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Kan dödspåminnelser påverka hur vi uppfattar och bedömer 

människor i sociala grupper utifrån tidningsartiklar?  
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I vårt vardagliga liv blir vi påminda om 
dödens ständiga närhet oftare än vi kanske 
tänker på. Forskning har visat att mycket 
subtila påminnelser om döden kan påverka 
de val vi gör. Solomon et al. (2000) har till 
exempel visat att människor som fått 
dödspåminnelse, genom att ha blivit 
intervjuade utanför en begravningsbyrå, 
valde en tuffare linje i invandrarfrågor än 
vad personer som intervjuades hundra 
meter från begravningsbyrån gjorde. 
Människors beslut påverkades alltså av 
något så diskret som närheten till en 
begravningsbyrå. 

Annan forskning visar att människor som 
blir påminda om sin egen dödlighet 
tenderar att sluta sig till sin egen grupp, så 
kallad ingroup, och se andra grupper som 
ett potentiellt hot, så kallad outgroup. 
Florian & Mikulincer (1997) har visat att 
människor som blir påminda om sin egen  

 

dödlighet tenderar att döma personer som 
utmanar deras kulturella värderingar 
hårdare än de dömer andra.  

��������	��
������������
Syftet med denna studie är att undersöka 
huruvida det finns ett samband mellan 
effekten av dödspåminnelser och 
människors bedömningar av beteendet hos 
medlemmar i ingroup kontra medlemmar i 
outgroup. Projektgruppen vill också 
undersöka hur tolkningen av en text kan 
varieras genom att den skrivs på ett 
tvetydigt sätt och där delar av innehållet 
enbart antyds med hjälp av antaganden 
kombinerat med att texten föregås av en 
dödspåminnelse.  

Frågeställningen för studien är: ����
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Denna studie har använt sig av 
psykologiska teorier kring Terror 
Management Theory, ingroup och out-
group samt lingvistiska teorier om 
implikatur och presupposition. 
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Cohen et al. (2004) visade att människans 
grundläggande strävan efter att överleva 
motsägs av vår medvetenhet om vår 
oundvikliga dödlighet. Denna själv-
motsägelse skapar ett behov av att 
förstärka vår tro på att vi är viktiga aktörer 
i en meningsfull värld. Terror Management 
Theory belyser, enligt Cohen et al. (2004), 
hur påminnelser om döden påverkar 
människors strävan efter att ha en viktig 
roll i världen och de beslut som fattas 
utifrån denna strävan.  

Forskning inom Terror Management 
Theory (benämns fortsättningsvis som 
TMT) har skett inom vitt skilda områden 
men grunden är nästan alltid densamma. 
Försöksdeltagarna utsätts på något sätt för 
dödspåminnelse därefter studeras del-
tagarnas inställning till olika företeelser, 
vilken jämförs med en kontrollgrupps 
inställning till samma företeelse. 
Ändamålen för studierna kan dock skilja 
sig avsevärt från varandra.  

Florian & Mikulincer (1997) gjorde studier 
på hur människor dömer sociala lagbrott. I 
ett försök testades skillnaderna mellan 
olika typer av dödspåminnelser, vilket 
påvisade en skillnad i hur folk reagerade 
vid påminnelse om sin egen dödlighet och 
påminnelser om döden i allmänhet. Enligt 
det erhållna resultatet spelade det även roll 
vilken aspekt av döden man var mest rädd 
för; konsekvenserna döden får för den 
enskilda individen eller konsekvenserna 
för omgivningen. 
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Termerna ingroup och outgroup används 
som begrepp för att representera olika 
sociala grupper (Hollander, 1967). 
Människor sorterar, enligt denna teori, in 
sig själva och andra i grupper enligt 

kriteriet om man känner tillhörighet med 
dessa personer eller ej. Grupper man 
känner tillhörighet med kallas ingroup och 
betraktas inifrån. Grupper man inte känner 
samma tillhörighet eller gemenskap med 
kallas outgroup och betraktas utifrån. 
Resultatet av detta är att alla människor är 
av sig själva och av andra indelade i en 
mängd sociala grupper. 

Enligt Salovey (1989) tenderar människor 
att uppfatta ett större antal individuella 
skillnader hos personer i sin ingroup, 
samtidigt som man har svårare att se 
skillnader mellan medlemmar i outgroup. 
Man har även en tendens att se positiva 
egenskaper hos sin ingroup som andra 
sociala grupper inte lägger märke till 
(Hollander, 1967). 
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Att ge texter betydelser som inte 
uttryckligen sägs, kan göras via 
presupposition eller implikatur. Pre-
supposition innebär att man antar något 
som inte har uttryckts explicit i skrivet 
eller talat språk (Saeed, 2003). Meningen: 
”Hugo bär på samma ärftliga sjukdom som 
sin äldre bror” skapar en presumption om 
att Hugo har en äldre bror.  

