

och Searles (2011) förklarar detta som att negativa emotionella budskap anses föra 

med sig större risker än positiva. Använder man budskap som framkallar ångest eller 

ilska för tidigt i kampanjen kan det ha en demobiliserande effekt, medan väljare är 

mottagligare för dem under senare skeden av val. Schnur (2007) förklarar 

användningen av negativa emotioner som ett sätt att skapa misstro hos motståndarens 

väljarstöd. Positiva emotioner fungerar bättre hos de ”egna” väljarna eftersom de redan 

stöder kandidatens synpunkter och ideologi medan motståndarnas supportrar tenderar 

att misstro den egna kandidatens motståndare. 

2.2.3. Partiers användning av emotionella budskap 

I en stor del av den statsvetenskapliga forskning som gjorts om emotionella 

kampanjbudskap har forskarna främst fokuserat på hur kandidater använder sig av 

emotionella budskap, medan partiernas användning har försummats. Detta kan bero på 

den ökade personifieringen av politiken som har lett till en ökad betoning på individer 

framom partier i valkampanjer (Russman m.fl., 2019). Detta betyder dock inte att det 

saknas forskning om hur partier använder sig av emotionella budskap.  

Enligt Kosmidis, Hobolt, Molloy och Whitefield (2018) använder sig partier främst av 

emotionella budskap då de andra partiernas policyer blir för homogena med det egna 

partiets. Emotionella budskap, oftast positiva, används då för att urskilja partiet på ett 

icke-politiskt plan från andra partier (Kosmidis m.fl., 2018). Kosmidis m.fl. (2018) 

betonar även att partier tenderar att använda sig av emotionella budskap då en stor del 

väljare är osäkra på vilket parti de ska rösta på och att de isåfall försöker väcka positiva 

emotioner, främst entusiasm. Elmelund-Præstekær (2011) lyfter också upp denna 

aspekt; att partier med positiva budskap främst försöker mobilisera väljare för partiet 

medan partier använder sig av negativa budskap försöker minska på motståndarnas 

väljarstöd. 

Ett tydligt exempel på hur partier använder sig av emotionella budskap hittar man 

bland populistiska partier. Enligt Widmann (2021) fokuseras största delen av 

populistpartiers emotionella budskap på att väcka negativa emotioner. Detta beror på 

att populistpartier vanligtvis inte ingår bland de styrande partierna, t.ex. i regeringen, 

och att de därför vinner mest på att få det politiska läget att verka mera negativt 

(Widmann, 2021). För etablerade partier, menar Widmann (2021), är det vanligare att 
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de använder sig av positiva emotionella budskap. Detta eftersom de vanligtvis sitter i 

regeringen och därmed inte vill att styret, som de själva ingår i, ska upplevas som 

negativt.  

Enligt Nai och Seeberg (2018) använder sig partier av negativa emotionella budskap i 

hopp om att ändra allmänhetens syn på motståndare, vilket sammanfaller med Braders 

(2006) teori om kandidaters användning av negativa emotioner. Det finns dock 

motsägelsefulla teorier gällande vilken effekt som negativa kampanjer har i 

verkligheten, vilket Nai och Seeberg (2018) lyfter fram. Elmelund-Præstekær (2011) 

visar att partier tenderar att använda sig av negativa kampanjer då de ligger efter i 

valet, då partiet tävlar mot sittande partier och då det närmar sig valdagen. Partier 

tenderar även vara mera benägna att tillämpa negativa emotioner då de lyfter upp 

sakfrågor som de själva inte ”äger” medan de tillämpar mera positiva emotioner då de 

lyfter fram de sakfrågor som de äger (Elmelund-Præstekær, 2011).  

2.2.4. Emotionella budskaps inverkan på väljarbeteende  

Kandidater och partier har olika orsaker att appellera till emotioner, men vad har de 

emotionerna som man försöker väcka hos väljarna för inverkan på väljarnas beteende? 

Som det nämndes i tidigare kapitel finns det flera faktorer som har en inverkan på vilka 

emotioner som en kandidat eller parti försöker väcka. Detta beror på att olika 

emotioner har olika effekt på väljarna (Widmann, 2021). Enligt flera forskare kan 

emotioner påverka hur människor upplever den politiska världen, hur de bearbetar 

information (Widmann, 2021) och hur de beter sig i valsammanhang (Marmor-Lavie 

& Weimann, 2005: Brader 2006: Ridout & Searles, 2011: Widmann, 2021). Studier 

har även gjorts som bevisar att vissa emotioner kan ha inverkan på politiskt deltagande 

och politisk aktivitet (Valentino m.fl., 2011). 

En av de mest framträdande teorierna gällande affekt och politik är den affektiva 

intelligensteorin (eng. Affective intelligence theory), ofta benämnd AIT, som Marcus, 

Neuman och MacKuen (2000) utvecklat i början av 2000-talet. Enligt denna teori ser 

man på affekt som pre-kognitivt. Detta innebär att affekt inverkar på hur människor 

reagerar på stimuli, innan man är medveten om vad det man reagerar på är. Enligt 

teorin har människan två affektiva system: dispositionssystemet (eng. the disposition 

system) och övervakningssystemet (eng. the surveillance system) (Marcus, Neuman & 



23 

 

MacKuen, 2000). Skillnaderna mellan de olika systemen är att de skapar reaktioner på 

olika typer av stimuli.  

Dispositionssystemet skapar reaktioner på alldagliga stimuli. Detta innebär att 

människan skapar inlärda mönster för sådana situationer som inte upplevs som farliga 

eller osäkra. Reaktionerna på stimuli påverkas av tidigare associationer med liknande 

stimuli. Om reaktionen upplevs som något som leder till upprymdhet är sannolikheten 

större att man upprepar den. Om den å andra sidan upplevs som något som leder till 

något negativt så undviker man att upprepa den. Genom associationerna så påverkas 

de reaktioner som väcks så att man utför de handlingar som gynnar en själv (Marcus, 

Neuman & MacKuen, 2000).  

I motsats till dispositionssystemet är övervakningssystemets uppgift att försvara 

människan från okända stimuli (Marcus, Neuman & MacKuen, 2000). Systemet 

”övervakar” omgivningen för att för att kunna skapa reaktioner på okända stimuli. Om 

omgivningen upplevs som normal så hålls man lugn, men om något okänt inträffar 

skapar systemet ångest för att förbereda individen.  

Enligt Marcus, Neuman och MacKuen (2000) kan dessa affektiva system även förklara 

politiskt beteende. De lyfter upp ångest och entusiasm som påverkande faktorer. Om 

politiska kandidater upplevs som tillitsfulla och skapar entusiasm hos sina väljare är 

chansen liten att väljarna avviker från sina dispositioner. Om kandidaten avviker från 

tidigare beteendemönster eller uppmärksammas i exempelvis en skandal skapar 

övervakningssystemet ångest, vilket leder till att väljarna börjar söka efter information 

för att kunna ta rationella beslut.  

Den affektiva intelligensteorin är mycket omdiskuterad inom den statsvetenskapliga 

forskningen. Bland annat Marcus med fleras (2000) användning av endast två 

dimensioner, ångest och entusiasm, har mött på motstånd. Huddy, Feldman och 

Cassese (2007) betonar att ångest och ilska borde ses på som två skilda emotioner 

eftersom de har distinkta reaktioner som skiljer sig från varandra. Valentino med flera 

(2011) påpekar även att ilska har en större mobiliserande roll än ångest.  

Feldman och Harts (2018) studie visar också att hopp, som placeras inom 

entusiasmdimensionen, kan få väljare att frångå tidigare politiskt beteende i samband 
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med klimatfrågor, till skillnad från Marcus med flera (2000) och deras teori om att 

entusiasm leder till att väljare håller fast vid sitt politiska beteende. 

Det går att konstatera att genom att väcka emotioner hos väljare kan man påverka deras 

beteende. Emotionella budskaps effekt beror på vilken emotion som väcks hos en 

individ. De två politiska emotioner som är i fokus i avhandlingen, hopp och ångest, 

anses av de flesta forskare ha distinkta reaktioner (Huddy, Feldman & Cassese, 2007).  

Entusiasm förekommer då individen anser att situationen som hen utsätts för kan få 

hen att uppnå individuella mål eller att den banar väg för individen att uppnå de 

utstakade målen (Valentino m.fl., 2011). Syftet med användningen av entusiasm är 

vanligtvis att mobilisera kandidatens existerande ”egna” väljare (Ridout & Searles, 

2011). Entusiasm leder såtillvida enligt Marcus m.fl. (2000) till att det är större chans 

att väljarna litar på sina tidigare politiska preferenser (eng. dispositions), att de röstar 

på det parti de röstat på tidigare. 

Ångest uppstår till skillnad från entusiasm i sådana situationer då individen känner sig 

hotad av något okänt (Ridout & Searles, 2011). Detta leder till att individer som är 

oroliga förbereder sig på eventuella faror. I ett valsammanhang kan detta innebära att 

den kandidat man vanligtvis röstar på får en att uppleva ångest och osäkerhet. Detta 

leder till att man frångår sina tidigare politiska preferenser till förmån för utökad 

informationssökning (Brader, 2006). För att kunna ta det bästa möjliga beslutet vill 

individen ha information om den kandidat som väcker ångest hos en eller eventuellt 

undersöka om det finns andra alternativ (kandidater) som är bättre. Ångest leder i 

princip till att man överväger information mera och tar rationella beslut. Ångest 

appelleras till främst för att: 1) skapa ångest hos en motståndares väljarkår riktat mot 

motståndaren och 2) för att vinna över partipolitiskt obundna obestämda väljare 

(Ridout & Searles, 2011).  

I tidigare politisk emotionsforskning ansågs ångest och ilska finnas under samma 

negativa emotionsdimension (Ridout & Searles, 2011). Med tiden har denna syn dock 

utvecklats så att man differentierar mellan ångest och ilska för att istället se på dem 

som två distinkta emotioner. Till skillnad från ångest förekommer ilska som en 

reaktion i de situationer där individen upplever sig hotad från en specifik person eller 

ett specifikt objekt (Valentino m.fl. 2011). Enligt Huddy, Feldman och Cassese (2007) 
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upplever man den som är föremål för ilskan som skyldig till att ha kränkt ens egna mål 

eller för att ha gjort något ojust.  

Enligt Valentino med flera (2011) leder ilska till mera riskfyllt beteende, större fokus 

på problemhantering samt att individen upplever ökad politisk effektivitet. I Valentino 

med fleras studie från 2011 hittade man även bevis för att ilska har en positiv påverkan 

på politiskt deltagande. De attribuerar detta till att ilska mobiliserar väljare att delta i 

sådan politisk aktivitet som de annars inte skulle delta i. Samma studie visar även 

tecken på att ångest kan ha en demobiliserande verkan. I denna avhandling läggs fokus 

främst på emotionerna ångest och hopp, men eftersom ilska och ångest ofta har setts 

på som synonyma emotioner är det värt att lyfta upp ilska.  

2.3 Emotionella budskap i miljö- och klimatfrågor  

I forskning där man undersökt emotionella budskap i samband med miljörelaterade 

frågor fokuserar man ofta på just hopp och ångest som de centrala emotionerna 

(Salama & Aboukoura, 2018). Ångest- och hoppkomponenterna förklarades i ett 

tidigare kapitel.  

Feldman och Hart (2018) anser att emotionella budskap i samband med 

klimatförändringsfrågor kan ses som antingen negativa eller positiva. Speciellt 

emotioner som ångest, ilska och hopp anser Feldman och Hart (2018) är centrala i 

klimatkontexten, eftersom de emotionerna aktiveras som en följd av upplevda hot 

utifrån. Höijer (2010) betonar att budskap kring klimatförändring som är ämnade att 

väcka ångest med oftast består av konkreta bevis på klimatförstörelse såsom smältande 

glaciärer eller förstörda skogar. Feldman och Hart (2018) framhäver både ilska och 

ångest som möjliga målsättningar genom att använda klimatförstöring som emotionellt 

motiv. De lyfter även upp luftföroreningar och översvämningar som effektiva att väcka 

ångest och ilska med. Emotionella budskap som väcker ångest likställs i denna 

avhandling med ångestfyllda budskap för att underlätta förståelsen.  

Medan man försöker väcka ångest eller ilska genom att använda sig av motiv som kan 

likställas med miljöförstörelse försöker man appellera till hopp genom andra metoder. 

Istället för att direkt hota mottagarna innehåller emotionella budskap som appellerar 

till hopp, hädanefter benämnt hoppfulla budskap, i samband med klimatförändring 

alternativ för vad mottagaren kan göra för att motverka klimatförändringen (Höijer, 
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2010). Detta kan t.ex. utgöras av gröna alternativ som att man istället för att ta bilen 

kan cykla eller att man tar tåget istället för att flyga (Höijer, 2010). Feldman och Hart 

(2018) konstaterar i sin studie att bilder som använder sig av förnybar energi är ett av 

de effektivaste sätten att väcka känslor av hopp med.  

2.4 Väljares utvärdering av politiska partier  

Den statsvetenskapliga emotionsforskningen har till stor del fokuserat hur väljare på 

basis av emotionell information utvärderar emotionella kandidater. En för denna 

avhandling viktigare del – formulerad i avhandlingens andra frågeställning – är hur 

väljare utvärderar partier utifrån deras användning av emotionella budskap och 

specifikt huruvida hopp- eller ångestväckande budskap påverkar hur ett så kallat grönt 

parti utvärderas. 

