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Is the computer but a tool, or is it something more and basically different?1 

 
 

If, as some people do, we view the computer as just a tool – then this is all 
 it will ever be. [And] ... we fail to understand its full potential.2 

 

                                                 
1 Bo Sundin (ed). 1980. Is the computer a tool?: reports from a symposium in Stockholm/Sigtuna 
1979, s.7. 
 
2 John R. Lansdown. 1980 Is the computer a tool?: reports from a symposium in 
Stockholm/Sigtuna 1979 (ed. Bo Sundin) sid. 26,34. 
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1. Introduktion 

I allt större grad umgås människor med medievärlden på nya sätt, från ökad tv-tid 
och datortid till interaktiva mötesrum, spel, e-mail och virtuella världar. 
Medievärlden och speciellt datorer har kommit att bli mer delaktiga i människors 
personliga och sociala liv. 

Inom området människa-dator interaktion (MDI) går utvecklingen också alltmer 
mot en integrering där människa, maskin samt miljö ses som en helhet som 
kommer att förändra människors socioemotionella relationer till dessa artefakter. 
Agentbaserade gränssnitt utrustade med intelligent beteende möjliggör t.ex. en 
mer realistisk människa-dator interaktion och man talar om en utveckling från där 
datorer tidigare betraktades som maskiner och verktyg till en punkt där man kan 
prata om ett kompanjonskap mellan datorer och människor. Kanske till och med 
tala om dem som livskamrater (Preece et al, 2002). Frågan om datorers 
ontologiska vara har därför kommit att diskuterats. 

Ett par forskare som diskuterar människors nya relationer till datorer är Byron 
Reeves och Clifford Nass. I den gemensamt författade boken ”The Media 
Equation” (1996) förklarar de att datorer (och media i allmänt) är mycket mer än 
vad vi tidigare betraktat dem som. Dessutom påstår de något så kontroversiellt 
som att datorer är sociala aktörer i vår vardagsvärld. Att mediavärlden likställs 
med den verkliga världen. 

People’s responses show that media are more than just tools. Media are treated politely, 
they can invade our body space, they can have personalities that match our own, they can 
be a team-mate, and they can elicit gender stereotypes. Media can evoke emotional 
responses, demand attention, threaten us, influence memories, and change ideas of what is 
natural. Media are full participants in our social and natural world (Reeves & Nass 1996, 
s.251). 

Genom en mängd olika studier i ett paradigm de kallar CASA (Computers Are 
Social Actors) har Reeves, Nass med sitt forskningsteam visat att vi människor 
tilldelar datorer sådana sociala egenskaper som tidigare var exklusiva för 
människor. Människor tycks gentemot datorer tillämpa samma sociala regler som 
gäller vid mellanmänskliga interaktioner. 

Att blanda ihop media liv med verkligt liv är dessutom något som gäller för alla 
grupper av människor. För många människor låter detta märkligt, främmande och 
t.o m. löjligt. Att bete sig mot en dator såsom man skulle bete sig mot en social 
människa låter för många människor högst orimligt. Istället betraktar de flesta 
människor datorer som instrumentella verktyg som används för att underhålla, 
informera och utföra diverse uppgifter. Att man kan bli frustrerad och arg på sin 
dator betyder inte att man betraktar den som en social aktör eller som någon man 
har en social relation med (Reeves&Nass, 1996). 

I know that computers don’t have feelings. And I can certainly distinguish between life on 
the screen and the real thing (Reeves & Nass, 1996, s. 7). 

Så skulle förmodligen flertalet människor svara. Och denna upplevelse och tanke 
är korrekt på såväl ett intuitivt som ett intellekt plan. Våra intuitiva upplevelser, 
även om de är mindre reflekterade, stöter genast bort tanken att vi skulle bete oss 
socialt mot datorer eller att datorer är sociala deltagare. Det känns helt enkelt inte 
troligt. Och med vårt intellekt granskar vi detta påstående med en kritisk 
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reflektion som gör en klar distinktion mellan media och verkligt liv samt 
undanhåller oss från antropomorfism. Men! Såväl den intuitiva upplevelsen och 
den intellektuella anti-antropomorfismen står i motsats till individers faktiska 
beteende i såväl laborationsmiljö som i naturlig miljö. När vi interagerar med 
media så sker det något speciellt. Vår medvetenhet och kritiska reflektion 
försvinner och ersätts av automatiserade processer. Med bara några få sociala 
signaler från media aktiveras sociala skript vilket medför att vi automatiskt och 
omedvetet interagerar med datorer på samma sätt som de vore fysiska varelser 
med känslor. Häri ligger fenomenet. Sociala och naturliga responser till datorer är 
inte medvetna. Människor reagerar socialt och naturligt på datorer även om de 
intellektuellt vet att detta inte är rimligt. De flesta människor är därför inte 
medvetna om hur ”The media equation” påverkar dem eftersom dessa responser 
är utanför medvetandets gränser och därför inte tillgängliga för introspektion 
(Reeves&Nass, 1996). 

Eftersom människor (omedvetet) tillämpar de regler som gäller vid fysiska 
interpersonella interaktioner är forskare inom CASA paradigmet särskilt 
intresserade av olika sociala och mellanmänskliga fenomen och deras relation till 
människa-dator interaktioner. Man vänder sig därför ofta till socialpsykologiska 
studier som man sedan direkt överför till en CASA studie och undersöker om 
samma förhållande gäller med människa-dator som vid människa-människa 
interaktion (Reeves & Nass, 1996). 

Ett viktigt socialpsykologiskt intresseområde är social eller person perception 
som undersöker hur människor uppfattar andra grupper av människor eller andra 
enskilda individer. Sådana uppfattningar betecknas ofta som stereotyper. 
Stereotyper appliceras emellertid inte endast på fysiska människor utan även på 
datorer. I några CASA studier som Reeves och Nass (1996) utfört fann de att 
deltagare såväl tillskrev datorer ett kön och attribuerade dem särskilda 
könstypiska egenskaper. Detta visar återigen att de sociala fenomen som existerar 
i den fysiska världen även existerar i media världen. 

I denna uppsats kommer jag att utgå från dessa resultat när jag gör en utökad 
uppföljning av dessa tio år gamla studier som gjordes med den tidens datorer och 
med enkla röstgränssnitt. Den studie som rapporteras i denna uppsats använder 
ny datorteknologi och utökas också med ett agentbaserat gränssnitt för att 
undersöka om detta ger förstärkta responser med avseende på könsstereotyper. 

1.1 Uppsatsens syfte 

Syftet med uppsatsen är att till skillnad från tidigare arbeten och studier inom 
CASA (Reeves & Nass 1996, Se 2.1.5.), baserade på enbart text eller röst, 
fokusera på visuella aspekter av kön – kvinna/man, genus – feminint/maskulint 
samt utseende (attraktivitet). Datorkaraktärerna i studien representeras inte enbart 
av röster, utan har även visuell form. Fokus i studien är just i vilken mån visuella 
aspekter hos virtuella karaktärer påverkar och aktiverar människors 
underliggande stereotyper med avseende på kön, maskulinitet och femininitet 
samt med avseende av utseende (attraktivitet). 
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1.2 Studie 

Utgångspunkten för studien är CASA-paradigmet. I huvudsak studeras hur 
respondenter (i detta fall yngre/äldre personer samt män/kvinnor) efter en kort 
föreläsning av vardera två olika virtuella agenter upplever dessa respektive 
agenter. Som inspirationskälla och utgångspunkt till studien har två tidigare 
studier utförda av Reeves och Nass med kollegor använts (se kapitel 2.1.5). I den 
ena studien användes en mansröst gentemot en kvinnoröst för att representera en 
instruktör/lärare. Det visade sig att röstfaktorn - kvinnoröst gentemot mansröst - 
då allt annat hölls konstant, påverkade hur försökspersonerna bedömde 
instruktören/läraren, och detta på ett liknande sätt som bedömningar i verkliga 
livet påverkas utifrån vilket kön en instruktör/lärare osv. har. 

I den andra studien varierade man graden av maskulinitet och femininitet i såväl 
mans- som kvinnoröster, och fann då att även detta påverkade försökspersonernas 
bedömning av lärarna och innehållet på ett sätt som är parallellt till situationen i 
verkliga livet. Med andra ord så tillskrevs de datoriserade lärarna - som alltså 
enbart representerades av röster, inte av någon visuell representation - eller 
”datorerna” om man så vill - ett kön, som påverkade försökspersonernas 
bedömning av ”datorerna” och det de förmedlade. 

Den aktuella studien ingår dessutom i ett kognitionsvetenskapligt projekt kring 
temat - människors interaktioner med virtuella agenter. 

1.3 Disposition av uppsatsen 

Innan redovisningen av studien påbörjas, i kapitel 3, presenteras en 
litteraturstudie som framförallt tar upp ”The media equation”, personperception 
(dvs. för stereotyper), könsstereotyper och virtuella agenter. Tillsammans utgör 
dessa teman ett ramverk för den empiriska studien. 

Del 2.1. redogör för ”The media equation”; dess uppkomst, idé och metod. Ett 
antal CASA studier redovisas. Särskild fokus läggs på hur datorer aktiverar 
könsbaserade stereotyper. Avslutningsvis tar jag upp något av den kritik som 
riktats mot ”The media equation” och CASA studier. 

I del 2.2 ges en utvidgad kognitionsvetenskaplig förklaring till hur ”The media 
equation” kan fungera trots människors intuitiva föreställningar. Framförallt 
behandlas de underliggande kognitiva processer som är involverade t.ex. 
automatiska processer och mindlessness. Eftersom den empiriska studien som 
redogörs för i uppsatsen handlar om personperception behandlas även de 
kognitiva processer som underligger denna aktivitet (t.ex. kognitiva schema, 
kategorier och stereotyper). 

I del 2.3 studeras ”det kvinnliga” och ”det manliga” och därtill kommande 
föreställningar och stereotyper. Här försöker jag också utreda vad som gör ett 
ansikte feminint respektive maskulint. Dessutom behandlas kön och språk, såväl 
talat som skrivet. Avslutningsvis redovisas några textexempel som visar på 
olikheter mellan kvinnor och män. 

I del 2.4 diskuteras området för människa-dator interaktion. Viktigt för området 
är kunskap om design och användbarhet. Speciell fokus i texten läggs på de så 
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kallade virtuella agenter och deras användningsområde. Avsnittet avslutats med 
en diskussion om vad som krävs för att konstruera realistiska virtuella agenter. 

I figur 1 nedan presenteras en översikt över avhandlingens disposition. 

 

Del 1. Inledning Del 2. Teoridel Del 3. Metod 
Del 4. Resultat Del 5. Diskussion Del 6. Slutsats 

Figur 1. Avhandlingens disposition 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 The Media Equation 
“Media equals real life. In short, we have found that individuals’ interactions 
with computers, television, and new media are fundamentally social and 
natural, just like interactions in real life.” 

Reeves & Nass3 

I denna inledande del beskrivs ”The media equation” och dess tillhörande 
paradigm kallat CASA (Computers Are Social Actors) som förklarar att datorer 
är sociala deltagare i människors dagliga sociala liv och påverkar människors 
beteende i olika situationer. Ett kontroversiellt påstående som flertalet människor 
inte accepterar rakt av men som en mängd varierande studier bekräftar. En 
förklaring till detta fenomen kommer att ges i avsnittet om den sociala hjärnan. 
Därefter beskrivs den forskningsmetod som används vid CASA studier samt 
några studieexempel. Studier som har undersökt datorer och stereotyper kommer 
särskilt att betonas då de är speciellt viktiga för denna avhandling. Avslutningsvis 
kommer jag att beskriva den kritik som har riktats mot ”The media equation” och 
CASA studier. 

2.1.1 Computers Are Social Actors 

Historien om uppkomsten av ”The media equation” startade omkring mitten av 
1980-talet när kollegerna Byron Reeves och Clifford Nass möttes på The 
Department of Communication vid Stanford University. Ett gemensamt intresse 
för media, psykologi och sociologi förde där samman dem i ett projekt som de 
sedermera kallade ”Social Responses to Communication Technologies” vars 
syfte var att undersöka hur människor interagerar med olika former av media. 

Det var också i samband med detta projekt som de och deras kolleger upptäckte 
ett märkligt samband som de blev nyfikna av. De upptäckte att människor 
interagerade med media på mycket förvånande sätt och att media påverkade deras 
beteende, förställningar och känslor. Det var som om människor interagerade 
med media - television, biofilm, interaktiva spel och datorer - som om de vore 
verklighet och även som om datorer vore fysiska personer med känslor. 

Efter att ha studerat detta fenomen under många år sammanfattade de slutligen 
sina studier i den gemensamma boken ”The media equation” (1996), som även 
blev utgångspunkt för ett nytt paradigm inom området för Människa-maskin 
interaktion, kallat CASA (Computers Are Social Actors). Huvudtesen i denna 
bok och detta paradigm är att människors relationer med datorer på många sätt är 
identiska med våra relationer med andra människor. Människor beter sig helt 
enkelt på samma sätt mot datorer som mot människor. Ett socialt fenomen som 
gäller för såväl barn, studenter, äldre personer, affärsidkare, tekniska experter och 
olika kulturella grupper. För såväl vana datoranvändare som för noviser. I alla 
försök har man funnit samma förvånande resultat – att människor omedvetet och 
automatiskt interagerar med media de vore sociala varelser. 

                                                 
3 The Media Equation, 1996 s.5 
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2.1.2 Den sociala hjärnan 

Förklaringen till varför människor reagerar på detta vis har en evolutionär 
förklaring menar Reeves och Nass (1996). Människans hjärna är helt enkelt inte 
utvecklad för att hantera 2000-talets teknologiska artefakter. Hjärnan utvecklades 
i en värld som var autentisk och kongruent, där det som såg ut att vara verkligt 
också var verkligt (brukar kallas för naiv realism). Om något verkade vara en 
riktig person så var det en riktig person, och om något upplevdes röra sig mot 
individen så var det också oftast på väg mot individen på riktig. Externa impulser 
skapade på så viss en orientering i tillvaron. För den ursprungliga människan 
innebar t.ex. rörelser antingen en möjlighet eller en fara (äta eller ätas) och vid 
minsta tvekan vilket, var flykt ett säkrare alternativ. Accepterandet och 
automatiserandet av vad som verkar vara riktigt har således tidigare varit av stort 
överlevnadsvärde, vilket också hjälpt till att forma den socioneurologiska 
grunden i människans hjärna. 

I den ursprungliga världen var det också endast människan som besatt en rik och 
komplex social repertoar av beteenden och det var endast i mänskliga 
interaktioner som sociala beteenden aktiverades. Den sociala och naturliga 
världen som ursprungsmänniskan levde i har således uppmuntrat till automatiska 
responser som då var och fortfarande är den naturliga bas för människans sociala 
liv. 

Denna inpräntade sociala automatik gör att vi emellertid inte alltid kan stänga av 
denna funktion när vi interagerar med media. Det finns helt enkelt ingen 
avstängningsknapp eller urskiljningsprocess för vad som verkar vara riktigt och 
för vad som inte är riktigt. Det kräver istället en mer mentalt energikrävande 
(kritisk) reflektion. Något som inte alltid görs. Många av dessa sociala processer 
aktiveras också ofta utan att vi är medvetna om det och det är därför mycket lite 
som påminner oss om att det som upplevs eventuellt inte är på riktigt eller 
verkligt (Reeves & Nass, 1996). 

2.1.3 Forskningsmetod 

Eftersom ”The media equation” och CASA studier undersöker sociala fenomen 
som är uppkomna i samband med människa-media interaktioner utgår man ifrån 
samma forskningsansats som de inom social vetenskap som studerar socialt och 
mänskligt beteende. Till exempel socialpsykologi som studerar interaktion och 
kommunikation mellan människor. I grova drag följer således CASA forskning 
följande struktur (Reeves & Nass, 1996): 

• Utgå från en socialpsykologisk studie som undersöker hur 
människor relaterar och interagerar med varandra och sin 
omgivning. 

• Sök i denna studie var en social och naturlig regel är beskriven och 
sammanfattad, t.ex. människor är vänliga och artiga mot personer 
som ställer personliga frågor. 

• Ersätt begreppen människa med dator i studien, t.ex. människor är 
vänliga och artiga mot datorer som ställer ”personliga” frågor. 
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• Använd samma undersökningsprocedur som den tidigare 
socialvetenskapliga studien, men nu med den ändrade 
terminologin. 

• Bjud in deltagare till undersökningen och gör studien. 
• Dra slutsatser. Sammanfatta resultat utifrån samma kriterier som 

tidigare studie. Om studien med media visar samma resultat som 
studien med människor så bekräftar den ”The media equation”. 

2.1.4 CASA studier 

Som tidigare nämnt förklarar ”The media equation” att media ofta upplevs som 
verkligt och att människor interagerar med datorer med ett socialt beteende som 
tidigare varit reserverat för den fysiska världen. Detta har också bekräftats i olika 
studier av en mängd olika forskare världen över. Här nedan visas några exempel 
inom de fyra huvudområden som CASA studier fokuserar sig på - socialt 
beteende, personlighet, emotion och sociala roller. 

Socialt beteende 

Människor är vänliga mot datorer. I en studie (Reeves & Nass, 1996) fick en 
grupp deltagare interagera med en dator för att lära sig om varierande ämnen. När 
deltagarna efteråt skulle utvärdera lektionen delades gruppen upp i två delar. En 
grupp gjorde utvärderingen på den dator som de tidigare interagerat med och den 
andra gruppen gjorde sin utvärdering på en annan dator i ett annat rum. I 
utvärderingen beskrev deltagarna datorn med adjektiv som var passande för en 
människa som hade hållit en lektion; korrekt, analytisk, kompetent, rättvis, vänlig 
och hjälpsam. Vad som var anmärkningsvärt var att mest positiva omdömen 
gjordes av den grupp som lämnade sina omdömen till den dator som hade 
undervisat dem. Hur kommer detta sig? Jo, detta följer enligt Reeves och Nass en 
social (omedveten) regel. Människor är oftare vänligare (och mindre ärliga?) i 
sina omdömen då de tillfrågas av den aktuella personen än om de skulle lämna 
sitt omdöme till en annan person och att den aktuella personen inte hörde det. 
Människor vill oftast inte uppfattas som ohövliga av andra personer och detta 
gäller även för datorer. Även andra senare studier har bekräftat att människor 
beter sig artig mot datorer (t.ex. Nass et a1, 1999). 

Personlighet 

CASA-forskare har också undersökt om teorin om attraktion (The similarity 
attraction hypothesis), dvs. att människor tenderar att attraheras av de personer 
som är dem lika, även gäller för datorer. Resultaten har då visat ett positivt 
samband. Människor föredrar sådana datorer som är lika dem själva (Johnson et 
al, 2004). 

I en annan studie av Reeves och Nass (1996) valde man medvetet ut personer 
som ansågs vara distinkt dominanta eller undergivna som sedan skulle interagera 
med datorer som även de var programmerade att vara ”dominanta” eller 
”undergivna”. Den dominanta datorn (kallad Max) ”uttryckte sig” (genom 
röstgränssnitt) mer påtagligt och bestämt i sina fraser medan den undergivna 
datorn (kallad Linus) använde ett språk som var passande för en undergiven 
fysisk person, t.ex. med en mindre självsäker och bestämd ton. Den dominanta 
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datorn var också den som ledde samtalet med deltagaren medan det var tvärtom 
med den undergivna datorn. 

Deltagarna delades sedan in i grupper. En grupp bestående av hälften dominanta 
och hälften undergivna personerna fick interagera med den dominanta datorn och 
medan den andra hälften dominanta och undergivna personer fick interagera med 
den undergivna datorn. Resultaten från denna studie visade att deltagarna kände 
igen sig själv i datorerna, dvs dominanta personer sade att den dominanta datorn 
var mest lik dem medan undergivna personer relaterade till den undergivna 
datorn (Reeves & Nass, 1996). 

Emotion 

Andra studier har visat att människor påverkas av beröm, smicker och kritik som 
de mottaget från datorer. Individer som mottog beröm och smicker reagerade 
t.ex. med mer positiva affekter och positiv inställning samt presterade bättre 
gentemot en kontrollgrupp som inte fått samma bekräftelse av en dator (Fogg & 
Nass, 1997). Johnson (et al, 2004) gjorde en replikation av denna studie med 
samma resultat. 