Implikation är en slutsats som dras utifrån 
den kunskap man har om situationen och 
genom allmänna normer (National-
encyklopedin, 2006). Meningen ”Ett nytt 
hjärta kunde ha räddat Niklas liv” ger 
implikationen att Niklas har dött. Niklas 
död skulle dock ha kunnat förhindras om 
han fått ett nytt hjärta då det uppenbarligen 
var något fel på hans eget. ”Ett nytt 
hjärta…” implicerar även att hjärtat skulle 
ha donerats av en annan, nyligen avliden 
person. 

�����
De centrala begreppen (TMT, ingroup, 
outgroup, presupposition och implikatur) 
fungerade som psykologiska och ling-
vistiska verktyg för att se om det var 
möjligt att påverka människors uppfattning 
om sociala grupper, genom att i en text ge 
dem en dödspåminnelse.  
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Studien utfördes på 54 studenter vid 
Campus Valla, Linköpings Universitet. 
Datainsamlingen skedde med hjälp av 
texter i form av artiklar med tillhörande 
enkäter. I studien användes en mellan-
gruppsdesign, där försökspersonerna i 
experimentgruppen blev utsatta för en 
dödspåminnelse medan deltagarna i 
kontrollgruppen inte blev det. Försöks-
deltagarna i experimentgruppen fick först 
läsa en artikel om organdonation vilken var 
ämnad att ge deltagarna en döds-
påminnelse. Artikeln behandlade ett 
scenario där en ung människa med medfött 
hjärtfel dog på grund av att han inte fick ett 
nytt hjärta i tid. Kontrollgruppen fick 
istället läsa en artikel om en ung människa 
som fick en benmärgstransplantation för en 
icke dödshotande sjukdom. Syftet med 
denna artikel var att ge läsaren en 
ångestpåminnelse inför att ge bort en del 
av sin kropp utan att påminna om döden. 
De båda artiklarna var skrivna enligt 
samma mall för att likna varandra så 
mycket som möjligt. Efter att ha läst 
respektive artikel, fick försökspersonerna 
svara på enkätfrågor rörande innehållet.  

Den andra artikeln som försökspersonerna 
fick läsa var gemensam för båda grupperna 
och beskrev två personers arbets- och 
levnadssituation. Dessa personer kallades 
Person A och Person B för att göra dem 
anonyma. Personerna var beskrivna så att 
information som ålder, civilstånd och 
huruvida de redovisade sin inkomst eller 
ej, inte stod explicit i texten utan var 
istället upp till läsaren själv att tolka. I 
artikeln fanns också ett kortare stycke om 
skattefrågor och olika ställningstaganden 
man kan ha till hur mycket skatt vi bör 
betala. Även denna artikel följdes av en 
enkät, vars resultat vi i första hand ville 
mäta. I enkäten fick deltagarna dels 
uppskatta personernas kön, ålder och 
civilstånd men också ta ställning till om de 
ansåg att någon av personerna handlade fel 
och om de kunde känna samhörighet med 
någon av dem. 
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Organdonation valdes som ämne för 
artikeln som skulle ge försökspersonerna i 
experimentgruppen påminnelse om döden. 
Ämnet berör döden i och med att ett 
donerat hjärta eller annat organ, ofta 
kommer från en i förtid död person. I 
enkäten ställdes frågor som lät 
försöksdeltagarna ta ställning till organ-
donation i händelse av deras eventuellt för 
tidiga död för att på detta sätt få dem att 
tänka på sin egen dödlighet. Florian & 
Mikulincer (1997) visade att människor 
som blir påminda om sin egen dödlighet, 
till skillnad från döden i allmänhet, dömer 
människor som utmanar deras kulturella 
värderingar hårdare. Då vi var osäkra på 
om metoden att påverka folk genom 
artiklar var stark nog ville vi på det här 
sättet få dem att tänka över sin egen 
dödlighet och då förhoppningsvis bli mer 
påverkade. Motsvarande artikel för 
kontrollgruppen berörde benmärgs-
transplantation där ämnet, liksom 
organdonation, handlade om att ge bort en 
del av sin kropp utan att påminna om 
döden. 