2.4.1. Emotionella budskaps inverkan på väljares utvärdering av partier 

Om man utgår från den affektiva intelligensteorin (Marcus m.fl., 2000), vilket är fallet 

i denna studie, borde väljare som upplever entusiasm hålla fast vid sina tidigare 

dispositioner och rösta på det parti som de vanligtvis röstar på medan de väljare som 

upplever ångest frångår sina politiska preferenser och röstar på det parti som ”stillar 

ångesten” eller alternativt att de låter bli att rösta. 

Nai och Seeberg (2018) lyfter upp skillnaderna mellan effekterna av negativa och 

positiva emotionella budskap i teorin och i verkligheten. Medan ett parti kan ämna 

försöka appellera till en särskild emotion behöver denna emotion inte nödvändigtvis 

vara den som väcks hos mottagarna av budskapet. Nai och Seeberg (2018) lyfter upp 

oenigheten inom forskningen gällande effekterna av negativa kampanjer. Medan målet 

för partierna när de använder sig av negativa emotioner vanligtvis är att demobilisera 

motståndarnas väljarstöd (Elmelund-Præstekær, 2011) kan de även ha motsatta 

effekter. Nai och Seeberg (2018) nämner bland annat att användningen av negativa 

budskap kan leda till att väljarna anser att partierna använder sig av för mycket 

negativitet, vilket kan vara demobiliserande. Enligt Haselmayer (2019) kan även 

negativa emotioner mobilisera de ”egna” väljarna. Haselmayer (2019) betonar dock 

att användningen av negativa emotioner även kan leda till demobilisering i de egna 

leden om det negativa budskapet inte anses acceptabelt.  
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Gällande partiers användning av positiva emotioner anser Nai och Seeberg (2018) att 

väljare blir mera positivt inställda till partierna om de lyfter upp det egna partiets 

kärnfrågor och framgångar. Enligt Albertson och Gadarian (2016) tenderar väljare som 

upplever ångest i samband med specifika sakfrågor, t.ex. säkerhet, att se på partiet som 

”äger” frågan som det parti som är mest kompetent att behandla den och på det viset 

”lindra” ångesten.  

2.4.2. Teorin om ägande av sakfrågor 

Det finns ett flertal olika sätt som en väljare kan utvärdera partier. Enligt följare av 

teorin om sakfrågeägarskap (eng. issue ownership theory) är upplevd kompetens (av 

väljarna) i sakfrågor en viktig del i utvärderingen av partier (Klüver & Sagarzazu, 

2016). Enligt Walgrave, Tresch och Lafevere (2015) kan man se på sakfrågeägarskap 

som att vissa partier av offentligheten (väljarkåren) ses som mer kompetenta eller 

kunniga i specifika sakfrågor.  

Sakfrågeägarskap utgörs enligt Walgrave med flera (2015) av två aspekter. Den första 

aspekten kallas för kompetensdimensionen (eng. the competence dimension) och 

innebär att ett parti kan börja äga en sakfråga om väljarna upplever att partiet är 

kompetent att handha om eller lösa den specifika sakfrågan (Walgrave m.fl., 2015).  

Den andra aspekten som benämns den associativa dimensionen (eng. the associative 

dimension) innefattar att ett parti kan anses äga en sakfråga genom att väljarna 

associerar ett särskilt parti med en specifik sakfråga (Walgrave m.fl., 2015), t.ex. 

högerradikala partier med immigrationsfrågor (Walgrave, Lafevere & Nuytemans, 

2009) och klimatfrågor med gröna partier. Walgrave med flera (2009) betonar dock att 

även om ett parti associeras med en sakfråga behöver det inte betyda att väljare anser 

att partiet är bäst lämpat att sköta sakfrågan. De två aspekterna av behövs inte alltid 

ses på som motparter. Ett parti kan ses som ägare av en sakfråga både för att det 

upplevs kompetent i frågan och för att det associeras med den (Walgrave m.fl., 2009). 

Bellucci (2006) lyfter upp partikompetens (eng. party competence) som ett annat sätt 

för väljare att utvärdera partier med. Bellucci (2006) beskriver partikompetens som 

människors uppfattning gällande partiers kapacitet att uppnå positiva resultat. 

Belluccis studie (2006) visar på att partikompetens också kan vara en förklarande 

faktor för väljarbeteende.  
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Som nämndes i inledningskapitlet har klimatet fått en allt större roll inom den politiska 

sfären, vilket har lett till att klimatfrågan blivit en viktig sakfråga för partierna. Detta 

innebär också att partier har tvingats lägga större fokus på klimatfrågor i sina 

partiprogram och kampanjer för att nå tillräckligt med väljarstöd för att hållas relevant, 

medan det ursprungligen lyftes upp som ett problem av gröna partier (Abou-Chadi, 

2016). Dessa är ofta s.k. nischade partier (Abou-Chadi, 2016), vilka enligt Spoon, 

Hobolt och de Vries (2014) kan definieras som partier som fokuserar på enskilda 

policyer. Abou-Chadi (2016) går så långt att han beskriver nischade partier som 

”policyentreprenörer” i mångpartisystem, vilket innebär att man lyfter upp en 

sakfråga/policy som de andra partierna inte tidigare betonat som viktigt.  

Enligt Walgrave, Lafevere och Nuytemans (2009) upplever medborgare särskilda 

partier som mera kompetenta i olika policyfrågor. Detta sammanfaller med att gröna 

partier ofta pekas ut som mest kompetenta i klimatfrågor. I studien som Walgrave med 

flera (2009) utförde finns dock bevis på att ägandet av policyer kan skifta genom 

strategisk användning av kommunikation. Studiens resultat konstateras av Dahlberg 

och Martinsson (2015) som beskriver policyägande som en dynamisk process som 

partierna ständigt behöver försvara från andra partier. Den fråga som här är relevant är 

huruvida gröna partier bör appellera till ångest eller hopp i den sakfråga de ”äger” då 

det gäller att ses som kompetenta i frågan i väljarnas ögon.  

2.5 Emotionella budskaps effekt på klimatbeteende 

Som nämndes i kapitel 2.2.4. används emotionella budskap flitigt i 

klimatkommunikation. Detta kan bero på att emotioner påverkar kognitiva processer 

(Nabi, 2010) och därmed också kan inverka på människors (politiska) beteende 

(Groenendyk, 2011). Enligt Bilandzic, Kalch och Soentegen (2017) försöker man med 

klimatkommunikation få individer att ändra sitt beteende, även om detta kan vara 

kostsamt och begränsande för individerna. Gällande användningen av emotionella 

budskap i samband med klimatkommunikation råder det delade meningar huruvida 

negativa eller positiva budskap är effektivast i att förändra människors klimatbeteende 

(Ettinger m.fl., 2021).  

Möjliga orsaker till användningen av ångest eller hopp i klimatkommunikation 

presenterades i ett tidigare kapitel. Enkelt förklarat försöker kommunikatörer med 
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ångestfyllda budskap skrämma eller oroa mottagarna genom att visa på vad som kan 

ske om de inte gör något åt klimatförändringen (Höijer, 2010). Med hoppfulla budskap 

försöker kommunikatörer istället ge alternativ till mottagarna för att de ska kunna bidra 

till en bättre framtid (Höijer, 2010). Vilket av de två budskapen som är effektivare i att 

förändra människors klimatbeteende förklarar dock Ettinger med flera (2021) som en 

vattendelande debatt. Ettinger med fleras (2021) studie visade inte på att något av 

budskapen skulle vara effektivare att förändra klimatbeteende än det andra.  

Ruiter med flera (2014) lyfter upp risken att ångestfyllda budskap kan få mottagarna 

att förneka det hot som budskapen appellerar till. Detta har också märkts av i 

klimatkommunikationsforskning (Ettinger m.fl., 2021). Enligt O’Neill och 

Hutchinson-Cole (2009) finns det bevis för att skapande av ångest i samband med 

klimatförändring kan leda till att mottagarna känner sig maktlösa, framom att de 

känner sig tvungna att göra något, eller oförmögna att påverka i miljöfrågor och väljer 

att ignorera informationen eller hotet. 

Då man talar om klimatbeteende finns det flera sätt att se på saken. I undersökningen 

som Ettinger med flera (2021) utförde använde de sig av klimatriskperception (eng. 

risk perception), sannolikhet att ändra sitt beteende (eng. likelihood to change 

behaviour) och sannolikhet att utföra aktivism (eng. likelihood of activism) som 

variabler för att mäta effekter av klimatkommunikation med. Bilandzic med flera 

(2017) använde sig av uppfattat hot (eng. perceived threat) och villighet att göra 

uppoffringar (eng. willingness to sacrifice); dessa två kan anses motsvara Ettinger med 

fleras (2021) två första variabler. Den första variabeln innefattar hur riskfyllt en individ 

upplever att något är medan man genom den andra variabeln mäter hur sannolikt det 

är att en människa ändrar sitt beteende till förmån för klimatet. Det här är bara några 

exempel på hur man kan se på effekterna av emotionella budskap på väljares beteende, 

men av dessa är det främst sannolikheten att ändra sitt beteende som är relevant för 

denna avhandling.  

2.6 Avslutande sammanfattning 

I den teoretiska referensramen har de för avhandlingen viktigaste begreppen och 

teoretiska utgångspunkterna lyfts upp och förklarats. Här till sist sammanfattas den 

referensramen kort för att kunna relatera till avhandlingens forskningsfrågor och syfte 

som behandlades i kapitel 1.3. 
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Enligt den teoriram som presenterats finns det bevis för att hopp och ångest är de 

centrala komponenterna i emotionell kampanjkommunikation som handlar om 

klimatförändring. Dessa två emotioner ses på ur ett tvådimensionellt 

emotionsperspektiv där ångest är negativt och hopp positivt. Därtill betraktas rädsla 

som synonymt till ångest och entusiasm synonymt till hopp. Ilska ses på en diskret 

emotion som inte kan placeras inom någondera av dimensionerna.  

Ångest får mottagaren att tveka på sina tidigare preferenser, vilket kan få hen att frångå 

tidigare politiska val. Hopp å andra sidan får väljaren att känna sig säker på sina egna 

preferenser och därmed är det större chans att hen håller fast vid dem. För att väcka 

dessa emotioner kan kommunikatörer bl.a. använda sig olika visuella motiv, t.ex. 

flaggor och barn.  

Baserat på de teorier som lyfts upp i den teoretiska referensramen borde emotionella 

budskap som är ämnade att väcka antingen hopp eller ångest ha olika effekter på de 

som exponeras för dem. I denna avhandling ligger fokusen på hur emotionella 

kampanjbudskap kopplade till klimatförändring kan påverka mottagare. Den första 

forskningsfrågan tar fasta på hur de som exponeras för budskapen reagerar emotionellt. 

Skiljer sig de emotionella reaktionerna som en person uppvisar beroende på om de 

exponeras för antingen ångestfyllda eller hoppfulla budskap? Nai och Seeberg (2018) 

lyfter upp skillnaderna mellan effekterna av negativa och positiva emotionella budskap 

i teorin och i verkligheten. Medan ett parti kan ämna försöka appellera till en särskild 

emotion behöver denna emotion inte nödvändigtvis vara den som väcks hos 

mottagarna av budskapet. Är det säkert att mottagarna (väljare) reagerar känslomässigt 

såsom avsändarna (partier) ämnar. Alltså; väcker faktiskt hoppingivande budskap om 

klimatförändringen hopp hos mottagarna och väcker ångestladdade klimatbudskap 

ångest?  

Utöver att undersöka de emotionella reaktionerna är det av intresse i denna avhandling 

att undersöka hur kompetenta väljare upplever gröna partier vara att hantera den fråga 

de allmänt anses ”äga” klimatfrågan (dvs. den andra forskningsfrågan). Upplevs ett 

grönt parti som mer kompetent om de försöker ”skrämmas” eller om de försöker 

ingjuta hopp gällande klimatförändringen? I enlighet med teorin borde partier som 

”äger” specifika sakfrågor vinna på att lyfta upp det egna ”fältet” i positiv bemärkelse 
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genom hoppfulla budskap medan användningen av ångestfyllda budskap istället både 

kan ha negativa och positiva effekter på hur kompetent väljare upplever att partiet är.  

Den tredje forskningsfrågan berör effekter på beteendeförändring till förmån för 

klimatet. Sett till denna fråga undersöks huruvida hoppfulla eller ångestfyllda 

kampanjbudskap kring klimatförändringen är mer effektiva då det gäller att få 

individer att ändra sitt klimatbeteende. I enlighet med Ettinger med fleras (2021) 

forskning borde det inte synas någon skillnad beroende på budskap.   

Till följd av forskningsfrågornas natur begränsas denna avhandling så att fokusen 

främst hamnar på väljares förhållande till partier, och i den empiriska studien till ett 

parti, de Gröna i Finland. Eftersom merparten av den forskning som lyfts upp i kapitel 

2 fokuserar på hur väljare utvärderar kandidater till följd av kandidaters användning 

av emotionella budskap gör jag den bedömningen att det till stor del går att anta att det 

för partier gäller liknande principer, med undantag för det som räknats upp.  