En studie av Klein (et al, 2001) visade även att datorer kan ha en terapeutisk och 
stödjande funktion och dämpa användares negativa känslor och frustration 
uppkomna i samband med datorarbeten. 

Sociala roller 

Reeves & Nass (1996) undersökte om en dator kunde betraktas som en 
lagkamrat. De lät deltagare arbeta med en problemlösningsuppgift, antingen 
självständigt vid en neutral dator eller genom att samarbeta med en dator. Det 
visade sig att de personer som samarbetade med en dator också betraktade datorn 
som en lagkamrat. De utvärderade även datorns stöd mer positivt och använde 
uttryck som vänskaplig, hjälpsam och insiktsfull. 

Reeves & Nass (1996, även Nass et al, 1997) har även gjort undersökningar som 
visar att datorer aktiverar genusrelaterade stereotyper som följer den fysiska 
världen (se mer 2.1.5). 

2.1.5 Datorer aktiverar stereotyper 

Kan datorer ha eller tillskrivas ett kön? Detta undrade Nass och hans kolleger 
(1997, Reeves & Nass, 1996) och ställde frågan – Vad händer om datorn får ett 
kön? Och om datorer får ett kön hur kommer vi människor betrakta dem? Jämlikt 
– ojämnlikt? För att undersöka detta gjorde de en studie. Med datorer endast 
utrustade med röstgränssnitt (manlig/kvinnlig röst) undersökte de om dessa 
kunde aktivera könsbaserade stereotyper hos deltagarna. Alla deltagare fick också 
uttryckligen information om att de skulle arbeta med en dator och att rösten 
tillhörde datorn. Inför experimentet hade de utformat följande hypoteser: 

• Utvärderingar från datorer med en manlig röst kommer att 
betraktas som mer trovärdiga än de utvärderingar komna från 
datorer med kvinnlig röst. 

• En utvärdering av en dator med kvinnlig röst kommer att bli 
mindre uppskattad än om den kommer från en ”manlig” dator. 
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• Datorer med kvinnlig röst kommer att betraktas som mer kunniga 
om kärlek och relationer än datorerna med manlig röst. 

• Datorer med manlig röst kommer att betraktas som mer kunniga 
om tekniska ämnen än datorerna med kvinnlig röst. 

De bjöd sedan in deltagare (20 kvinnor och 20 män) och talade om för dem att de 
skulle arbeta med en dator för att lära sig om olika ämnen. Deltagarna satte sig 
ner vid en dator (dator 1) och deltog i en interaktiv undervisning där de blev 
undervisade om tre ämnen: kärlek och relationer (ansågs vara ett stereotypiskt 
kvinnligt ämne) – massmedia (ansågs vara ett neutralt ämne) – datorer (ansågs 
vara ett stereotypiskt manligt ämne). Alla deltagare mottog identisk information 
med det undantaget att vissa deltagare hörde en manlig röst och andra hörde en 
kvinnlig röst. När denna lektion var färdig ombads deltagarna sedan flytta till en 
annan dator (dator 2), som endast interagerade med text. Där skulle deltagarna 
utföra en flervalsfrågetest relaterat till de tre undervisade ämnena. När de svarat 
på denna test ombads de på nytt att flytta sig till en tredje dator (dator 3). Denna 
dator gjorde då två saker. Dels gav den deltagaren återkoppling på deras tidigare 
frågetest och dels berömde denna dator (3) den dator som tidigare undervisat dem 
i ämnena (1). För hälften av deltagarna hade denna dator (3) en kvinnlig röst och 
andra hälften en manlig röst. När detta var gjort ombads deltagarna slutligen göra 
en utvärdering på dels den dator som undervisat dem (dator 1) samt på den dator 
som utvärderade den första datorn (dator 3). 

Resultaten visade att såväl män som kvinnor blev mer influerade av beröm från 
den manliga datorn (dator 3) vilket överensstämmer med hypotes ett. Dessutom 
ansåg deltagarna att utvärderingar från den manliga datorn (dator 3) var mer 
vänliga än de från den kvinnliga datorn (dator 3), vilket överensstämde med 
hypotes två. Datorer med kvinnlig röst ansågs vara en bättre lärare i sociala och 
emotionella ämnen medan datorer med manlig röst ansågs vara bättre inom det 
tekniska området, vilket överensstämde med hypotes tre och fyra. 

Utifrån denna studie kunde de dra slutsatsen att datorer kan uppfattas ha ett kön 
och att vi människor attribuerar olika könstypiska egenskaper till dem. Dessutom 
visade undersökningen att deltagarna utvärderade datorerna på andra sätt än vad 
som kan förklaras med endast datorkapacitet. Den visade att människor inte 
endast har djupt rotade stereotyper om könen men också att dessa stereotyper 
aktiveras även av endast ett minimum av könstypiska egenskaper (Nass et al, 
1997, Reeves & Nass, 1996). 

I en annan relaterad studie (Reeves & Nass, 1996) studerade man hur en 
maskulin respektive feminin röst påverkar stereotyper (kvinnor som män kan ha 
en mer eller mindre maskulina eller feminina röst) Skulle en maskulin röst 
aktivera manliga stereotyper och feminina röster aktivera kvinnliga stereotyper? 

De utformade en studie med följande hypoteser: 

• Människor tillskriver högre nivåer av engagemang till personer 
med maskulin röst än till de med feminin röst. 

• Människor tillskriver högre nivåer av extroversion till personer 
med maskulin röst än till de med feminin röst. 

• Människor tillskriver högre nivåer av intelligens till personer med 
maskulin röst än till de med feminin röst. 
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• Utvärderingar från media aktörer (t.ex. tv-reportrar) med maskulin 
röst kommer att bli tagna mer seriöst än utvärderingar från media 
aktörer med feminin röst. 

I experimentet fick deltagarna se en videofilm som visade sex kvinnor vars röster 
hade elektroniskt manipulerats till att vara maskulin respektive feminin. Varje 
deltagare fick se tre kvinnor med feminin röst och tre kvinnor med maskulin röst. 
Efter denna presentation skulle deltagarna utvärdera de sex kvinnorna. Resultaten 
visade då att kvinnorna med maskulin röst ansågs som mer driftiga och ha mer 
handlingskraft, rationalitet och påverkansförmåga än kvinnorna med feminin röst. 
Kvinnor med feminin röst ansågs även vara mer introverta än de med maskulin 
röst (Reeves & Nass, 1996). 

I en nyligen utförd studie (Britt, 2005) undersöktes unga kvinnors stereotyper vad 
det gäller ingenjörsyrket. 79 kvinnliga studenter fick utvärdera en serie virtuella 
ingenjörersmentorer (identiska förutom ålder, kön, attraktivitet och modestil som 
kläd och hår variationer) om vilka som var mest lika dem själva, mest lika en 
ingenjör samt vilken agent de föredrog som mentor. Vid val av agent som liknade 
dem själva valde studenterna unga kvinnliga agenter som var ”coola”, attraktiva 
och modemedvetna. Dessa ansågs även av studenterna vara minst lik en ingenjör. 
Val av mentor föll därför emot den manliga agenten som ansågs vara mer 
kompetent. 

2.1.6 Kritik mot ”The media equation” 

Påståenden om att människor skulle interagera socialt och naturligt med datorer 
skapar ofta kritiska reaktioner. Även de personer som deltagit i CASA studier har 
varit kritiska och förnekat att en sådan interaktion skulle ha ägt rum, även om 
resultaten visat annat. 

Även från ett vetenskapligt håll möts ”The media equation” med kritiska 
reaktioner. Framförallt är det tre kritiska punkter som betonas – antropomorfism, 
orientering mot programmeraren och reaktivitet. Denna kritik har Reeves och 
Nass (1996, samt Nass & Moon, 2000) emellertid också tagit till sig och sökt 
pröva. Här nedan kommer de att beskrivas i nämnd ordning. 

Antropomorfism 

En av de första invändningarna mot att människor använder sociala responser 
mot datorer (togs upp av Turkle redan år 1984 i ”The second self: Computer and 
the human spirit”) beror på att människor ignorerar datorers ontologiska status. 
Det vill säga, människor särskiljer inte datorer från människor utan 
antropomorfiserar dem fullständigt (Nass & Moon, 2000). 

Att människor antropomorfiserar, dvs. förmänskligar, olika föremål är heller 
inget ovanligt. Små barn gör det t.ex. ofta med sina nalledockor och vuxna 
människor gör det med t.ex. sina bilar och båtar. Möjligen har människor en 
speciell inbyggd tendens till att förmänskliga ting och djur. Det menar 
socialantropologen Ulf Mellström (1999). I sin bok ”Män och deras maskiner” 
påpekar han att speciellt män förmänskligar och även feminiserar sina maskiner. 
Detta medför att dessa män utvecklar speciella känslomässiga band till sina 
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maskiner som också tilldelas egenskaper och ibland namn som gör att de i våra 
ögon antropomorfiseras. 

En tydlig sådan förmänskling och feminisering beskiver Mellström (1999) i en 
episod om en ung man som har en intim och kärleksfull relation till sin lastbil. 
Lastbilen är för honom en kvinna som bör hanteras och skötas om som en verklig 
kvinna. En annan man beskriver sin amerikanska sportbil som ”en på sidan 
liggande kvinna med hullet på det rätta stället”. Denna man beskriver också den 
invecklade relation som han har med sitt fordon. Han beskriver denna relation 
som följande; Jag håller fortfarande på att lära känna henne. Jag har bara ägt 
den i fyra år. Det behövs nog minst fem år till innan vi vet var vi har varandra 
(Mellström, 1999, s.78). Är det så att människor även skapar liknande relationer 
med datorer? Om detta är fallet så är de naturligt förekomna sociala responser 
fullt adekvata och konsekventa till mänskliga sociala regler. 

Nass menar emellertid att detta inte kan beskrivas som äkta antropomorfism utan 
endast ett emotionellt och nostalgiskt uttryck av personen mot den mänskliga 
artefakten. Om personen hade fått en direkt fråga om han/hon på fullt allvar anser 
att föremålet är en människa så skulle de förmodligen svara att de bara ”låtsas”. 
Ofta är människor också medvetna om denna möjligen speciella sociala relation 
medan ”The media equation” och CASA studier visar att relationer till datorer 
sker omedvetet och kan därför inte härledas till ett emotionellt behov. 

Orientering mot programmeraren 

Viss kritik har påpekat att människors sociala responser är riktade mot människan 
bakom programmet. Att deltagarna har programmeraren i åtanke när de 
interagerar med datorn. Denna kritik avvisar Nass (& Moon, 2000, Reeves och 
Nass, 1996) och förklarar att i utvärderingarna efter experiment så har deltagarna 
tillfrågats om de hade programmeraren i åtanke när de arbetade med datorn. 
Varvid de svarade att så var inte fallet (även om de givetvis kan tala osanning). 

Dessutom användes i många CASA-experiment två olika datorer. Dessa ansågs 
av deltagarna som gjorda av samma programmerare. Om deltagarna hade 
programmeraren i åtanke när de interagerade med datorerna så borde det ge 
liknande resultat eftersom det vore att interagera med en och samma person. 
Resultaten visade emellertid att deltagarna visade olika reaktioner till de olika 
datorerna, som om de vore olika människor (Nass & Moon, 2000). 

Reaktivitet 

Annan kritik menar att experimentet (experimentsledarna) uppmuntrar 
användarna till att använda sociala responser vilket de annars inte skulle ha gjort, 
på grund av deras ”hjälpsamhet” till experimentledaren. I enkäter efter 
experiment skulle då deltagarna ge sådana svar som de anser vara passande och 
förväntade av dem. Det skulle i så fall även innebära att när människor 
interagerar med datorer utanför studien så skulle de inte uppvisa samma 
beteende. 

Detta är inte heller ett rimligt antagande eftersom experimenten visar stora 
skillnader för hur deltagarna, vid användandet av flera datorer i samma försök, 
uppvisar olika beteende till var och en. Dessutom var deltagarna oftast 
omedvetna om sina sociala responser och de kan därför inte ha manipulerat sitt 
beteende. I studierna är deltagarna också ovetande om vad experimentet studerar, 
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oftast får de endast en instruktion att de skall arbeta med en dator (Nass & Moon, 
2000). 

Övrig kritik 

Förutom ovan nämnda exempel på kritik mot ”The media equation” har viss 
kritik berört att det är endast de personer som är ovana vid datorer som skulle 
agera enligt ”The media equation” (Reeves & Nass, 1996). I en 
uppföljningsstudie (Johnson et al, 2004) visade emellertid resultaten att det var 
just de mer vana användarna som visade en tydlig koppling till ”The media 
equation”. 

Annan kritik har påpekat att det är främst vuxna deltagare som deltagit i 
experimenten. Hur barn och ungdom reagerar har man inte lika stor kunskap om. 
När Chiasson och Gutwins gjorde sin studie (2005) med barn fann man endast 
svaga effekter av ”The media equation”. Vad detta innebar kunde Chiasson och 
Gutwins inte förklara fullständigt och påpekade att fler studier måste göras. 

Slutligen har Shechtman & Horowitz (2003) påpekat att människor är mer socialt 
engagerade i fysiska interpersonella interaktioner och uppvisar ett mycket rikare 
socialt beteende än vad de gör med vid interaktioner med datorer. 

2.1.7 Sammanfattning 

I denna inledande del har jag försökt att ge läsaren en introduktion till vad ”The 
media equation” och CASA-paradigmet proklamerar och hur det är möjligt i 
motsats till många deltagares reaktioner och bekännelser. Ett antal exempel har 
också redovisats som påvisar hur människor i olika situationer interagerar i 
enlighet med ”The media quation/CASA-paradigmet”. Av anledning i samband 
till denna studie fokuserade jag mig särskilt till att belysa tidigare studier som 
visar att människor tillskriver datorer kön och därmed även könsrelaterade 
stereotyper. Slutligen har jag även påpekat något av den kritik som har riktats 
mot ”The media equation/CASA-studier”. Framförallt har detta gällt faktorer som 
antropomorfism, orientering mot programmeraren och reaktivitet. Denna kritik 
kommer att diskuteras vidare i samband med denna studies experiment i den 
avslutande reflektion och diskussionsdelen. 

2.2 Kognitiva processer 
Social responses to media are not obvious, however, to those who exhibit 
them. The participants in the experiments denied that they had been 
intentionally polite to a computer... They were automatic and mindless. 

Reeves & Nass 4 

I föregående del berättade jag att Reeves och Nass (1996) hänvisade till 
människans evolutionärt utformade sociala hjärna och reaktioner av naiv realism 
när de anger varför ”The media equation” sker i kontrast till många människors 
föreställning. De menar att hjärnan inte är omställd till avancerad teknologi och 
påverkas då datorer i olika former använder sociala egenskaper som tidigare i 

                                                 
4 The Media Equation. 1996 sid. 28 
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människans historia varit reserverade för människor. Sociala interaktioner med 
datorer kan därför ske omedvetet, automatisk och rutinmässigt. I denna del 
kommer vi att titta närmre på de kognitiva processer som är involverad i ”The 
media equation”. Många av dessa processer aktiveras dessutom vid sociala 
interaktioner och personperception. 

2.2.1 Naiv realism 

Naiv realism innebär att vi lever i en oreflekterad vardagsvärld och tar-för-givet 
tillvaro. Att vi intuitivt upplever världen som autentisk och kongruent. Vi 
ifrågasätter därför oftast inte denna värld utan accepterar den såsom den 
presenteras för oss. Vi litar helt enkelt på den information som våra sinnen förser 
oss med. Vad vi människor inte uppmärksammar är att denna information ofta är 
en illusion eller utsätts för en subjektiv förvanskning. Vi ser vad vi vill se, vilket 
medför särskilda konsekvenser för hur vi betraktar föremål men också i stor grad 
för hur vi uppfattar andra människor (Moskowitz, 2005) 

The psychologically naive, unreflective person lives in the belief that he experience and 
observes other people in an objective way … he is not aware of the fact that certain 
processes [of misinterpretation] are at work within himself, which distort and falsify his 
experience of other people even on the level of immediate observation. It remains 
concealed from him that what he considers as “facts” is permeated by – and partly the 
result of … unnoticed and unconscious but nevertheless systematically proceeding 
misinterpretations (Moskowitz, 2005, s. 23) 

Lee Ross och hans kolleger vid Stanford Universitet har också undersökt vad 
konsekvenserna av naiv realism medför (Moskowitz, 2005). Först och främst 
upplever vi att vår vardagsvärld, att det vi ser är verkligheten – oförvanskad – 
och vi antar att detta gäller för samtliga människor. Detta leder till vad som kallas 
falsk konsensuseffekt som innebär en föreställning att alla ser på saker på samma 
sätt, vilket i sin tur leder till en ömsesidig förståelse av det som observeras och 
diskuteras. Om det inte leder till konsensus utan istället till 
meningsskiljaktigheter så antar vi att den andre personens synsätt är förvanskat 
och fördomsfullt. Detta är i sig en logisk konsekvens av naiv realism eftersom då 
vi själv ser verkligheten som den är, ja då måste andra personer förvränga den. 
Denna förvanskning eller perspektiv antar vi relaterar till den andres syfte och 
mål med informationen. Slutligen menar Lee Ross att vi människor inte 
uppmärksammar vår egen inskränkthet. Han menar att det oftast är ett blint fält 
för oss. Däremot är människor ofta mycket uppmärksammade på andra 
människors inskränkthet och betraktar andra som okunniga eller fördomsfulla. 
Något som uppmärksammades redan för 2000 år sedan och myntades i den 
bibliska frasen; 

Hur kommer det sig, att du ser grandet i din broders öga, men inte märker bjälken i ditt 
eget öga (Matt 7:3). 

2.2.2 Mentala resurser 

Vi människor har begränsade mentala resurser för att hantera den otroliga mängd 
information som den sociala och naturliga världen sänder ut. Ofta kommer denna 
sociala information också utan att vi är redo för att processa den. För att hantera 
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denna mängd information som bokstavligen bombarderar oss har hjärnan därför 
utvecklat raffinerade strategier (Kenrick et al, 2005). 

Strategies that helps us make ”good enough” judgements while expending only a minimal 
amount of mental effort (Kenrick et al, 2005, s.73). 

För det första processas större delen av den information som kommer till oss 
automatiskt och aktiverar olika kunskapsstrukturer (se kognitiva scheman, 
kategorier) i vårt minne. Dessa strategier skapar på så vis en beredskap för oss att 
möta tillvaron genom att skapa förväntningar. De berättar för oss vad vi kan 
förvänta oss från andra människor och olika situationer så att vi besparas göra 
nya tolkningar för varje ny person eller situation som vi interagerar med (Kenrick 
et al, 2005). Följande modell beskriver denna process 

 
 

Den komplexa och 
informationsrika sociala världen

Begränsade kognitiva resurser 

Behov av förenkling

Strategier (kategorier, 
scheman, heuristiker) 

 
Figur 2. Modell över kognitionsprocess som visar relationen mellan mental kapacitet och 

handling. Efter modell av (Kenrick, 2005, s.73). 

2.2.3 Automatiska informationsprocesser 

Vi människor vill gärna uppfatta oss själva som medvetna och rationella varelser 
med en medveten kontroll över det mesta av vad vi tänker och gör. Denna 
föreställning ligger också som grund för vår frihetsupplevelse dvs. att uppleva oss 
som fria individer med en fri vilja. I sin bok ”The illusion of conscious will” 
(2002) förklarar Wegner att denna upplevelse i stort bygger på en illusion5 
eftersom vi felaktigt förstår hur vår vilja fungerar. Filosofen Spinoza 
uppmärksammade detta redan år 1677 och förklarar i sitt verk ”The Ethics” 
följande: 

Men are mistaken in thinking themselves free; their opinion is made up of consciousness 
of their own actions, and ignorance of the cause by which they are determined. Their idea 
of freedom, therefore, is simply their ignorance of any cause for their actions (pt.II, s. 105, 
i Wegner s. 28). 

