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Abstrakt

Hur påverkas personlighetsbedömning av stereotyper och beteendeinformation? Trots samma 

beteendeinformation, varierar vår bedömning av andra beroende på personens grupptillhörighet? 

Huvudhypotesen var att en skillnad skulle kunna observeras i hur personlighetsbedömning påverkas 

av stereotyper för kön, ålder och etnicitet och dessutom ämnade studien klargöra hur dessa 

kategorier interagerar med varandra. Vi predicerade även att resultaten skulle komma att visa en 

skillnad mellan hur kategorierna kön, ålder och etnicitet uppfattas på dimensionen värme och kyla. 

Hypotesen testades på 72 studenter från Lunds Universitet och Lunds tekniska högskola (LTH). 

Genom ett antal förstudier försågs studien med 80 påståenden med beteendeinformation samt åtta 

bilder. En dataapplikation togs fram specifikt för att användas i denna studie. Vid testtillfället blev 

testdeltagarna presenterade för de åtta bilderna samt beteendeinformationen. Den slutgiltiga 

analysen visade ett signifikant resultat för hypotesen gällande huruvida beteendeinformation tolkas 

annorlunda beroende på kategoritillhörighet. Vidare visade resultaten en signifikans för att kall 

information påverkar personlighetsbedömning mer än varm information.

Stereotyper, personlighetsbedömning, beteendeinformation, värme, diagnosticitet, korrektion,
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Inledning
Separat har stereotyper och beteendeinformation under en lång tid studerats inom psykologin. Det 

har däremot inte bedrivits  djupgående studier  som berör en kombination av dessa två fenomen 

(Fiske,  Cuddy  &  Glick,  2002;  Skowronski  &  Carlston,  1987)  och  deras  inverkan  på 

personlighetsbedömning. Det är genom detta glapp i forskningen som intresset uppstått att försöka 

förstå huruvida vi bedömer de individer vi möter för första gången olika beroende på stereotyperna 

för  kategorierna  kön,  ålder  och  etnicitet.  Syftet  med  den  aktuella  studien  är  att  utröna  om 

personlighetsbedömning på dimensionen värme/kyla varierar beroende på kategoritillhörighet. Hur 

påverkas  personlighetsbedömning  av  stereotyper  och  beteendeinformation?  Trots  att 

beteendeinformationen är den samma, varierar en individs bedömning beroende på de stereotyper 

denne tillskriver personen?

Stereotyper 

Det är  ett  vedertaget antagande att  stereotyper påverkar vår bedömning av individer i  vår 

omgivning (Yzerbyt, Rocher & Schadron, 1997). Ett fåtal stereotyper är positiva, dock innebär ofta 

stereotyper och generalisering av grupper något negativt (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer & 

Vohs, 2001). Stereotyper kan jämföras med etiketter som associeras med en mängd attribut. Dessa 

stereotypa uppfattningar påverkar i sin tur hur vi bearbetar information och sedan agerar utefter den. 

När  vi  interagerar  med  andra  individer  söker  vi  logiska  förklaringar  till  deras  beteende,  dessa 

förklaringar kommer ur dessa stereotypa uppfattningar. Sociala stereotyper kan därmed beskrivas 

som en gemensam uppfattning om ett visst  attribut eller agerande som karakteriserar en specifik 

social  grupp. Denna uppfattning appliceras på enskilda individer.  Utsträckningen av en specifik 

stereotyps påverkan på bedömning beror på hur subjektivt accepterad den är, det vill säga i vilken 

mån den enskilda individen är medveten om att  denne handlar stereotypt.  Även den uppfattade 

sannolikheten  för  att  ett  stereotypt  beteende  kan  tillskrivas  en  individ  styrs  av  stereotypa 

föreställningar.  På  så  vis  bekräftar  stereotyper  den  sociala  ordningen  (Yzerbyt  et  al.,  1997). 

Stereotyper skapas och omskapas som en konsekvens av favorisering, vilket medför att det bildas 

ingrupper och utgrupper (Baumeister, et al., 2001). Begreppet ingrupp syftar till de grupper som 

individen själv identifierar sig med, varpå utgrupp syftar till grupper som individen inte identifierar 

sig med och som inte upplevs tillhöra ingruppen (Fiske et al., 2002).

Korrektion

På vilka grunder personlighetsbedömning sker påverkas av ytterligare faktorer än huruvida 

personen vill göra en noggrann bedömning. För vissa individer är det viktigare att inte framstå som 

fördomsfull än att vara korrekt i sin bedömning av personen. Ett exempel på korrektion är när vita 
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individer uppger ett väldigt positiva intryck av mörkhyade individer. Individen korrigerar för den 

negativa  uppfattning  som  denne  egentligen  har  om  samhällsgruppen  mörkhyade,  vilket  är  ett 

resultat av att vilja undvika att framstå som fördomsfull (Olson & Fazio, 2004).

Personlighetsbedömning på dimensionen av värme och kompetens

Fiske et al. (2002) anser att stereotypinnehåll kan sammanfattas med hjälp av två dimensioner, 

värme  och  kompetens,  där  värmedimensionen  fångar  upp  personlighetsdrag  såsom  vänlighet, 

hjälpsamhet,  uppriktighet,  samt  trovärdighet  (Cuddy,  Fiske  &  Glick,  2007).  Begreppet  moral 

används  ofta  för  att  beskriva  värmedimensionen.  För  att  få  en  bredare  förståelse  för  hur 

värmedimensionen påverkas av stereotyptillhörighet kommer vi att sammanlänka de två begreppen 

värme och moral  (Wojciszke,  2005).  Kompetensdimensionen omfattar  personlighetsdrag så som 

kapabel,  kompetent,  självsäker samt skicklig  (Cuddy et  al.,  2007).  Enligt  Wojciszke (2005) har 

moralrelaterat  beteende  större  betydelse  för  hur  vi  bedömer  andra  individer  samtidigt  som 

kompetensrelaterat  beteende  har  större  påverkan  på  individens  självbild.  Med  grund  i  detta 

innefattar  inte  föreliggande  studie  kompetensdimensionen  då  studien  utgår  från  ett 

socialpsykologiskt perspektiv av personlighetsbedömning. 

I  mötet  med  andra  finns  behov  hos  individen  att  skapa  sig  en  uppfattning  om  dennes 

intentioner. Har personen vi möter positiva eller negativa intentioner och hur bedömer vi dennes 

förmåga att förverkliga dessa? Dimensioner av stereotyper uppkommer på så sätt som ett resultat av 

mänskliga  interaktioner  (Fiske,  1992,  1993).  Fiske  et  al.  (2002)  beskriver  hur 

personlighetsbedömning påverkas av dimensionerna värme och kompetens. Vidare beskriver Fiske 

et  al.  (2002)  hur  olika  grupper  uppfattas  på  denna  dimension.  Fiske  et  al.  (2002)  har  studerat 

subgrupper till etnicitet, såsom araber, asiater och judar. Asiater uppfattas vara kompetenta, vilket är 

en positiv stereotyp, men bedöms även vara kalla, vilket i  motsats till  kompetens är en negativ 

stereotyp. Detta kan tolkas som ingruppens sätt att visa sitt ogillande gentemot denna grupp. Icke 

traditionella  kvinnor  uppfattas  som  kompetenta  och  kalla  medan  gruppen,  äldre  traditionella 

kvinnor anses vara varma och med låg kompetens. Kategorin män uppfattas, oberoende av ålder 

som kalla och kompetenta. Utgrupper som uppfattas vara varma och med låg kompetens tycker 

ingruppen synd om, samtidigt som utgrupper så som asiater, vilka upplevs vara kompetenta men 

kalla möts av avund. De grupper, vilka varken anses varma eller kompetenta, behandlar samhället 

snarare med förakt (Fiske et al., 2002).