Vad de olika definitionerna som räknats upp bevisar är att det finns en mångfald av 

sätt att se på emotioner och hur de uppkommer. Eftersom jag med denna avhandling i 

huvudsak undersöker hur emotionella visuella budskap kan påverka individers 

politiska beteende samt deras uppfattning om partier krävs det att man gör en 

avgränsning för vilka definitioner som används. Därför används främst 

statsvetenskapliga definitioner av emotioner och emotionella budskap.  

I denna avhandling används definitionen av emotioner som Marcus med flera (2000) 

förespråkar. De definierar emotioner och affekt som skilda fenomen där affekt innebär 

en individs omedvetna reaktioner på situationer, vilket påverkar den emotionella 

reaktionen. Till skillnad från Marcus med flera (2000) väljer jag dock att se på ångest 

och ilska som skilda negativa emotioner i enlighet med Huddy med fleras (2007) och 

Valentino med fleras (2011) teorier om att de inbegriper skilda reaktioner och att de 

leder till varierande beteendemönster. Definitionen av emotionella budskap som 

används är Braders (2006) beskrivning av emotionella budskap som kommunikation 

med målsättningen att väcka emotioner hos mottagarna.  
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3 Den empiriska studiens upplägg och 

genomförande 

I detta kapitel presenteras avhandlingens empiriska undersökningsmetod, 

forskningsdesign och datainsamling. Inledningsvis beskrivs och motiveras valet av 

experimentell laboratoriestudie som metod för studien. Därtill lyfts även det utförda 

experimentets behandlingar upp och de val som gjorts i detta avseende förklaras.   

3.1 Val av metod och forskningsdesign  

I den empiriska undersökningen använde jag mig av en experimentell design. Ett 

experiment kännetecknas enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och 

Wängnerud (2017) av att forskare med hjälp av slumpen delar in grupper med samma 

utgångsläge och genom att manipulera den oberoende variabeln utsätter de olika 

grupperna för skilda behandlingar. Experiment rekommenderas av Esaiasson med 

flera (2017) som metod eftersom de har en hög intern validitet. Detta beror på att 

forskare genom ett experimentellt tillvägagångssätt har möjlighet att undersöka flera 

olika förklaringsfaktorer för variation i de beroende variablerna samtidigt som de 

faktorer som inte har något samband lätt kan sållas bort och kan därmed utskilja tydliga 

orsak- och verkanförhållanden. Bryman (2018) lyfter upp möjlighet till replikering 

som en fördel hos experiment. Om forskaren beskriver hur hen har gått till väga, vilka 

variabler hen har använt, hur hen har manipulerat dem och vad hen har mätt kan andra 

replikera experimentet på samma sätt eller genom att göra ett så liknande experiment 

som möjligt.  

Även om experiment är att föredra framom andra metoder då det gäller undersökning 

av orsak- och verkanförhållanden finns det även flera nackdelar med metoden. Under 

själva experimentprocessens gång lyfter Esaiasson med flera (2017) upp ett flertal 

olika problem. En stor nackdel med en experimentell design är att de ofta kan ses som 

på förenklade versioner av verkligheten och det finns alltid en risk att testpersonerna 

påverkas av att de vet att de deltar i ett experiment eller att de listar ut vad man försöker 

undersöka med experimentet. Esaiasson med flera (2017) påpekar att den konstlade 

situation som experimentet utgör oftast till stor del skiljer sig från verkligheten 

specifikt gällande samhällsvetenskapliga fenomen. De ger som exempel skillnaden 
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mellan att en individ befinner sig hemma och städar samtidigt som hen lyssnar på en 

debatt via radion och att samma person sitter i ett rum och enbart lyssnar på debatten.  

Utöver nackdelar som uppkommer under processen finns det även flertalet nackdelar 

med att dra slutsatser baserat på experiment. Esaiasson med flera (2017) betonar 

svårigheten att generalisera experimentresultatet till en större befolkning eftersom 

urvalet oftast består av mindre grupper och som det nämndes så är miljön oftast 

konstlad.   

3.2 Metodiskt tillvägagångssätt  

Avhandlingens metod strukturerades enligt Esaiasson med fleras (2017) nio uppgifter 

för experimentforskare. Detta består av nio steg som man måste avklara för att slutföra 

en experimentell studie. Deras nio steg består av att: formulera forskningsfrågor, välja 

experimentell design, skapa experimentets behandlingar, operationalisera övriga 

variabler, rekrytera deltagare, randomisera grupper, genomföra experimentet, 

analysera datamaterialet och beskriva forskningsetiska överväganden. Härnäst 

förklaras de nio stegen ingående samtidigt som de vägval som gjordes i avhandlingen 

presenteras och motiveras. 

3.2.1. Formulering av forskningsfrågor   

Det första steget i Esaiasson med fleras (2017) experimentsprocess består av att 

forskaren formulerar en eller flera forskningsfrågor. Vid val av metodiskt 

tillvägagångssätt i en vetenskaplig studie spelar frågeställningarna en ytterst viktig 

roll. Enligt Bryman (2018) ska man utgå från avhandlingens frågeställningar vid val 

av metod och forskningsdesign. Enligt Esaiasson med flera (2017) stämmer detta för 

studier med experimentell design eftersom forskaren behöver fastställa 

forskningsfrågorna före datainsamlingen och efter denna går det inte att ändra på dem, 

andra forskningsdesigns är friare i och med att man kan gå tillbaka och fila på 

forskningsfrågorna och problemformuleringen i efterhand.  

Syftet med denna avhandling var att bidra med kunskap om hur partiers visuella 

valkampanjbudskap kring klimatfrågor som appellerar till antingen ångest eller hopp 

påverkar väljare. Forskningsfrågorna som skapades för att uppnå syftet var tre till 

antalet och löd:  
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1. Reagerar väljare emotionellt på olika sätt på visuella budskap kopplade 

till klimatförändringsfrågor beroende på om budskapen försöker väcka 

antingen hopp eller ångest?  

2. Bedömer väljare partiet de Grönas kompetens för att hantera 

klimatförändringsfrågan på olika sätt beroende på om kampanjbudskapen 

appellerar till antingen hopp eller ångest? 

3. Påverkar visuella budskap som appellerar till hopp eller ångest i samband 

med klimatförändringsfrågor väljares sannolikhet att ändra sitt beteende 

till förmån för minskad klimatpåverkan? 

3.2.2. Experimentell design   

Efter att ha formulerat forskningsfrågorna måste forskaren fundera på hur hen ska 

besvara dessa. Det valet beskrevs redan tidigare i kapitel 3.1 som att jag valde att utföra 

ett experiment, men man måste även bestämma vilken experimentell design som ska 

tillämpas.  

Det finns fler olika varianter att välja mellan då man ska välja design för experimentet 

(Esaiasson m.fl., 2017). I denna studie föll valet av forskningsdesign på en så kallad 

endast-efterdesign. En endast-efter design innebär att man endast samlar in data efter 

att testpersonerna exponerats för den experimentella behandlingen (Esaiasson m.fl., 

2017). Detta betyder att man genom en endast -efter -design fokuserar på skillnader 

mellan grupper efter experimentet (de Vaus, 2001). Genom att använda sig av en 

endast-efterdesign behöver forskaren endast ha deltagarna att svara en gång. Medan 

man med hjälp av en före- och efter-design har den fördelen att man lättare kan mäta 

skillnader så har forskare som tillämpar endast -efter -design den förmånen att 

deltagarna inte påverkas av exempelvis en enkät före experimentet (Esaiasson m.fl., 

2017). Dock leder detta också till att forskaren inte kan veta om deltagarna har 

förutfattade meningar gällande det som undersöks, vilket kan påverka resultatet, men 

sådana förutfattade meningar torde spridas jämt mellan experimentgrupper genom 

slumpmässig tilldelning. Genom att endast använda sig av en mätning sparar man även 

tid och arbete, samtidigt som man inte riskerar bortfall efter den första mätningen. 

3.2.3.Experimentets behandlingar  

Följande uppgift att utföra gäller hur forskaren ska utforma experimentets behandling.  

Enligt Bryman (2018) består behandlingen i ett experiment av en manipulation på den 
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oberoende variabeln för att kunna klargöra hur och i vilken utsträckning den kan 

påverka de beroende variablerna. I denna undersökning tillämpades en experimentell 

laboratoriestudie. Experimentella laboratoriestudier är en av tre huvudtyper av 

experimentella behandlingar, de två andra är fält- och surveyexperiment (Esaiasson 

m.fl. 2017). I ett laboratorieexperiment kan forskaren kontrollera miljön så att den är 

likadan för alla testgrupper och endast manipulationen av den oberoende variabeln 

varierar (de Vaus, 2001). Detta innebär att man med stor sannolikhet kan mäta 

huruvida manipulationen av den oberoende variabeln har en inverkan på den beroende 

variabeln samtidigt som man kan bortse från miljön experimentsdeltagarna befinner 

sig i. Den interna validiteten blir därmed stark i ett laboratorieexperiment.  

Den kontrollerade miljön som exemplifierar laboratorieexperiment kan dock även ses 

som en nackdel. Bryman (2018) betonar att ett labbexperiment oftast saknar 

”vardagsrealism” eftersom en laboratoriesituation inte kan likställas med verkliga 

situationer. Laboratorieexperiment tenderar även för det mesta bestå av frivilliga 

deltagare som vet att de ska delta i ett experiment, vilket kan påverka experimentets 

resultat (Bryman, 2018). En annan nackdel med metoden är som det nämndes tidigare 

att det är svårt att få extern validitet i experimentets resultat. de Vaus (2001) lyfter upp 

laboratorieexperiment som särskilt problematiska i detta avseende till följd av den 

konstlade situationen som de utgörs av, eftersom vetskapen om ens deltagande i ett 

laboratorieexperiment kan påverka personer och leda till att de ger artificiella svar och 

att de därmed inte behöver stämma överens med en större population.  

Valet av laboratorieexperiment som behandling kan motiveras med att jag var 

intresserad av att undersöka de kausala sambanden mellan den oberoende variabeln 

och de beroende variablerna. Esaiasson med flera (2017) beskriver den oberoende 

variabeln som den skillnad i analysenheten/analysenheterna som är orsaken till 

förändringar i det man undersöker, alltså den beroende variabeln. Den oberoende 

variabeln, som är den variabel som manipuleras i ett experiment, utgjordes i denna 

empiriska studie av de emotioner som bilderna avser framkalla (hopp eller ångest). De 

beroende variablerna i avhandlingen härstammar från forskningsfrågorna. Totalt sett 

var det tre beroende variabler som jag fokuserade på: emotionella reaktioner, upplevd 

kompetens som de Gröna har i klimatförändringsfrågan och sannolikhet att ändra 

klimatrelaterat beteende. För att mäta den första beroende variabeln, emotionell 
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reaktion, valde jag att använda mig av FaceReader-teknologi för att mäta hur 

experimentsdeltagarna reagerade affektivt genom att observera vilka emotioner 

deltagarnas ansiktsuttryck avslöjade under exponeringen för visuella budskap.  

Ett alternativt forskningsupplägg som jag kunde ha tillämpat var ett surveyexperiment. 

Med ett surveyexperiment skulle jag dock inte ha kunnat undersöka deltagarnas 

affektiva reaktioner på samma sätt som genom AI-teknologi som FaceReader. Istället 

skulle man ha kunnat mäta de emotionella reaktionerna genom att försökspersonerna 

återger självupplevda emotioner enligt t.ex. det känslobatteri som användes i 

manipulationskontrollen (beskrivs i kapitel 3.2.4.). I och med bortfallet av 

FaceReader-teknologin i survey-experiment kan man dock inte se skillnader mellan 

vilka emotioner som deltagarna upplevde affektivt och vad de själva ansåg att de 

upplevde. Fördelen med ett surveyexperiment i jämförelse med ett 

laboratorieexperiment är att det kräver mindre från forskaren i och med att man inte 

behöver använda sig av en kontrollerad miljö och att deltagarna enkelt kan delta via 

sina egna datorer. Avsaknaden av en kontrollerad miljö kunde dock även ha lett till att 

faktorer utöver enkäten skulle ha påverkat deltagarna.  

Som tidigare nämndes innebär ett experiment att forskare manipulerar den oberoende 

variabeln för att mäta skillnader i de beroende variablerna. Som nämndes ovan bestod 

den oberoende variabeln i denna undersökning av det emotionella inslaget i visuella 

kampanjbudskap. De stimuli som användes för att väcka emotioner bestod i denna 

studie av bilder med emotionella motiv som avsiktligt antingen appellerar till hopp 

eller väcker ångest. Den byggdes upp enligt Huddy och Gunnthorsdottirs (2000) 2x5-

design, vilket betyder att experimentet bestod av två experimentgrupper varav den ena 

gruppens deltagare fick se fem bilder som var ämnade att väcka hopp och den andra 

gruppen fick se på fem bilder som var ämnade att skapa ångest. Efter att deltagarna 

hade sett på bilderna fick de fylla i ett frågeformulär.  