Även om inte alla forskare och filosofer delar Spinoza och Wegners 
deterministiska tankar är de flesta kognitionsforskare idag eniga om att mycket 

                                                 
5 Wegner (2002) menar att begreppet illusion måhända är väl starkt och föreslår att alternativ 
betrakta viljan (självet) som en mental konstruktion som skapar en upplevelse av vilja och 
kontroll. 
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av det som vi människor gör sker utanför vår medvetna uppmärksamhet och 
kontroll (t.ex. Bargh, 1994, Moskowitz, 2005). Vi är helt enkelt inte medvetna 
om de underliggande automatiska kognitiva processerna i mycket av våra dagliga 
göromål. Hur dessa automatiska processer sker förklarar Moskowitzs: 

An automatic process is one that is triggered directly and immediately from stimuli in the 
environment, rather than initiated by a conscious choice. Once cues in the environment 
unconsciously trigger a response, if it is automatic, that response will then run to 
completion without disruption, all the while providing benefits to the perceiver in terms of 
mental efficiency. These steps will all occur without one’s awareness, such that 
consciousness is not involved at any stage of processing (2005, s. 85). 

Automatiska processer är också ett ämne som studerades redan 1898 av Leon 
Salomon och Gertrude Stein. De studerad då vad de kallade för människans 
dubbelnatur (viljestyrd/ej viljestyrd) och utförde en mängd olika studier som 
ibland även förvånade dem. 

Hos vanliga människor har vi kunnat påvisa en allmän tendens att handla utan att ge 
uttryck åt någon medveten önskan eller vilja att utföra handlingen … (i Langer, 1989, 
s.23). 

Hundra år senare är fenomenet i hög grad fortfarande aktuellt. Speciellt inom den 
kognitionsvetenskapliga diskursen kring begreppet uppmärksamhet har 
skillnaden mellan kontrollerade (dvs. viljestyrd och medveten) respektive 
automatiska processer studerats, t.ex. av Posner & Snyder ”Attention and 
cognitive controll” (1975), Shiffrin och Schneider ”Controlled and automatic 
human information processing” (1977) och Bargh ”The automaticity of everyday 
life” (1997) (Moskowitzs, 2005). 

Bargh (1994) har också i sin artikel ”The four horsemen of automaticity: 
Awareness, intention, efficiency, and control in social cognition” beskrivet vad 
han anser vara de specifika kännetecknen för en automatisk process. 

1. Avsaknad av medveten uppmärksamhet (Awareness) – En stor del 
av den information som kommer till oss från den yttre världen 
processas i hjärnan utan att vi uppmärksammar det. Vi är helt 
enkelt inte medvetna om att vi engagerat oss i en 
informationsprocess. I bästa fall är det först när den automatiska 
processen avslutas som vi blir medvetna om detta (retrospektion). 

2. Avsaknad av medvetet syfte (Intention)– Automatiska processer 
aktiveras utan någon medveten intention utan aktiveras istället från 
yttre stimuli. 

3. Effektivitet (Efficiency) – automatiska processer är ett resultat av 
hjärnans effektivitetsdrivande. Genom att automatisera handlingar 
kan många olika processer ske simultant och parallellt utan att 
slösa på den mentala energin. 

4. Avsaknad av kontroll (Control) - Vi inte kan hindra en automatisk 
process från att ske även om vi vill det och när den väl har startats 
kan vi inte avbryta den. 

Ett exempel som demonstrerar en automatisk process som involverar samtliga av 
dessa kriterier är Stroop experimentet. Detta experiment går ut på att deltagaren 
skall beskriva de färger som orden, röd, grön, blå, gul, har skrivits med t.ex. ordet 
gul är skrivet med en röd färg, ordet grön med gul färg etc (gul, grön, röd, blå). I 
experimentet används en lista av dessa olika ord och deltagarna skall också 
försöka namnge färgerna så fort som möjligt. Deltagarna skall med andra ord 
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undvika att läsa det skrivna ordet, och detta vållar problem för deltagaren. Att 
läsa ordet kräver ingen intention eller medvetet beslut utan sker automatiskt. 
Dessutom kan deltagaren inte hindra denna process, den sker autonomt och kan 
inte avbrytas vilket skapar problemet med denna övning. Den automatiska 
processen är inte heller tillgänglig för medveten introspektion så att vi kan 
beskriva hur denna process går till. Dessutom görs denna process utan att göra 
anspråk på de mentala resurserna (Aschcraft, 2006). 

Ett annat exempel kan hämtas från det sociala livet. Oftast är människor 
omedvetna om de underliggande kognitiva och sociala processerna i sociala 
interaktioner. Detta beror på att mycket av mellanmänsklig kommunikation sker 
på en undermedveten nivå i form av icke-verbala former med allt från 
kroppshållning, gester och ansiktsuttryck och olika mikrorörelser. Yttre stimuli 
eller signaler som ett leende, ett sammanbitet ansikte, höjda ögonbryn, eller ett 
blink med ögat ger oss information om den psykologiska statusen hos personen 
som vi interagerar med och påverkar samtidigt interaktionsprocessen. Detta sker 
vare sig vi vill eller ej (Moskowitz, 2005). 

2.2.4 Mindlessness 

There is clear evidence that individuals mindlessly apply social rules and expectations to 
computers (Nass & Moon, 2000, s. 82). 

”Mindlessnes” påminner i stort om en automatisk process. Skillnaden är att 
medan automatiska processer aktiveras omedvetet från yttre stimuli så är 
”mindlessness” oftast en initialt medveten process som övergår till ett tanklöst 
och rutinmässigt agerande. Denna tanklöshet sker då en individ medvetet riktar 
sin uppmärksamhet på vissa särskilda (sociala) kännetecken och signaler. Det kan 
vara tal eller icke-verbala signaler som gester eller ansiktsuttryck (Langer, 1989). 

I den fysiska världen är det främst människor som sänder dessa sociala signaler 
till varandra men eftersom media och de flesta datorer är eller kan utrustas med 
röstgränssnitt och även agentgränssnitt är dessa stimuli tillgänglig för många 
media och datoranvändare. När människor interagerar med media/datorer så 
stimuleras därför sådana beteendemönster (se skript) vilket underligger 
fenomenet ”The media equation”. Dessutom har vi på grund av vår bristande 
medvetenhet ingen aning att dessa processer har skett. Vilket också påpekas och 
bekräftas av deltagare i CASA studier (Reeves & Nass, 1996). 

2.2.5 Kognitiva scheman 

Kognitiva scheman kan betraktas som mentala kunskapsstrukturer som 
organiserar, dirigerar och filtrerar inkommande information. Detta formar vårt 
sätt att uppfatta, agera och reagera på objekt och händelser. Sådana scheman har 
internaliserats via den sociokulturella kontext som individen är delaktig i samt 
genom egna erfarenhetsmässiga och logiska slutledningar tagna från 
verkligheten. Scheman varierar således från individ till individ men även från 
kultur till kultur (Moskowitz, 2005). 

I sociala sammanhang innehåller dessa scheman ramarna för olika miljö och 
situationsspecifika beteenden. Olika situationer och användningsområden 
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aktiverar då olika schema t.ex. individuella scheman som innehåller kunskap om; 
andra personer (personschema), oss den egna individen (självscheman), social 
grupper (t.ex. genusschema) samt för specifika händelser (händelseschema) 
(Moskowitz, 2005). En kort beskrivning av dessa scheman följer här nedan. 

Själv/personschema 

Eftersom scheman dirigerar vår uppmärksamhet och vårt minne har de en stor 
påverkan på hur vi betraktar oss själva. Vissa forskare menar att självschema 
utgör grundläggande enheter av personligheten genom att de har en direkt 
påverkan på vår egen självuppfattning (Hudak, 1993). 

Hur vi ser på oss själva har också en indirekt påverkar för hur vi betraktar andra 
människor. Beroende på om en individ ser sig själv som maskulin eller feminin 
så kommer det skapa ett speciellt filter som influerar hur vi ser andra människor 
vad det gäller maskulinitet respektive femininitet (Hudak, 1993). 

Genusschema 

Genusschema är formade som scheman i allmänt, med undantag att 
informationen är organiserad runt manliga och kvinnliga prototyper. Dessa 
scheman innehåller vår förståelse av beteende som är passande och förväntade av 
män och kvinnor samt egenskaper som anses vara maskulina respektive feminina. 
Definitioner av maskulinitet och femininitet varierar emellertid mellan olika 
kulturer och samhällen (Hudak, 1993). 

Händelseschema 

Händelseschema kallas även för skript och innehåller beskrivningar av de 
händelser som brukar ske vid en viss typ av situation. De är specifika manualer 
för hur individen skall bete sig i en viss situation, t.ex när vi befinner oss på en 
restaurang, när vi åker buss, när vi möter en speciell person eller då vi interagerar 
med datorer. Skriptet hjälper individen att förstå vad som sker, vad som kan 
förväntas att hända och hur individen skall agera vid de olika situationerna. 
Skript är också en del av hjärnans mentala resurssparande (Moskowitz, 2005). 

2.2.6 Kategorier 

I avsnittet om automatiska processer beskrev jag hur hjärnan utvecklat olika 
kognitiva strategier som reducerar tillvarons komplexitet. En av dessa strategier 
är förmågan till att kategorisera. Kategoriindelningen är något som kan sägas 
ligga i den mänskliga naturen (Kenrick et al, 2005). Genom att etikettera olika 
människor, objekt, egenskaper och händelser skapas också en ram av förståelse, 
en känsla av begriplighet och i viss mån en känsla av kontroll. Att förenkla 
tillvaron innebär aven att förutsäga vad som kan komma att ske, att ha en 
reaktionspotential mot framtiden (Moskowitz, 2005). 

Sociala kategorier 

I vårt sociala liv använder vi oss dagligen av sådana kategorier som innehåller 
information om den sociala världen som underlättar reciprokaliteten i sociala 
interaktioner. Dessa kallas sociala kategorier och kan betraktas som kognitiva 
verktyg som segmenterar, klassificerar och organiserar vår sociala omgivning. 
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Med hjälp av dessa riktar och strukturerar vi vår perception mot oss själva och 
andra (Hudak 1993). 

Stereotyper 

Stereotyper som är en del av den sociala kategoriseringen kan beskrivas som 
förväntningar och föreställningar om andra grupper av människor, t.ex. Svenskar, 
studenter, kvinnor och influerar vårt minne och tänkande om dessa grupper. 
Dessa stereotyper finns hos människor i alla åldrar. Till exempel uppvisar även 
små barn en tydlig dikotomisering av könen. I en studie (Levy et al, 2000) fann 
man att förskolebarn och lågstadieelever tillskrev olika egenskaper för män och 
kvinnor. Barnen upplevde männen som mer kompetenta än kvinnor i maskulina 
uppgifter och kvinnor mer kompetenta inom feminina sysslor. 

2.2.7 Sammanfattning 

Vi har i detta avsnitt fått en fördjupad förståelse av de kognitiva processer som 
kan tänkas ligga till grund vid fenomenen i ”The media equation”/CASA 
studierna. Hur människor automatiskt och rutinmässigt gentemot media använder 
särskilda sociala skript som tidigare enbart brukats gentemot fysiska människor. 
Detta eftersom media och datorer använder många sociala kännetecken som 
tidigare enbart förekommit hos människor. Användandet av skriptet sker 
dessutom omedvetet, vilket deltagare i CASA studier också har bekräftat. 

Dessutom gäller många av dessa processer vid interpersonella interaktioner. Jag 
har här beskrivit hur människor använder, automatiskt och omedvetet, särskilda 
kognitiva scheman som underlättar vid sociala interaktioner. Vissa av dessa 
scheman ligger även till grund för könsstereotyper. 

2.3 Kvinnligt och manligt 
Det är nödvändigt att man har klart för sig att begreppen ”manligt” och 
”kvinnligt”, vars innebörd verkar så självklar för de flesta människor, hör 
till de mest komplicerade inom vetenskapen. 

Sigmund Freud  6 

I denna del diskuteras ”det kvinnliga” och ”det manliga”. Ett ämne och 
diskussionsområde som förkommer i såväl kulturella och politiska diskurser som 
i vetenskapliga sammanhang. Det är också ett ämne som berör oss människor i 
vår sociala vardagstillvaro. 

Avsnittet inleds med en beskrivning av olika teorier om vilka skillnader som 
existerar mellan könen och hur de har uppkommit/uppkommer. Vidare beskrivs 
perceptionsprocesser som underligger våra bedömningar för vad som betecknas 
som feminint och maskulint. I dessa processer är speciellt ansikte och röst viktiga 
informationskällor. Dessutom undersöks vad som betecknas vara ett vackert 
ansikte. Därefter studeras vilka skillnader som finns mellan kvinnor och män när 
det gäller kommunikationsstilar, både vad det gäller i tal som i skrift. 
                                                 
6 (1965) Sexualteori – Tre studier i sexualteoretiska frågor, s.108-109. Ursprungligen i Drei 
Abhandlungen zur Sexualtheorie. Franz Deuticke, Leipzig und Wien, 1905. 
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2.3.1 Föreställningar om kvinnligt och manligt 

Vad som är kvinnligt och manligt är ett ämne som berört mänskligheten i olika 
tider och kontexter. De antika grekerna spekulerade t.ex. hur kvinnors och mäns 
intelligens skiljde sig åt. De betraktade också det maskulina som synonymt för 
det härskande och seende (världs-)förnuftet medan det feminina stod för den 
blinda och undergivna nödvändigheten (Thesleff, 1990). 

Även om föreställningar om kvinnor och män förmodligen alltid har förekommit 
så var det först runt sekelskiftet som ämnet blev en vetenskaplig angelägenhet 
som sysselsatte många forskare och debattörer, bland dem Freud. Debatten 
ebbade emellertid ut under stora delar av 1900-talet och upptogs inte förrän vid 
slutet av 1960 talet då den politiska feminismens uppkomst medförde ett förnyat 
intresse på könsskillnader och öppnade upp ämnet på nytt för studier och 
diskussion. 

Ett stort uppsving fick ämnet också när relationsexperten John Gray utgav den 
populärvetenskapliga boken ”Män är från Mars, Kvinnor från Venus” år 1992. 
Boken blev en storsäljare och är med över 30 miljoner exemplar, samt översatt 
till 40 olika språk, en av världens mest sålda böcker. Fram till dagens datum har 
dessutom 14 andra liknande böcker skrivits, miljontals cd/dvd och talböcker har 
sålts samt mängder av seminarium och kurser har hållits av Gray (2006). I denna 
multimångmiljon industri har Gray lyckats förmedla en förenklad bild av män 
och kvinnor som många människor finner lättillgänglig. Utgångspunkten i Grays 
enkla teori är att det finns två sorters människor och att dessa bor på två olika 
planeter och har två helt skilda levnadssätt, personlighet och beteende. 

Dessa kallar han Marsianer (män) och Venusianer (kvinnor). 
Marsianer sätter värde på kunnande, kompetens, effektivitet och prestationsförmåga. De är 
ständigt sysselsatta med att bevisa hur dugliga de är och utveckla sin kapacitet och sina 
färdigheter. Deras jagkänsla bestäms av deras förmåga att uppnå resultat. De upplever 
tillfredställelse först och främst genom framgång och goda prestationer. […] De ägnar sig 
mer åt utomhusaktiviteter, som jakt, fiske och bilsport. De intresserar sig för nyheterna, 
väderleken och idrott, och struntar helt i romantiska kärleksromaner och böcker om 
självhjälpsterapi. De hyser större intresse för ”föremål” och ”ting” än för människor och 
känslor (Gray, 1996, s. 26). 

Venusianerna har andra värderingar. De sätter kärlek, kommunikation, skönhet och 
mänskliga relationer högt. De ägnar mycket tid åt att stödja, hjälpa och vårda sig om 
varandra. Deras jagkänsla bestäms av deras känslor och kvaliteten på deras relationer. De 
upplever tillfredställelse genom gemenskap och samhörighet med andra människor. […] I 
stället för att bygga motorvägar och höghus inriktar sig venusianerna framför allt på att 
leva tillsammans i harmoni, enighet, och kärleksfull samverkan. Mänskliga relationer är 
viktigare än arbete och teknologi (Gray, 1996, s. 28). 

När Gray har utformat denna ”berättelse” har han framförallt utgått från vad som 
inom den vetenskapliga diskursen kallas för essentialismen. Denna teori är också 
en av de huvudsakliga teorierna som inom den vetenskapliga diskursen förklarar 
könsskillnader och deras uppkomst. Det essentialistiska perspektivet företräds 
främst av sociobiologiska och evolutionsvetenskapliga teorier som betonar 
biologins roll. Sådana föreställningar var också väldigt populär under 1900 talets 
början och mitt. En stark företrädare var t.ex. socialdarwinisten A.E. Wiggam 
som påpekade arvets roll över miljön vad gäller formandet av kön. 



 20

Heredity and not environment is the chief maker of men… The difference among men 
[and woman] are due to differences in the germ cells with which they are born (A.E. 
Wiggam, i Allport 1937, s. 102-103). 

Kritik mot essentialistiska teorier kommer framförallt av det konstruktivistiska 
perspektivet som företräds av antropologiska, sociologiska och psykologiska 
teorier som ser kön och mänskliga egenskaper i första hand som produkter av 
miljö, fostran och internalisering.. Istället för att tala om kön använder 
konstruktivister istället begreppet genus som betecknar olika slags vardagliga 
”göranden” där handlingar, beslut och rangordningar genomförs, ofta med 
föreställningar om grundläggande könsbaserad olikheter som huvudsaklig 
utgångspunkt och motivering (Stainton Rogers & Stainton Rogers 2002). Ett 
exempel på ett diametralt motsatt synsätt från essentialistiska arvsbetonade 
perspektiv (såsom Wiggam) finner man hos behaviorismens grundare J.B. 
Watson. Med en klar övertygelse förklarar han; 

Give me a dozen healthy infants, well formed, and my own specified world to bring them 
up in and I’ll guarantee to take any one at a random and train him to become any type of 
specialist I might select. […] There is no such thing as an inheritance of capacity, talent, 
temperament, mental constitution and characteristic (J.B. Watson i Allport 1937, s. 103). 

Här nedan beskrivs essentialismen och konstruktivismen mer utförligt. 

Essentialismen - kön som biologiskt arv 

Essentialismen är en i grunden filosofisk riktning utformad av Aristoteles som 
förklarar att allting har en grundläggande essens. För människan betyder det att 
alla individer har en inneboende natur som inte är direkt observerbar men som 
ger individen dess identitet och karaktär. I diskurser om kvinnligt och manligt 
utgår därför essentialistiska teorier från att könsskillnader beror på att män och 
kvinnor av naturen (dvs. av biologiska anledningar) har skiljda väsen och kön. 
Sådana föreställningar är idag framträdande i psykobiologiska, etologiska, 
sociobiologiska, evolutionspsykologiska och neuropsykologiska teorier och 
formuleringar om utveckling av könsskillnader. Dessa teorier antar att det finns 
fyra centrala processer som interagerar med varandra och utgör denna biologiska 
grund (Magnusson, 2003, Stainton Rogers & Stainton Rogers 2002). 

1. Evolutionen – genom denna process har de grundläggande 
egenskaper som människor innehar frambringats. Könsskillnader 
har uppkommit för att dessa har gagnat människans utveckling och 
livsföring. 

2. Det genetiska arvet – förklara hur människor genom genetiska 
processer förvärvar och utvecklar särskilda beteenden. Kvinnor och 
mäns egenskaper ses m.a.o. som nedärvda, bestående och därtill 
oföränderliga. 

3. Fysiologin – förklarar hur kvinnor och män skiljer sig på grund av 
att endokrina processer (där könshormoner som androgener, 
(testosteron är den vanligaste) och östrogen) får kvinnornas och 
männens fysiologi att utvecklas olika. När det gäller testosteron 
finns det studier som stödjer att dominant och aggressivt beteende 
(som ofta associeras som maskulint beteende) associeras med 
högre halter av testosteron (män har i regel mer testosteron än 
kvinnor). Studier har dessutom visat att kvinnor med höga nivåer 
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av testosteron uppvisar mer dominant och aggressivt (maskulint) 
beteende (Ryan, 2003). 

4. Morfologin – förklarar att de inre processerna som har t.ex. med 
hjärnans arkitektur att göra påverkar den kognitiva 
prestationsförmågan. Män anses t.ex. vara bättre på visuo-spatiala 
och matematiska förmågor medan kvinnor presterar bättre på 
verbala tester. Män har även något större hjärnor (kvinnor har 
emellertid större hjärnor i förhållande till kroppsvikt) medan 
kvinnors hjärnbalk är något större. Det finns även antydan på 
skillnader i lateraliseringen. Dessutom anses män ha högre aktivitet 
i den vänstra hemisfären medan kvinnor har mer aktivitet i den 
högra hemisfären vilket påverkar deras olika preferenser (Stainton 
Rogers & Stainton Rogers 2002). 