Fiske et al. (2002) gjorde nio olika surveyundersökningar i syfte att bland annat fastställa vilka 

grupper som samhället kategoriserade. Några av de grupper som användes i studien var rika, fattiga, 

äldre, hemmafruar, asiater, judar samt mörkhyade individer. Testdeltagarnas uppgift var att skatta 
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vad de trodde att samhället generellt ansåg om de individer som presenterades utifrån värme och 

kompetens. Studiens resultat visade att äldre och handikappade skattades som varma och med låg 

kompetens. Män, rika individer och judar uppfattas som kalla och mycket kompetenta. Fattiga och 

hemlösa individer uppfattas varken vara varma eller kompetenta (Fiske et al., 2002). Resultaten ger 

viss  förklaring till  hur vissa grupper har  behandlats  ur  ett  historiskt  perspektiv,  där  exempelvis 

mörkhyade sågs som en låg-statusgrupp som övriga samhället lätt kunde utnyttja och kontrollera på 

grund av social ordning, i kontrast till judar som till exempel många tyskar ansåg vara en fiende, ett 

potentiellt  hot  som var  tvunget  att  elimineras  (Allport,  1954).  Med utgångspunkt  i  Fiske  et  al. 

(2002) så använder vi  oss av samhällskategorier  i vår studie,  dock färre i antalet.  Föreliggande 

studie innefattar tre olika kategorier med vardera två nivåer, kön (män respektive kvinnor), ålder 

(unga respektive gamla) och etnicitet  (svenskar respektive icke-svenskar).  Utifrån Fiske et  al.´s 

(2002) studie kan antagandet göras att de flesta utgrupper skattas högt på en dimension och lågt på 

den  andra.  De  som  anses  vara  varma  och  inte  kompetenta  uppfattas  som  medgörliga  och 

underordnade. Den motsatta dimensionen där individer uppfattas vara kalla och kompetenta anses 

istället som framgångsrika konkurrenter. De utgrupper som anses som varma och inte kompetenta 

förväntas varken vara kapabla till eller vilja skada ingruppen. När det gäller individer som tillhör 

utgrupper som upplevs vara kompetenta och kalla antas dessa individer enbart vara intresserade av 

att  uppfylla  sina egna mål.  Vissa utgrupper,  såsom fattiga,  hemlösa och drogmissbrukare anses 

varken vara varma eller kompetenta utan istället fientliga, oärliga och obegåvade (Fiske, Xu, Cuddy 

& Glick, 1999; Fiske et al., 2002; Cuddy et al., 2007; Lee & Fiske, 2006). Dessa grupper framkallar 

känslor såsom förakt och avsky. När människor interagerar med varandra är den prefontala barken i 

hjärnan aktiv. När bilder på drogmissbrukare eller hemlösa människor visas för mottagaren visar 

denna del av hjärnan på signifikant mindre aktivering, vilket kan tyda på att mottagaren uppfattar 

dessa  grupper  som  mindre  betydelsefulla  (Harris  &  Fiske,  2006).  Det  motsatta  sker  när  vi 

interagerar  med  personer  som anses  vara  varma  och  kompetenta,  då  främst  de  individer  som 

mottagaren anser tillhöra ingruppen (Fiske et al. 2002). 

Som tidigare nämnts har Fiske et al. (2002) funnit stöd för att värme och kompetens skiljer sig 

över olika utrupper, där de flesta utgrupper skattas högt på en dimension och lågt på den motsatta. 

Enligt dessa nio surveyundersökningar stämmer distinktionerna för kategorierna kön och etnicitet in 

på dimensionerna värme och kompetens (Fiske et al., 2002). Senare studier har även de, oberoende 

av kulturell påverkan, funnit stöd för hypotesen om att stereotyptillhörighet påverkar uppfattning 

om en individs värme och kompetens (Cuddy et al., 2009). Den aktuella studien skiljer sig från 

Fiske et al.´s (2002) då, utöver att studera stereotyper och personlighetsbedömning på dimensionen 

värme har beteendeinformation integrerats i studien.
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Diagnostisk och icke diagnostisk information 

Det  finns  en  lång  tradition  inom  socialpsykologin  som  visar  på  vikten  av  kontextuell 

information vad gäller social perception (Krueger & Rothbart, 1988), att lära sig något negativt om 

en person påverkar oss t ex mer än om vi får positiv information om denne. Negativ information 

genererar noggrannare bearbetning,  individen värderar informationen en längre tid och påverkar 

således den slutgiltiga personlighetsbedömningen mer än positiv information. Detta betyder inte att 

positiv information utesluts vid personlighetsbedömning, utan att det krävs större mängd positiv än 

negativ information (Baumeister et al., 2001).

När  Hamilton  och  Huffman  (1971)  studerade  hur  individer  skapar  sig  intryck  av  andra 

individer  så  fann  de  att  icke  eftersträvansvärda  attribut  påverkar  personbedömning  mer  än 

eftersträvansvärda  attribut.  Hamilton  och  Huffman  (1971)  förklarar  resultatet  utifrån  vad  vi 

människor uppfattar som nyttig och användbar information. Gott beteende är vanligt och accepterat 

medan dåligt  agerande i  större  utsträckning avslöjar  individens  karaktär  och är av den orsaken 

mycket viktigt att vara medveten om. 

Skowronski  och  Carlston  (1987)  studerade  hur  människor  söker  ledtrådar  i  individers 

beteende  och  hur  dessa  positiva  och  negativa  erfarenheter  påverkar  personlighetsbedömning. 

Skowronski och Carlston genomförde 1987 en studie som syftade till att utröna vilka beteenden vi 

bedömer  vara  relevanta  vid  personlighetsbedömning.  På  dimensionen  moral  och  kompetens 

studerade Skowronski och Carlston (1987) vilka beteenden som styr hur sannolikt vi bedömer det 

vara att en person skall agera på ett specifikt vis. Vidare studerade Skowronski och Carlston (1987) 

vilka  beteenden på  dimensionen moral  och  kompetens  som påverkar  vårt  minne  mer  än  andra 

beteenden.  Ett  hundratal  beskrivna  beteenden togs  fram vilka  innehöll  information  om ärlighet 

respektive oärlighet samt intelligens respektive icke-intelligens. I testets första del fick deltagarna 

skatta  sannolikheten  för  att  en  individ  med  ett  visst  attribut  skulle  visa  på  ett  visst  beteende. 

Exempelvis  hur  sannolikt  är  det  att  en  oärlig  person  stjäl  någons  plånbok?  Experimentets 

testdeltagare fick vardera ett häfte vilket innehöll beteendeinformation. Att använda ett häfte i en 

vetenskaplig  studie  kan  anses  vara  en  omodern  metod,  vi  använder  i  stället  en  ny,  modern 

dataapplikation, specifikt framtaget för denna studie. Resultaten från Skowronski och Carlston´s 

(1987) studie visar att när en person beräknar hur sannolikt det är att ett visst agerande skall utföras 

så uppfattar personen att negativ information om en individ, förutsatt att beteendet är relaterat till 

moral,  vara mer diagnostiskt än positiv information.  Bär däremot beteendet information som är 

kompetensrelaterat så uppfattas negativ information som mer diagnostiskt än positiv information. 