För att visuellt uttrycka de olika emotionerna har olika bilder använts, baserat på 

teorier om hur man väcker de specifika emotionerna. Bilderna skapades i ett 

bildredigeringsprogram av mig själv. Bilderna togs från internet och användes enligt 

de CreativeCommons-licenser som satts på dem. De hoppingivande 

kampanjbudskapen skapades enligt Chadwicks (2015) teori om hur man skapar 

emotionella budskap som vädjar till hopp och bland annat Braders (2006) teori om hur 
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man kan utforma budskap som väcker entusiasm samt teorier om hur bilder kopplade 

till klimatförändringen kan appellera till positiva emotioner, däribland hopp (Feldman 

& Hart, 2018). I enlighet med detta utformades bilderna som var ämnade att väcka 

hopp så att de visuella motiven bestod av alternativ för hur det går att motverka 

klimatförändringen. Därmed utgjordes de fem bilderna som appellerade till hopp av 

rekommenderade handlingar för att motverka klimatförändringen: bilder på förnybar 

energi (se bild 2 och 4), bilder på alternativa färdmedel (se bild 1 och 3) och 

sopsortering (se bild 5). Enligt Feldman och Harts (2018) studie var bilder som 

innehöll förnybar energi som motiv, t.ex. solpaneler och vindkraft, effektivast att 

väcka känslor om hopp och därmed utformade jag två bilder som illustrerade vindkraft 

och solpaneler till mitt experiment. 
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Bild 1 Elbil1                                       Bild 2 Vindkraftverk2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 Cykel3                     Bild 4 Solpaneler4  

                                    

  

 

 

 

 

 

Bild 5 Sopsortering5 

 
1 Modifierad från Radic, I. (2021). Close-up of an electric car charging. Traffic lights in a blurry 

background. https://www.flickr.com/photos/26344495@N05/50981261653/. CC BY 2.0.  
2 https://pxhere.com/sv/photo/1215128. CC Universal 1.0.  
3 https://pixnio.com/sv/media/landsbygdens-vag-cykel-sjosidan-skogen. CC Universal 1.0.  
4 https://pxhere.com/sv/photo/546340. CC Universal 1.0. 
5 Modifierad från Wilk, S. (2013). Waste sorting Gavle Sweden. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waste_sorting_Gavle_Sweden.JPG?uselang=sv#file. CC 

BY-SA 3.0. 

https://www.flickr.com/photos/26344495@N05/50981261653/
https://pxhere.com/sv/photo/1215128
https://pixnio.com/sv/media/landsbygdens-vag-cykel-sjosidan-skogen
https://pxhere.com/sv/photo/546340.%20CC%20Universal%201.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waste_sorting_Gavle_Sweden.JPG?uselang=sv#file
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De ångestfyllda budskapen i sin tur baserades på hur man genom bilder av 

klimatförändring kan väcka ångest (Feldman & Hart, 2018) och teorier om hur man 

kan appellera till ångest i valkampanjer (Brader, 2006; Marcus m.fl., 2000). De 

ångestfyllda bilderna bestod av: smältande is (bild 6), skövling av regnskog (bild 7), 

luftförorening (bild 8), en skräpfylld strand (bild 9) och översvämning (bild 10).  
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Bild 6 Smältande isar6                 Bild 7 Skövlad regnskog7 

 

 

 

 

 

 

Bild 8 Luftförorening8                                            Bild 9 Skräpfylld strand9 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10 Översvämning10 

 
6 https://pxhere.com/en/photo/1649. CC0 Universal 1.0.  
7 Manipulerad från Prockosh, P. (2014). Burning rainforest on Sumatra to make space for palm oil 

plantations. https://www.grida.no/resources/3053. CC BY-NC-SA 2.0.  
8 https://pixabay.com/fi/photos/voimalaitos-ilmansaasteet-6807566/. Pixabay License.  
9 https://www.maxpixel.net/Garbage-Pollution-Beach-Environment-Waste-2369821. CC0 Universal 

1.0.  
10 https://pixabay.com/fi/photos/joki-vett%C3%A4-tulva-weser-pankit-71622/. Pixabay License.  

https://pxhere.com/en/photo/1649
https://www.grida.no/resources/3053
https://pixabay.com/fi/photos/voimalaitos-ilmansaasteet-6807566/
https://www.maxpixel.net/Garbage-Pollution-Beach-Environment-Waste-2369821
https://pixabay.com/fi/photos/joki-vett%C3%A4-tulva-weser-pankit-71622/
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3.2.4. Manipulationskontroll och pilottest  

För att säkerställa att de manipulerade bilderna uppfyllde sitt syfte, det vill säga att de 

var ägnade att väcka ångest eller hopp hos mottagarna, utfördes en 

manipulationskontroll. Detta utfördes i form av två enkäter som skickades ut till tio 

testpersoner. Testpersonerna kontaktades via e-post och bestod av studerande vid Åbo 

Akademi. Enkäterna utformades så att testpersonerna först fick fylla i 

bakgrundsinformation om dem själva (kön, ålder, politiskt intresse och koppling till 

partiet), varpå testpersonerna fick se på totalt fem bilder och efter varje bild fylla i 

vilken känsla som de upplevde att partiet försökte väcka med bilden. Testpersonerna 

fick bedöma hur starkt de upplevde att partiet (de Gröna) försökte väcka olika 

emotioner. Detta gjorde de genom att bedöma hur mycket av en emotion på en skala 

från noll till sex som partiet försökte appellera till med hjälp av bilderna, där en nolla 

innebar att partiet inte försökte väcka emotionen i fråga alls och en sexa att partiet 

försökte väcka känslan mycket starkt. Frågan löd: Vilken känsla försöker partiet 

framkalla hos mottagaren med denna bild?  

Testpersonerna fick bedöma ett känslobatteri som bestod av fem olika känslor: hopp, 

ångest, ilska, rädsla och stolthet. Känslorna i batteriet valdes baserat på tidigare 

forskning gällande affektiv intelligens och emotionella budskap. Marcus med flera 

(2000), Brader (2006) och Valentino med flera (2011) använder alla de fem nämnda 

känslorna inom sin forskning. Jag valde att använda både rädsla och ångest som 

alternativ i batteriet fastän jag i avhandlingen ser dem som synonymer för att underlätta 

för försökspersonerna som kanske inte hade samma förhållning gällande de både 

emotionerna. Känslorna i batteriet stämmer också överens med forskning som gjorts 

gällande emotionella budskap i klimatförändringsbudskap där man främst fokuserat 

på ångest, rädsla, ilska och hopp (Ettinger m.fl., 2021; Feldman & Hart, 2018; Höijer, 

2010).   

Fem av testpersonerna fick fylla i en enkät där bilderna bestod av två hoppfulla bilder 

och tre ångestfyllda bilder medan de andra fem fick se det motsatta. Beslutet att 

använda sig av två enkäter berodde på att jag ville ha en blandning av både bilder som 

appellerade till ångest och hopp samtidigt som jag ville testa att bildernas manipulering 

fungerade som beräknat. Resultaten från manipulationschecken visade på vilka 

emotioner som testpersonerna ansåg att partiet de Gröna försökte väcka med bilderna.  



42 

 

För att kunna jämföra de olika bilderna och hur effektiva dessa var på att väcka den 

emotion som var ämnad jämfördes dessa med hjälp av att se på enkätsvarens 

medianvärden (m). Medianen utgörs av de statistiska observerade värdenas mitt, alltså 

det värde som finns i mitten. Detta kan ses som ett bättre alternativ till medelvärde om 

man har ett litet antal svar, eftersom det inte är lika känsligt för extrema värden. Utöver 

medianen användes även interkvartil vidd, förkortat IQR (eng. interquartile range), 

för att se hur mycket svarsvärden skiljde sig från varandra. Interkvartilavvikelsen visar 

på hur mycket värdena skiljer sig från varandra och fås genom att ta den tredje 

kvartilen och subtrahera den med den första kvartilen. Om vidden är låg ligger alla 

värden nära varandra medan ett högt IQR tyder på att det finns svar som ligger långt 

från varandra.  

I den första enkäten ingick bild 2, 3 och 5 som var ämnade att väcka hopp samt 7 och 

9 som var ämnade att väcka ångest. Tabell 1 redovisar hur testgrupperna bedömt 

bilderna. Bilderna som appellerade till hopp fungerade som väntat och testpersonerna 

upplevde hopp som den känsla som partiet försökte väcka. Bäst på att väcka hopp var 

bild 2 där motivet bestod av ett vindkraftverk och för denna var medianen (m) 5 med 

en interkvartilintervall (IQR) på 2. De andra hoppingivande bilderna, 3 (m = 3, IQR = 

1,5) och 5 (m = 3, IQR = 4), som bestod av motiven cykel och skräpsortering respektive 

upplevdes inte till lika stor utsträckning appellera till hopp och speciellt i bild 5 var 

den interkvartila vidden bred. Gällande bilderna som var ämnade att väcka ångest 

upplevdes båda bilderna, 7 och 9, som effektiva att väcka ångest (m = 5, IQR = 2,5) 

och 9 (m = 6, IQR = 0,5). Dock fyllde även testpersonerna i högt för ilska i samma 

bilder, bild 7 (m = 5, IQR = 3) och 9 (m = 5, IQR = 1,5).  

Tabell 1. Bilder ämnade att väcka känslor kring hopp: medianvärde och interkvartil 

vidd inom parentes. 

 HOPP ÅNGEST STOLTHET ILSKA RÄDSLA 

Bild 1: Elbil 4 (2) 3 (3) 2 (4) 0 (1,5) 2 (2,5) 

Bild 2: Vindkraft 5 (2) 0 (0) 4 (2) 0 (1) 0 (1) 

Bild 3: Cykel 3 (1,5)  0 (0,5)  3 (0,5) 0 (1) 0 (0,5) 

Bild 4: Solpanel 6 (1) 1 (1,5) 5 (2,5) 0 (1) 1 (2,5) 

Bild 5: 

Skräpsortering 

3 (4)  1 (0,5) 2 (2,5) 0 (0,5) 0 (0,5) 
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I den andra enkäten ingick tre bilder avsedda att skapa ångest (bild 6, 8 och 10) och 

två som appellerade till hopp (bild 1 och 4). Tabell 2 visar bedömningarna. Av de 

hoppingivande bilderna upplevdes bild 4 uttrycka mest hopp (m = 6, IQR = 1), vilket 

stämmer igen med Feldman och Harts (2018) resultat om att förnybar energi är 

effektiva motiv att väcka hopp med. I den andra hoppingivande bilden (bild 1) 

användes en elbil som motiv. Denna upplevdes också till stor del vädja till känslor om 

hopp (m = 4, IQR = 2), men inte i lika stor utsträckning som bild 4. De ångestfyllda 

bilderna upplevdes alla till en stor utsträckning vara ämnade att väcka ångest. 

Framförallt bild 10 med översvämning som motiv upplevdes som särskilt effektiv (m 

= 6, IQR = 0) och rädsla (m = 6, IQR = 1,5), men även bild 6 med motivet smältande 

isar (m = 5, IQR = 2) och 8 med motivet luftförorening (m = 6, IQR = 1,5) fick höga 

ångestvärden.  

Tabell 2. Bilder ämnade att väcka ångest: medianvärde och interkvartil vidd inom 

parentes. 

 HOPP ÅNGEST STOLTHET ILSKA RÄDSLA 

Bild 6: Smältande 

isar  

1 (2) 5 (1) 0 (2) 1 (4) 4 (0,5) 

Bild 7: Skövlad 

regnskog 

0 (0,5) 5 (2,5) 0 (0,5) 5 (3) 3 (4,5) 

Bild 8: 

Luftförorening  

0 (1,5) 6 (1,5)  0 (0,5) 4 (4) 4 (1,5) 

Bild 9: Skräpfylld 

strand  

0 (3,5) 6 (0,5) 1 (1,5) 5 (1,5) 4 (1) 

Bild 10: 

Översvämning 

0 (1,5)  6 (0) 1 (1) 3 (2) 6 (1,5) 

Eftersom både bild 3 och 5 endast måttligt upplevdes vara ägnade att appellera till 

hopp (m = 3) så byttes dessa ut mot två andra hoppingivande bilder med andra motiv. 

För att testa att dessa var effektivare på att väcka hopp utfördes en tredje 

manipulationscheck där de två nya hoppingivande bilderna testades tillsammans med 

tre bilder som var ämnade att väcka ångest. Fem nya testpersoner kontaktades och 

enkäten utformades enligt samma modell som de två andra enkäterna. Testgruppens 

bedömning av dessa två bilder redovisas i Tabell 3. Både bild 11 (m = 6, IQR = 1,5) 

och 12 (m = 5, IQR = 0,5) upplevdes av testpersonerna väcka hopp. Bild 11 bestod av 

ett barn som leker i gräset som motiv. Barn har använts flitigt i valkampanjer både för 
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att appellera till hopp och ångest (Sherr, 1999). Den bild som jag skapade var ämnad 

att väcka hopp genom, som Sherr (1999) betonar, att visa på ett lekande barn som visar 

på en positiv framtid. I den andra bilden, bild 12, använde jag en trädplanta för att ge 

mottagaren ett alternativ, som bl.a. Höijer (2010) lyfter upp som en viktig del av 

hoppingivande budskap, i form av att plantera träd för att hjälpa klimatet. 

Tabell 3. Extra bilder ämnade att väcka känslor kring hopp: medianvärden och 

interkvartil vidd i parentes. 