Psykologerna Lewis Terman och Catharine Cox Miles utgick från biologiska 
föreställningar när de under 1930-talet undersökte om det fanns några 
personlighetsdrag som skiljde könen. De menade att maskulina och feminina 
egenskaper var den kärna runt vilken resten av personligheten byggdes upp. För 
att mäta dessa egenskaper utvecklade de ett testformulär kallat AIAT ”The 
attitude interest analysis test”. Utifrån detta test sammanfattade de typiskt 
feminina och typiskt maskulina personlighetsprofilerna. Dessa var; Maskulina 
egenskaper – kraftfull, ihärdig, aktiv, stabil, stark, självsäker, förtjust i maskiner 
och sport, att arbeta för sig själv och i det yttre/offentliga livet. 

Feminina egenskaper – känslig, barmhärtig, blyg, försiktig, medgörlig, föredrar 
konstnärliga och stillasittande aktiviteter och det inre/privata livet (Magnusson, 
2003). 

Kritik mot essentiella teorier har framförallt påpekat att dessa inte är testbara och 
därför endast spekulativa föreställningar (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 
2002). Kritik mot Termans och Mills test menade att den byggde på traditionella 
och essentiella föreställningar om kvinnor och män dessutom ifrågasatte också 
den bipolära dimensionen av maskulinitet och femininitet (Magnusson, 2003). 

Konstruktivism – kön som konstruktion 

Den konstruktivistiska teorin tar avstånd från essentialismens biologiska 
förklaringar och menar att femininitet och maskulinitet istället konstrueras genom 
social och kulturell påverkan. Man talar därför om kön som görande (doing 
gender) eller om genus. Sådana föreställningar är kopplade till framförallt de 
samhällsvetenskapliga disciplinerna (t.ex. antropologi, sociologi och psykologi) 
som studerar hur kultur, samhälle och dess regler och sedvänjor internaliseras i 
människors tänkande och därmed påverka hur de handlar, vad de känner och hur 
de upplever världen omkring sig (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002). Här 
nedan beskrivs dessa vetenskapliga discipliners perspektiv på uppkomst av 
könsskillnader. 

Antropologi 

När antropologer förklarar uppkomna genusskillnader gör det de inom ramen för 
individernas kultur. Kulturen är inget vi föds med och finns inte i generna utan 
förvärvas genom sociala interaktioner i vad som kallas för akulturationsprocess. 
Genom denna process internaliseras manliga och kvinnliga roller samt tilldelas 
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och segregeras till olika uppgifter, roller och ansvar. Mest känd för sina studier 
av genusskillnader inom kulturer är antropologen Margareth Mead. Hennes 
studier av tre olika stammar i Nya Guinea visade att kulturen har en betydande 
inverkan på vad könstillhörigheten innebär för en viss grupp. Hon upptäckte att 
det mellan dessa grupper varierade avsevärt för vad som ansågs vara lämpligt 
beteende ur könssynpunkt. Denna variation kan inte förklaras biologiskt utan 
visar att kvinnlighet och manlighet främst är produkter av kulturen (Scupin, 
2002). 

Sociologi 
Inom sociologi är man speciellt intresserad av att studera könsroller vilka 
betraktas som de uttryck skillnaderna mellan män och kvinnors handlande tar sig. 
Dessa könsroller uppkommer som en produkt av sociala processer inom 
samhällets ramar. Sociologen Talcot Parson utvecklade även vad som kallas 
könsrollsteorin vilken förklarar könsskillnader som resultatet av, vad han 
namngav som, strukturfunktionalism. Kort innebär det att könsroller har 
utvecklats som en social konsensus för att få samhället att fungera effektivt och 
smidigt genom att dela upp olika funktioner och tilldela dem till lämpliga 
grupper. Till exempel tilldelas män instrumentala funktioner medan kvinnor 
tilldelas mer expressiva funktioner (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002). 

Psykologi 

Inom psykologin så är det framförallt två inriktningar som förklarar hur män och 
kvinnors olika skillnader uppkommer och hur barn förvärvar sin förståelse av kön 
- den sociala inlärningsteorin samt könschemateorin (en utveckling av den 
kognitiva utvecklingsteorin). 

Sociala inlärningsteorier menar att genusskillnader formas genom individens 
socialisation. Barn och ungdom uppmuntras såväl medvetet som omedvetet till 
att uppvisa beteenden som är kongruenta med socialt definierad genusroller. 
Pojkar uppmuntras t.ex. mer än flickor till att se sig som dominanta och 
självständiga medan kvinnor uppmuntras till mer sociala och undergivna roller 
(Ryan, 2003). Förutom att pojkar och flickor aktivt ”betingas” till speciella roller 
och egenskaper menar Albert Bandura, företrädaren för denna teori, att genom 
observation och modellinlärning imiterar barn sådana rollmodeller som de tycker 
liknar dem och på så vis utvecklar separata könsroller. Flickan imiterar mammans 
beteende och pojken imiterar pappan (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002). 
Det förs också diskussioner om huruvida media förmedlar könsstereotyper. 
Mycket av det barn ser på tv presenterar kön i traditionella stereotypiska roller 
där de manliga rollerna utför traditionellt maskulina uppgifter och där kvinnan 
visas i hemmiljöer och mer feminina sysslor (Dyrkin & Nugent, 1998). 

Könsschema-teorin företräds av psykologiprofessorn Sandra Bem och menar att 
barn har en kognitiv förberedelse för att internalisera kulturella normer och 
därmed även kulturens definitioner av maskulint respektive feminint. Dessa 
definitioner eller könskategoriseringar struktureras till speciella kognitiva 
könscheman genom vilka barnet och senare den vuxne personen uppfattar sin 
egen och andra människors personlighet och beteende. På så viss påverkar dessa 
scheman hur vi människor processar och bearbetar information (Stainton Rogers 
& Stainton Rogers 2002). 
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Bem utvecklade också ett test BSRI (Bem Sex Role Inventory) – innehållande 20 
maskulina respektive 20 feminina ord (se lista nedan) för att lokalisera 
maskulinitet och femininitet i den kulturella diskursen. Till skillnad från andra 
maskulin-feminin test (se AIAT) som visar om en individ antingen är maskulin 
eller feminin tillåter detta test individen att ha såväl maskulina som feminina 
egenskaper. Faktum var att Bem ansåg att den mest kompletta personligheten 
bestod av lika delar maskulinitet/femininet och förespråkade androgynitet 
(Magnusson, 2003). 

Bem Sex Role Inventory –BSRI 

Maskulina ord Feminina ord 
Fungerar som ledare Tillgiven 
Aggressiv Gladlynt 
Ambitiös Barnslig 
Analytisk Medlidsam 
Bestämd Använder inte brutalt språk 
Konkurrensinställd Feminin 
Atletisk Lättsmickrad 
Dominant Mild 
Försvarar egna uppfattningar Lättrogen 
Kraftfull Älskar barn 
Oberoende Lojal 
Individualistisk Blyg 
Har ledaregenskaper Känslig för andras behov 
Maskulin Lågmäld 
Självständig Sympatisk 
Självtillräcklig Mjuk 
Har lätt att fatta beslut Förstående 
Stark personlighet Varm 
Villig att ta ställning Foglig 
Villig att ta risker Mån om att trösta sårade känslor 

 

2.3.2 Personperception 

När människor möts i en ansikte-mot-ansikte interaktion aktiveras en snabb 
perceptionsprocess som möjliggör för människor att uppfatta kön, ålder, 
personlighet, intelligens, social klass, nationalitet, etnicitet, fysiskt och 
psykologiskt tillstånd. Dessa registreringar är harmlösa i sig själv men följs ofta 
av stereotypiska föreställningar om individen (Cook,1979). Psykologen Gordon 
Allport förklarar detta och manar till ett individuellt experiment. 

While riding in a public conveyance close your eyes and turn your head toward some 
fellow passenger … Open your eyes for a brief glimpse lasting two or three seconds and 
then with your eyes closed introspect upon the impressions as they arise. With but the 
briefest visual perception, a complex mental process is aroused, resulting within a very 
short time, thirty seconds perhaps, in judgements of the sex, age, size, nationality, 
profession, and social caste of the stranger, together with some estimate of his 
temperament, past suffering, his “hardness”, his ascendance, friendliness, neatness and 
even his trustworthiness and integrity (Allport, 1937, s. 500). 
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Så enkelt kan stereotypifieringar aktiveras. Automatiskt och utan den minsta 
ansträngning. Allport påpekar dock att denna mentala perceptionsprocess sker 
under cirka 30 sekunder men andra undersökningar har visat att det sker mycket 
snabbare än så. I en undersökning fann man att det tog deltagarna endast 0.61 sek 
att känna igen och namnge en vän (Cook, 1979). 

Ibland kan denna perceptionsprocess även aktiveras vid minimalt få egenskaper 
presenterade. Detta kallas för haloeffekt och innebär att utifrån en egenskap 
skapas en helhetsbedömning av en annan människa. Denna haloeffekt innebär 
emellertid en stor risk att vi och felbedömer andra människor (Cook,1979). 

Feminint och maskulint utseende 

När människor möts i en social interaktion så är det främst ansiktet som fångar 
vår uppmärksamhet eftersom det är rik informationskälla. Ett leende, höjda 
ögonbryn, uppspärrad ögon, rodnade kinder – olika ansiktsuttryck avslöjar 
personens intentionella, emotionella och psykologiska tillstånd. Ansiktet kan på 
så vis betraktas som ett fönster till en annan människas inre liv och mentala 
status. Detta informationsutbyte förbättrar mellanmänsklig kommunikation och 
underlättar våra sociala interaktioner (Cook, 1979). 

Ansiktet är också den viktigaste källan för att kategorisera en annan människa (se 
Allports beskrivning). Olika ansikten och ansiktsutryck associeras med olika 
stereotyper för såväl kvinnor som män. Till exempel anses maskulina ansikten 
associeras med egenskaper som dominans, styrka och status (Little & Perret, 
2005). Män med maskulina ansikten bedöms även ha en bättre hälsostatus än 
män med en mindre tydlig maskulinitet (Rhodes, 2004). 

Män med mer androgyna eller barnlika ansikten samt även kvinnor anses 
däremot vara varma, ärliga, tillmötesgående men också mer naiva och mindre 
fysisk styrka. Studier har visat att dessa män generellt uppskattas mer än de 
maskulina männen. Kvinnor med speciellt söta och feminina ansikten uppfattas 
dessutom som mer tillmötesgående än kvinnor med maskulina drag (Little & 
Perret, 2005). 

Attraktions-stereotypen 

Att ett vackert ansikte har tydliga fördelar är något som har bekräftats i olika 
studier. Till exempel visade Dion och hennes kolleger (1972) i en klassisk studie 
hur fysisk attraktion relaterad till ansiktet, påverkade individers stereotyper om 
andra personers personlighet, beteende och framgång i livet. Genom att endast 
titta på vackra manliga och kvinnliga ansikten på fotografier ledde detta till en 
positiv attityd gentemot dessa personer. Deltagarna beskrev dem som snälla, 
sociala, intressanta, varma, anständiga, intelligenta hade ett bra liv, hög moral 
och kunde vänta mer professionell succé. Denna studie har sedan dess duplicerats 
många gånger (t.ex. Van Leeuwen & Macrae, 2004., Bazzini et al, 1999., 
Langlois et al, 2000) och kommit att kallas - ”What is beautiful is good”- 
stereotypen eller attraktionsstereotypen. 

The effects of facial attractiveness are robust and pandemic … attractiveness is a 
significant advantage for both children and adults in almost every domain of judgment, 
treatment, and behaviour” (Langlois et al, 2000, s. 404). 

När Braun och kolleger (2001) gjorde en uppföljningsstudie för att studera ”What 
is beautiful is good – stereotypen” presenterade man för deltagarna ett antal olika 
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ansikten (oattraktiva, medel attraktiva, attraktiva) som de ombads relatera till 
vissa personlighetsdrag. 

                                 Oattraktiva             Attraktiva                                                                                 
Osocial Social 
Obelåten Belåten 
Lat  Aktiv 
Ointelligent Intelligent 
Fantasilös  Kreativ 
Ovänlig  Vänlig 
Misslyckad  Framgångsrik 
Tråkig Spännande 
Otillgänglig Tillgänglig 
Oärlig Ärlig 

 

Resultaten från detta experiment visade att desto mer attraktiva ansikten desto 
mer bedömdes de som; mer framgångsrika, vänliga, intelligenta, sociala, 
tillgängliga, spännande och aktiva medan desto mer oattraktiva ansikten desto 
mer negativa personlighetsdrag tillskrevs de. Det visar på ett obestridligt stöd för 
att deltagarna markant var influerade av attraktionsstereotypen. 

Vad är det då som gör vissa människor attraktiva? Och vad får ett ansikte att 
uppfattas som attraktivt eller oattraktivt? Braun och kolleger (2001) ville 
undersöka detta. I en studie bad de deltagare att bedöma ett antal ansikten som de 
ansåg vara attraktiva respektive oattraktiva. Från dessa bedömningar valdes sedan 
fyra bilder som vara främst i båda kategorier. Genom att sedan använda sig av en 
speciell teknik, kallad morphing, fogades dessa fyra ansikten samman till ett 
ansikte vilket då representerade ett prototypiskt attraktivt eller oattraktivt 
ansikte7. Andra deltagare visades sedan bilder av dessa prototyper som de skulle 
bedöma vad de fann vara utmärkande och särskiljande mellan de båda ansiktena. 
Resultaten visade då följande för attraktiva män och attraktiva kvinnor. 

 
Män Kvinnor 
Mörktonad (solbränd) hud Mörktonad (solbränd) hud 
Smalare ansiktsform Smalare ansiktsform 
Mindre ansiktsfett Mindre ansiktsfett 
Mörkare ögonbryn Mörkare och smalare ögonbryn 
Mer och mörkare ögonfransar Fler, längre och mörkare 

ögonfransar 
Högre käkben Högre käkben 
Övre halvan av ansiktet bredare 
i relation till den nedre halvan 

Något större mellanrum mellan 
ögonen 

Framträdande nedre käke Fylligare läppar 
Mer framträdande haka Mindre näsa 

 

                                                 
7 För den som är intresserad visas dessa ansikten på webbadressen 
http://www.uniregensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_II/Psychologie/Psy_II/beautycheck/english/pr
ototypen/prototypen.htm 
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Många av dessa attribut är de samma för kvinnor som för män. Grundformen för 
ett vackert ansikte för både kvinnor och män kan t.ex. beskrivas som ett ansikte 
med smal ansiktsform, lite ansiktsfett och en mörktonad hy. Vad som särskiljer 
mellan könen är framförallt betoningen på männens kraftigare ansiktsbenstomme 
och kvinnornas fylligare läppar och smalare näsa (Braun et al, 2001). 

Denna betoning har en biologisk koppling. Det är nämligen så att som barn har 
flickor och pojkar många liknande ansiktsdrag. Först vid puberteten börjar 
ansiktsskillnader framträda. Pojkarna får då genom ökad testosteronutsöndring 
allt mer maskulina drag med t.ex. markant käke och kindben medan flickor 
bibehåller ett mer barnlikt ansikte. Detta beror på att flickors hormonutsöndring 
av östrogen motverkar tillväxten av ansiktsben och leder istället till mer fylliga 
läppar och fettdepåer runt haka (Little & Perret, 2005). 

Inom båda dessa grupper, kvinnor och män, finns det emellertid stora skillnader 
beroende på den hormonella utsöndringen. Till exempel frammanar högre nivåer 
av testosteron mer dominanta maskulina ansikten (s.k.machoface) medan lägre 
nivåer frammanar mer feminina drag, androgyna eller barnliknande ansikten (s.k. 
babyface) med en rund huvudform, mindre haka, högre ögonbryn och större ögon 
(Little & Perret, 2005). Vissa forskare menar dessutom att kvinnor med höga 
nivåer av östrogen får speciellt vackra och feminina ansikten (Macleod, 2005). 

2.3.3 Kön och språk 

There are gender differences in ways of speaking, and we need to identify and understand 
them (Tannen, 1990, s.17) 

I början av nittonhundratalet började man inom vetenskapsvärlden intressera sig 
könsskillnader i språk. Olika publikationer utgavs också i ämnet t.ex. Gustav 
Cederschiölds ”Om kvinnospråk” från 1900, The speech of American women", 
(James 1906), Lis Jacobsens ”Kvinde og man, En sprogstudie fra dansk 
midelalder” (1912) samt Otto Jespersen,”The woman” från 1922 (Grey, 2006, 
Nordenstam, 2003). 

Ämnet fick emellertid inte någon större genomslagskraft utan gick på sparlåga 
fram till den politiska feminismens intåg i slutet av 1960-talet då Roszak & 
Roszak utgav Masculine/Feminine (1969). Detta medförde ett förnyat intresse för 
feministiska och sociolingvistiska studier och följande forskning om språk och 
kön och mer publikationer började dyka upp t.ex: Our sexist language (Gary 
1972) Watch your language, men (Howard 1972), Women’s speech: Separate but 
unequal? (Kramarae 1974), Male/female language (Key 1975) samt Robin 
Lakoffs bok Language and women’s place från 1975 (Grey, 2006). I Sverige 
följdes detta intresse, och efter en konferens i Uppsala 1976 utvecklades ett 
självständigt forskningsfält med fokus på könsskillnader i språket (Nordenstam, 
2003). 

Under 1980 och 1990-talet utvecklades forskningsstudiernas undersökningar med 
mera kvalitativa och samtalsanalytiska metoder. Dessutom började man överge 
undersökningar om sexism i språket för att istället undersöka interpersonell 
kommunikation mellan motsatta kön samt inom samma kön t.ex Deborah 
Tannens ”You Just don't understand: Women and men in conversation” (1990) 
samt Dale Spender ”Man Made Language” från 1985 (Grey, 2006. Nordenstam, 
2003). 
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På 2000-talet har undersökningar av könets betydelse för språkliga skillnader 
minskats. Detta beror mycket på den genomslagskraft som konstruktivistiska 
tankar har medfört. Kön ses inte längre som en endimensionell och naturgiven 
kategori utan som ett mångdimensionellt och dynamiskt begrepp som konstrueras 
och får sin betydelse i sociala kontexter (Nordenstam 2003). 

Olika perspektiv inom forskning om språk och kön 

Forskning inom området språk och kön har under dessa tre senaste decennier 
innehållit olika perspektiv och teorier. Deborah Cameron som anses som en av de 
främsta inom forskning om språk och kön har delat in denna forskning i tre 
grupper beroende på vad forskarna har haft för perspektiv eller inställning till 
språkskillnaden (Nordenstam 2003). 

1. Bristhypotesen, (Deficit), Detta perspektiv utgår från att manligt 
språk är normen och att kvinnors språkbruk har brister och är 
sämre än männens. Denna teori förekommer inte i någon seriös 
forskning i dag även om fördomen om att kvinnor är underlägsna 
män fortfarande förekommer inom olika sammanhang, och kan 
medföra vissa språkliga implikationer. 

2. Dominanshypotesen, (Dominance). I konversationer är det ofta 
män som har en dominerande position medan kvinnor har en mer 
undergiven position vilket avspeglas i språket på flera sätt. Män är 
t.ex. de som oftast talar längst och deras samtalsstil är ofta också 
mer aggressiv och rakt på sak vilket tas för säkerhet och kunnighet 
i motsats till kvinnors tystnad som tas för inkompetens och 
osäkerhet. 

3. Skillnadshypotesen eller särartsperspektivet (Difference), förklarar 
att kvinnors och mäns språk skiljer sig åt eftersom kvinnor och 
män tillhör skilda kulturer (Se Gray, olika planeter). 

Här nedan ges en mer utförlig presentation av dessa perspektiv. 

Bristhypotesen 

När Robin Lakoffs förklarade i sin uppsats Language and Woman’s Place från 
1975 att språkskillnader mellan könen berodde på kvinnans osäkerhet utgår hon 
från ett bristperspektiv. Lakoff menade att kvinnor använder t.ex. påhängsfrågor 
(tagquestions) typ ”är det inte så”? (isn’t it ?) som är typiska för kvinnor och 
samtidigt ett uttryck för osäkerhet (Nordenstam 2003). I en relaterad artikel 
(Woman’s language) beskriver hon ytterligare exempel som skiljer män och 
kvinnors språkstilar (Moore, 2006).Text återges i original för att undvika 
språkförändringar. 