Syftet med studiens andra del var att studera de faktorer som påverkar hur väl vi minns ett beteende. 
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Skowronski och Carlston (1987) predicerade att testdeltagarna kommer att minnas ett moralrelaterat 

beteende  bättre  om  det  innehåller  negativ  information.  Ett  omoraliskt  agerande  kommer  att 

uppfattas som avvikande och mer informativt och är således lättare att minnas. Generellt uppfattas 

människan som intelligent, ett kompetensrelaterat beteende som tyder på ointelligens strider då mot 

den uppfattningen och upplevs då vara avvikande.  Skowronski och Carlston  (1987)  predicerade 

följaktligen  att  testdeltagarna  kommer  minnas  ett  ointelligent  beteende  bättre  än  ett  intelligent 

beteende. Beroendevariabeln för experimentets andra del var ett minnestest där testdeltagarna skrev 

ner de beteenden som de kunde minnas från experimentets första del. Testresultaten visade på en 

signifikans  vad  gäller  en  individs  förmåga att  minnas  ett  kompetensrelaterat  beteende  som bär 

negativ  information.  Resultaten  för  beteenden relaterat  till  moral  visade inte  någon signifikans. 

Individer minns inte negativa beteenden, kopplat till moral, lättare än positiva. Med grund i dessa 

testresultat utarbetade Skowronski och Carlston (1989) en teori om kategoriskt diagnositet. Teorin 

ämnade förklara på vilka grunder människor skapar sig en uppfattning om de individer de möter 

utifrån den information som finns tillgänglig, för att därefter kategorisera dem. När individer gör 

personbedömningar utifrån kategorier och attribut så anses vissa beteenden vara mer informativa än 

andra. Skall vi skapa oss en uppfattning om huruvida en person är oärlig eller inte så får vetskapen 

om en tidigare brottslig handling stor betydelse. I en senare studie så konstaterar Skowronski och 

Carlston (1992) att för att uppfattas som moraliskt god så måste du konsekvent bete dig moraliskt 

gott,  medan omoraliskt beteende inte kräver att du konsekvent beter dig omoraliskt.  Författarna 

fann även att ett gott intryck som var baserat på en god moralisk handling snabbt kunde förändras 

till ett negativt intryck om samma person agerade omoraliskt. Däremot så var ett negativt intryck 

vid första mötet ej lika lätt att påverka av en god moralisk handling.

Locksley, Borgida, Brekke och Hepburn (1980) studerade personlighetsbedömning kopplat till 

passiva och påstridiga beteenden,  samt hur personlighetsbedömning påverkas av stereotyper  för 

kategorin kön. När ett beteende som tyder på passivitet eller påstridighet presenteras tillsammans 

med kategorin  kön så  påverkar  inte  kategoritillhörighet  personlighetsbedömning.  Två  år  senare 

vidareutvecklar Locksley, Hepburn och Ortiz (1982) Locksley et al.´s (1980) sin studie. Studiens 

resultat  visar  att  personlighetsbedömning  påverkas  av  huruvida  kategoriinformation  presenteras 

tillsammans med ett icke diagnostiskt beteende,  eller om kategorin kön presenteras tillsammans 

med  ett  diagnostisk  beteende  som berör  och  stärker  de  stereotypa  uppfattningarna  om dennes 

kategoritillhörighet.

I  Kreuger  och  Rothbart´s (1988)  studie  genomfördes  tre  experiment  för  att  testa  hur 

kategoriinformation  och  beteendeinformation  påverkar  personlighetsbedömning.  Baserat  på 
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förstudier fastställdes de attribut, sociala kategorier och beteenden som skulle användas i studien. 

Den  kategori  som  studerades  var  man  respektive  kvinna  och  två  subkategorier  gällande  kön 

användes. En icke diagnostisk kategori, man respektive kvinna, och en diagnostisk kategori, vilket 

var två subgrupper till kategorin kön, byggarbetare respektive hemmafru användes. Som attribut 

användes  aggressivitet  och  de  beskrivna  beteenden  som användes  hade  olika  högt  diagnostiskt 

värde för aggressivitet. Testdeltagarna fick bedöma presenterade personers aggressiva beteenden, 

där diagnostisk samt icke diagnostisk information om kategorin kön presenterades.  En situation 

beskrevs  och  testdeltagarna  fick  sju  förslag  på  responser  som  varierade  i  intensitet.  Därefter 

skattades sannolikheten för varje respons på en skala från 0-100. Varje testdeltagare fick ett häfte 

med presentationer av två kvinnor och två män. Hälften av testdeltagarna fick mindre diagnostisk 

kategoriskt  information,  det  vill  säga  om  stimulipersonen  var  man  eller  kvinna.  Resterande 

testdeltagare fick diagnostisk information, det vill säga de två subgrupperna till kön. De beteenden 

som beskrevs var indelade i tre kategorier - icke diagnostiskt, neutralt och högt diagnostiskt för 

aggressivitet.  Dessa  kategorier  delades  upp  mellan  testdeltagarna.  Alla  testdeltagare  fick  ett 

beskrivet icke diagnostiskt aggressivt beteende utfört av en kvinnlig och en manlig stimuliperson. 

Hälften av gruppen fick sedan skatta ett medelmåttigt diagnostiskt beteende och resterande halva ett 

starkt diagnostiskt beteende.

Personlighetsbedömning  sker  med  grund  i  andra  individers  egenskaper,  attribut  och  med 

vilken  sannolikhet  personen  man  möter  tillhör  en  viss  social  kategori.  Hur  vi  gör 

personlighetsbedömningar  påverkas  av  generella  uppfattningar  om skillnader  mellan  kategorier, 

även om vi har fått tilldelat oss information om ett specifikt beteende (Kreuger & Rothbart, 1988). 

Hypoteser 
Huvudhypotes

Vår  huvudhypotes  är  att  en  skillnad  kommer  att  kunna  observeras  i  hur  starkt 

personlighetsbedömning  påverkas  av  stereotyper  för  kön,  ålder  och  etnicitet.  Mer  specifikt 

predicerar vi att testdeltagarna kommer att skatta de presenterade individernas personlighet olika 

beroende  på  deras  kategoritillhörighet.  Vidare  predicerar  vi  att  de  presenterade  personernas 

personlighet kommer att uppfattas olika även när testdeltagaren får reda på hur de betett sig tidigare 

(trots  att  beteendeinformationen  är  densamma).  Beroende  på  det  intryck  testdeltagaren  får  av 

individen när denne presenteras tillsammans med beteendeinformation så är vår hypotes att detta 

påverkar hur testdeltagaren bedömer sannolikheten för att personen ska uppvisa ett visst beteende.
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Interaktionshypotes

Vi predicerar även att kategorierna kön, ålder och etnicitet kommer att interagera i samband 

med  personlighetsbedömning,  eftersom  det  finns  stereotyper  som  är  en  kombination  av  olika 

kategorier (t ex ”äldre kvinnor”, ”svenska män” osv).

Hypotes om kall beteendeinformations diagnosticitet

Vi predicerar att kall beteendeinformation som presenteras tillsammans med 

kategoriinformation kommer påverka personlighetsbedömning mer än vad den varma informationen 

gör.