 HOPP ÅNGEST STOLTHET ILSKA RÄDSLA 

Bild 11: Lekande 

barn  

6 (1,5) 2 (2) 4 (1,5) 0 (1) 2 (2) 

Bild 12: Plantering 

av träd 

(0,5) 0 (0,5)  4 (4) 0 (1) 0 (0,5) 

 

 

 

 

 

 

Bild 1111                  Bild 1212 

De ångestfyllda bilderna upplevdes som effektiva att väcka ångest. 

Manipulationskontrollen visade dock på att de flesta av de ångestfyllda bilderna även 

upplevdes vara ämnade att väcka ilska, med undantag av bild 6 (smältande isar) och 

10 (översvämning). Detta kan dock ses på som oundvikligt med tanke på att det är 

svårt att skapa visuella budskap i samband med klimatförändringsfrågor som helt och 

hållet förbiser ilska till förmån för ångest, jämför Feldman och Harts (2018) studie. 

Även i studien av Valentino med flera (2011) såg man en överlappning mellan ångest 

och ilska. Det går heller inte att förbise att testpersonernas subjektivitet kan ha inverkat 

på deras tolkning av de bilder som de såg på. Eftersom både ångest och rädsla hade 

 
11 https://pixnio.com/media/baby-toddler-basketball-player-grass#. CC0 Universal 1.0.  
12 https://www.rawpixel.com/image/3284320/free-photo-image-environment-soil-sprout. CC0 

Universal 1.0.  

https://pixnio.com/media/baby-toddler-basketball-player-grass
https://www.rawpixel.com/image/3284320/free-photo-image-environment-soil-sprout
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höga värden i de ångestfyllda bilderna och ilska endast till en viss mån i bilder där 

ångest även upplevdes starkt valde jag att använda bilderna.  

Inför det egentliga experimentet utfördes ett pilottest för att kontrollera att tekniken i 

laboratoriet fungerade samt för att testa körschemat. Pilottestet utfördes på två 

personer för att testa så att båda stimulipaketen fungerade som de skulle. Under 

pilottesternas gång hittades enstaka små fel i frågeenkäten som korrigerades inför de 

egentliga experimenten.  

3.2.5. Operationaliseringar   

Det följande steget i Esaiasson med fleras (2017) experimentuppdrag gäller 

operationaliseringen av övriga variabler. För att besvara den första forskningsfrågan 

användes programvaran Noldus FaceReader för att se vilka affektiva reaktioner som 

deltagarna visade på i samband med att de såg på bilderna. FaceReader är ett program 

som kan användas för att analysera ansikten och registrera emotioner via 

ansiktsuttryck (Loijens & Krips, 2016).  

Genom detta kan FaceReader-programmet hitta åtta olika känslouttryck i ett ansikte: 

neutral, glädje (happy), ledsamhet (sad), ilska (angry) överraskning (surprised), rädsla 

(scared), avsky (disgusted) och föraktfull (contempt). Detta mäts på en skala från 0 till 

100 procent, vilket innebär att flera emotioner kan avläsas samtidigt ur ett ansikte och 

att den emotion som syns starkast erhåller högst procentuellt värde. Av de åtta 

känslouttrycken fokuserade jag främst på glädje, ilska och rädsla. Detta eftersom 

glädje är det enda positiva uttrycket så det likställs med hopp, rädsla eftersom jag 

likställer det med ångest och ilska på grund av bland annat Feldman och Harts (2018) 

teori om att emotionella budskap som appellerar till ångest även väcker ilska.  

Genom att ta hjälp av FaceReader kunde jag undersöka huruvida de hoppfulla bilderna 

skapade positiva affektiva reaktioner och vice versa med de ångestfyllda. Efter 

behandlingen fick även deltagarna i experimentet ta ställning till hur mycket de 

upplevde specifika emotioner enligt samma princip som den som användes i 

manipulationschecken, med den skillnaden att frågan ändrades så att de fick svara på 

vilka emotioner de upplevde i samband med bilderna – framom vilka emotioner som 

de upplevde att partiet försökte väcka.   
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I den andra forskningsfrågan är det mottagarnas upplevelse eller bedömning av partiets 

kompetens i klimatförändringsfrågan som undersöktes. För att kunna mäta hur 

kompetent deltagarna i experimentet ansåg partiet de Gröna vara i samband med 

klimatfrågan valde jag att ställa upp kompetens på en likert-skala med värden från 0 

till 6 där en nolla innebar att man tyckte att de Gröna var totalt inkompetenta i 

sakfrågan och en sexa innebar att man tyckte att de Gröna var extremt kompetenta. 

Denna skala utformades enligt Walgrave med fleras (2009) studie om 

sakfrågeägarskap. För att undvika att deltagarna skulle ta reda på syftet med 

experimentet fick de även ta ställning till hur kompetenta de ansåg partiet de Gröna 

vara i andra sakfrågor (skatter, flykting- och invandringspolitik, sjukvård och 

utbildning). Alternativen togs från Svenska Valforskningsprogrammets (2021) 

undersökning om hur väljare upplever partiers sakfrågeägarskap. 

Den tredje frågan gällde huruvida de visuella budskapen som visades kunde påverka 

deltagarnas beteende till förmån för minskad klimatpåverkan. För att göra detta 

mätbart valde jag att använda mig av operationaliseringar i tidigare studier. En av 

frågorna skapades enligt den som Huddy och Gunnthorsdottir (2000) använde sig av i 

sin studie. Frågan formulerades ”Hur intresserad är du av att skydda miljön?” (How 

interested are you in issues regarding the protection of the environment) där deltagarna 

fick pricka in på en skala mellan 0 och 6 där en nolla innebar att de inte alls är 

intresserade och en sexa att de är mycket intresserade.   

Utöver dessa frågor tog jag även modell av Bilandzic med fleras (2017) påståenden 

gällande villighet att förändra sig till förmån för klimatet. Dessa påståenden löd: 

”Högre pris för klimatvänligare el är acceptabelt” (Higher prices for climate-friendly 

energy are acceptable), ”Jag är villig att betala mera för klimatvänliga produkter” (I 

am willing to pay more for climate-friendly products), ”Det är viktigt för mig att köpa 

klimatvänlig mat” (It is important for me to buy climate-friendly food), ”Jag är villigt 

att uppoffra vissa vardagliga bekvämligheter för att skydda klimatet” (I am willing to 

sacrifice som everyday conveniences for climate protection). Deltagarna fick ta 

ställning till dessa på en skala från 0–6, där en nolla innebar att de inte alls höll med 

påståendet och en sexa att de höll med helt och hållet.  
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3.2.6. Rekrytering av deltagare  

Det femte steget i experimentsprocessen är att rekrytera deltagare till experimentet 

(Esaiasson m.fl., 2017). Det ideala förhållandet för ett experiment är att urvalet skulle 

vara helt och hållet slumpmässigt och bestå av den population som man undersöker. 

Detta är dock ofta svårt att åstadkomma rent praktiskt och istället tenderar 

experimentforskare att utföra experimentet på en population som finns nära till hands 

(Esaiasson m.fl., 2017). För experimentets interna validitet spelar 

rekryteringsprocessen inte lika stor roll som för den externa validiteten eftersom man 

med experiment oftast undersöker fenomen som är generella för den stora allmänheten 

(Esaiasson m.fl., 2017). Dock lider den externa validiteten av att man använder sig av 

lättillgängliga grupper, som t.ex. studerande, eftersom resultaten från dessa grupper 

inte kan ses som generaliserbara för resten av befolkningen (Esaiasson m.fl., 2017).  

I denna studie valde jag att använda mig av studerande vid ett finländskt universitet. 

Detta val berodde dels på resursbrist och avsaknaden av ekonomiskt stöd för att belöna 

deltagare, dels för att spara tid. Studerande var dock en passande grupp eftersom dessa 

oftast är yngre och eftersom klimatförändringsfrågan ofta anses som viktig av 

ungdomar (WWF, 20 mars 2017). Rekryteringen utfördes genom att jag skickade ut 

ett mail (Bilaga 1) till studerande vid universitetet, vilket innefattade flera hundra 

personer, som de fick svara på om de var intresserade av att delta, varpå jag i samspråk 

med de intresserade bestämde en tid för experimentet. Rekryteringen utfördes också 

till viss del via Instagram. För att undvika att deltagarna skulle lista ut att de deltog i 

en experimentell studie, vilket enligt Esaiasson med flera (2017) är önskvärt, användes 

begreppet studie framom experiment i den text som skickades ut till deltagarna. Jag 

skickade även ut två påminnelser via mejl för att säkerställa att så många som 

möjlighet tog del av informationen samt för att rekrytera ett större antal deltagare. 

Eftersom experimentresultat är svåra att generalisera valde jag att främst fokusera på 

orsak- och verkanförhållanden, medan möjligheten att generalisera resultaten i stort 

sett blir omöjliga. Min studie bestod av två experimentgrupper varav de båda 

grupperna bestod av sex personer. De två experimentgrupperna fick först fylla i 

bakgrundsinformation om sig själva varpå de utsattes för själva experimentet. De två 

grupperna fick se fem bilder som appellerade till antingen hopp eller ångest. Efter 

experimentet fick de fylla i en enkät med de frågor som nämndes tidigare. Eftersom 
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samplet blev så litet, endast tolv personer, betraktar jag detta experiment som en 

explorativ pilotstudie på ett litet sampel.  

3.2.7. Randomisering av grupper   

Nästa uppgift i Esaiasson med fleras (2017) stege är randomisering av 

behandlingsgrupper. För att stärka den interna validiteten i ett experiment betonar 

Esaiasson m.fl. (2017) att tilldelningsprocessen är av yttersta vikt. Det vanligaste 

tillvägagångssättet för att tilldela deltagare i experiment är genom att ta hjälp av 

slumpen, även kallat randomisering. Detta innebär att man slumpar deltagarna till 

antingen experiment- eller kontrollgrupp(er) genom att ta hjälp av t.ex. en 

slumpgenerator eller genom att singla slant (Esaiasson m.fl., 2017). Eftersom 

deltagarna inte själva hade möjlighet att välja behandling stärks studiens interna 

validitet. I mitt experiment använde jag mig av två experimentgrupper och deltagarna 

tilldelades dessa grupper med hjälp av en slumpgenerator 

(www.randomteamgenerator.com).  

Totalt tolv personer rekryterades att delta i experimentet (sju kvinnor, fyra män och en 

som identifierade sig som något annat) mellan åldrarna 22 och 34 (m = 24) som delades 

in med hjälp av tidigare nämnda slumpgenerator. För att säkerställa att slumpen gjort 

grupperna lika utfördes Mann-Whitney U-test för att undersöka skillnader i 

bakgrundsvariablerna som mättes i bakgrundsenkäten. Eftersom antalet deltagare var 

litet användes signifikansnivån p < 0,10 för att få högre statistisk power (Strandberg, 

2015). För statsvetenskapliga studier är ofta praxisen att forskare använder sig av en 

signifikansnivå på 0,05, men i de fall där antalet deltagare är litet kan en lägre 

signifikansnivå motiveras. Totalt testades sex variabler: kön, ålder, politiskt intresse 

och hur mycket de tyckte om partierna de Gröna, Samlingspartiet och SFP. För att 

randomiseringen ska ha lyckats är det viktigt att de båda grupperna inte skiljer sig åt 

på ett statistiskt signifikant vis, alltså att p-värdet inte överskrider signifikansnivån. 

Tabell 4 visar att ingen av bakgrundsvariablerna skiljer sig mellan grupperna på ett 

signifikant sätt. 

 

 

 

http://www.randomteamgenerator.com/
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Tabell 4. Randomiseringskontroll (p-värden). 

 Mann-Whitney U-test 

Kön p = 0,589 

Ålder p = 0,240 

Politiskt intresse p = 0,485 

Uppfattning om partiet 

de Gröna 

 

p = 0,699 

Uppfattning om partiet 

Samlingspartiet 

 

p = 0,699 

Uppfattning om partiet 

Svenska Folkpartiet 

p = 0,310 

3.2.7. Genomförandet av experimentet   

Före man genomför experimentet betonar Esaiasson med flera (2017) att det är viktigt 

att forskaren gör noggranna förberedelser. Detta innefattar bland annat att man går 

igenom alla delar av experimentet före man tar kontakt med testpersoner, allt från hur 

man når ut till eventuella testpersoner till avslutande repliker efter behandlingen. Det 

lönar sig även att fundera ut en eventuell täckhistoria för experimentet för att undvika 

att avslöja syftet med experimentet.  

För att samla deltagare till experimentet sändes ett mail ut till alla studerande vid ett 

finländskt universitet. I mailet (se Bilaga 1) informerades deltagarna om experimentets 

tillvägagångssätt, utan att röja studiens syfte, och hur de skulle gå tillväga för att ta 

kontakt med mig för att anmäla sitt intresse. I mailet betonades även att deltagarna är 

anonyma och för att öka intresset erbjöds en möjlig belöning bland deltagarna.  