• Hedge: using phrases like “sort of”, “kind of”, “it seems like”, and 
so on. 

• Use (super) polite forms: “Would you mind...“I'd appreciate it 
if...”, “...if you don't mind”. 

• Use tag questions: “You're going to dinner, aren't you?” 
• Speak in italics: intonational emphasis equal to underlining words - 

so, very, quite. 
• Use empty adjectives: divine, lovely, adorable, and so on 
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• Use hypercorrect grammar and pronunciation: English prestige 
grammar and clear enunciation. 

• Use direct quotation: men paraphrase more often. 
• Have a special lexicon: women use more words for things like 

colours, men for sports. 
• Use question intonation in declarative statements: women make 

declarative statements into questions by raising the pitch of their 
voice at the end of a statement, expressing uncertainty. For 
example, “What school do you attend? Eton College?” 

• Use “wh-” imperatives: (such as, “Why don't you open the door?”) 
• Speak less frequently 
• Overuse qualifiers: (for example, “I Think that...”) 
• Apologise more: (for instance, “I'm sorry, but I think that...”) 
• Use modal constructions: (such as can, would, should, ought - 

“Should we turn up the heat?”) 
• Avoid coarse language or expletives 
• Use indirect commands and requests: (for example, “My, isn't it 

cold in here?” - really a request to turn the heat on or close a 
window) 

• Use more intensifiers: especially so and very (for instance, “I am so 
glad you came!”) 

• Lack a sense of humour: women do not tell jokes well and often 
don't understand the punch line of jokes. 

Dominanshypotesen 

I boken ”Lenses of gender” (1993) beskriver Sandra Bem hur människor 
etablerar specifika sociokulturella linser som påverkar deras syn och 
föreställningar om de båda könen. Bem menar att det existerar tre huvudsakliga 
föreställningar (i västerländska kulturer) som påvisar ett dolt normsystem. 

[1]That they have fundamentally different psychological and sexual natures, [2] that men 
are inherently the dominant or superior sex, [3] and that both male-female difference and 
male dominance are natural (Bem,1993, s, 1). 

Enligt språkforskaren Dale Spender (1980) internaliseras sådana dolda 
föreställningar i samhället via språket. I boken ”Man Made Language” förklarar 
hon att språket (hänvisar till det engelska språket) är uppbyggt efter mannen som 
norm och innehåller strukturer som främjar bibehållen manlig dominans. 

Genom en sådan ojämn maktfördelning utvecklas också specifika språkmönster. 
Olika undersökningar har t.ex. visat att män kräver mer personligt utrymme och 
är mer benägna att kränka andras integritet eller personliga utrymme. Män 
uppvisar även ett mer synligt dominant beteende. Bland annat håller de mer 
ögonkontakt med sin publik när de talar men lyssnar och uppmärksammar inte 
andra med samma intresse. Män tar också mer kontroll över konversationer och 
argumentationer genom att avbryta och negligera andras påstående (Kenrick et al, 
2005). När Zimmerman och West undersökte mixade konversationer fann de t.ex 
att män i högre grad avbryter samtalet mer än vad kvinnor gör. I elva 
konversationerna avbröt männen 46 gånger medan kvinnorna endast två gånger 
(Moore, 2006). 
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Skillnadshypotesen/särartsperspektivet 

Som representant för denna teori kan Deborah Tannen, Professor i lingvistik, 
inräknas. Tannen som också var elev till Robin Lakoff utgår från ett 
sociolingvistiskt perspektiv när hon förklarar att kön och språkskillnader är inlärt 
– inbyggt i språket - och att vi genom sociala interaktioner internaliserar 
stereotyper om män och kvinnor. Sådana språkskillnader kan hittas redan i samtal 
med så unga barn som treåringar (Tannen, 1990). 

Språkskillnaderna mellan könen kallar Tannen för ”rapport-talk” (intimitet) 
respektive ”report/public talk,” (information). I konversationer använder t.ex. 
kvinnor ett språkbruk som syftar till att etablera sociala band och intimitet medan 
männens konversationer främst är ett utbyte av information (report-talk). 
Anledningen till detta beror enligt Tannen på att flickor socialiseras till att länka 
en relation mellan vänskap och samtal; ”talk is the glue that holds relationships 
together” (Tannen, 1990, s.85). Som vuxna kvinnor ses därför samtal som 
möjligheter till att knyta vänskapliga relationer. Kvinnors relationsskapande 
konversationsstil har även bekräftats i andra studier. Jennifer Coates, fann t.ex. 
efter samtalsanalyser av en grupp individer att kvinnorna använde 
samtalsstrategier som syftade till att etablera vänskap (Nordenstam, 2003). 

Om konversationer är ett sätt att etablera förening och intimitet så kan mäns 
konversationer sägas vara det motsatta. Deras samtal är istället ett sätt att bevara 
oberoende och status. Det medför att manliga konversationer präglas mer av 
konkurrens och maktförhållande för att bibehålla eller förbättra sin hierarkiska 
placering. Detta görs genom att t.ex. påvisa sin kunskap eller kompetens genom 
att informera (report) och genom att hålla en central position i samtalet (Tannen, 
1990). 

Janet Holmes (1998) en forskare som också utgår från ett sociolingvistiskt 
perspektiv har dessutom formulerat, vad hon menar är, universella 
sociolingvistiska skillnader. Dessa säger att: 

• Kvinnor och män utvecklar olika språkmönster och språkbruk. 
• Kvinnor fokuserar sig mer än män på affektiva funktioner i en 

konversation. 
• Kvinnor använder språkbruk som betonar solidaritet mer ofta än 

vad män gör. 
• Kvinnor interagerar på sådant sätt som bibehåller eller ökar 

solidaritet. 
• Kvinnor använder ett mer flexibelt språkbruk. 

Samtalsämne 

Vid samtalsanalyser har man också intresserat sig för skillnader i ämnesval 
mellan kvinnor och män. Samtalsämnena beskrivs av Norrby som samtalets 
drivkraft och själ. Ofta har man då tolkat sådana analyser som att mäns ämnen är 
mer sakinriktade medan kvinnors ämnen är personrelaterade (Norrby, 2004). I en 
studie av Nordenstam (1987) fann man att män talade om sport, jobb och bilar, 
även (de yngre männen) kompisar och tjejer medan kvinnor främst talar om 
familj och mellanmänskliga relationer. I en annan studie utförd i en spansk by 
talade männen om skörden, vädret, priser, löner, djur, jordbruksmaskiner (se 
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reporttalk) medan kvinnorna talade om andra människor och om sina egna liv (se 
rapporttalk). 

Dessa skillnader skulle möjligen härröra från de båda könens kommunikativa 
syften. Kvinnors syfte anses vara, som tidigare visat, etablera närhet och 
engagemang medan männens syfte ofta relaterar till att framhäva maskulinitet 
och kompetens (Norrby, 2004). 

2.3.4 Språkskillnader i text 

Att det är de små skillnaderna, de små orden som kan visa om en text är författad 
av en kvinna eller man bekräftas av den israeliska forskaren Koppel och hans 
kolleger (2003) vid Bar-Ilan-universitetet i Israel. De lät en dator samla in 
statistik för hur ofta män och kvinnor använder vissa ord och uttryck i skrift. 
Därefter matade de datorn med 566 texter, såväl skönlitteratur som facktexter. 
Utifrån detta skulle sedan datorn avgöra om texten var skriven av en kvinna eller 
man. I ca 80 % av fallen kunde datorn urskilja textskillnader. Detta kunde göras 
genom att räkna och jämföra förekomsten av antal vanliga ord (t.ex. and, of, not 
och liknande). Analysen visade att kvinnor använde t.ex. ordet ”and” (249/234 
per 10 000 ord) mer frekvent medan män brukade ordet ”the” mer (520/418 
gånger per 10 000 ord). Det mest anmärkningsvärda var att datorn inte behövde 
längre texter för att med statistisk godtagbar säkerhet kunna avgöra kön. En text 
på endast 16 ord visade 79,1 % säkerhet (Koppel, 2003). 

I en annan studie av Argamon (et al, 2003) analyserade man texter från kvinnliga 
och manliga författare. Man fann då följande skillnader: 

Kvinnliga författare involverar läsare - pratar om människor 

Kvinnliga textförfattare använder mer personliga pronomen som förklarar 
relationen mellan författaren och läsaren samt explicit förklarar könet på det som 
beskrivs (t.ex första person singular, och andra persons pronomen, jag, du, 
hon/han). Genom sådana språkstrategier skapas en större personifiering och 
involverande stil dvs texter som betonar solidaritet mellan författare och läsare. 
Detta har en parallell till tidigare omnämnda sociolingvistiska studier som säger 
att kvinnors interaktioner syftar till att etablera solidaritet mellan parterna. Något 
som även gäller för språk formulerat i text (Argamon et al, 2003). 

Manliga författare informerar läsare – pratar om saker 

Till skillnad från kvinnliga författares involverande stil använder manliga 
författare sådana strategier som eliminerar sådana intolkningar och involvering. 
Istället tenderar män att använda sådana begrepp som indikerar och specificerar 
vad de skriver, dvs mer informerande kännetecken t.ex. mer frekvent användande 
av prepositioner. Dessutom exkluderar män första och andra personens pronomen 
och använder istället mer frekvent allmänna pronomen (en) plural pronomen (de, 
vi, oss) samt tredje persons pronomen som ”den där” (Argamon et al, 2003). 

Exempel på könsskillnader i text 

Ett försök till prototypiska texter av män och kvinnor har presenterats av Rubin 
och Greene (1992). De lät universitetsstudenter skriva och argumentera för hur de 
skulle ställa sig till ett påhittat förslag om att införa obligatoriska drogtester vid 
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universitetet. Dessa texter analyserades och kvantifierades från parametrar som 
instrumental/argumentation respektive expressiv/reflexiv vilka skulle spegla 
dimensionerna maskulinitet/femininitet. Den person som fick högst värden på 
instrumentalitet och samtidigt låga värden expressivitet var också en man medan 
en kvinna fick diametralt motsatta värden dvs. högst värden på expressivitet och 
samtidigt låga värden på instrumentalitet. 

Här nedan följer först den prototypiska maskulina texten följt av den prototypiska 
feminina texten. 

Text 1 Maskulin 
Another major problem in the Legislature’s proposal is the extent or rather what 
array of drugs will be tested as a negative factor, which in turns, make the 
student have to take a drug course. If we define drugs, everything from cocaine to 
alcohol falls under and is between those boundaries. If they don’t include alcohol 
then they are going to face a crowd of angry accused drug offenders who want to 
know why beer is O.K drugs to use and abuse but cocaine isn’t. But if they do 
decide to include alcohol, XYZ would be better off offering the course in Sanford 
Stadium because I guarantee you over 95% of the students here are guilty of 
alcohol abuse … College students has made it thus far without drug testing being 
institutionalized in school; Why start now? Of course the need to educate the 
effects of drugs is necessary but the steps proposed by the legislature is the 
wrong way. 

Text 2 Feminin 
I think the most important reason we should be tested is maybe it will save 
someone’s life. If we had a mandatory drug test two years ago, maybe Brian 
would still be here. I still can’t believe that he is gone. Every time I hear the word 
”crack” I get nauseous … What really scares me is how each year kids younger 
and younger are using drugs. My sister is 14 and she knows people that do and 
sell drugs. I just hope she will not be persuaded to even try them. Who knows 
when you’ll get hooked. Just imagine what it will be like for our kids. I really 
sound like I’m for this proposal, don’t I? I guess there is kind of a bad side to it 
also. I mean if you decided to try pot once then you took that test and came out 
positive, it wouldn’t seem fair. I don’t know though … the more I write the more 
I’m for this for this proposal. 

Skillnaderna mellan dessa två texter är snabbt urskiljningsbara. Medan den 
maskulina texten är abstrakt, generell och diskursiv är den feminina texten 
konkret, specifik och berättande. Text 1 kan också betraktas som mer distanserad 
och icke-personlig medan text 2 visar mer närhet och omtänksamhet samt är mer 
subjektiv. Den maskulina författaren uttrycker sig också mer bestämt och visar 
sin ståndpunkt från början till slut medan den kvinnliga författaren uttrycker sig 
mer tveksamt och är mer ambivalent i sin hållning. 

Som en parentes tar jag även med en text som skulle kunna betraktas som neutral. 
Denna text är författad av en person som uppvisade ett högst androgynt 
könsrollsschema dvs. personen fick höga värden på såväl instrumentalitet som 
expressivitet. 

Text 3 Androgyn (neutral) 
If fore some dumb reason I was to induce a drug to my body I could be 
embarrassed to take the class but the benefits out way any negatives, i.e., I learn 
my lesson. If you break the rules you must pay the consequences. I strongly urge 
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you to contact your local representative & ask him to voice your opinion on this 
matter. I feel with enough support this could pass and become legislation. I know 
you will feel the same as I do. Even though we both tried drugs @ a younger age 
it would have been beneficial to have taken that course (Rubin & Greene, 1992). 

Stereotypaktiverande texter 

Beroende på om texten uppfattas som skriven av en kvinna eller man aktiveras 
könstypiska stereotyper. Detta visar två studier. I en studie lät man deltagare läsa 
två identiska texter på när som en liten detalj – i hälften av texterna fick 
deltagarna informationen att texten var författad av en man, Ingvar Lind medan 
andra gruppen fick information att en kvinna skrivit texten, Ingvor Lind. Enbart 
efter denna minimala förändring (från ”a” till ”o” och därmed kön) gav 
deltagarna de olika textförfattarna olika egenskaper. Till exempel bedömdes 
Ingvar vara mer trovärdig och kompetent medan Ingvor bedömdes vara mer 
mänsklig (Adelsvärd 1999). 

I en annan undersökning fick deltagare lyssna på en (identisk) text framförd av en 
kvinna eller man och sedan utvärdera dessa. Det visade sig då att manliga 
uppläsare uppfattades som mer maskulina, arroganta, dominerande och 
aggressiva medan de kvinnliga uppläsarna uppfattades som mer feminina, vänliga 
och uppriktiga. Trots att lyssnarna inte hade någon som helst kunskap om 
uppläsarna förutom deras kön så gavs de okända uppläsarna traditionellt 
maskulina och feminina karaktärsdrag. Deltagarna såg och hörde genom 
stereotypen (Adelsvärd 1999). 

2.3.5 Sammanfattning 

Föreställningar om kvinnor och män är ett väldebatterat ämne och område och 
som berör alla människor direkt eller indirekt. En stor del av diskussionen har 
gällt om könsskillnader är naturligt och biologiskt uppkomna eller är 
konstruktioner inom sociokulturella kontexter. Studier om könsskillnader 
undersöker även huruvida kvinnor och män kommunicerar olika. Av intresse för 
denna studie har jag dessutom undersökt vad som gör ett ansikte feminint eller 
maskulint och även attraktivt. 

2.4 Människa-datorinteraktion 
Kunskap om hur media fungerar med människor är kunskap om saker socialt 
och naturligt8 

Reeves & Nass 

Inom kognitionsvetenskapen är människa-dator interaktion MDI (eng. human-
computer interaction, HCI) ett centralt forskningsområde. Det är också ett 
område som står ”The media equation” och CASA paradigmet särskilt nära 
eftersom syftet inom MDI är att utveckla interaktiva system som skapar nära 
”sociala” relationer med användarna. Vissa av dessa interaktiva system använder 
sig dessutom med artificiell-intelligensteknik och är utrustade med särskilda 

                                                 
8 The Media equation 1996, s.256 
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människoliknande gränssnitt som för oss in på området antropomorfism på nytt. 
Interaktiva system har också visat sig ha en pedagogisk funktion och används 
med framgång inom t.ex. skola, militär och omsorg. 

I denna avslutande del kommer jag att beskriva detta växande område. Av 
särskilt intresse för denna studie läggs särskild emfas på de så kallade virtuella 
agenter. Vilka olika varianter som existerar, inom vilka användningsområden de 
används och slutligen hur dessa agenter konstrueras för att fungera effektivt med 
sina användare. 

2.4.1 Interaktiva datorsystem 

MDI är en multidisciplinärt paradigm som spänner över områden som 
socialpsykologi och socialkognition, datorvetenskap, lingvistik samt involveras i 
specialområden som Human factors och Social computing mm. 

MDI består av en teoretisk del som studerar människan, datorer och interaktion 
dvs det sätt som människa och datorer påverkar varandra samt en produktiv del 
som omsätter denna teoretiska kunskap. Syftet är att designa och utveckla 
interaktiva datorsystem till att vara effektiva, tillfredställande, lättanvänliga, 
underhållande och estetsikt tillfredställande för att människor i alla kontexter kan 
finna nyttan med att använda datoriserade artefakter (Preece et al, 2002). 

För att lyckas producera datorer som uppfyller människors behov och 
förväntningar måste designers därför vara insatt och ha kunskaper i flera ämnen - 
kognitionsvetenskap för att ha kunskaper om människors kognitiva processer, 
ergonomi för användares fysiska kapacitet, socialpsykologi för att förstå 
interpersonell interaktion, datorvetenskap för att ha den tekniska kompetens som 
krävs för att utveckla systemen samt grafisk design för att producera effektiva 
gränssnitt (Preece et al, 2002). 

Att kunna designa användarvänliga och användbara gränssnitt är särskilt viktigt. 
Speciell emfas har på det senaste decenniet också gjorts just inom området för 
grafisk design och gränssnitts-utveckling. Speciellt har man fokuserat på så 
kallade agentbaserade gränssnitt eller virtuella agenter. 

2.4.2 Virtuella agenter 

Detta är olika datoranimerade agenter i två eller tredimensionella miljöer som 
hjälper användare att nå olika mål i den elektroniska världen och/eller i 
cybervärlden. Vissa av dessa agenter är mycket enkla och utför enkla handlingar 
medan andra interagerar med sina användare på liknande sätt som en människa 
hade gjort. De använder då artificiell-intelligens-teknik som möjliggör att agenten 
t.ex. kan minnas och lära sig av tidigare interaktioner. Dessa agenter kan indelas i 
olika grupper efter varierande grad av antropomorfiering: syntetiska agenter, 
animerade agenter, emotionella agenter och förkroppsligade konversations 
agenter (Preece et al, 2002). 

• Syntetiska agenter – Dessa tredimensionella karaktärer i tv-spel 
kallas även ofta för avatarer. Ofta har dessa avatarer grafiskt ett 
mycket människoliknande attribut och egenskaper. 
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• Animerade agenter – Liknar syntetiska agenter med det undantag 
att de är utvecklade för att assistera och samarbeta med användare 
med olika problem. Dessa agenter är ofta tecknade figurer. Ett 
exempel är insekten Herman som motiverar förskolebarn till att 
studera biologi. 

• Emotionella agenter. De är designade med en förbestämd 
personlighet och med emotioner. Vissa av dessa agenter kan 
manipuleras av användaren så att agenten visar växlande 
känslouttryck. 

• Förkroppsligade konversationsagenter (embodied conversional 
agents). Dessa agenter är de mest antropomorfierade agenterna. 
Dessa agenter är inte endast människolika i form utan efterliknar 
även mänskliga konversationer genom att känna igen och svara till 
verbala och ickeverbal input (t.ex. kroppshållning, gester, 
ögonkontakt och andra ansiktsuttryck) samt uttrycka verbal och 
ickeverbal output. Dessutom är de ”medvetna” om de konventioner 
som underligger konversationer t.ex. samtalsrytm och turtagning. 
De kan även föreslå olika ämnen för samtal. 

Dessa olika former av virtuella agenter finner man i dag i olika sammanhang. 
Förutom inom olika spelvärldar finns det idag t.ex. virtuella agenter med olika 
kompetenser och användningsområden med allt från virtuella bartender, 
informationsagenter som hjälper användare att söka på nätet, e-shopping 
assistenter som ger information om företag eller butikers produkter, virtuella 
guider som kan hjälpa användaren att orientera sig i en virtuell miljö (se Malmö 
stads virtuella agent ”Sara”). Ett annat växande område är utvecklingen av 
pedagogiska och social agenter. 