Metod
Undersökningsdeltagare

Undersökningen bestod av 72 testdeltagare med en medelålder på 23,30 år (SD=3,40) varav 32 

män och  40  kvinnor.  Testdeltagarna  representerade  ett  bekvämlighetsurval  bland studenter  från 

Lunds Universitet  samt  Lunds tekniska högskola  (LTH).  En del  av försökspersonerna  värvades 

under föreläsningar på institutionen för psykologi. Resterande deltagare anmälde sitt intresse via 

listor som författarna gick runt med på Lunds universitets olika institutioner samt Lunds tekniska 

högskola (LTH). Studenterna informerades i samband med rekryteringen om att priser skulle lottas 

ut bland deltagarna. 

Material

I  testet  användes  åtta  bilder.  Bilderna  representerade  kategorierna  kön  (män  respektive 

kvinnor), ålder (unga respektive gamla) samt etnicitet (svenskar respektive icke-svenskar). Bilderna 

valdes från en befintlig databas.  När vi  valde bilder gjorde vi  det  utifrån hudfärg, det  var inga 

oklarheter kring vilka som var svenska respektive icke svenska individer. Bilderna för icke svenska 

innefattade afrikaner, asiater, sydamerikaner, för den svenska kategorin ingick bilder på personer 

med nordeuropeiskt utseende.

Dataapplikationen som togs fram specifikt för denna studie innehöll tre delar. I testet första del 

skattade testdeltagaren de åtta bilderna utifrån hur varm/kall personen på bilden upplevdes vara. 

Tillsammans med bilden presenterades en skala från 0 (väldigt kall) till 100 (väldigt varm), med 

hjälp av ett reglage skattade personen bilden.  

I  testets andra del blev testdeltagaren presenterad för beteenden tillsammans med bild och 

namn. Beteendeinformationen var indelad i fem kategorier, kall, svagt kall, neutral, svagt varm och 

varm. Dataapplikationen innehöll 80 stycken variationer av beteenden, 20 för vardera kategori (Se 

Appendix C och D). Dessa varierade tillsammans med bilderna enligt principen för latin square, då 
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alla  möjliga  ordningar  av  beteendeinformation  presenterades  med  samtliga  bilder,  genom hela 

testet. Skalan var densamma som i testets första del. En central funktion i applikationen var att varje 

gång  testdeltagaren  presenterades  för  en  person  kvarstod  föregående  placering  av  reglaget  (Se 

Appendix B).

I  det  tredje  och  sista  momentet  skulle  testdeltagaren  utifrån  tidigare  information  skatta 

sannolikheten för att en person skulle uppvisa ett visst beteende, på en skala från 0 (helt osannolikt) 

till 100 (mycket sannolikt). Samma beteendeinformation användes, dock omskriven så att den bättre 

överensstämde med uppgiften (Se Appendix D).

Utifrån den beteendeinformation som använts i studien studerades även hur olika nivåer av 

informationens  värmeinnehåll  påverkar  personlighetsbedömning.  Beroendevariabeln  för 

dimensionen värme/kyla innefattade att de bedömda personernas nivå av värme/kyla relaterades till 

hur  sannolikt  det  var  att  testdeltagarna  skulle  anse  att  ett  visst  beteende  var  mer  eller  mindre 

sannolikt.

Procedur

Testdeltagarna  fick  komma  till  ett  laboratorium  i  psykologihuset  på  Lunds  Universitet. 

Testdeltagarna  skrev  direkt  på  en  lista  där  de  lämnade  kontaktuppgifter  med  anledning  av 

prisutdelningen som gjordes i samband med studien. De fick även ta del av information om att de 

när som helst fick avsluta testet samt att testet var anonymt. Testet gjordes på datorer och tog 20 till 

30 minuter. Det fanns möjlighet att ta emot fem testdeltagare åt gången i laboratoriumet. Minst en 

av författarna var närvarande i rummet och fanns tillgänglig för frågor. Innan testet startade fick 

deltagaren information om att studien behandlade personbedömning och att testdeltagaren skulle 

utgå ifrån en situation där denne var nyinflyttad i en bostadsförening. Detta scenario valdes därför 

att man som nyinflyttad träffar många nya personer som man då försöker bilda sig en uppfattning 

om. Vidare fick testdeltagaren veta att denne skulle skatta de presenterade personernas utseende 

avseende hur varma de uppfattades se ut. Efter att testpersonerna fått skatta bilderna utifrån värme, 

fick de information om att  deras  uppgift  var  att  skatta  hur  varma personerna uppfattades  vara. 

Denna skattning skulle baseras på den beteendeinformation som presenterades tillsammans med 

bilden.  Deltagarna  skattade  fyra  bilder  på  personer  som presenterades  tillsammans  med  varmt 

beteende och fyra personer som presenterades tillsammans med kallt beteende. Det framgick även 

att det var viktigt att testdeltagaren försökte komma ihåg vilka individer som gjorde vad. Därefter 

fick  testdeltagarna  veta  att  de  skulle  göra  sannolikhetsbedömningar.  Denna  bedömning  skulle 

baseras  på  vad  testdeltagarna  fått  veta  om personen  i  tidigare  delar  av  testet.  Baserat  på  vad 

testdeltagaren vet om sina nya grannar skulle de skatta hur troligt det är att dessa beteenden skulle 
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komma att uppvisas av personen på bilden. Det framgick i informationen att skillnaden mellan test 

två och test tre var att denna information beskriver eventuella framtida beteenden. Varje skattning 

skulle  göras  utifrån  testdeltagarens  sammanlagda  intryck  av  personen,  inte  bara  utifrån  den 

information som visas vid varje tillfälle.

Förstudier

Arbetet inleddes med två förstudier. Den första studien syftade till att särskilja varma och kalla 

beteenden och om dessa var relevanta  för kompetens.  167 beteendepåståenden skulle bedömas. 

Beteendepåståendena  delades  upp  på  två  testgrupper  med  vardera  tio  testdeltagare.  Testet  var 

uppbyggt efter en skala från 1 (mycket kall) till 9 (mycket varm). Huruvida deltagaren bedömde 

påståendet  som  kompetensrelevant  angavs  som  ja  eller  nej.  Vidare  utformades  29  stycken 

beteendepåståenden om grannbeteende då testdeltagaren i  dataapplikationen skulle  utgå från att 

denne  var  nyinflyttad  i  ett  bostadsområde.  Denna  förstudie  var  utformat  på  samma  sätt  med 

undantag för kompetensvariabeln som inte fanns med. Därefter matades samtliga data in i SPSS för 

att  utreda  om beteendepåståendet  uppfattades  vara  kompetensrelaterat  samt  för  att  kategorisera 

påståendena  om  fyra.  Utifrån  de  framtagna  medelvärdena  (ett  för  varje  beteendepåstående) 

kategoriserades beteendepåståendena som kall (medelvärde under 3,6), svagt kall (medelvärde 3,6 – 

4,2 ), neutral (medelvärde 4,2 – 5,8), svagt varm (medelvärde 5,8 – 6,4), varm (medelvärde över 

6,4). I den andra förstudien använde vi oss av tio stycken nya deltagare. De fick skatta 60 antal 

bilder  utifrån värme och kyla samt hur attraktiv personen uppfattades.  Samma skalor  på 1 – 9 

användes. Även dessa resultat matades in i SPSS. Därefter valdes de bilder som uppfattats som mest 

neutrala. Samtliga deltagare rekryterades från Lunds Universitet. 