3.2.8. Analys av datamaterial  

Det nästsista åttonde steget i experimentsprocessen gäller hur man analyserar 

datamaterialet. Till skillnad från andra datainsamlingsmetoder behöver 

experimentforskare inte utföra alltför många operationer för att kunna värdera de 

resultat som framkommer (Esaiasson m.fl., 2017). Esaiasson med flera (2017) lyfter 
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fram skillnaderna mellan experimentgrupperna. Om resultaten mellan de båda 

grupperna skiljer sig åt på ett statistiskt säkerställt sätt  kan man hänvisa till att 

effekterna beror på de skilda behandlingar som de har utsatts för, eftersom man med 

genom randomisering försäkrat sig om att grupperna består av systematiskt likadana 

grupper (Esaiasson m.fl., 2017). 

3.2.9. Forskningsetiska överväganden   

Det sista steget i experimentsprocessen innebär att man gör forskningsetiska 

överväganden (Esaiasson m.fl., 2017). Esaiasson med flera (2017) lyfter upp två 

hänsynstaganden som experimentforskaren borde ha i åtanke. Det första gäller det att 

man måste få testpersonernas informerade samtycke. Detta innebär att man är öppen 

med vad experimentet går ut på och vad deltagarna ska göra och att informationen man 

går ut med är korrekt (Esaiasson m.fl., 2017). Dock är det inte nödvändigt att man ger 

dem all information gällande t.ex. vad det konkreta syftet med studien är på förhand 

eftersom detta kan påverka testets resultat. Det andra hänsynstagandet att ta i 

beaktande är att testpersonerna ska meddelas att de närsomhelst har möjlighet att 

avbryta experimentet samt att om de så önskar raderar man den insamlade 

informationen (Esaiasson m.fl., 2017).  

För att uppfylla kravet med forskningsetiska överväganden berättade jag i mailet som 

skickades ut vad studien behandlade, utan att röja syftet. Under experimentets gång 

berättade jag för testpersoner på förhand vad som skulle ske och hur de skulle gå 

tillväga. Jag informerade även dem att jag filmade in dem och att de närsomhelst under 

experimentets gång hade möjlighet att avbryta testet. Efter att testet avslutats berättade 

jag för testpersonerna om det egentliga syftet med studien och erbjöd dem möjligt att 

ta del av resultaten då jag färdigställt dessa.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras och tolkas studiens resultat. Eftersom avhandlingen bygger 

på tre skilda forskningsfrågor presenteras resultaten av dessa under skilda underkapitel 

varpå de sammanfattas i slutet av kapitlet. Inledningsvis presenteras hur testgrupperna 

affektivt har reagerat på stimuli (bilder som är tänkta att väcka hopp respektive ångest) 

utifrån dels deras ansiktsuttryck, dels självupplevda emotioner. Därefter jämförs 

skillnaderna mellan testgrupperna gällande hur kompetent de anser att partiet de Gröna 

är på att hantera frågor kopplade till klimatförändringen. I samband med den tredje 

forskningsfrågan analyseras skillnader i beteendeförändring till förmån för minskad 

klimatpåverkan mellan testgrupperna. För att kontrollera om det finns icke-

slumpmässiga och statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna har det robusta 

icke-parametriska Mann-Whitney U-testet tillämpats eftersom grupperna är små.  

4.1 Emotionella reaktioner inom grupperna 

I detta kapitel beskrivs skillnader i emotionella reaktioner mellan de båda 

experimentgrupperna – den ena som exponerats för hoppingivande stimuli; den andra 

för ångestskapande – och frågan reagerar väljare emotionellt på olika sätt på visuella 

budskap kopplade till klimatförändringsfrågor beroende på om budskapen väcker 

antingen hopp eller ångest besvaras. För att synkronisera resultaten ur FaceReader-

programmet med känslobatteriet som användes för de självupplevda känslorna har jag 

valt att främst fokusera på uttrycken glädje, ilska och rädsla. Detta eftersom: (a) glädje 

är den enda positiva känslan som FaceReader-programmet kan utröna och därmed är 

det som närmast kan jämföras med hopp, (b) ilska kopplas till teorin om förmedling 

av ångest i klimatkommunikation, och (c) rädsla i denna avhandling ses som synonymt 

med ångest.  

4.1.1. Hopp 

Tabell 5 visar på ansiktsuttryck hos den experimentgrupp som exponerades för 

hoppfulla bilder. I tabellen redovisas medianen (m) och maxvärde (max) för 

ansiktsuttryck som är mest framträdande per bild samt interkvartil avvikelse (i 

parentes). Av de tre ansiktsuttryck som fokuseras på här framträder ilska mest. Sett på 

hela bildserien framträder ilska (m = 0,05, IQR = 0,32) mest sedan glädje (m = 0,01, 

IQR = 0,08) följt av rädsla (m = 0,04, IQR = 0,03). Sett per bild går det att läsa ur 

tabellen att bild 12 (plantering av träd) resulterade i mest glädje (m = 0,01, IQR = 
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0,05), bild 2 (vindkraft) i mest ilska (m = 0,06, IQR = 0,23) och bild 12 mest rädsla (m 

= 0,01, IQR = 0,04). Detta kan te sig aningen oväntat med tanke på bilderna som 

deltagarna fick se på var ämnade att väcka hopp, som ses som en positiv emotion (se 

Chadwick, 2015).  

Maxvärdena, som visar på när testpersonerna har uttryckt de enskilda uttrycken 

starkast per bild, tyder också på att ilska framträder mest i alla fem bilder medan både 

glädje och rädsla endast framträder svagt. Överlag är det viktigt att poängtera att 

värdena för alla uttryck är extremt låga, gällande både median och maxvärde, med 

tanke på att det högsta möjliga värdet är 1. Vad detta tyder på är att testpersonerna inte 

reagerat speciellt starkt på bilderna och kanske främst under exponeringstiden uppvisat 

neutrala ansiktsuttryck. 

Tabell 5. Hoppfulla bilder: FaceReader (m anger medianvärden på skalan 0–1). 

Behandlingsgrupp 1 (hopp): FaceReader  

 Bild 1  

(Bil) 

Bild 2 

(Vindkraft) 

Bild 4 

(Solpanel) 

Bild 11 

(Lekande 

Barn) 

Bild 12 (Plantering  

av träd) 

Glädje m = 0,01 

(0,09) 

max = 0,01 

(0,17) 

m = 0,00 

(0,05) 

max = 0,01 

(0,10) 

 

m = 0,00 

(0,10)  

max = 0,01 

(0,16) 

 

m = 0,00 

(0,14) 

max = 

0,01(0,19) 

 

m = 0,01 

(0,05)  

max = 0,02 

(0,18) 

 

Ilska m = 0,05 

(0,41) 

max = 0,08 

(0,54) 

m = 0,05(0,23) 

max = 0,10 

(0,33) 

m = 

0,0407(0,32) 

max = 0,08 

(0,75) 

 

m = 0,05 

(0,24) max 

= 0,10 

(0,51) 

m = 0,04 

(0,41) 

max = 0,09 

(0,66) 

Rädsla 

 

m = 0,0038 

(0,02) 

max = 0,02 

(0,05) 

m = 0,00 

(0,03) 

max = 0,0162 

(0,08) 

m = 0,00 

(0,02) 

max = 0,01 

(0,09) 

m = 0,00 

(0,03) max 

= 0,01 

(0,07) 

m = 0,01 

(0,04)  

max = 0,01 

(0,09) 

Not: m = median (interkvartil vidd i parentes), max = medianen för testpersonernas högsta värde 

per bild på en skala från 0 till 1. 

Ansiktsuttrycken som analyseras kan efterliknas affektiva reaktioner. I enlighet med 

den affektiva intelligensteorin som Marcus med flera (2000) förespråkar torde de 

hoppfulla budskapen aktivera dispositionssystemet och resultera i positiv affekt. 

Resultatet i tabellen ovan visar dock inga tecken på att de emotionella budskapen 

lyckades väcka positiv affekt.  
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I Tabell 6 rapporteras medianen för experimentgruppens (hopp) självupplevda känslor. 

Ur tabellen går det att tyda vilka bilder som starkast upplevdes som hoppingivande av 

testpersonerna. Detta mäts genom en likertskala mellan 0 och 6 där en nolla innebär 

att testpersonerna inte alls upplevde känslan och en sexa att de upplevde känsla mycket 

starkt. Resultaten i tabellen tyder på att bild 11 (lekande barn) starkast väcker hopp (m 

= 4, IQR = 1,5) och att bild 1 (bil) svagast väcker hopp (m = 2,5, IQR = 2). Resultaten 

för de andra bilderna visar på ett relativt högt medianvärde, men sett på den 

interkvartila vidden är spridningen på svaren aningen stor. Sett till det totala för hela 

bildserien är hopp (m = 3,4, IQR = 1,5) den emotion som deltagarna upplever främst 

medan de negativa emotionerna ångest (m = 0,4, IQR = 1,05), ilska (m = 0,2, IQR = 

0,5) och rädsla (m = 0,4, IQR = 1,4) endast upplevs knappt.  

Tabell 6. Hoppfulla bilder: Medianvärden för deltagarnas självupplevda känslor 

(värden mellan 0 och 6). 

Behandlingsgrupp 1 (Hopp): Självupplevda känslor 

 Bild 1 (Bil) Bild 2 

(Vindkraft) 

Bild 4 

(Solpanel) 

Bild 11 

(Lekande 

barn) 

Bild 12 

(plantering av 

träd) 

Hopp 2,5 (2) 4 (2,75) 4 (2,5) 

 

4 (1,5) 

 

4,5 (3,25) 

Ångest 1 (2) 1 (1) 0 (0,75) 

 

0 (1)  

 

0 (0) 

Stolthet 

 

2 (3) 3,5 (4,25) 2,5 (1,75) 2,5 (2,5) 3 (2,5) 

Ilska 0,5 (1,5) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0,25) 

Rädsla 0,5 (2,25) 0,5 (2) 0,5 (2) 0 (1) 0 (1,5)  

Not: Interkvartil vidd i parentes. 

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att de hoppfulla budskapen till viss del 

hade önskad effekt – sett till de självupplevda känslor – medan det även finns resultat 

som visar på att den önskade effekten uteblev – resultaten ur FaceReader-analysen. 

Detta kan bero på ett flertal orsaker, t.ex. hur mätningen utfördes. FaceReader-

analysen gjordes på 50 sekunder långa (tio sekunder per bild) bildspel medan de 

självupplevda emotionerna samlades in genom att deltagarna själva fick fylla i en enkät 

och se på samma bilder utan tidspress.  

4.1.2. Ångest 

I Tabell 7 ses resultaten för de ansiktsuttryck som den andra experimentgruppen, som 

exponerades för ångestfyllda bilder, uppvisade per bild. Ur tabellen kan man avläsa att 
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ilska är det ansiktsuttryck som testpersonerna uttrycker starkast av de tre observerade. 

Bild 7 visar på tydliga effekter på testpersonerna med en relativt hög nivå av 

kontinuerlig ilska (m = 0,16, IQR = 0,41) – jämfört med de andra bilderna – och högt 

maxvärde (max = 0,31, IQR = 0,57), dock med en ganska stor spridning. Bild 8 visar 

på det högsta värdet av ilska (max = 0,32), men även här är spridningen stor (IQR = 

0,53).  

Varken rädsla eller glädje visar på några framträdande effekter. Bild 6 är den bild som 

fick testpersonerna att uttrycka mest rädsla kontinuerligt (m = 0,002, IQR = 0,02) och 

bild 10 den som resulterade i den starkaste reaktionen (max = 0,01, IQR = 0,01). För 

glädje var bild 7 både den som resulterade i att testpersonerna uttryckte mest glädje 

kontinuerligt (m = 0,0041, IQR = 0,02) och den med högsta värde (max = 0,01, IQR = 

0,09).  

 Sett över hela bildserien framträder ilska (m = 0,14, IQR = 0,32) mest följt av glädje 

(m = 0,01, IQR = 0,01) och till sist rädsla (m = 0,00, IQR = 0,01). Att ilska är speciellt 

förekommande tyder på att Feldman och Harts (2018) teori om att klimatbudskap som 

är ämnade att appellera till ångest även kan väcka ilska.  

Resultatet i Tabell 7 stöder Marcus med flera (2000) och deras teori om att 

övervakningssystemet aktiveras då individer utsätts för något sorts hot och att 

individen reagerar med en negativ emotion, i detta fall ilska som Marcus med flera 

(2000) placerar inom ångestdimensionen. Ur Valentino med fleras (2011) och Huddy 

med fleras (2007) syn på ilska och ångest som två olika diskreta emotioner kan 

resultatet ses på som ett misslyckande.  
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Tabell 7. Ångestfyllda bilder: FaceReader (m anger medianvärden på skalan 0–1) 

Behandlingsgrupp 2 (Ångest): FaceReader  

 Bild 6 

(Smältande 

isar) 

Bild 7 

(Skövlad 

Regnskog) 

Bild 8 

(Luftförorening) 

Bild 9 

(Skräpfylld 

strand) 

Bild 10 

(Översvämning) 

Glädje m = 0,00 

(0,02)  

max = 0,01 

(0,03) 

m = 0,00 

(0,02) 

max = 

0,01(0,09)  

m = 0,00(0,01)  

max = 0,01 

(0,04)   

m = 0,00 

(0,00) 

max = 

0,00(0,01) 

m = 0,00 (0,02) 

max = 0,01 

(0,07)  

Ilska m = 0,11 

(0,39) max = 

0,1727 (0,55)  

m = 0,16 

(0,41) 

max = 0,3051 

(0,57)  

m = 0,11 (0,30) 

max = 0,32 

(0,53)   

m = 0,11 

(0,37) 

max = 0,17 

(0,65)  

m = 0,1 (0,34)  

max = 

0,19(0,52) 

Rädsla 

 

m = 0,00 

(0,02) max = 

0,00 (0,03)  

m = 0,00 

(0,01) 

max = 0,00 

(0,03)  

m = 0,00 (0,00)  

max = 0,00 

(0,01) 

m = 0,00 

(0,00) 

max = 0,00 

(0,01) 

m = 0,00 (0,00)  

max = 0,00 

(0,01) 

Not: m = median (interkvartil vidd i parentes), max = medianen för testpersonernas högsta värde 

per bild. 