Pedagogiska agenter 

Dessa virtuella agenter agerar framförallt inom skola eller andra 
utbildningssammanhang. Där kan de anpassas efter varje individs sociala, 
emotionella och kognitiva behov. Dessutom kan man utforma en mängd olika 
karaktärer med olika ämnesspecialiteter (Gulz, 1999). 

"Unlike a human mentor, we can control all aspects of a pedagogical agent — its gender, 
age, ethnicity, personality, message, and interaction style — to represent the ideal persona 
for facilitating learning," "This leads to all kinds of exciting possibilities for simulating 
and researching different teaching styles and instructional strategies" (Britt 2005). 

Genom att erbjuda ett mer pluralistiskt och individualiserat inlärningssätt stödjer 
och uppmuntrar dessa pedagogiska agenter elever till mer kreativt arbete och nya 
inlärningsvägar än vad traditionell lärande kan erbjuda (Gulz, 1999). Studier har 
även visat att motivation hos studenter som interagerar med pedagogiska agenter 
förbättras (Nijholt, 2003). Andra positiva effekter har sammanställts av Gulz 
(2004). Dessa är; 

• En känsla av lätthet och trygghet i en läromiljö. 
• Stimulering av väsentliga inlärningsaktiviteter/handlingar. 
• Förbättrade information och kommunikationsprocesser. 
• Tillgodosedda sociala behov i lärandet. 
• En förbättrad kognitiv utveckling av t.ex. minne, förståelse och 

problemlösning. 
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Vissa agenter möjliggör även en unik samarbetsträning. Amerikanska flottan 
använder t.ex en agent som tränar soldaterna i teamarbete (Rickel, 1999). 

Att virtuella agenter inte ännu har övertagit lärarnas arbete beror på enligt 
professor Amy Baylor på att de flesta agenter oftast är tråkiga, oattraktiva, 
själslösa. Men detta kan snart komma att förändras om Baylor får bestämma. Hon 
arbetar nämligen med att utveckla pedagogisk agenter som förutom att vara mer 
realistiska och intressanta även utrustas med vänliga ansiktsutryck samt med en 
”cool intelligent röst” (Britt, 2005). 

Sociala och emotionella agenter 
Inom den pedagogiska kontexten är också den emotionella dimensionen en 
essentiell faktor för inlärning. Något som forskning inom neurovetenskap har 
bekräftat (Damasio, 1999). Därför har man utvecklat pedagogiska assistenter som 
kan undervisa och utveckla kompetenser eller fungera som stöd i olika sociala 
och emotionella sammanhang. De kan, på grund av att de är utrustade med ett 
stort register av sociala färdigheter och emotionella uttryck, etablera 
socioemotionella relationer med sina användare och t.o.m. skapa bestående 
vänskapsband (Nijholt et al, 2003, Dautenhahn, 2000, Stronks et al, 2002). 
Agenter med empatisk förmåga är även viktiga för att hjälpa de barn som har 
aggressiva beteenden (Brna et al, 2001). 

Sociala och emotionella agenter kan även hjälpa äldre ensamma människor. Där 
de förutom att vara en sällskaplig samtalspartner även kan vara ett stöd för att 
förbättra deras hälsa. I en studie som involverade 21 äldre personer (64-84år) 
undersöktes effekten av agenters motiverande hälsopromotion. De skulle t.ex. 
uppmuntra användarna till dagliga promenader. Resultaten av denna 
undersökning visade att dessa agenter mottogs positivt och uppfattades som 
hjälpsamma, pålitliga och engagerade, och hade en god hälsopromotiv effekt 
(Bickmore, To appear., Bickmore, 2003). 

Utformning av virtuella agenter 

Utmaningen för designers och programmerare som utvecklar dessa former 
agenter är att konstruera dem så övertygande och realistiska som möjligt. För att 
lyckas med detta måste dessa agenter emellertid betraktas som trovärdiga, vilket i 
sin tur kräver att de uppvisar vissa grundläggande mänskliga egenskaper. En av 
dessa är autonomi. Autonomi skapar en känsla av eget liv hos agenten och får 
användaren att uppfatta agenten mer seriöst (Preece et al, 2002). 

Andra viktiga faktor som leder till trovärdighet är synbara uttryck av emotioner 
samt empatiförmåga som gör dessa agenter mer människoliknande (Paiva et al, 
2004, Brave et al 2004). Ny utveckling sker dessutom för att vidareutveckla 
intelligent beteende t.ex. att tillföra dessa agenter med en specifik personlighet 
och även en känsla för humor (Nijholt, 2004). 

Men det hjälper inte att endast skapa realistiska agenter om inte det inte läggs ner 
lika stor kraft på agentens beteende. Agenter som endast förlitar sig på en 
fantastisk grafik är inte mer realistisk om de inte har medföljande realistiskt 
beteende. Undersökningar har visat att agenter som är realistiska men har en 
begränsad beteendepotential kan hindra eller motverka den sociala och 
emotionella responsen från användarna (Preece et al, 2002, Vinayagamoorthy, 
2005). I en studie valde deltagarna t.o.m. agenter med ett mindre mänskligt 
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utseende eftersom de figurer som utformats att likna människor saknade adekvat 
beteende (Preece et al, 2002). 

För att göra trovärdiga agenter måste deras beteende vara synkroniserat. Om en 
agent är ledsen så måste kroppshållning, ansiktsuttryck vara i samklang. 
Beteendet får ej heller vara mekaniskt och uppenbart. När det gäller de så kallade 
konversationsagenter är återkoppling som är relaterad till konversationsprocessen 
en mycket viktig faktor. Saknas denna återkoppling upplevs agenter mer negativt 
(Vinayagamoorthy, 2005). 

2.4.3 Sammanfattning 

Utveckling inom människa-dator interaktion området har som uppgift att designa 
effektiva datorer och gränssnitt. För olika designers kan därför CASA paradigmet 
tillföra många nya insikter. Genom att utveckla gränssnitt som är mer känsliga 
för att följa regler från den sociala och naturliga världen kan datorer utvecklas till 
att bli inte bara mer underhållande utan även bli mer lättanvända och naturliga att 
arbeta med. Dessutom kan man med dessa utvecklade gränssnitt, framförallt de 
agentbaserade, etablera nya användningsområden t.ex inom olika former av 
utbildning eller inom sociala omsorgsområden. En viktig faktor för att dessa 
agenter skall uppfattas som positivt är att de har ett trovärdigt socialt beteende. 
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3. Metod 

3.1 Deltagare 

I de flesta CASA studier har respondenterna varit vuxna människor. Få studier 
med barn och ungdomar har gjorts något som kritiker också påpekat. För att få 
mer kunskap om denna åldersgrupp inkluderas därför en grupp med ungdomar 
13-18 år i denna studie. (Eftersom en del av testet går ut på att läsa och förstå 
vissa begrepp ansåg vi att barn/ungdomar yngre än 13 år inte kunde medverka). 

I experimentet testades sammanlagt 80 personer. Dessa personer var indelade i 
två åldersgrupper. I grupp 1 (Yngre) fanns 40 personer i åldrarna 13-18, medan 
det i grupp 2 (Äldre) fanns 40 personer i åldrarna 25-65 år. 

3.2 Material 

Vid experimentet användes en vanlig bärbar dator som hade programmerats med 
fyra olika virtuella agenter/karaktärer föreställandes läkare (se bild 1-4). Ett 
frågeformulär och en färdigställd enkät var också konstruerade. 

Utformning av agenter 

För att genomföra denna studie var det nödvändigt att konstruera agenter som av 
deltagarna skulle uppfattas som realistiska mänskliga representanter. Jag har 
tidigare beskrivet i avsnitt 2.4.2. att för att lyckas med detta så måste agenterna 
uppfattas som trovärdiga och ha ett synkroniserat beteende. Beteendet bör inte 
heller vara mekaniskt och uppenbart. Detta är inte en enkel uppgift för 
konstruktören. 

När det gäller utformning av agenternas utseende har de konstruerats för att 
efterlikna mänskliga läkare. Ett par av dessa har utformats särskilt maskulina och 
feminina samt attraktiva (vad som upplevs attraktivt är som tidigare nämnts 
subjektivt, här har en mall från Braun et al, 2001., Little & Perret, 2005 använts). 
Det andra paret läkare utformades med ett neutral utseende. Med neutral avses ett 
utseende som skiljer sig från de tydligt maskulina/feminina utseenden. De kan 
beskrivas som nedtonade (neutraliserade) och möjligen mindre attraktiva figurer. 
Till hjälp för denna uppgift har mycket av den text som är beskriven i avsnitt 
2.3.2 använts. 
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Mansagenter 

Bild 1. Maskulin agent, manskaraktär - Mannen uppfyller de normer för att 
betraktas som en typisk karaktäristisk (attraktiv) maskulin man. Mörkt hår, 
ögonbryn, ögonfransar och tydlig käk- och hakstruktur. Solbränd. Breda axlar 

 

 
Bild 1. Maskulin agent, manskaraktär (M+) 

 

 
Bild 2. Neutral agent, manskaraktär (M-) 

 

Bild 2. Neutral agent, manskaraktär - Figuren har utformats för att representera 
ett mer neutralt (mindre attraktivt, mindre maskulint) utseende hos en 
manskaraktär. Lite mer åt vad som kan betraktas som ett androgynt eller ett så 
kallat ”babyface” utseende. Figuren har en mindre framträdande käk- och 
hakstruktur. Istället en mer rundaktig huvudform med blek hud inklusive ljusa 
ögon, ögonbryn och fransar. Smalare axlar 
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Kvinnoagenter 

Bild 3. Feminin agent, kvinnokaraktär - Denna figur har utformats för att 
efterlikna ett feminint kvinnlig utseende. Smal huvudform, stora runda ögon, 
liten näsa, fylliga läppar. Figuren har också sminkats. En varm hårfärg. Solbränd. 

 

 
Bild 3. Feminin agent, kvinnokaraktär (K+) 

 

 
Bild 4. Neutral agent, kvinnokaraktär (K-) 

 

Bild 4. Neutral agent, kvinnokaraktär - Denna figur har utformats med ett mindre 
uppenbart feminint (mindre attraktivt, mer könsneutralt) utseende. Blek och ljus 
toning, bredare huvudform och osminkad får denna figur att upplevas som 
mindre feminin. 

Att egenskaperna maskulinitet/femininitet/neutralitet uppfattades av deltagarna 
validerades under studien. Avslutningsvis i intervjun fick de nämligen frågan om 
de uppfattade den kvinnokaraktär de mött (försöksledaren pekade på karaktären) 
som kvinnlig, okvinnlig eller neutral, och om de uppfattade den manskaraktär de 
mött (försöksledaren pekade på karaktären) som manlig, omanlig eller neutral. 

Resultatet av dessa data visade att den manskaraktär som benämns M+ nedan 
bedömdes som manlig i signifikant högre grad än den manskaraktär som 
benämns M- nedan. Drygt hälften av deltagarna bedömer M+ som manlig, medan 
endast en enda bedömer M- som manlig. M- bedöms som neutral med en dragnig 
åt omanlig. 

För kvinnokaraktärerna var valideringen något svagare. När deltagarna delas i en 
äldre- och yngre-grupp visar det sig att det är de yngre som inte ger signifikant 
skilda bedömningar av de båda kvinnokaraktärerna, medan de äldre deltagarna 
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tydligt bedömer kvinnokaraktären K+ som kvinnlig medan kvinnokaraktären K- 
bedöms som neutral. Ser man på enskilda data bedömer 15 av 23 äldre deltagare 
och 6 av 20 yngre deltagare K+ som kvinnlig, medan endast 6 av dessa 23 äldre 
och 2 av dessa 20 yngre deltagare bedömer K- som kvinnlig. 

Att valideringen av karaktärerna med avseende på manlighet/kvinnlighet osv. 
gjordes först under studien beror på de begränsade tidsramar som förelåg. Under 
mer ideala omständigheter skulle motsvarande valideringsstudier genomförts som 
förtester innan själva studien (nu genomfördes endast snabba och informella 
sådana förtester). Då hade det också varit möjligt att låta en och samma person 
jämföra båda kvinnokaraktärerna eller båda manskaraktärerna, vilket inte var 
fallet nu när valideringen gjordes under studiens gång. 

Agentkombinationer i experimentet 

Med hjälp av de fyra agenterna kunde följande kombinationer göras; 

 
Kvinnlig karaktär/feminin (K+) Manlig karaktär/maskulin (M+) 
Kvinnlig karaktär/feminin (K+) Manlig karaktär/neutral (M-) 
Kvinnlig karaktär/neutral (K-) Manlig karaktär/maskulin (M+) 
Kvinnlig karaktär/neutral (K-) Manlig karaktär/neutral (M-) 

 

Kombinationer varierades vidare så att såväl den kvinnliga som den manliga 
agenten fick påbörja föreläsningen. Följande åtta kombinationer ingick i 
experimentet. 

 
Kvinnlig karaktär/feminin (K+) Manlig karaktär/maskulin  (M+) 
Kvinnlig karaktär/feminin (K+) Manlig karaktär/neutral (M-) 
Kvinnlig karaktär/neutral (K-) Manlig karaktär/maskulin (M+) 
Kvinnlig karaktär/neutral (K-) Manlig karaktär/neutral (M-) 
Manlig karaktär/maskulin (M+) Kvinnlig karaktär/feminin (K+) 
Manlig karaktär/neutral (M-) Kvinnlig karaktär/feminin (K+) 
Manlig karaktär/maskulin (M+) Kvinnlig karaktär/neutral (K-) 
Manlig karaktär/neutral (M-) Kvinnlig karaktär/neutral (K-) 

 

Utformning av text 

Dessa virtuella agenter håller en kort föreläsning för deltagarna. Ämnet och 
texten till denna föreläsning har valts och konstruerats för att inte vara vare sig 
uppenbart manlig eller kvinnlig utan så neutral som möjligt. En text från 
”Forskning och Framsteg” (nummer/år) som ansågs vara passande valdes ut. 
Ämnet var inom området medicin som ansågs vara ett neutralt ämnesområde (se 
bilaga). Texten var skriven av en man och därför redigerades texten av en kvinna 
för att ”jämna ut” den och minska eventuellt karakteristiskt manligt författarskap. 
Till hjälp för denna utformning har kunskap som har beskrivets i avsnitt 2.3.4 och 
2.3.5. använts. Vid en provtestning av texten kunde deltagare inte med säkerhet 
avgöra om författaren till texten var en kvinna eller man. 
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Röst och samtalstempo 

Figurernas röster kommer från fysiska personer. Två skådespelare, en kvinna och 
en man, läste upp de tidigare nämnda manuskripten. Deras röster ansågs vara 
ordinära (utav experimnetledaren) dvs. varken för ljusa eller för mörka. 

Det fanns emellertid några variationer mellan den kvinnliga och manliga 
samtalsstilen och tempo. Kvinnans samtalstempo är något snabbare än mannens - 
1 min 52 sek/1 min 50sek i text ett samt 1 min 46 sek/1 min 42 sek i text två. 
Denna variation beror på att mannen talar något lugnare samt gör längre pauser. 

Utformning av enkät 
Enkäten (Se nedan) bestod av 20 stycken 7-gradiga Likertskalor med motsatta 
egenskaper i de båda polerna (t.ex. kunnig - okunnig; engagerad - oengagerad). 
De flesta av skalorna presenterar egenskaper som, enligt tidigare forskning, är 
relevanta i termer av könsstereotyper. Flera av skalorna har använts i andra 
studier av könsttereotyper, bland annat av Reeves, Nass och medarbetare (1996), 
och har prövats med avseende på validitet och reliabilitet. Hälften av skalorna är 
inverterade med avseende på 'positiv egenskap' (t.ex. engagerad, trovärdig) och 
'negativ egenskap' (t.ex. kall, okunnig), för att motverka såväl slentrianifyllanden 
som snedvridning mot ena sidan av skalorna. Vidare förekommer ett antal 
närliggande egenskaper (t.ex. trevlig-otrevlig och vänlig-ovänlig) för att kunna 
sortera ut slentrian/slump-ifyllanden. 

 
Tabell nr 1 Enkätfrågor 

 

ENKÄTFRÅGOR: 
1-20     

L1 kunnig okunnig 
L2 får mig att lyssna får mig ej att lyssna 
L3 personlig opersonlig 
L4 stark expertkänsla svag expertkänsla 
L5 varm kylig 
L6 obegåvad begåvad 
L7 osäker på sig själv säker på sig själv 
L8 mild dominant 

L9 mycket erfaren inom sitt 
område 

inte särskilt erfaren inom sitt 
område 

L10 svag utstrålning stark utstrålning 
L11 saklig icke-saklig 

L12 dålig på att berätta och 
förklara 

bra på att berätta och 
förklara 

L13 tveksam bestämd 
L14 engagerad / entusiastisk oengagerad / likgiltig 
L15 någon man tror på inte någon man tror på 
L16 empatisk icke-empatisk 
L17 trovärdig inte särskilt trovärdig 
L18 ovänlig vänlig 
L19 ser bra ut / snygg ser inte bra ut / ful 
L20 otrevlig trevlig 
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3.3 Procedur 

Deltagarna lyssnade enskilt på en virtuell föreläsning framförd av två virtuella 
agenter som berättade för deltagarna om hur skiftarbetare fysiologiskt påverkas 
av att arbeta i varierande arbetsskift (se bilaga). För experimentet användes en 
bärbar dator vilket möjliggjorde att experimentet kunde utföras på olika platser. I 
avskildhet utfördes sedan experimentet som varade cirka 25 minuter. 

Försöket inleddes med att deltagarna fick en kort introduktion av experimentets 
utformning från experimentledaren muntligen. 

Vi är glada att du hjälper oss med detta. Det du ska få göra är att se och 
lyssna på två datorfigurer som pratar om dygnsrytm och skiftarbete och 
om vad som händer i kroppen då. Den första är dr. Elm, den andra dr. 
Ask. Efter varje föreläsning ber vi dig svara på några frågor om vad du 
tycker om de här figurerna, Först den ena, sen den andra. Det är inte 
något kunskapstest eller minnestest utan undersöker endast din 
uppfattning av dessa figurer. Det du svarar är också helt anonymt. Det 
enda jag skulle vilja veta är hur många år du är. Du kan också när som 
helst avbryta detta och säga att du inte vill fortsätta. 

När deltagaren var införstådd i experimentets procedur ombads denne att lyssna 
på en föreläsning av en virtuell agent (läkare). Denna föreläsning varade i cirka 
två minuter. Efter denne föreläsning ombads deltagaren att på ett färdigställt 
formulär (se bilaga) utvärdera den virtuella karaktären. När detta var gjort 
ombads deltagaren att lyssna på en ny virtuell läkare, även denna föreläsning 
varade cirka två minuter. Efter denna föreläsning utvärderades även denna 
karaktär. Allt som allt tog detta moment ungefär 15 minuter. Innan experimentet 
avslutades tillfrågades deltagaren om vad denne ansåg om agenterna i fråga om 
maskulinitet/neutralitet/femininitet. 

3.4 Hypoteser 

Samtliga uppställda hypoteser avser att pröva fyra olika teser (i) att utslaget 
överrensstämmer med tidigare studier från Reeves och Nass (1996) (ii) att 
utslaget visar att människor överför attraktionsstereotyper (iii) köns och 
genusbaserade stereotyper som är gällande för fysiska människor på de virtuella 
agenterna i experimentet. En förutsättning för att attraktionshypotesen (3.a) 
överhuvudtaget ska kunna prövas är dock att figurerna K+ eller M+ bedöms som 
mer attraktiva än figurerna K- och M-. (Nummer inom parentes hänvisar till 
enkätfråga). 

1. I enlighet med tidigare studier av Reeves och Nass (1996) kommer: 

(Hypotes 1.a) Föreläsningar en manlig virtuell agent (M+, M-) kommer att 
betraktas som mer trovärdiga (L:17) än föreläsningar av en kvinnlig virtuell agent 
(K+, K-). 

(Hypotes 1.b) Människor tillskriver högre nivåer av intelligens (L:6) till personer 
med maskulint utseende (M+) än till de med feminin utseende (M-,K+, K-). 
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(Hypotes 1.c) Människor tillskriver högre nivåer av engagemang (L: 14) till 
agenter med maskulint utseende (M+) än till de med feminint utseende (M-, K+, 
K-). 

2. I enlighet med köns/genusbaserade stereotyper kommer: 

(Hypotes 2.a) mansfigurerna (M+,M-) att bedömas som mer kompetenta 
(L:1,4,9) än kvinnofigurerna (K+,K-). 