Analys och databearbetning

För att ta reda på om våra hypoteser stämde gällande skillnader i uppfattad värme mellan 

kategorierna kön, ålder och etnicitet, behövde vi räkna ut hur varma/kalla personerna på bilderna 

uppfattades vara.  Baserat  på testdeltagarnas sammanlagda uppfattning om personerna togs, med 

hjälp  av  SPSS,  åtta  värden  fram.  Då  samtliga  bilder  presenterats  i  testet  med  samma 

beteendeinformation  så  måste  alla  skillnader  i  uppfattningen  av  personerna  bero  på  att  dessa 

uppfattades olika.  De statistiska metoder  som användes  var  repeated measure ANOVA med tre 

inomindividsfaktorer,  kön (män respektive kvinnor),  ålder (unga respektive gamla) och etnicitet 

(svenskar  respektive  icke-svenskar).  Vi  tog  fram  medelvärden,  F-värden,  frihetsgrader  och  p-

värden.  Vi  räknade  även  ut  hur  stor  procent  av  förändringar  i  oberoendevariabeln  som kunde 

tillskrivas variationen i den beroende variabeln (η
2
), för samtliga deltagare.
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För att uppskatta om kyla var mer diagnostiskt än värme beräknades standardavvikelsen för 

skattningarna  av  varje  person,  vilket  mäter  i  vilken  utsträckning  skattningarna  ändrades  när 

deltagarna fått  information om personen, där  högre variation antyder att  informationen har haft 

större betydelse för personlighetsbedömning (Martin Bäckström, 2010). 

Resultat

Deltest ett 

I test ett presenterades bilder för testdeltagaren, som skattade hur varm/kall personen på bilden 

upplevdes vara.  Vår huvudsakliga hypotes var att  resultaten skulle visa på en skillnad gällande 

skattning  av  bilder  (kön,  ålder  och  etnicitet)  på  dimensionen  värme/kyla.  Vi  predicerade  att 

resultaten skulle komma att visa på interaktionseffekter mellan grupperna. För att pröva hypotesen 

gällande  att  personerna  på  bilderna  uppfattades  som olika  varma  gjordes  en  repeated  measure 

ANOVA med tre inomindividsfaktorer, kön (män respektive kvinnor), ålder (unga respektive gamla) 

och etnicitet (svenskar respektive icke-svenskar). 

Det fanns en signifikant huvudeffekt för ålder, F(1,71) = 5,833; p = 0,018; η
2
= 0,076, där unga 

individer skattades högre (M  = 56,73) än gamla individer (M  = 53,43). Även etnicitet visade en 

signifikant effekt  F(1,71) = 6,239;  p =  0,015;η
2
= 0,081. Svenska individer skattades lägre (M  = 

52,10)  än  icke-svenska  individer  (M  =  57,21).  Det  fanns  ingen  signifikant  skillnad  mellan 

skattningarna av kön,  män (M  = 55,58) och kvinnor  (M  = 54,58);  F(1,71)  = 0,760;  p >  0,05. 

Resultaten visade på signifikanta interaktioner mellan kön och ålder, F(1,71) = 38,01; p= 0,000;η
2
= 

0,349. Interaktionen mellan kön och ålder bestod av att ung kvinna skattades lägre (M=52,67) än 

ung man (M = 60,90), medan gammal kvinna skattades högre (M = 56,60) än gammal man (M = 

50,37). Resultaten för test ett visade även på interaktionseffekten för ålder och etnicitet; F(1,71) = 

12,038;  p =  0,001; η
2
= 0,145.  Svenska individer skattades lika oavsett ålder,  ung svensk (M  = 

56,85), gammal svensk (M = 56,62). Skillnader i medelvärdet för icke-svenska individer gällande 

ålder var stor, där gamla individer skattades som varmare (M  = 57,81) än unga individer (M  = 

49,06).

Interaktionseffekten mellan kön och etnicitet visade på ett signifikant resultat på;  F(1,71) = 

16,683; p = 0,000; η
2
= 0,190. Där svensk man skattades betydligt lägre (M = 51,40) än icke-svensk 
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man (M = 59,87), till skillnad från svenska kvinnor (M  = 54,51) och icke-svenska kvinnor (M = 

54,75) där kategorierna skattades väldigt lika. En trevägsinteraktion mellan dessa faktorer visade 

inte på en signifikans,  F(1,71) = 0,139;  p  > 0,05.  Resultaten gav stöd åt hypotesen att ansiktena 

skattades som olika varma. 

Deltest två 

Den första hypotesen som testades för värmeskattningarna gällde huruvida det fanns variation 

i diagnosticiteten för kyla och värme. Denna huvudeffekt var starkt signifikant, F(1,71) = 61,91; p = 

0,001;η
2
= 0,47. Kall information resulterade i mer variation (M = 13,37) än varm information (M = 

10,32). Detta ger stöd för att kall beteendeinformation är betydligt mer diagnostisk än varm. 

Som i deltest ett predicerades en skillnad mellan hur testdeltagarna skattade personerna på 

bilderna  på  dimensionen  värme/kyla,  men  i  deltest  två  var  testdeltagarens  uppgift  att  skatta 

personen  på  bilden  när  denne  även  presenterades  tillsammans  med  beteendeinformation.  Den 

beroende  variabeln  var  summan  av  alla  skattningar,  neutrala,  kalla  och  varma  beteende.  Vi 

förväntade oss att kunna observera en skillnad gällande kön, ålder och etnicitet. Vi predicerade även 

att  beteendeinformation  skulle  interagera  med  stereotypinformation.  För  att  testa  hypotesen  så 

gjordes en repeated measures ANOVA med tre inomindividsfaktorer, kön (män respektive kvinnor), 

ålder  (unga  respektive  gamla)  och  etnicitet  (svenskar  respektive  icke-svenskar).  Det  fanns  en 

signifikant huvudeffekt av etnicitet. F(1,71) = 14,306; p = 0,000;η
2
= 0,168.

Svenska  individer  skattades  lägre  (M  =  62,10)  än  icke-svenska  individer  (M  =  67,43). 

Resultaten visade att testdeltagarna skattade, trots att informationen var densamma, icke-svenska 

individer som varmare än svenska individer. Vi fick icke signifikanta resultat gällande huvudeffekt 

för ålder, F(1,71) = 1,192; p > 0,05. Resultaten visade heller inte signifikans gällande huvudeffekt 

för kön,  F(1,71) = 0,044;  p  > 0,05. En interaktionseffekt kunde observeras mellan kön och ålder 

F(1,71) = 4,475;p = 0,038;η
2
= 0,059, där ung man skattades varmare (M = 65,25) än gammal man 

(M = 64,55), samt att ung kvinna skattades lägre (M = 62,64) än gammal kvinna (M = 66,62). Trots 

att samma information gavs så skattade alltså testdeltagarna äldre kvinnor som varmare. Det visades 

inga signifikanta resultat för kön och etnicitet,  F(1,71) = 0,428; p > 0,05.
 