Resultatet för samma experimentgrupps självupplevda känslor presenteras i Tabell 8. 

Resultatet gällande bilderna var för sig tyder på att bild 9 är effektivast på att appellera 

till ångest (m = 4, IQR = 1,75). Resultatet visar dock också på att samma bild är effektiv 

på att väcka ilska (m = 4,5, IQR = 3). Resultatet för rädsla visar att bild 8 väckte mest 

rädsla (m = 3,5, IQR = 2,5). Ett intressant resultat gällande bilderna berör 

testdeltagarnas upplevelse av hopp. Jämfört med den andra gruppen som fick se på 

hoppfulla bilder där de negativa känslorna upplevdes väldigt lite, upplevde denna 

grupp till viss del hopp, men den interkvartila vidden är förhållandevis bred, vilket 

innebär att svaren är mycket spridda. Speciellt bild 6 verkar till viss del ha väckt hopp 

(m = 2,5, IQR = 3). Detta kan dock bero på att bilden som användes bestod av ljusare 

färger, vilket bland annat Brader (2006) betonar att kan väcka positiva emotioner. 

Överlag visar de interkvartila viddvärdena på stor spridning bland de upplevda 

emotionerna på de flesta av bilderna.   
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Tabell 8. Ångestfyllda bilder: medianvärden för testpersonernas självupplevda 

känslor (värden mellan 0 och 6). 

Behandlingsgrupp 2: Självupplevda känslor 

 Bild 6 

(Smältande 

isar) 

Bild 7 

(Skövlad 

Regnskog) 

Bild 8 

(Luftförorening) 

Bild 9 

(Skräpfylld 

strand) 

Bild 10 

(Översvämning) 

Hopp 2,5 (3) 1,5 (4) 2 (4,25)  1 (1,5) 2 (2,5)  

Ångest 2 (3,5) 4 (2,25)  3 (2,25) 4 (1,75)  3 (2,5) 

Stolthet 0,5 (3,25)  0,5 (1,5) 1,5 (1,75) 0,5 (2) 1 (0,75) 

Ilska 2,5 (4)  3 (1,75) 2 (1,75)  4,5 (3)  (2,5)  

Rädsla 3 (4,25) 2,5 (2,5)  3,5 (2,5)  3 (3,25) 3 (2,5)  

Not: Interkvartil vidd i parentes. 

Sammanfattningsvis lyckades de ångestfyllda budskapen till en viss del väcka ångest. 

Vad gäller analysen av ansiktsuttrycken finns det inget som tyder på att budskapen 

lyckades väcka ångest (rädsla) med tanke på att till och med hopp (glädje) upplevdes 

starkare än ångest. Dock går det att konstatera att budskapen även väckte ilska. 

Gällande analysen av de självupplevda känslorna å andra sidan verkar budskapen ha 

fungerat bättre med att appellera till ångest. Även bland dessa förekommer dock även 

ilska till viss del. Resultatet talar emot Feldman och Harts (2018) antagande om att 

översvämningar och luftföroreningar är effektiva på att väcka ångest i och med att det 

i studien endast visar på relativt låga värden. I resultatet visar resultatet att bilderna 

som uppvisar mänskligt orsakad miljöförstörelse är effektiva, vilket stämmer överens 

med Höijers (2010) teori.  Att hopp förekommer i den mån som resultaten visar kan te 

sig aningen oväntat med tanke på resultaten från manipulationskontrollen.  

4.2 Skillnader i emotionella och kognitiva reaktioner mellan 

grupperna  

Utöver att undersöka behandlingsgruppernas emotionella reaktioner skilt för sig är 

även syftet med studien att undersöka skillnaderna mellan gruppernas emotionella och 

kognitiva reaktioner i samband med de emotionella budskapen. Härnäst beskrivs 

eventuella skillnader mellan grupperna gällande emotionella reaktioner, upplevd 

partikompetens i klimatfrågan 
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4.2.1. Skillnader mellan grupperna 

För att undersöka skillnader i emotionella reaktioner mellan de båda 

experimentgrupperna – via FaceReader och självuppskattade känslor – användes ett 

icke-parametriskt test i form av Mann-Whitney U-test. Resultatet gällande emotioner 

mätta med FaceReader rapporteras i Tabell 9. Av tabellen framgår att det inte finns 

några signifikanta skillnader mellan de både experimentgrupperna. Detta går att 

konstatera genom att se på p-nivåerna för skillnaden mellan grupperna vad gäller 

ansiktsuttrycken i fokus: glädje (p = 0,937), ilska (p = 1,000) och rädsla (p = 0,589). 

Eftersom inget av värdena underskrider p = 0,10 finns det inga statistiskt signifikanta 

skillnader mellan experimentgruppen som fick se på hoppfulla bilder och den grupp 

som fick se på ångestfyllda.  

Tabell 9. Emotionellt laddade bildserier: FaceReader (m anger medianvärden på 

skalan 0–1). 

Emotionellt laddade bildserier: FaceReader 

Ansiktsuttryck Behandling 1 

(Hopp) 

Behandling 2 

(Ångest) 

Mann-Whitney 

U-test 

Glädje m = 0,01 (0,08)  m = 0,01 (0,01)  p = 0,937 

Ilska m = 0,05 (0,32) m = 0,14 (0,32)  p = 1,000 

Rädsla m = 0,00 (0,03)  m = 0,00 (0,01)  p = 0,589 

Not: interkvartil vidd i parentes, p < 0,10 = signifikant.   

Gällande de både gruppernas självupplevda emotioner finns det däremot statistiskt 

signifikanta skillnader att konstatera, vilket Tabell 10 visar. Som framgår av tabellen 

förekommer signifikanta skillnader mellan grupperna gällande både hopp (p = 0,041) 

samt rädsla (p = 0,041) och ångest (p = 0,02). Detta betyder att gruppen som fick se 

på hoppfulla bilder upplevde hopp starkare än den andra gruppen medan den andra 

gruppen som fick se på ångestfyllda bilder upplevde ångest och rädsla starkare än den 

första gruppen. Utöver detta ses även i tabellen att det finns signifikanta skillnader 

mellan gruppernas självupplevda ilska (p = 0,02). Stolthet är den enda känslan som 

inte visar på några statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna (p = 0,132).  
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Tabell 10. Emotionellt laddade bildserier: självupplevda känslor (m anger 

medianvärden på skalan 0–6). 

Emotionellt laddade bildserier: Självupplevda emotioner 

Självupplevda 

emotioner 

Behandling 1 

(Hopp) 

Behandling 2 

(Ångest) 

Mann-Whitney 

U-test 

Hopp m = 3,4 (1,5) m = 2 (2,35) p = 0,041 

Ångest m = 0,4 (1,05) m = 3,1 (2,4) p = 0,02 

Rädsla m = 0,4 (1,4) m = 3 (2,3) p = 0,041 

Stolthet m = 2,4 (1,75) m = 1 (1,65) p = 0,132 

Ilska m = 0,2 (0,5) m = 3,2 (1,1) p = 0,026 

Not: interkvartil vidd i parentes, p < 0,10 = signifikant.   

Även om det finns signifikanta skillnader mellan grupperna går det att fundera på 

varför inte emotionerna upplevdes mera än vad som var fallet. En uppenbar orsak till 

detta kan bero på att det finns en skillnad mellan vilket emotionellt budskap en 

kommunikatör försöker appellera till och vad mottagarna själva upplever, vilket ger 

stöd åt Nai och Seebergs (2018) teori om emotionella budskap i valkampanjer. I 

manipulationskontrollerna som utfördes inför experimentet frågades personerna vilken 

känsla partiet försökte appellera till med bilderna medan personerna som deltog i 

experimentet fick fylla i vad de själva upplevde för känslor. Resultaten tyder också på 

att det är skilda stadier av emotioner som mättes. I FaceReader-data ser man vilka 

emotioner som individerna uppvisar affektivt genom sina ansiktsuttryck medan 

testpersonerna i känslobatteriet gör en medveten bedömning vilken känsla som 

bilderna får dem att uppleva.  

Sammanfattningsvis för att relatera till forskningsfrågan går det att konstatera att det 

finns skillnader på hur individer reagerar beroende på om de exponeras för hoppfulla 

eller ångestfyllda budskap. Gällande hur de reagerar affektivt visar resultatet på att de 

som exponerades för ångest starkast uppvisade ilska men inte ångest eller hopp. De 

som exponerades för hoppfulla budskap uppvisade endast ilska i liten mån. De båda 

grupperna uppvisade dock mest neutrala ansiktsuttryck. Gällande de självupplevda 

känslorna finns det tydliga skillnader mellan grupperna. De som exponerades för hopp 

upplevde till störst del hopp och knappt några negativa känslor alls medan de som 

exponerades för ångest upplevde ångest, ilska och rädsla. Därmed går det att konstatera 
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att hoppfulla budskap i samband med klimatförändringen väcker positiva emotioner 

medan ångestfyllda budskap väcker negativa emotioner.  

4.2.2. Effekter på upplevd partikompetens i klimatfrågor 

Härnäst redovisas för skillnader mellan behandlingsgruppernas upplevda kompetens 

hos partiet de Gröna, gällande partiets hantering av klimatfrågor. I Tabell 11 framgår 

hur kompetent experimentsdeltagarna anser att partiet de Gröna är i sakfrågorna: 

skatter, klimatförändringen, flykting- och invandringspolitik, sjukvård och utbildning. 

Eftersom den andra frågeställningen lyder hur kompetent upplevs partiet de Gröna 

vara på att hantera klimatförändringsfrågan är det främst sakfrågan 

klimatförändringen som är av intresse.  

Av resultaten framgår att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan 

behandlingsgrupperna gällande upplevd kompetens hos de Gröna i sakfrågan 

klimatförändring (p = 0,240). För gruppen som exponerades för hoppfulla budskap är 

medianvärdet lite högre (m = 5) än för den andra gruppen (m = 4,5). Dock visar den 

interkvartila vidden att svaren för gruppen som exponerades för ångest har större 

spridning (IQR = 2,5) medan det inte fanns en lika stor spridning i gruppen som 

exponerades för hopp (IQR = 0,25).  

I Figur 1 visas skillnaderna mellan gruppen i form av ett låddiagram. Ur figuren går 

det att avläsa att de som exponerades för hopp verkar lite positivare än de som 

exponerades för hopp. I figuren ser man dock att de båda gruppernas medianvärden 

ligger väldigt nära varandra och det finns även en ganska bred spridning bland de som 

exponerades för ångest, vilket kan förklara varför resultatet inte är statistiskt 

signifikant.   
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Figur 1. Låddiagram: Klimatförändring 

 
Not: lådans övre gräns är den tredje kvartilen och den undre gränsen den första kvartilen därmed visas 

den interkvartila vidden. Medianvärdet är lådans svarta streck.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det inte finns någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan experimentgrupperna vad gäller bedömningen av partiets kompetens i 

klimatfrågan. Resultatet tyder dock på att båda grupperna upplever partiet de Gröna 

som mycket kompetenta att hantera ärenden kopplade till klimatförändringen. Detta 

resultat stödjer Walgrave med fleras (2015) teori om sakfrågeägarskap. Värdena för 

klimatförändringen tyder på att partiet de Gröna ses som ägare av sakfrågan 

klimatförändringen inom kompetensdimensionen. Vad gäller svaret på den andra 

forskningsfrågan så var målet att försöka ta reda på vilket av budskapen (hopp eller 

ångest) som var effektivare att påverka deltagarnas kompetensbedömning. Resultatet 

visar på att inget av budskapen påverkade deltagarnas kompetensbedömning. 

4.2.3. Effekter på klimatbeteende  

Utöver de emotionella budskapens inverkan på deltagarnas partikompetensbedömning 

analyseras skillnaderna mellan behandlingsgruppernas klimatbeteende (Tabell 11) för 

att besvara den tredje forskningsfrågan: påverkar visuella budskap som appellerar till 

hopp eller ångest i samband med klimatförändringsfrågor väljares sannolikhet att 

ändra sitt beteende till förmån för minskad klimatpåverkan? 

Ur Tabell 11 går det inte att utläsa några signifikanta skillnader mellan 

behandlingsgrupperna. Den största skillnaden sett till medianerna gäller påståendet det 
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är viktigt för mig att köpa klimatvänlig mat. I gruppen som exponerades för hoppfulla 

budskap blev medianen för detta 4,5 (IQR = 3,5) medan den för grupp 2 blev 3,5 (IQR 

= 3,25). Dock är den interkvartila vidden för de båda grupperna höga, vilket innebär 

att deltagarnas svar i båda grupperna avviker i hög grad inom grupperna. Detta 

illustreras i låddiagrammet i Figur 2.  