(Hypotes 2.b) mansfigurerna (M+,M-) att bedömas som mer självsäkra, 
dominanta, sakliga och bestämda (L:7,8,11,13) än kvinnofigurerna (K+, K-). 

(Hypotes 2.c) kvinnofigurerna (K+, K-) bedömas mer positivt vad det gäller; 
personlig, varm, mild, empatisk och vänlig (L:3,5,8,16,18) än mansfigurerna 
(M+, M-). 

Hypotes 2.d) den feminina kvinnofiguren (K+) bedömas som mer personlig, 
varm, mild, empatisk, vänlig och trevlig (L:3,5,8,16,18,20) än den (maskulina) 
neutrala kvinnofiguren (K-). 

(Hypotes 2.e) den neutrala (maskulina) kvinnofiguren (K-) bedömas som mer 
självsäker, dominant, saklig och bestämd (L:7,8,11,13) än den feminina 
kvinnofiguren (K+). 

(Hypotes 2.f) den maskulina mansfiguren (M+) bedömas som mer självsäker, 
dominant, saklig och bestämd (L:7,8,11,13) än den neutrala (feminina) 
mansfiguren (M-). 

(Hypotes 2.g) den neutrala (feminina) mansfiguren (M-) att bedömas som mer 
mild och empatisk (L:8,16) än den maskulina mansfiguren (M+). 

3. I enlighet med attraktionsstereotypen kommer: 

(Hypotes 3.a) Figurerna K+ och M+ kommer att bedömas mer positivt vad det 
gäller utstrålning och utseende (L:10,19) än de neutrala figurerna (K-, M-). 

(Hypotes 3.b) figurerna K+ och M+ att bedömas och uppfattas av deltagarna mer 
positivt vad gäller kompetens och intelligens (L:1,4,6,7,9) intresseskapande 
(L:2,12), trovärdighet (L:15,17) engagemang/entusiasm (L;14), samt personligare 
trevligare, varmare och vänligare (L:3,5,18,20) än figurerna K-, M-. 
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4. Resultat 

Resultat från experimentet är uppdelat i två översikter (diagram/tabeller); en 
generell (innehåller bedömningar av agenter oavsett deltagares kön och ålder) 
samt en översikt relaterat till åldersindelningar (yngre respektive äldre deltagare). 

Generell översikt 

I den generella översikten görs ingen åtskillnad mellan yngre/äldre respektive 
kvinnliga/manliga deltagares stereotyper. 

 
Tabell 1 Medelvärde och signifikansvärde 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20
K+ 2,25 2,45 4,05 2,85 3,45 5,35 5,23 3,28 2,63 4,20 2,53 5,05 5,63 3,45 2,53 3,48 2,35 5,63 3,23 5,73
K- 2,05 3,53 5,23 2,70 4,83 5,05 5,60 3,65 2,73 2,78 1,95 4,93 5,73 3,58 2,35 3,90 2,23 5,13 4,40 4,70
M+ 2,00 3,00 4,60 2,95 4,00 5,35 5,20 3,75 2,90 3,48 2,60 5,35 5,45 3,83 2,68 3,73 2,73 5,25 3,93 5,30
M- 2,10 3,33 4,75 3,28 4,25 5,10 5,30 3,48 2,80 3,15 2,85 5,20 5,03 4,00 2,83 3,80 2,83 5,35 4,80 5,45
p 0,82 0,03 0,03 0,28 0,00 0,75 0,68 0,54 0,87 0,00 0,06 0,68 0,16 0,46 0,52 0,70 0,22 0,47 0,00 0,01  

 

Enkät
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Figur 1 Diagram som visar deltagarnas skattning på de olika enkätfrågorna 

 

På denna generella översikt visas hur deltagarna bedömde de olika agenterna på 
en likertskala. Överlag följs dessa bedömningar. Efter en Anovaanalys 
framträdde de avvikelser som var signifikanta. Framförallt gäller detta punkterna 
nr:10 (p = 0,001) nr:19 (p = 0,001) nr:5 (p = 0,002) samt punkterna nr:20 (p = 
0,005) nr: 2 (p = 0,031) och 3 (p = 0,031). 

Punkt nr:10 och nr:19 indikerar att både den feminina kvinnoagenten (K+) och 
den maskulina mansagenten (M+) bedömdes ha mer utstrålning och vara mer 
attraktiva än de båda neutrala agenterna vilket stödjer H.3a. Dessutom 
uppfattades dessa agenter som mer (5)varma, (3)personliga och (2)intressanta (får 
deltagaren att lyssna mer) än de neutrala agenterna (dock med en liten skillnad 
för den maskulina mansfiguren). Den feminina kvinnoagenten bedömdes även 
som mer trevlig än de båda neutrala agenterna. Detta indikerar att agenterna 
bedömts enligt attraktionsstereotypen och därmed stödjer H.3b. Resultatet ger 
även stöd för H.2c och H.2d vilket visar att den feminina kvinnoagenten bedöms 
som mer personlig och varm än de båda mansfigurerna samt den neutrala 
kvinnofiguren. 
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När denna generella översikt delas upp efter ålder framträder nya intressanta 
samband. 

Yngre deltagare 
Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelser för yngre deltagares skattning av agenter 

Y L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20
K+ 2,2 2,3 4,6 2,6 3,5 5,5 5,1 3,3 2,2 4,2 2,9 5,3 5,9 3,4 2,0 3,5 2,1 5,9 3,4 6,1
K- 2,2 3,9 5,2 3,0 4,8 5,2 5,7 3,5 2,7 2,7 2,2 5,1 5,9 2,8 2,2 3,6 2,1 5,5 5,3 4,9
M+ 1,9 3,5 5,2 2,8 4,1 5,4 4,8 4,0 2,6 3,0 2,5 5,2 5,3 3,8 2,1 3,6 2,5 5,3 4,8 5,2
M- 2,2 3,6 5,1 3,6 4,4 5,4 5,6 3,7 2,4 2,9 3,3 5,0 5,1 3,7 2,5 3,6 2,9 5,5 5,7 5,7

stdav 0,1 0,7 0,3 0,4 0,5 0,1 0,5 0,3 0,2 0,7 0,5 0,1 0,4 0,5 0,2 0,1 0,4 0,2 1,0 0,5  
 

Enkät: Yngre
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Figur 2. Diagram som visar yngre deltagares skattning av agenter 

 

Äldre deltagare 
Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelser för yngre deltagares skattning av agenter 

Ä L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20
K+ 2,3 2,7 3,5 3,2 3,5 5,3 5,4 3,3 3,1 4,3 2,2 4,8 5,4 3,6 3,1 3,5 2,7 5,4 3,1 5,4
K- 1,9 3,2 5,3 2,5 4,9 4,9 5,5 3,9 2,8 2,9 1,8 4,8 5,6 4,4 2,5 4,2 2,4 4,8 3,6 4,5
M+ 2,1 2,6 4,1 3,1 4,0 5,3 5,7 3,5 3,2 4,0 2,7 5,5 5,6 3,9 3,3 3,9 3,0 5,3 3,1 5,5
M- 2,1 3,1 4,5 3,0 4,2 4,9 5,0 3,3 3,2 3,4 2,5 5,4 5,0 4,4 3,2 4,0 2,8 5,3 3,9 5,2

stdav 0,2 0,3 0,7 0,3 0,6 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  
 

Enkät: Äldre
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Figur 3. Diagram som visar äldre deltagares skattning av agenter 
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Skillnader mellan yngre och äldre deltagares skattningar 

Sammantaget följer yngre deltagare och äldre deltagares bedömningar av 
agenterna varandra mycket nära och endast få anmärkningsbara skillnader finnes. 
När det gäller punkterna L10 och L19, gällande figurernas utstrålning och 
attraktivitet, så finner man en påtaglig avvikelse. Här visar de yngre deltagarna 
att de är endast den feminina kvinnofiguren som bedöms ha en större utstrålning 
samt ser bra ut. Övriga figurer bedöms således som mindre attraktiva. I den äldre 
deltagargruppen anser man emellertid att även den maskulina mansfiguren som 
mer attraktiv vilket bekräftar hypotes (3.a). En annan intressant avvikelse finner 
man gällandes för punkt L3 som visar att de yngre deltagarna anser att samtliga 
figurer är opersonliga i sin utformning. I den äldre deltagargruppen skattades 
dessa figurer istället varierande med där den feminina kvinnoagenten och den 
maskulina mansagenten uppfattades som mer personliga än de neutrala figurerna. 

Hypoteser gällande tidigare studier av Reeves och Nass. 

Inga av de hypoteser som hade duplicerats från tidigare studier gavs stöd. 
Tvärtom så bedömdes kvinnofigurerna som mer (17)trovärdiga och mer 
(14)engagerade/entusiastiska än mansfigurerna av båda grupperna vilket var 
motsatt mot ställd hypotes. 

Hypoteser gällande könsbaserade stereotyper. 

H.2a får inget stöd i någon av grupperna. Tvärtom bedöms, i den äldre gruppen, 
den neutrala kvinnoagenten som äga (4) mer expertkänsla och vara (9)mer 
erfaren på sitt område än mansfigurerna. I den yngre gruppen fans ett omvänt 
betraktelsesätt då det var den feminina kvinnoagenten som bedömdes ha mer 
expertkänsla och mer erfarenhet än de manliga figurerna. 

Enligt könsbaserade stereotyper bedöms män som mer självsäkra, dominanta, 
sakliga och bestämda enligt deltagarna stämmer inte detta för de figurer som 
ingick i experimentet. Istället bedömdes den neutrala kvinnoagenten, av de äldre 
deltagarna, som mer (8)dominant och (11)saklig än de båda mansfigurerna. I den 
yngre gruppen bedömdes den neutrala kvinnoagenten som mer (11)saklig och 
(13)bestämd. 

Hypotes 2.c förklarade att kvinnofigurerna (K+,K-) skulle bedömas som mer (3) 
personliga, (5)varma, (8)milda, (16)empatiska och (18)vänliga än mansfigurerna 
(M+,M-). I båda deltagargruppen bedömdes endast den feminina kvinnofiguren 
som mer personlig och varm. H.2c bekräftas därmed för den feminina kvinno-
agenten. 

Hypoteser gällande genus och attraktionsstereotyper. 

För att underlätta visuella urskiljande av skillnader mellan figurerna har diagram 
som endast visar kvinnofigurer respektive mansfigurer gjorts. Till dessa diagram 
gäller tabell 2 och 3. 
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Yngre deltagare 

Enkät: Yngre
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K+
K-

 
Figur 4. Diagram som visar yngre deltagares skattning av kvinnofigurer K+ och K- 

 

I översiktsdiagrammet (figur 1) visades ett stöd för att den feminina 
kvinnoagenten bedömdes ha mer (10)utstrålning och vara mer (19)attraktiv och 
därmed delvis bekräfta H.3a. Denna bedömning finner man även hos de yngre 
deltagarna. Här finner man dessutom några andra större skillnader. Framförallt 
punkterna 2,5,11 och 20. Det visar att den feminina kvinnoagenten fick 
deltagarna till att vilja (2)lyssna mer, bedömdes som mer (5)varm och (20)trevlig 
än den neutrala kvinnoagenten. Detta indikerar på ett stöd för H.2d. Ett svagt stöd 
för H.2e finns då den neutrala kvinnoagenten bedömdes som mer (11)saklig samt 
med mindre skillnad även som mer (7)självsäker och (8)dominant. 

 

Enkät: Yngre
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Figur 5. Diagram som visar yngre deltagares skattning av mansfigurer M+ och M- 

 

Inget stöd för attraktionsstereotypen på mansfigurerna kan ges. Detta eftersom 
punkt nummer 10 (utstrålning) endast uppvisar en mycket svag skillnad samt att 
punkt 19 (attraktion) visar ett mycket högt värde M=4,8 vilket indikerar att 
deltagarna inte bedömde figuren som attraktiv utan snarare som oattraktiv. H.3a 
bekräftas således inte. 
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Äldre deltagare 

Enkät: Äldre

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K+
K-

 
Figur 6. Diagram som visar äldre deltagares skattning av kvinnofigurer K+ och K- 

 

Även här finner man stöd för att den feminina kvinnofiguren bedömdes som mer 
attraktiv än den neutrala kvinnofiguren och bekräftande H.3a. På punkterna 
3,5,14,16 och 20 finner man också några större skillnader. Dessa punkter antyder 
att den feminina kvinnoagenten bedömdes som framförallt mer (3)personlig, 
(5)varm, 14)engagerad/entusiastisk, (16)empatisk och (20)trevlig än den neutrala 
kvinnoagenten och bekräftar H.2d. En motsägelse för attraktionsstereotypen visas 
emellertid eftersom den neutrala kvinnoagenten bedömdes ha en starkare 
(4)expertkänsla än den feminina kvinnoagenten. Det finns en svag tendens som 
även visar att denna agent anses vara mer (1)kunnig och mer (9)erfaren inom sitt 
område. Ett svagt stöd för H.2e finns även i denna grupp. 

 

Enkät: Äldre
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Figur 7. Diagram som visar äldre deltagares skattning av mansfigurer M+ och M- 

 

Även här syns en stor skillnad mellan figurerna på punkterna 10 och 19 som är en 
förutsättning för övriga attraktionsstereotyper och bekräftande av H.3a. Andra 
markanta skillnader finner man endast på punkt 7 och 13. Dessa punkter 
indikerar att den maskulina mansagenten skattades som mer (7)självsäker och 
(13)bestämd än den neutrala mansagenten och bekräftar därmed H.2f. 
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4.1 Sammanfattning av resultat 

Skillnader mellan yngre och äldre deltagare 

Endast två signifikanta skillnader fanns mellan de båda grupperna. En av dessa 
gällde figurernas attraktivitet, där yngre deltagare endast bedömde den feminina 
kvinnoagenten som mer attraktiv medan de äldre bedömde att även den 
maskulina mansagenten var mer attraktiv än de neutrala agenterna. Den andra 
skillnaden visade att de yngre deltagarna uppfattade figurerna som mer 
opersonliga än de äldre deltagarna. 

Hypoteser gällande tidigare studier av Reeves och Nass. 

Inga av de hypoteser som hade duplicerats från tidigare studier bekräftades. 
Istället uppvisades en negativ korrelation gentemot dessa studier då kvinno-
figurerna bedömdes som mer trovärdiga (H.1a) och mer engagerade/entusiastiska 
(H.1b) än mansfigurerna. 

H.1a – bekräftas ej 

H.1b – bekräftas ej 

H.1c – bekräftas ej 

Hypoteser gällande köns/genusbaserade stereotyper. 

H.2a bekräftas ej 

H.2b bekräftas ej 
Resultatet indikerade på att den feminina kvinnoagenten bedömdes som mer 
personlig och varm än de båda mansfigurerna. 

H.2c bekräftas för den feminina kvinnoagenten men ej för den neutrala 
kvinnofiguren 
Översikten visade att den feminina kvinnoagenten bedömdes som mer personlig 
och varm än den neutrala kvinnoagenten. I de åldersuppdelade resultaten visades 
ytterliggare stöd för stereotypifiering från såväl de yngre som de äldre deltagarna. 
Den feminina kvinnoagenten bedömdes som mer intressant, personlig, varm, 
engagerad/entusiastisk, empatisk och trevlig än den neutrala kvinnoagenten. 
Resultat från yngre och äldre deltagare visar dessutom att den neutrala 
kvinnoagenten bedömdes som mer saklig, självsäker och dominant än den 
feminina kvinnoagenten. 

H.2d bekräftas 

H.2e bekräftas 

När det gäller den maskulina mansfiguren så bedömdes den av de äldre 
deltagarna som mer självsäker och bestämd än den neutrala mansfiguren. 

H.2f bekräftas av den äldre deltagargruppen 

H.2g bekräftas ej 
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Hypoteser gällande attraktionsstereotypen. 

För att attraktionsstereotypen skulle vara gällande var det nödvändigt att H.3a 
bekräftades, dvs. att den feminina kvinnofiguren och/eller den maskulina 
mansfiguren bedömdes ha mer utstrålning och vara mer attraktiva än de neutrala 
figurerna. På översiktsanalysen fanns det ett sådant stöd för båda figurerna (dock 
svagt för den maskulina mansfiguren). Likaså fanns detta stöd för den feminina 
kvinnoagenten av såväl de yngre respektive äldre deltagarna. För den maskulina 
mansfiguren fanns detta stöd dock endast för de äldre deltagarna. 

H.3a - bekräftas för den feminina kvinnofiguren men otillräckligt stöd gavs 
för den maskulina mansfiguren 
På översiktsanalysen visades att den feminina kvinnofiguren uppfattades enligt 
attraktionsstereotypen då figuren ansågs vara mer varm, personlig, intressant och 
trevlig än de neutrala figurerna. Resultat från de åldersuppdelade resultaten (se 
figur 3) visade att de äldre deltagarna dessutom uppfattade denna figur som mer 
engagerad och entusiastisk än de båda neutrala agenterna. 

H.3b - bekräftas för den feminina kvinnofiguren 
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5. Diskussion 

Denna studie undersöker om människor överför sådana stereotyper som är 
kopplade till människors kön och utseende på virtuella agenter. Därtill var 
studiens syfte att undersöka huruvida visuella intryck påverkar deltagares 
bedömningar av virtuella agenter. Ett antal hypoteser var ställda för att undersöka 
dessa förhållanden. Dessa hypoteser var uppdelade för att pröva tre olika 
samband; hur de korrelerade med tidigare studier samt med köns/genusbaserade 
stereotyper samt med attraktionsstereotypen. 

När det gäller korrelation till tidigare studier av Reeves och Nass (1996) med 
röstgränssnitt hade tre hypoteser duplicerats. I samtliga fall fick Reeves och Nass 
då också stöd för sina hypoteser. I detta experiment fick dessa hypoteser inget 
sådant stöd. Istället visades i två fall (H.1a/H.1b) omvända förhållanden. Detta 
resultat indikerar på att det visuella haft en avgörande roll vid skattningen. 

När det gäller könsbaserade stereotyper fanns det mycket litet som indikerade att 
deltagarna överfört sådana på figurerna. Endast ett fall bekräftades - H.2c - som 
sade att de kvinnliga figurerna skulle bedömas som mer personliga, varma, milda, 
empatiska och vänliga än mansfigurerna - och då endast för den feminina 
kvinnoagenten. Här har det visuella också spelat en avgörande roll eftersom röst 
och text var de samma för kvinnoagenterna men där endast den feminina 
kvinnofiguren bedömdes vara mer personlig och varm än mansfigurerna. En 
antipati kunde också märkas för den neutrala kvinnofiguren. En antipati som har 
varit kopplad till de visuella intrycken. 

Resultaten visade även att stereotyper kopplade till maskulinitet/femininitet 
tilldelas på de virtuella figurerna. Dessa uppfattningar har uteslutande gjorts efter 
de visuella intrycken. 

För att attraktionshypotesen skulle vara gällande var en bekräftelse på H.3a 
(gällande utstrålning och attraktivitet för den feminina kvinnoagenten och den 
maskulina mansagenten) en förutsättning. På den generella översikten fanns ett 
sådant stöd men då en uppdelning i ålder gjordes var det endast äldre deltagare 
som visade detta stöd för båda figurerna. Yngre deltagare visade inget sådant stöd 
för den maskulina mansagenten. Anledningen till denna avvikelse är förmodligen 
kopplad till de yngre deltagarnas (särskilt de yngre pojkarna/männen) motvilja att 
skatta de manliga figurernas utseende. En intressant notering kunde nämligen 
göras under experimentet när de yngre männen skulle skatta agenternas utseende. 
Samtliga ungdomar visade då stor tveksamhet och ogillande att bedöma de 
manliga agenternas utseende. Några ungdomar förklarade detta explicit och 
svarade: Tror du att jag är homosexuell eller? 

Dessa urskiljningar av attraktivitet också endast ha fattats via de visuella 
intrycken, vilket följer samma förfarande gällande personperception för 
människor i den fysiska världen. 

Förutom att undersöka ställda hypoteser undersöktes det även om någon 
signifikant skillnad fanns mellan yngre och äldre deltagares uppfattningar på 
dessa agenter. Resultaten från detta experiment visade dock endast få eller små 
skillnader mellan grupperna. De yngre deltagarnas reaktion angående figurernas 
attraktivitet har redan nämnts. Att de yngre deltagarna ansåg samtliga figurer som 
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opersonliga medan de äldre deltagarna ansåg att figurerna var i olika grader 
opersonlig/personliga är dock en intressant notering. Anledningen till detta är 
oklar. Kanske indikerar detta att de äldre deltagarna i en större omfattning 
förmänskligat figurerna. 