Resultatet för ålder och 

etnicitet  visade  heller  inte  på  några  signifikanta  resultat,  F(1,71)  =  1,329;  p  >  0,05. En 

trevägsinteraktion mellan dessa faktorer visade inte på en signifikans, F(1,71) = 0,211; p > 0,05.
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Deltest tre 

I test tre skulle testdeltagaren skatta hur sannolikt det var att personen på bilden skulle uppvisa 

ett  visst  beteende.  Dessa  skattningar  gjordes  i  direkt  anslutning  till  skattningarna  av  värme, 

deltagarna  förväntades  minnas  vilka  personer  som  var  kalla  respektive  varma.  Varje  bild 

presenterades tillsammans med fyra beteendepåståenden. Hälften av beteendena (två stycken) som 

skulle  sannolikhetsskattas  var  varma  och  hälften  kalla  (två  stycken)  för  varje  person.  För  att 

uppskatta  om  personerna  tyckte  varma  beteenden  var  mer  sannolika  än  kalla  skapades 

differensvariabler, där skattningarna av de kalla beteendena subtraherades från skattningarna av de 

varma beteendena. Positiva värden för dessa variabler innebär att testdeltagarna tycker att varma 

beteenden är mer sannolika. Genom hela studien har vår hypotes varit att vi kommer att kunna 

observera en skillnad gällande kön, ålder  och etnicitet.  Även i  deltest  tre  förväntade vi  oss  ett 

resultat som visade på en signifikant interaktion mellan grupperna. För att testa hypotesen gällande 

att personerna på bilderna uppfattades som olika benägna att uppvisa varma beteende gjordes en 

repeated  measures  ANOVA med  tre  inomindividsfaktorer,  kön  (män  respektive  kvinnor),  ålder 

(unga respektive gamla), etnicitet (svensk respektive icke-svensk).

Huvudeffekt  för  etnicitet  visade  på  signifikans,  F(1,71)  =  29,675;  p  =  0,001;η
2
=  0,295. 

Svenska individer skattades lägre (M  = 7,97) än icke-svenska individer (M  = 15,61). Resultaten 

visar  att  sannolikheten  för  att  en  svensk  individ  skall  uppvisa  ett  varmt  beteende  är  lägre  än 

sannolikheten  att  en  icke-svensk  skall  uppvisa  samma  beteende.  Resultatet  gällande  ålder  var 

signifikant,  F(1,71) = 10,138;  p  = 0,002;η
2
= 0,125, ung individ skattades lägre (M  = 9,60)  än 

gammal (M = 13,97). Resultatet för kön var även det signifikant, F(1,71) = 6,282; p = 0,014; η
2
= 

0,081, män skattades i allmänhet som varmare (M = 13,59) än kvinnor (M = 9,98).

Resultaten visade på en signifikant interaktionseffekt  gällande kategorierna kön och ålder; 

F(1,71) = 26,486;  p = 0,001;η
2
= 0,272. Skillnader i sannolikhet för unga (M = 14,24) respektive 

gamla (M = 12,94) mäns varma beteende var små, däremot skattades unga kvinnors sannolikhet för 

varma beteende lägre (M = 4,96) än gamla kvinnor (M = 15,01). Resultaten för män visade på en 

relativt liten skillnad vad gäller ålder, resultatet för kvinnor pekar på det motsatta. Skillnaderna vad 

gäller medelvärde för ålder var således större för kvinnor. Skattningen för unga kvinnor tyder på att 

de i  mindre utsträckning  skulle  uppvisa ett  varmt  beteende.  Äldre kvinnor  skattades  som mest 

troliga att uppvisa ett varmt beteende.
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Det fanns en signifikant interaktionseffekt gällande ålder och etnicitet; F(1,71) = 37,074; p = 

0,001; η
2
 = 0,343. Ung svensk (M  = 13,62) och ung icke-svensk (M  = 14,87) skattades väldigt 

enhetligt  på värme.  Gammal  svensk  (M  = 6,72)  skattades  lägre  än,  gammal  icke-svensk  (M  = 

21,22). Sannolikheten för att äldre icke-svenskar skulle uppvisa varma beteenden uppfattades som 

större. Jämför man interaktionen mellan ålder och svenska individer och sannolikheten för att de 

ska  uppvisa  varma  beteende  så  minskar  sannolikheten  med  ålder,  skillnaden  är  dock  liten. 

Interaktionseffekten mellan kön och etnicitet var inte signifikant,  F(1,71) = 0,016;  p  > 0,05. En 

trevägsinteraktion mellan dessa faktorer visade inte på en signifikans, F(1,71) = 0,166; p > 0,05.

Följaktligen är etnicitet den kategori som enskilt starkast påverkar personlighetsbedömning. 

Kategorin  kön  visar  endast  signifikanta  resultat  vid  interaktion  med  annan  kategori.  Vilket  är 

enhetligt med tidigare studier som visar på kategorin kön som en icke diagnostisk kategori. Genom 

föregående studies tre delar skattas äldre kvinnor som varmare än de yngre kvinnorna.  Test  ett 

visade på ett signifikant resultat för interaktion mellan kön och ålder. Resultatet bestod i att de äldre 

männen drog ned värmeskattningarna i jämförelse med de äldre kvinnorna. Det var således pågrund 

av de äldre männens låga skattningar som yngre personer skattades som varmare än äldre individer.

Resultaten gav stöd åt att personlighetsbedömning, i enlighet med hypotesen, påverkas mer av 

kall beteendeinformation än av varm.

Diskussion

Våra hypoteser var baserade på idén om att det finns en skillnad i hur man uppfattar individer och 

att personlighetsbedömningar påverkas av stereotyper och beteendeinformation. Närmare berör våra 

hypoteser hur personlighetsbedömning påverkas av stereotyper för kön, ålder och etnicitet och hur 

dessa kategorier interagerar med varandra. Vi predicerade att resultaten skulle komma att visa på en 

skillnad mellan hur kategorierna kön, ålder och etnicitet uppfattas på dimensionen värme och kyla. 

Vidare predicerade vi att kall beteendeinformation påverkar personlighetsbedömning mer än varm 

beteendeinformation. Vi predicerade att resultaten skulle visa på en skillnad mellan hur kategorierna 

kön, ålder och etnicitet uppfattas utifrån dimensionen värme/kyla. Vår huvudhypotes fick stöd då 

våra resultat både visade på huvudeffekter för ålder och etnicitet och interaktionseffekter för kön, 

ålder  och  etnicitet.  Dessutom visar  föreliggande  studie  signifikanta  skillnader  vad  gäller  kalla 

beteendens större påverkan än varma beteenden på personlighetsbedömning. 

Icke-svenska individer uppfattas som varmare än svenska individer, vilket stämmer med vår 

hypotes, då vi predicerade en skillnad i hur de två grupperna, svenska och icke-svenska individer 
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skulle komma att uppfattas på dimensionen värme/kyla. Kategorin icke-svensk innefattar, utöver 

gruppen  mörkhyade  även  asiater  och  sydamerikaner.  Fiske  et  al.  (2002)  fann  att  mörkhyade 

uppfattas varken som varma eller kalla medan asiater uppfattas som kalla. Då vår kategori icke-

svenskar  innefattar  asiater  och  sydamerikaner  är  resultaten  från  föreliggande  studie  komplexa. 

Föreliggande studies resultat gällande huvudeffekt för etnicitet är inte liktydiga med Fiske et al.´s 

(2002).  En  möjlig  förklaring  till  resultatet  gällande  etnicitet  kan  vara  att  skillnader  i  utseende 

gällande  personerna  på  bilderna  medför  att  testdeltagarna  motiveras  att  inte  framstå  som 

fördomsfulla. Även om det inte är uppenbart för testpersonen att stereotyper studeras kan själva 

testsituationen  resultera  i  att  denne  korrigerar  sina  svar.  Tidigare  studier  har  visat  att  när  en 

testdeltagare skall bedöma en person så är det flera faktorer som påverkar personlighetsbedömning 

(Olson & Fazio, 2004) vilka kan vara svåra att kontrollera i testsituationen. Föreliggande studie har 

visat  att  etnicitet  är  en  stark  och  diagnostisk  kategori.  Resultaten  från  alla  deltester  visar  på 

huvudeffekter för etnicitet, det är även den kategori som oftast har störst effektstorlek. Det var stor 

skillnad mellan uppfattningen om kategorin etnicitet och resterande två kategorier. Trots att samma 

information delgavs om dessa var det kategorin etnicitet testdeltagarna favoriserade. Därav tror vi 

att resultaten från föreliggande studie till viss del kan bero på att det var flera faktorer som spelade 

in när testdeltagarna bedömer bilderna. Det har visat sig att det kan vara viktigare att inte verka 

fördomsfull,  och  därmed i  vissa  situationer  korrigera  sina  svar,  än  att  svara  enligt  sin  faktiska 

uppfattning (Olson & Fazio, 2004) vilket kan vara en anledning till att vi fick tydliga resultat för 

kategorin etnicitet. 