Den gemensamma artikeln för de båda 
grupperna var gjord med tanken att den ena 
av personerna som beskrevs, Person A, 
skulle vara mer lik en student och därmed 
tillhöra försöksdeltagarnas förmodade in-
group. Den andra personen, Person B, var 
skriven för att inte falla inom ramen för 
vad som generellt sett anses vara den 
typiska studenten. Bland annat sades att 
Person B bodde med sin familj. 

Experimentet gjordes med hjälp av 
enkäter, med motiveringen att enkäter 
uppfattas som mer anonyma för försöks-
deltagaren än intervjuer. Då vissa frågor 
kunde anses vara känsliga, till exempel om 
deltagarna jobbat utan att deklarera 
inkomst, var det mer troligt att få ärliga 
svar med enkäter. En annan anledning att 
använda enkäter var att undvika att 
deltagarna kände sig pressade att svara på 
ett visst sätt, till exempel att vara politiskt 
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korrekta och inte våga erkänna vad de 
egentligen tänker, vilket kan vara ett större 
problem i en intervjusituation. 
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I enkäten fanns en fråga där deltagarna fick 
ta ställning till om de tyckte att personerna 
A och B:s arbetssituation var rättfärdigad 
eller fel. Detta gjordes genom att försöks-
deltagarna fick sätta ut markeringar på en 
Visuellt Analog Skala (VAS) för varje i 
artikeln beskriven person. (se Figur 1) En 
VAS-skala jämför skillnaden mellan 
försöksdeltagarnas uppfattning av de olika 
personerna.  

 

Genomsnittet av medlemmarna i 
experimentgruppen ansåg att Person A:s 
arbetssituation var betydligt mer rätt-
färdigad än vad kontrollgruppen ansåg. (se 
Figur 2) Skillnaden i hur rättfärdigat de 
ansåg Person A gentemot Person B:s 
handlande talar för vår hypotes. Ett 
oberoende �-test kunde dock inte påvisa 
någon signifikant skillnad grupperna 
emellan. 

 

 

 

Resultaten pekar dock på att ett signifikant 
resultat kunde ha uppnåtts med ett större 
antal försökspersoner. Båda grupperna 
tenderade att döma Person B hårdare än 
Person A som tillhör deras presumtiva 
ingroup.  

Ett problem med att använda skattefrågor 
som det fenomen deltagarna skulle visa 
sina åsikter om är att deltagare kan ha haft 
bestämda åsikter i frågan sedan tidigare. 
Därmed kan de ha dömt personerna baserat 
på sina tidigare åsikter. Deltagare med 
redan bestämda åsikter kan förväntas vara 
svårare att påverka. 
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I enkäten fanns även en fråga om 
försöksdeltagarna kunde känna sam-
hörighet med någon av personerna som 
beskrevs i artikeln. Av deltagarna i 
experimentgruppen angav majoriteten, 64 
%, att de kände samhörighet med Person 
A. 11 % angav samhörighet med Person B, 
7 % med båda och 18 % kände inte 
samhörighet med någon av personerna.  

I kontrollgruppen angav de flesta, 46 %, att 
de inte kände samhörighet med någon av 
personerna. 35 % kände samhörighet med 
Person A och 19 % angav en samhörighet 
med båda. Det var ingen i kontrollgruppen 
som kände samhörighet med bara Person 
B. (se Figur 3-4) 

���� 2 –test av formen Fisher’s exact test 
visade på en signifikant skillnad mellan 
experiment- och kontrollgrupp. Med ett 
signifikant resultat på Fisher’s exact test 
och resultatfördelningen kan man sluta sig 
till att experimentgruppen påverkades att 
föredra Person A. Det är i enlighet med vår 
hypotes att experimentgruppen, som utsatts 
för en dödspåminnelse, känner större 
samhörighet med Person A än med Person 
B jämfört med försökspersonerna i 
kontrollgruppen som inte blivit 
dödspåminda. 
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Försöksdeltagarna ombads att välja tre av 
sex egenskaper, tre positiva och tre 
negativa, som de tyckte beskrev Person A 
respektive Person B. Den positiva och 
negativa laddningen var i förhand fastställd 
av projektgruppen. Tyvärr var detta en 
fråga som missförstods av många försöks-
personer och flera valde bara ett eller två 
adjektiv, medan vissa valde tre för Person 
A och Person B tillsammans. Det fanns 
även ett tomt alternativ där deltagarna 
själva kunde skriva ett eget alternativ. De 
egna alternativen tillskrevs a en positiv 
eller negativ laddning i efterhand. Försöks-
deltagarnas svar sammanställdes sedan till 
en positiv, negativ eller neutral laddning 
för Person A och en för Person B.  