Resultaten i detta experiment har varit intressanta och givande. Indikationer på att 
människor (deltagare) överför stereotyper på virtuella agenter genom visuella 
intryck har i vissa fall också kunnat bekräftas. Experimentet har dock ett antal 
metodologiska brister som är viktiga att nämna, i synnerhet för att kunna 
förbättra framtida studier. 

Metodologiska brister 

Denna undersökning ingår i ett nyligen startat projekt som studerar människa-
dator interaktion med särskild fokus på människa-agent interaktion. Utvecklingen 
av agentbaserade gränssnitt är också ett nytt område och få studier är gjorda där 
man involverar virtuella agenter i CASA studier. Oftast har sådana studier istället 
använt sig av text eller röstbaserade gränssnitt. Denna studie tillhör således ett 
nyöppnat område med många intressanta fynd att vänta. Problemet med att 
studera mindre etablerade eller outforskade områden är att det är ett öppet fält 
utan färdigtrampade stigar och risken att träda in på mindre fruktsamma områden 
är stor. Nyutvecklade projektområden riskerar också att drabbas av särskilda 
barnsjukdomar, dvs. olika brister och problem. Här nedan redovisas några 
tänkbara metodologiska brister. 

Brister i utformning av agenter - Agenternas utseende 

De två punkter som fick högst signifikanta värden på likertskalan gällde 
agenternas utseende och utstrålning. I enlighet med hypotes 3a uppfattades den 
feminina respektive den maskulina agenten som mer attraktiv och ha mer 
utstrålning än de båda neutrala agenterna. På denna punkt kan man därför säga att 
den grafiska utformningen lyckats väl. När det gäller de neutrala agenterna är det 
emellertid möjligt att deras utseende påverkat experimentet negativt. Den 
neutrala kvinnoagenten uppfattades t.ex. av ett par deltagare som en man (!). 
Detta skulle således kunna innebära att de använt stereotyper gällande för män 
när de svarat på svarsenkäten. Andra deltagare uppfattade samma agent som 
könlös och frågan är vilka stereotyper som aktiveras av en sådan uppfattning. När 
det gäller den neutrala mansagenten uppfattades den av flera deltagare som en 
pojke och inte som en fullvuxen man. Det är därför möjligt att det har påverkat 
deras bedömning av denna agent. Flera deltagare anmärkte även att denne agents 
utseende och röst inte var passande dvs, en tydlig mansröst tillsammans med en 
pojkes utseende. 

Agenternas yrkesroll 

I denna studie har också virtuella agenter som skall efterlikna realistiska läkare 
använts. Läkaryrket ansågs vara ett neutralt yrkesområde dvs. varken stereotypisk 
kvinnligt eller manligt. Vad som inte medräknades var att deltagarna (och 
människor i allmänt) förmodligen bär på stereotyper kopplade runt särskilda 
prototyper av läkare som troligen har påverkat deltagarnas bedömningar. Läkare 
bör rimligen uppfattas som kompetenta, intelligenta och trovärdiga oavsett kön 
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I synnerhet är det möjligt att detta påverkat resultat vad gäller den neutrala 
kvinnofiguren. Denna figur uppfattades enligt förväntan som oattraktiv, ha en 
liten utstrålning samt bedömdes vara mer kylig och opersonlig etc. Däremot 
bedömdes denna figur (framförallt av gruppen äldre deltagare) samtidigt som mer 
kompetent och saklig. Några deltagare förklarade att: ”-Hon var tråkig men 
saklig och lättare att förstå” eller ”- Hon verkar vara kompetent och kunnig.” 

Det kan också ha påverkat det faktum att könsbaserade stereotyper som leder till 
att män ofta bedöms som mer självsäkra, sakliga, erfarna, kunniga och som att ha 
mer expertis än kvinnor inte framträder i resultaten. 

Framtida studier bör därför vara uppmärksamma på vilken typ av yrkeskaraktär 
som används i liknande experiment. Eventuellt kan man använda agenter som 
inte uppvisar något yrkeskännetecken alls utan efterliknar ”människan på gatan”. 

Agenternas beteenderepertoar. 

Är det möjligt att agenternas grafiska utformning inte har varit tillräckligt 
realistiska för att stereotyper från den fysiska världen skall överföras på dessa 
agenter? I kapitel 2.4.2. förklarade jag att deltagarnas sociala och emotionella 
respons står i relation till hur realistiskt och synkroniserat virtuella agenters 
beteende uppfattas vara. Att utforma agenter efter konstens alla regler är 
emellertid en inte alldeles enkel sak. I den grafiska utformningen har man tagit 
notis av gällande påbud men det är möjligt att vissa brister har noterats av 
deltagarna. Några deltagare förklarade t.ex. att de uppfattade agenterna som 
mekaniska och stela. En deltagare uppfattade dem t.o.m. som robotar. Möjligen 
har fler deltagare delat denna uppfattning även om de explicit inte uttalat detta. 
Det är i så fall också möjligt att detta kan ha haft en negativ influens på 
experimentet. 

Agenternas röster och samtalsstil. 

Jag nämnde att det fanns deltagare som ansåg agenterna som mekaniska och 
stela. Flera deltagare berätta dessutom att de uppfattade ”agenternas röster” 
(särskilt den kvinnliga rösten) som monoton och tråkig. En bra röst är enligt Amy 
Baylor (Se s.41) en avgörande faktor för att människor skall uppfatta virtuella 
agenter positivt och realistiskt. 

När det gäller samtalsstil var det många deltagare som reagerade på den manliga 
röstens samtalsstil och tempo. Många uppfattade dennes långsammare tempo på 
ett negativt sätt. Att denne röst dessutom hade längre pauser uppfattades av 
många som att han var mer tveksam. Detta kan då ha påverkat deltagarnas 
helhetsuppfattning av de manliga agenterna på ett icke-stereotypiskt sätt, dvs. 
istället för att uppfattas som bestämda, säkra, dominanta, kompetenta etc. 

Brister i utformning av svarsenkät. 

Att utforma en svarsenkät som håller hög grad av validitet och tillförlitlighet är 
en vetenskap i sig. Den svarsenkät som har använts i experimentet har möjligen 
varit otillfredsställande på olika sätt. Dels är det möjligt att de alternativ av 
egenskaper och attribut som använts har varit otydliga och inadekvata. Jag 
nämnde tidigare att en pilotstudie hade gjorts för att undersöka om de egenskaper 
och attribut som användes kunde förstås tydligt av speciellt ungdomar. Efter 
denna pilot redigerades också den dåvarande enkäten till den som är gällande i 
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experimentet t.ex. ändrades karismatisk till stark utstrålning, kompetent till 
mycket erfaren på sitt område etc. Likväl uppkom det under experimentet många 
oklarheter kopplade till dessa begrepp. Särskilt svårt hade många ungdomar med 
begrepp som; personlig/opersonlig; mild/dominant; saklig/ickesaklig samt 
empatisk/icke-empatisk. Det förekom också ofta att ungdomarna bad om hjälp 
för att förstå ett ord när de utförde sina bedömningar varvid experimentledaren 
försökte hjälpa dem så att begreppet uppenbarades. Risken är alla ungdomar inte 
har fullständigt klarhet i begreppets betydelse och kryssar i felaktigt på 
svarsenkäten. Det är också möjligt att många ungdomar inte har bett 
experimentledaren om hjälp utan svarat utan att egentligen inte veta vad de 
kryssat i. Även om ungdomarnas bedömningar inte överlag särskiljs från de äldre 
deltagarnas är det rimligt att bedöma denna grupps resultat äga en låg validitet. 

Brist i urval av deltagare 

En rimligt given kritik är att deltagarnas åldersvariation i den äldre gruppen, 25-
65 år, kan anses vara något väl tilltaget. Vid en precis undersökning vore det 
lämpligt att använda en mindre spännvidd i denna grupp t.ex. 35-40 år. 
Anledningen till denna generösa spännvidd är rent praktisk. Uppsatsen är en 
magisteruppsats med en total arbetstid fördelad på ca 5 månader. Rekrytering av 
deltagare är en inte alltid självklar och enkel process. Att göra ett sådant urval i 
den äldre gruppen skulle innebära och kräva en större tidsmarginal. Varför 
samma problem inte uppstod vid rekrytering av yngre deltagare beror på att en 
stor andel av dessa är hämtade från en ungdomsgård för just denna åldersgrupp. 

Andra tidigare kritiska faktorer 

Dessutom bör tidigare riktad kritik mot ”The media equation” och CASA studier 
sättas i relation till detta experiment (även om Nass har dementerat dessa kritiska 
synpunkter). Detta gällde framförallt för antropomorfism, orientering mot 
programmeraren och reaktivitet. 

Antropomorfism 

Utifrån experimentets kvalitativa moment var det inga av deltagare som sade sig 
antropomorfiera av datorer. Istället reagerad de flesta deltagare med förvåning på 
frågor som hänvisade till detta. Några deltagare förklarade emellertid att de 
kunde föreställa sig att förmänskling av datorer var möjligt men att det inte gällde 
dem själva. Det fanns dock ett fall av förmänskling i experimentet. När 
deltagarna refererade till de virtuella figurerna under experimentet så använde de 
personliga pronomen som han/hon istället för att beskriva dem som t.ex. den där 
figuren. 

Förmänskling genom språket är också vanligt bland människor som sysslar med 
robotik. De har ofta införlivat i språket olika metaforer av det mänskliga sinnet 
som de överför direkt på robotar. Man talar helt enkelt om robotars som om de 
vore människor med en förmåga till att lära sig, som reagerar på belöning och 
bestraffning samt med attribut som perceptionssystem, minne, personlighet, 
autonomi och t.o.m. humor. Det är helt enkelt bekvämt att överföra mänskliga 
attribut direkt på robotar så att det har utvecklats till en språklig konvention inom 
denna kultur. Liknade språk används vid datorprogrammering samt vid 
datoranvändning. 
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Orientering mot programmeraren 

Kritik mot CASA-studier som gäller orientering mot programmeraren 
dementerades av Reeves och Nass då deltagare själva förnekat att de haft 
programmeraren i åtanke vid experimentet. I denna studie utfrågades inte 
deltagarna i denna fråga men en yngre deltagare berättade ändock spontant och 
självmant att han hade programmeraren i åtanke under experimentet. En annan 
deltagare förklarade att det inte var mot själva datorn och programmeraren som 
man orienterade sig emot utan det var mot programmet. Detta skulle man kunna 
beteckna som orientering mot programvara. 

Reaktivitet 

Att deltagare i olika studier påverkas av omständigheter runt experimentet är 
vanligt förekommande och kallas i vetenskapliga kontexter för reaktivitet. Det 
medför en risk att deltagarna ger sådana svar som de tror förväntas av dem. För 
att undvika reaktivitet i detta experiment gavs deltagarn inga indikationer av att 
det var deltagarnas stereotyper som undersöktes. Deltagarna fick också göra sina 
bedömningar enskilt utan experimentsledarens övervakande. En viktig faktor för 
att deltagarna skulle ge opåverkbara bedömningar var att påpeka att experimentet 
var fullständigt anonymt. 

Slutligen finns kritik mot CASA-studierna som påpekar att människor inte 
uppvisar samma rika sociala beteende vid datorinteraktion som vid interpersonell 
interaktion. Vad som betecknas som ett rikt socialt beteende är också 
diskuterbart. Variationer i det sociala beteendet finns även i den fysiska världen 
mellan t.ex. extroverta och introverta individer. I detta experiment som 
motsvarade en föreläsning i den fysiska världen bestod det sociala beteendet 
främst av att lyssna på två datorfigurer. Hur det sociala beteendet vid denna 
virtuella föreläsning skiljer sig från en autentisk föreläsning har ej heller varit 
fokus för denna studie. Det beteende som deltagarna uppvisade i detta experiment 
avvek inte dock inte för vad som betecknades vara att adekvat. Mer parten 
deltagare ägnade sig åt att stillsamt lyssna och observera dessa två datorfigurer. 
Andra valde att lägga mer fokus på det auditiva och blundade under stora delar av 
föreläsningen för att koncentrera sig på vad som sades vilket kan ha påverkat 
bedömningen då det är det visuella som är av vikt för denna studie. 
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6. Slutsats 

I denna undersökning har resultat visat stöd för några av de ställda hypoteserna 
vilket indikerar att deltagarna (människor) överför köns/genusbaserade- och 
attraktionsstereotyper som är gällande för människor i den fysiska världen till 
virtuella agenter i den virtuella världen. 

Förutom att undersöka om stereotyper överfördes på virtuella figurer så var det 
dessutom av intresse att undersöka om de visuella intrycken påverkat deltagarnas 
skattningar av figurerna. Resultaten stöder att detta skulle vara fallet. 

Experimentet innehöll också en del metodologiska brister som uppenbarades 
efter experimentet. Vad man kan säga är att även om denna studie initialt inte var 
utformad som en pilotstudie kan den betraktas som en pilot till kommande 
projekt. Mycket intressant och viktig data har samlats in för framtida studier 
inom projektområdet människa-agent interaktion. Avslutningen på denna studie 
är således starten på en ny förbättrad studie. 
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Bilaga 1. Script använt i experimentet. 

Script 1 
Nattarbete innebär att man får en annorlunda dygnsrytm. En del personer trivs 
mycket bra med natt- och skiftarbeten. De är ofta utpräglade kvällsmänniskor 
även när de är lediga. De är bra på att ställa om sina sömnvanor; de har ett relativt 
litet behov av sömn och de kan utan svårighet somna en stund när det finns tid för 
en tupplur. Men – skiftarbetare kan få sömnproblem när de blir äldre. Från 40-
årsåldern ungefär kan de problemen komma smygande. Förutom sömnvanor 
måste skiftarbetare också ställa om sina matvanor. Det allmänna rådet här är att 
inte äta alls under natten, eller i alla fall så lite som möjligt. Detta för att nästan 
alla människor som arbetar på natten ändå fortsätter att följa sin vanliga 
biologiska klocka: Dagsljuset och det sociala livet håller kvar 
ämnesomsättningen i normal rytm – så på natten är kroppen sämre på att ta upp 
näringsämnen. Följden blir då att halterna av blodfetter blir extra höga efter en 
måltid på natten, och det ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. En bulle på natten 
höjer också halten av blodsocker mer än vad samma bulle gör på dagen, och det 
tycks som om kraftiga svängningar i blodsockerhalten ökar risken för 
åldersdiabetes. Men mat påverkar även känslan av sömnighet. Personer som inte 
äter alls under ett nattpass är lika bra i reaktionstester som småätare är, men de 
känner sig sömnigare. Därför kan det vara en god idé att äta något lätt som en 
varm soppa till exempel. Nattens tyngsta period infaller under de så kallade 
”vargtimmarna” vid fyratiden på morgonen. Då är blodets halt av hormonet 
melatonin som högst, vilket ger maximal grad av sömnighet. Då sjunker 
nämligen både kroppstemperatur och blodtryck till dygnets lägsta nivåer, och 
ämnesomsättningen går ner på sparlåga. Vi känner oss frusna och trötta. 
 
Script 2 
En tupplur under natten kan göra gott. 10 minuters sömn kan göra en person 
piggare i flera timmar. Om möjligt kan man också sova 80-90 minuter, vilket 
motsvarar en hel sömncykel. En mellanlång tupplur, däremot, kan innebära att 
man vaknar vimmelkantig. Rent biologiskt är vi som människor utpräglade 
dagdjur. Vi behöver dagsljus för vårt färgseende, och kroppen kan utnyttja ljuset 
till att tillverka D-vitamin. Men enstaka personer som arbetar på natten vända på 
dygnet helt och hållet. Deras melatoninhalt är som högst på eftermiddagen 
istället, medan de under natten är pigga och äter med god aptit. Men på fritiden 
kan det bli problem. Under perioder av ledighet när många vill vara vaken dagtid, 
får dessa personer kämpa mot den biologiska klockan på samma sätt som andra 
nattarbetare gör när de jobbar. De så kallade vargtimmarna infaller på 
eftermiddagen ända tills kroppen har anpassat sig till den nya rytmen. Och då är 
kanske ledigheten över. Den som bestämmer sig för att försöka göra natten till 
dag kan bära mörka solglasögon på hemväg under ljusa morgontimmar eftersom 
mörker bibehåller en hög halt av melatonin i blodet, och det i sin tur talar om för 
kroppen att det är dags att vila. Starkt ljus under natten sänker i stället 
melatoninhalten, vilket ökar vakenheten. Volvos lastbilsfabrik i Skövde har i 
samarbete med medicinforskare byggt om ett pausrum till ljusrum. Halten av 
melatonin i blodet sjunker hos de nattarbetare som tar sin rast i ljusrummet, och 
de känner sig piggare under natten och sover bättre på dagen. Men ett problem är 
att man inte riktigt vet vad som händer i kroppen på lång sikt. 
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Bilaga 2. Enkät/underlag använd i 
experimentet 

Nr: Kön: Ålder: 
1: K+ K- 2: M+ M- 
1: M+ M- 2: K+ K- 

Introduktion (muntligt): 

Vi är glada att du hjälper oss med detta. Det du ska få göra är att se och 
lyssna på två datorfigurer som pratar om dygnsrytm och skiftarbete och om 
vad som händer i kroppen då. Den första är dr. Elm, den andra dr. Ask. Efter 
varje föreläsning ber vi dig svara på några frågor om vad du tycker om de här 
figurerna, Först den ena, sen den andra. Det är inte något kunskapstest eller 
minnestest utan undersöker endast din uppfattning av dessa figurer. Det du 
svarar är också helt anonymt. Det enda jag skulle vilja veta är hur många år 
du är. Du kan också när som helst avbryta detta och säga att du inte vill 
fortsätta. 

Start av experiment 

Föreläsning av Agent 1. (Dr Ask eller Dr Elm) 
Föreläsning av Agent 2. (Dr Ask eller Dr Elm) 

Avslutningsvis: 

Fråga angående agents maskulinitet/(neutralitet)/femininitet. 
Tycker du att Dr Ask är en manlig (maskulin), kvinnlig (feminin) eller neutral 
karaktär? 
Tycker du att Dr Elm är en manlig (maskulin), kvinnlig (feminin) eller 
neutral karaktär? 
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Bilaga 3. Svarsformulär använd i 
experimentet 

Nedan kommer ett antal motsatsord för att beskriva någons egenskaper. Ringa in 
var du tycker den här karaktären – doktor Elm/doktor Ask – hamnar. Om du 
hittar något konstigt ord, fråga oss vad det betyder! – När du är klar sedan, säg 
också till oss! 

kunnig 1 2 3 4 5 6 7  okunnig 

får mig att lyssna 1 2 3 4 5 6 7  får mig inte att 
lyssna 

personlig  1 2 3 4 5 6 7  saklig 

stark expertkänsla,  
trovärdig 1 2 3 4 5 6 7  

svag expertkänsla,  
inte särskilt 
trovärdig 

varm 1 2 3 4 5 6 7  kylig 

obegåvad 1 2 3 4 5 6 7  begåvad 

osäker på sig själv 1 2 3 4 5 6 7  säker på sig själv 

mild 1 2 3 4 5 6 7  dominant 

mycket erfaren  
inom sitt område 1 2 3 4 5 6 7  inte särskilt erfaren  

inom sitt område 

svag utstrålning  1 2 3 4 5 6 7  stark utstrålning 

blyg, inåtvänd 1 2 3 4 5 6 7  öppen, utåtriktad 

dålig på att berätta  
och förklara 1 2 3 4 5 6 7  bra på att berätta  

och förklara 

tveksam  1 2 3 4 5 6 7  bestämd 

engagerad,  
entusiastisk 1 2 3 4 5 6 7  oengagerad,  

likgiltig 

någon man tror på  1 2 3 4 5 6 7  inte någon man tror 
på  

stark vilja  1 2 3 4 5 6 7  svag vilja 

ovänlig 1 2 3 4 5 6 7  vänlig 

ser bra ut, snygg  1 2 3 4 5 6 7  ser inte bra ut, ful 

otrevlig  1 2 3 4 5 6 7  trevlig 
 