Resultaten gällande kategorin ålder är intressanta eftersom personlighetsbedömning av gamla 

individer varierade genom studiens deltester. Resultaten från deltest ett visar att gamla individer 

uppfattas  som mindre varma än unga individer.  Inställningen till  gamla  individer  förändras  när 

deltagarna skall bedöma sannolikheten för varma beteende och de bedömer det vara mer sannolikt 

att en gammal person skall uppvisa ett varmt beteende. Däremot så uteblir huvudeffekten för ålder 

när  testdeltagarna  skall  göra  personlighetsbedömningar  på  varm/  kall  beteendeinformation.  En 

möjlig orsak till de resultat vi diskuterat ovan kan vara att en gammal individ förväntas vara vänlig 

och hjälpsam och således uppfattas ett varmt beteende som naturligt. Stämmer ett beteende med det 

vi förväntar oss får det inte lika stor genomslagskraft på personlighetsbedömning.

Resultaten från alla deltester i föreliggande studie visade sig motsvara vår hypotes gällande 

interaktionseffekter mellan kön och ålder. Gamla kvinnor skattades som varmare än gamla män och 

unga kvinnor. Detta stödjer till viss del tidigare teori som visat att äldre individer uppfattas som 

varmare (Fiske et al., 2002). En förklaring till att kategorin gamla kvinnor uppfattas som varma 
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skulle kunna vara att en gammal kvinna uppfattas som mer traditionell. Den traditionella normen 

för kvinnor är att de anses vara varma och omhändertagande, vilket kan sammankopplas med hur 

gamla kvinnor uppfattas, då denna grupp vuxit upp i ett samhälle med tydligare könsroller (Prentice 

& Carranza, 2002). Om trenden går mot att kvinnor idag är mer karriärsinriktade och då allt mindre 

motsvarar  den  traditionella  bilden  kan  detta  vara  en  anledning  till  att  unga  kvinnor  i  mindre 

utsträckning uppfattas som varma, vilket överensstämmer med Fiske et  al.´s  (2002) resultat  där 

karriärkvinnor uppfattas som kalla.

Vad gäller interaktionseffekten för ålder och etnicitet visar resultaten på att sannolikheten för 

att äldre icke-svenska individer ska uppvisa ett varmt beteende är betydligt större än sannolikheten 

för att en äldre svensk individ ska göra det samma. Testdeltagarna uppfattar även bilderna på de 

äldre  icke-svenska  individerna  som  varmare  än  unga  icke  svenska  individer.  Det  vi  finner 

anmärkningsvärt  med  resultaten  från  deltest  tre,  vad  gäller  interaktionseffekter  för  ålder  och 

etnicitet är den signifikanta skillnaden mellan gamla individer med olika etniskt ursprung. En äldre 

individ  förväntas  uppvisa  varma beteenden,  men testpersonerna uppfattar  likväl  kategorin  äldre 

svenskar som kalla. En möjlig förklaring till detta resultat kan återigen kopplas till korrigering. 

Studien gav delvis stöd för att kall information var mer diagnostisk än varm. Testresultaten 

visar  på  en  större  förändring  i  beteendeskattning  när  personen  på  bilden  definierats  som kall, 

snarare än varm. Tidigare studier (Hamilton och Huffman (1971), Skowronski och Carlston (1989)) 

visar att vi lättare minns moralrelaterat beteende som bär negativ information, detta stödjer vissa 

delar  av vår  studies  resultat.  Vi  har  inte  möjlighet  att  analysera  huruvida  kall  respektive  varm 

information interagerar med kategorierna, kön, ålder och etnicitet på grund av en brist i studiens 

design, dock visar en preliminär analys att typ av information, det vill säga varm respektive kall 

information, har en viss inverkan på interaktion med kön och ålder. 

Något  som  förvånade  oss  var  att  kön  gav  få  signifikanta  resultat.  Det  är  endast  vid 

sannolikhetsskattningar av varma beteenden som resultaten visar en signifikant skillnad mellan hur 

män respektive kvinnor uppfattas, där män då upplevs vara varmare. Svaga effekter från kategorin 

kön kan bero på att just denna kategori inte är utmärkande såsom kategorierna ålder och etnicitet. 

Locksley  (1980,  1982)  menar  att  stereotyper  för  kategorin  kön  inte  påverkar 

personlighetsbedömningen när ytterligare information om individen finns tillgänglig. Det påverkar 

således  inte  våra  testresultat  gällande  huvudeffekter  för  kön  om  beteendeinformation  som 

presenteras tillsammans med denna kategori tydligt innehåller information som stärker kategorin för 

kvinnor respektive män. Om det presenteras information om en kvinna som lagar mat samtidigt som 

hennes man renoverar huset skulle detta inte påverka uppfattningen om kvinnan eller mannen. I 
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senare  studier  (Kreuger  &  Rothbart,  1988)  har  det  däremot  påvisats  att  effekten  av 

kategoriinformation  på  personlighetsbedömning  beror  på  hur  tydlig  information  beteendet  bär. 

Tidigare studier (Locksley et al., 1980, Locksley et al., 1982, Kreuger & Rothbart, 1988) är inte 

samstämmiga gällande huruvida kön som kategori innehåller diagnostisk information, trots att kön 

är en svag kategori, påverkar kategorin personlighetsbedömning enligt Kreuger och Rothbart (1988) 

i  motsats till  Locksley et  al.´s  (1980, 1982) studie.  Kategorin kön bör således kombineras med 

andra kategorier, till exempel kategorin ålder, för att män och kvinnor skall uppfattas olika.  För att 

få  fram signifikanta  resultat  och för att  kategorin kön skall  få  en diagnostisk innebörd delades 

kategorin kön i Kreuger och Rothbart´s (1988) studie upp i subgrupper, det var endast då de fann 

signifikanta resultat gällande hur uppfattning om män och kvinnor och ett angivet attribut skiljer 

sig.  Detta  kan  förklara  det  faktum  att  föreliggande  studie  inte  visade  på  någon  signifikant 

huvudeffekt för kön men att testresultaten visade på en signifikant interaktionseffekt mellan kön och 

ålder, samt kön och etnicitet. Om vår studie närmare ska överensstämma med Krueger och Rothbart

´s (1988) vore det intressant att istället för att använda en testgrupp som får samma stimuli, studera 

två grupper där hälften av testdeltagarna får beteendeinformation som tydligt stärker kategorin kön 

och  resterande  testdeltagare  presenteras  för  beteendeinformation,  som  används  i  föreliggande 

studie. 