Person A uppfattades överlag mer positivt 
av båda grupperna. Värdena tydde dock på 

att experimentgruppen gjorde större 
skillnad mellan Person A och Person B än 
kontrollgruppen.� ���� 2 -test visade att så 
också var fallet. En signifikant skillnad 
påträffades för experimentgruppens upp-
fattning men inte för kontrollgruppens. 
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Denna studie har haft som syfte att 
undersöka hur Terror Management Theory 
och lingvistiska verktyg som implikatur 
och presupposition kan påverka hur 
människor bedömer beteendet hos 
medlemmar i ingroup kontra outgroup.  

En signifikant skillnad kunde observeras 
för försöksdeltagarnas känsla av sam-
hörighet med Person A gentemot Person B. 
Resultaten visar att fler deltagare i 
experimentgruppen kände samhörighet 
med Person A än vad deltagare ur 
kontrollgruppen gjorde. Detta resultat 
styrker vår hypotes då de som blev 
påminda om döden slöt sig inom sin 
sociala grupp. Försöksdeltagarnas upp-
fattning om hur rättfärdigade de tyckte att 
Person A och Person B:s arbetssituationer 
var, skiljde sig påtagligt mellan 
experiment- och kontrollgrupp. Resultatet 
från de båda grupperna visade på en tydlig, 
dock inte signifikant, differens där Person 
A:s arbetssituation ansågs mer rättfärdigad 
av de deltagare som utsatts för döds-
påminnelser. Trenden pekar på att en 
signifikant skillnad i denna fråga hade 
kunnat uppnås genom att testa ett större 
antal försöksdeltagare. En signifikant 
skillnad visades däremot då försöks-
deltagarna ombads att välja vilka 
egenskaper de tyckte beskrev Person A och 
Person B. I experimentgruppens svar var 
differensen mellan Person A och Person B 
signifikant, vilket inte återfanns i kontroll-
gruppens resultat. Denna skillnad tyder på 
att en dödspåminnelse faktiskt haft en 
inverkan på försökspersoners svar, vilket 
stödjer vår hypotes och TMT. 

Våra resultat ger oss goda skäl att 
instämma med tidigare forskning om att 
TMT har effekten att människor blir mer 
konservativa och deras känsla av ingroup 
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förstärks. I det fall där signifikans inte 
kunnat visas finns en tydlig trend som 
tyder på att hypotesen är korrekt. Vi kan 
därför sammanfattningsvis anse oss ha gett 
stöd för vår hypotes och säga att vi blir mer 
påverkade av påminnelser om döden än vi 
kanske tror. Även subtila påminnelser i 
vardagssammanhang kan styra våra upp-
fattningar om människor och situationer. 
Framförallt tyder resultaten på att vi 
tenderar att bedöma människor i ingroup 
mer positivt än de i outgroup. 

Då studien visar en trend mot att vi blir 
påverkade av påminnelser om döden har vi 
i dödspåminnelser en maktfaktor som inte 
bör underskattas. Därför är en fortsatt 
utveckling och nya försök troligen viktiga 
för att mer exakt försöka ta reda på hur och 
i vilka situationer vi faktiskt blir 
påverkade. 

En vidareutveckling av försöket vore att 
koncentrera sig mer på presupposition och 
implikatur, för att studera i vilken mån till 
exempel tidningsartiklar kan utformas för 
att påverka människor att uppfatta texter 
och sin omgivning på olika sätt. Man 
skulle då kunna ha kontrollgrupper som 
blir testade med eller utan dödspåminnelse 
men med en tydlig text utan presupposition 
och implikatur, för att kunna dra slutsatser 
om vad deltagarna faktiskt blir påverkade 
av. 

En annan tänkbar vinkling vore att 
noggrannare studera hur olika sociala 
grupper påverkas av dödspåminnelser med 
avseende på ingroup och outgroup samt se 
hur TMT används som maktmedel inom 
politiken. Större delen av de resultat som 
finns idag kring TMT är baserade på 
forskning gjord med studenter som 
deltagare och därför skulle det vara mycket 
intressant att studera andra åldersgrupper 
samt olika yrkeskategorier. På detta sätt 
skulle man kunna undersöka om det finns 
observerbara avvikelser i hur olika grupper 
i samhället bedömer medlemmar i in- eller 
outgroup när de påverkas av döds-
påminnelser.   
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