Tabell 11. Effekt på klimatbeteende (medianvärden på skalan 0–6).   

 Hoppfulla budskap Ångestfyllda budskap Mann-Whitney U-test 

Hur intresserad är du 

av att skydda miljön? m = 4,5 (1,5) m = 4 (1,5) p = 0,816 

Högre pris för 

miljövänlig el är 

acceptabelt 
m = 4 (1,25) m = 4 (2) p = 0,589 

Jag är villig att betala 

mera för 

klimatvänliga 

produkter 
m = 4,5 (1,5) m = 4 (2,25) p = 0,394 

Det är viktigt för mig 

att köpa klimatvänlig 

mat  
m = 4,5 (3,5) m = 3,5 (3,25) p = 0,589 

Jag är villig att 

uppoffra vissa 

vardagliga 

bekvämligheter för att 

skydda klimatet 

m = 3,5 (2,25) m = 3,5 (2,5) p = 0,818 

Not: interkvartil vidd i parentes, p < 0,10.  
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Figur 2. Låddiagram: Klimatvänlig mat. 

 
Not: lådans övre gräns är den tredje kvartilen och den undre gränsen den första kvartilen därmed visas 

den interkvartila bredden. Medianvärdet är lådans svarta streck.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att analysen inte visar på några signifikanta 

skillnader mellan grupperna; hoppingivande budskap är inte mer effektiva att påverka 

klimatrelaterat beteende. Överlag påvisar resultatet att deltagarna är villiga att ändra 

sitt beteende till förmån för klimatet i och med att värdena för majoriteten av 

ställningstagandena är höga (överskrider 3). Eftersom det inte finns någon 

kontrollgrupp är det dock svårt att veta om värdena är höga som en följd av 

exponeringen för de emotionella budskapen eller om experimentsdeltagarna hade 

denna inställning till klimatbeteende före behandlingen. 
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5 Diskussion 

I föregående kapitel presenterades och analyserades studiens resultat. I detta kapitel 

diskuteras resultatet och relateras till den teoretiska referensramen. Syftet med denna 

avhandling var att bidra med kunskap om hur partiers visuella valkampanjbudskap 

kring klimatfrågor som appellerar till antingen ångest eller hopp påverkar väljare. Det 

specifika intresset för denna undersökning gäller två sorters emotionella 

kampanjbudskap kring klimatfrågan, dels sådana som appellerar till hopp, dels sådana 

som avser väcka ångest. För att nå syftet formulerades tre forskningsfrågor. 

5.1 Resultatdiskussion 

Härnäst följer resultatdiskussionen som är uppdelad i tre underrubriker. 

Underrubrikerna är uppdelade enligt de tre forskningsfrågor som utformades i kapitel 

1.2.  

Den första forskningsfrågan  

Den första forskningsfrågan handlade om hur väljare reagerar emotionellt på olika 

emotionella budskap och utformades: 1) reagerar väljare emotionellt på olika sätt på 

visuella budskap kopplade till klimatförändringsfrågor beroende på om budskapen 

väcker antingen hopp eller ångest.  

Avhandlingens resultat visade att de emotionella budskapen inte väckte ångest eller 

hopp utgående från analys av affektiva uttryck i ansikten hos testpersonerna. Dock 

väcktes ilska till viss del för båda stimuli och för de ångestfyllda bilderna reagerade 

deltagarna med relativt stor del ilska (se Tabell 6). Detta stämmer överens med Marcus 

med flera (2000) och deras affektiva intelligensteori i och med att de ser på ilska som 

en del av den negativa ångestdimensionen. Eftersom jag utgick från den teori som 

bland annat Valentino med flera (2011) förespråkar, att ilska och ångest borde ses på 

som två skilda emotioner, var dock resultatet inte vad jag väntade mig. Detta eftersom 

jag utgick från att de ångestfyllda bilderna skulle appellera till ångest i första hand.  

Utöver de affektiva emotionerna via ansiktsuttryck undersöktes även deltagarnas 

självupplevda emotioner av de emotionella budskapen. Resultatet påvisar att bland 

annat Feldman och Harts (2018) teori om att förnybar energi väcker hopp i och med 

att avhandlingens resultat visar på höga värden för både bild 2 och bild 4. Resultaten 
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tangerar även Sherr (1999) och Braders (2006) teorier om användningen av barn som 

bildmotiv för att appellera till positiva emotioner, framförallt hopp. Resultaten 

understöder även Chadwicks (2015) modell för att skapa hoppfulla budskap som lyftes 

upp i kapitel 2.2.5. Studiens resultat indikerar att Höijers (2010) teorier om att 

hoppfulla budskap kan väckas genom att uppvisa gröna alternativ också kan ses på 

som rimlig, med ett undantag. Bild 1 med motivet ”elbil” upplevdes endast svagt som 

hoppfullt och var den enda hoppfulla bilden med ett hoppvärde på under 3. Detta kan 

dock bero på att bilden upplevdes som otydlig, vilket en experimentdeltagare nämnde 

då jag diskuterade med hen efter experimentets avslutning.  

För de ångestfyllda budskapen går det inte att dra lika klara slutsatser utifrån resultatet. 

Det går dock att konstatera att resultatet stöder Feldman och Harts (2018) tes om 

oundvikligheten i att skapa ångestfyllda budskap som inte också väcker ilska. Bortsett 

från de höga värdena av ilska finns det dock bevis som stöder Höijers (2010) slutsatser 

om att visuella motiv som visar på konkreta bevis av miljöförstörelse är effektiva att 

väcka ångest med, bortsett från bilden på smältande isar.  Av de bilder som effektivast 

appellerade till ångest bestod motivet av konkreta bevis på mänskligt orsakad 

klimatförstörelse. Den enda bilden som visade på ångestvärden under 3 var bilden på 

smältande isar. Detta kan dock bero på mitt val av bild i och med att bilden består av 

ljusa färger, vilket bland annat Brader (2006) lyfter upp som något som kan appellera 

väcka hopp. Bilden visade dock på höga nivåer ångest i manipulationskontrollen. 

Utifrån resultaten går det även att konstatera att människor inte nödvändigtvis reagerar 

känslomässigt så som avsändaren ämnat att mottagarna ska göra.  

Den andra forskningsfrågan   

Den andra forskningsfrågan tog fasta på hur kompetent väljare upplever ett parti vara 

på att hantera partiets sakfrågor och löd: 2) bedömer väljare partiet de Grönas 

kompetens för att hantera klimatförändringsfrågan på olika sätt beroende på om 

kampanjbudskapen appellerar till antingen hopp eller ångest. 

I resultatet påvisades ingen signifikant skillnad mellan de båda behandlingsgrupperna 

gällande upplevd partikompetens i klimatförändringsfrågan. Detta indikerar att varken 

hopp- eller ångestbudskap hade distinkta effekter på experimentsdeltagarnas 

kompetensuppfattning gällande de Gröna. Resultatet motstrider bland annat Marcus 
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med fleras (2000) teorier om affektiva system i och med att de emotionella budskapen 

i enlighet med denna teori skulle ha lett till olika reaktioner i behandlingsgrupperna. 

Eftersom det inte förekom några statistiskt signifikanta skillnader och 

randomiseringskontrollen påvisade att båda grupperna var likadana och därmed även 

borde ha samma inställningar inför testet går det inte att dra några slutsatser huruvida 

endera budskapet (hopp- eller ångestbetonade budskap) hade mera effekt på 

deltagarnas kompetensuppfattning än det andra. 

Den tredje forskningsfrågan 

I den tredje och sista forskningsfrågan betonades väljares klimatbeteende och huruvida 

emotionella budskap i samband med klimatförändringen påverkar väljares beteende 

och utformades: 3) påverkar visuella budskap som förmedlar hopp eller ångest i 

samband med klimatförändringsfrågor väljares sannolikhet att ändra sitt beteende till 

förmån för minskad klimatpåverkan?  

Inte heller resultatet för klimatvärderingar visade på någon statistiskt signifikant 

skillnad grupperna emellan. Detta tyder på hoppingivande kampanjbudskap kring 

klimatförändringen inte är mer effektiva då det gäller att få individer att ändra sitt 

klimatbeteende än ångestfyllda budskap. Och förstås tvärtom: ångestväckande 

budskap är i samma avseende inte mer effektiva än hoppingivande budskap. Värdena 

för båda grupperna var relativt höga, men eftersom det i experimentets 

bakgrundskontroll (enkät) inte fanns någon variabel som mätte deltagarnas 

klimatbeteende före experimentet går det inte att veta om de höga värdena berodde på 

de emotionella budskapen eller testpersonernas inställning till klimatet före 

behandlingen.  

Sammanfattning av resultaten  

För att sammanfatta mina huvudsakliga resultat hänvisar jag till avhandlingens syfte. 

Genom denna studie har jag uppnått syftet med avhandlingen och bidragit med 

kunskap om hur ett partis emotionella valkampanjbudskap kopplade till klimatfrågor 

tas emot av väljare, hur dessa budskap påverkar väljares uppfattning och värdering av 

partier samt hur budskapen påverkar väljares benägenhet att ändra sitt beteende till 

förmån för klimatet. Resultaten från studien visar att människor inte alltid reagerar 

känslomässigt så som partier önskar på emotionella budskap. Resultaten visar även på 
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att ingendera av de två budskapstyperna är mer effektiv vad gäller att påverka hur 

avsändarens (de Gröna) kompetens bedöms eller hur klimatbeteende påverkas. 

5.2 Metoddiskussion 

I avhandlingen använde jag mig av en experimentell laboratoriestudie som 

datainsamlingsmetod. Motiveringen till valet av metod beskrevs i kapitel 3, men enkelt 

sammanfattat föll valet på en experimentell laboratoriestudie eftersom jag var 

intresserad av att undersöka ansiktsuttryck och därför behövde tillgång till 

FaceReader-teknologi samt att jag var intresserad av att undersöka kausala samband 

mellan den oberoende och de beroende variablerna.  

Svagheten med den valda metoden var bland annat att jag hade svårt att få ihop 

tillräckligt antal deltagare. Det slutliga antalet deltagare blev tolv stycken, men för att 

få tydligare resultat ur den statistiska analysen skulle ett deltagarantal på minst 20 

stycken varit önskvärt. I och med att jag hade så få deltagare lider också studiens 

generaliserbarhet, men eftersom experiment generellt sett är svåra att generalisera på 

större populationer är detta av mindre vikt.    

Under experimentets gång märkte jag en del aspekter som kunde förbättras främst 

gällande experimentets behandlingar. Eftersom jag endast använde mig av fem bilder 

per behandlingsgrupp och exponeringstiden per bild var tio sekunder så blev processen 

aningen statisk, vilket kan ha inverkat på bland annat deltagarnas ansiktsuttryck. Jag 

har två förändringsförslag som kunde ge tydligare resultat. Det första gäller de bilder 

jag valde. Istället för att använda sig av redan existerande bilder kunde man skapa egna 

bilder och försöka redigera dessa så att de förmedlar hopp eller ångest på en högre nivå 

genom att t.ex. applicera de teorier som lyfts upp här i denna studie. Det andra 

alternativet jag föreslår är att man istället för att använda sig av fem bilder som visas 

tio sekunder åt gången så skapar man flera bilder och visar dem som en video där 

bilderna endast visas 2–3 sekunder åt gången. Genom att göra på detta sätt skulle 

deltagarna kanske visa på tydligare uttryck i och med att bilderna byts så snabbt.  

En annan aspekt av experimentet som kunde testas skulle vara att använda sig av före 

-efter -design eller och/eller kontrollgrupper för den andra och tredje forskningsfrågan. 

Genom att tillämpa något av dessa kan man undersöka huruvida behandlingarna 

påverkar klimatbeteende och kompetensuppfattning.  
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5.3 Avslutande diskussion och förslag på framtida forskning  

Som jag lyfte upp i inledningen har emotioner fått en betydligt större roll i politiken 

med tiden. I avhandlingen lyfte jag också upp att man genom bilder kan väcka 

emotioner och därför har bilder en betydande roll i den globala världen. Bilderna har 

därmed fått en ännu större roll i samhället i och med att en så stor del av världens 

befolkning är aktiva på sociala plattformar där bilder är det huvudsakliga innehållet. 

Därmed kan resultaten från denna studie ses på som något positivt. I en värld där 

aktörer försöker påverka folk genom tillämpningen av budskap som väcker hopp och 

ångest visar resultaten från denna studie att folk inte handlöst påverkas känslomässigt 

av de emotioner som partier försöker appellera till.  

Som förslag på framtida forskning hänvisar jag till metoddiskussionen här ovan. Jag 

föreslår även att man i framtida forskning kan se på ilska eller andra diskreta 

emotioner. I denna undersökning fokuserade jag endast på klimatförändringen och 

partiet de Gröna, men det skulle även vara intressant att undersöka andra partier som 

anses äga andra sakfrågor. Ett annat förslag skulle vara att jämföra olika partier t.ex. 

hur kompetent ett parti som äger en sakfråga upplevs om de använder emotionella 

budskap jämfört med ett parti som äger en annan sakfråga.  
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