Resultaten från föreliggande studie visar inte på en signifikant trevägsinteraktion mellan kön, 

ålder  och  etnicitet,  emellertid  visar  vissa  deltester  en  vag  tendens.  Resultaten  gällande  de  två 

genomgående starka kategorierna etnicitet och ålder kan möjligen ha påverkats av att äldre kvinnor 

och äldre icke svenska individer uppfattas som väldigt varma. Jämför man interaktionen mellan 

ålder och svenska individer och sannolikheten för att de ska uppvisar varma beteende så minskar 

sannolikheten med ålder, skillnaden är dock liten, resultaten för icke-svenska individer pekar på det 

motsatta. Det uppfattas vara större sannolikhet att en äldre icke svensk individ uppvisar ett varmt 

beteende än en ung individ.

Stereotyper  och  beteendeinformation  kombineras  i  den  föreliggande  studien.  Skillnader 

gentemot tidigare forskning  är  att  stereotyper  och beteendeinformation  har  integrerats  i  samma 

studie, tillsammans med diagnostisk information. Vi har använt oss av tre kategorier och hur de 

uppfattas utifrån dimensionen värme. Samtidigt har dimensionen värme respektive kyla integrerats i 

beteendeinformation och vidare har  diagnosticitet  för  typ av beteendeinformation studerats.  Till 

skillnad  från  Kreuger  och  Rothbart  (1988) som  studerade  hur  kategorin  kön  och 

beteendeinformation påverkar  personlighetsbedömning så tillkommer i  föreliggande studie  ålder 

och etnicitet, som är mer diagnostiska. Fiske et al. (2002) har bedrivit studier gällande dimensionen 
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värme samt hur stereotyper uppfattas utifrån denna. Däremot har Fiske et al. (2002) inte studerat 

specifika  beteenden,  och  hur  specifik  informationen  om  en  individ  kan  påverka  skillnader  i 

personbedömning.  Skowronski  et  al.  (1987,  1989,  1992)  har  liksom  vi  studerat  diagnosticitet 

gällande  beteendeinformation  och  hur  dessa  positiva  och  negativa  erfarenheter  påverkar 

personlighetsbedömning.  Genom  att  lägga  till  dimensionen  för  hur  stereotyper  kan  påverka 

personlighetsbedömning så kan man vidga förståelsen för variationer i uppfattning om individer, då 

dessa inte enbart handlar om informations-diagnosticitet, utan även påvekas av kategoritillhörighet. 

Då vår studie är en kombination av Fiske et al (2002), Skowronski och Carlston (1987, 1989, 1992), 

Krueger  och  Rothbart  (1988),  har  vi  en  möjlighet  att  vidare  kunna  fördjupa  kunskaper  inom 

stereotyper och beteendeinformation. 

Framtida forskning

Förstudierna syftade till  att  utröna vilka bilder och vilken beteendeinformation som skulle 

användas i studien. De bilder som användes på svenska individer är enhetliga och det är tydligt 

vilka som tillhör respektive kategori. För icke-svenska individer, det vill säga bilder på mörkhyade, 

asiater och sydamerikaner används inte bilder för alla kombinationer av kategorier, kön ålder och 

etnicitet. Resultat kan vidare indikera på att bilderna som valts ut möjligen inte var neutrala, det vill 

säga variationen mellan hur varma respektive kalla kategorier uppfattades var från början för stor. 

Studien hade eventuellt genererat fler signifikanta resultat om bilder på icke-svenska individer varit 

mer  enhetliga.  För  framtida  forskning  kan  ett  mer  homogent  urval  av  bilder  på  icke-svenska 

individer vara bra, som exempelvis bilder på mörkhyade personer, som enligt tidigare studier har 

uppfattats som varma. 

Resultaten från deltest ett visar på många signifikanta resultat när bilderna presenteras och 

skall  skattas  på  dimensionen  värme/kyla,  dessa  resultat  uteblev  när  kategorisk  information 

presenterades tillsammans med beteendeinformation. Detta kan vara en indikator på att det första 

intrycket av bilderna ger ett allt för starkt intryck och är svårt att släppa för testdeltagaren. Vidare 

kan  en  möjlig  förklaring  vara  att  personlighetsbedömning  påverkas  av  det  första  intrycket 

testdeltagaren får från först presenterad bild, mer än av senare presenterad beteendeinformation. 

 För att vidare kunna utröna om det finns en interaktion mellan kategorierna kön, ålder och 

etnicitet vad gäller  varm/kall  beteendeinformation bör dataapplikationens design vidareutvecklas 

och kompetensvariabeln integreras. Det inte troligt att individer placeras i fack som antingen varma 

eller  kalla  utan även också som kompetenta  eller  inkompetenta.  Då individer  vanligtvis  inte  är 

antingen eller utan kan skattas högt på den ena dimensionen och samtidigt lågt på den andra. 

Föreliggande studie  visar  att  individer  inte  bedömer andra  individer  på samma premisser. 
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Beroende  på  vem  det  är  som  agerar  så  varierar  vår  uppfattning  om  beteendet.  Den 

beteendeinformation  som används innehåller  beskrivningar  av  vardagliga situationer,  situationer 

som de flesta i samhället ställs inför och som testdeltagaren följaktligen kan identifiera sig med. Vi 

har förhoppningar om att föreliggande studie skall inspirera till vidare forskning men även påverka 

den enskilda individen i dennes möte med andra.  
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Appendix C

Exempel på beteendeinformation

Kall beteendeinformation

K1 N X kom gående hem från jobbet

K1 SK X avslutade telefonsamtalet med Lisa för att han/hon inte var 

intresserad av hennes sjukhistoria

K1 N X satt hemma och tittade på TV på kvällen

K1 SK X bytte arbetsgrupp eftersom han/hon insåg att den nya gruppen skulle 

göra det lättare för honom/henne

K1 K X bytte till andra trottoaren när han/hon mötte John som just blivit 

lämnad av sin fru

K1 N Under lunchen var X och handlade lite mat till kvällen

K1 SK För att inte andra skulle hinna före så höll X tyst om att det fanns en 

ledig tjänst att söka

K1 K X slutade att ringa upp sin gamla kompis/väninna som börjat få 

alkoholproblem

Varm beteendeinformation

V1 N X gick ut på rean för att leta efter lite nya kläder

V1 SV X uttryckte sin glädje över att vara bjuden på kalas

V1 N Under söndagen ägnade sig X åt att läsa färdigt en roman

V1 SV När Tobias och Stina började bråka på en fest så gick X emellan och  

försökte få dem på bättre tankar

V1 V X gav generöst med dricks

V1 N X klädde sig för alla eventualiteter

V1 SV X bjöd verkligen på sig själv under middagen

V1 V X skänkte pengar till en välgörenhetsorganisation
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Appendix D

Exempel på beteende som sannolikhetsskattats

Sannolikhet

T1 K X får av misstag grannens post men orkar inte säga till grannen utan  

slänger brevet

T1 V Upptäcker att en av hans/hennes kompisar inte mådde bra under den  

glättiga ytan

T1 K Att X underlåter att lämna vissa upplysningar för att få ett anslag 

T1 V Att X hjälper en hemlös och berusad man till ett härbärge

T2 K Att X jobbar till sent på kvällarna trots att detta innebär att han/hon  

knappt får träffa sina barn

T2 V X ser till att alla fick en möjlighet att berätta om sina upplevelser

T2 K Att X ljuger för sin partner om att ha gjort av med pengar i onödan

T2 V Att X drog sig ur en väldigt bra affär eftersom han/hon var tveksam till 

köparens affärsmoral

27


